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Se Cuíña
se presenta
aumentarán as
tensións no PP

Pepe Carreiro

FUNDADO EN 1907
(Páx. 2 e 3)
1,75 euros

A selección
galega
xa ten
camiseta

Puy Muñoz, a conta corrente
do cuñadísimo de Fraga
(Páx. 8)

A maioría dos socialistas
vigueses críticos con Touriño
(Páx. 7)

A NORMALIDADE COA QUE SE FORMOU O GOBERNO BIPARTITO

A conselleira
de Cultura,
Ánxela Bugallo,
na presentación
da nova camiseta.

e a súa traxectoria durante estes dous primeiros meses están a ser
seguidos con detalle polos que agoiran, con ganas de velos confirmados, un desastre ou ben unha confrontación exacerbada entre os dous socios. O cambio, non embargante, comeza a ser perceptíbel, sen limpezas nin desbandadas, pero cun novo alento democratizador e con propostas concretas, algunhas delas demandadas desde hai anos pola sociedade. Dous pequenos exemplos
poderían ser a formación da selección galega de fútbol ou a supresión das inútiles pero custosas Cámaras Agrarias. PSOE e
BNG non teñen, por outra parte, a necesidade de enfatizar as súas diferenzas porque son evidentes para o electorado. En todo caso, a práctica do novo goberno depende, como é sabido, dun programa pactado e público. Esta actuación común na Xunta non determina, como é lóxico, as diferenzas que poidan xurdir noutras
escalas da administración, caso do Estado (aí están os orzamentos) ou a política municipal (velaí a política urbanística de Vigo).
Non confundir planos é bo para resaltar a unidade onde a hai e
para non dar impresións falsas ante o electorado. A política de
pactos, como se ten lembrado ultimamente, forma parte da cultura e da historia política europea, aínda que non tanto da dunha
España que viviu corenta anos baixo partido único e que con Aznar e Fraga pretendeu volver facelo baixo corda.♦

Constelación de Ío, unha porta
de entrada ao mundo do pensamento
fantástico dos rapaces, unha aventura
que introduce os lectores nun xogo
de preguntas dun neno que descobre
o mundo e se sorprende por vez
primeira ante el.

PEPE FERRÍN / AGN

CONSTELACIÓN DE ÍO
Illa Nova

O segredo da mellor
academia de
opositores do Estado
(Páx. 15)

Vázquez celebra
o Día da Raza cunha
bandeira xigante
(Páx. 12 e 13)
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Xosé Manuel Barreiro parte con vantaxe sobre os demais candidatos

Raxoi e Fraga só entrarán na batalla
do PP de Cuíña ter posibilidades de gañar
A. EIRÉ

Convocado oficialmente o congreso do PP comezan a aclararse algunhas cuestións: Xosé
Manuel Barreiro parte con vantaxe; Xosé Cuíña e Alberto Núñez Feixóo márcanse mutuamente; Henrique López Veiga di en público o que unha parte pensa en privado e Manuel Fraga retirarase finalmente a Madrid. Mariano Raxoi pretende manterse aparentemente á marxe.
Xosé Cuíña e Alberto Núñez Feixóo son coma dous ciclistas disputando unha proba de velocidade
no velódromo do PP. Ámbolos levan tempo quecendo para chegar
en boas condicións ao sprint final
en xaneiro. Pero, dada a saída oficial, vixíanse moi de perto e ningún quere arrancar primeiro para
que o adversario non lle colla a roda. Pero pedalexan na procura da
meta, aínda que non o semelle para os espectadores non avezados
nestas carreiras políticas.
Nesta carreira a catro, de momento, pois terán que pasar a peneira de conseguir, polo menos, o
apoio de 400 compromisarios para
non quedaren eliminados, Henrique
López Veiga saíu lanzado e a por todas. Sabe que ten pouco que perder.
Tamén Xosé Manuel Barreiro lles colleu unha volta de vantaxe aos demais candidatos. Saíu
decidido no mesmo momento
que se convocou o congreso e
semella o candidato máis sólido.
Semella ser o candidato de
síntese entre dúas tendencias. A
que se podería denominar “galeguista”, representada por Cuíña e
Xosé Luís Baltar e a “estatalista”,
comandada por Núñez Feixóo.
Non é unicamente o seu discurso o que transmite esta imaxe:
defendeu o galeguismo como sinal de identidade e a autonomía
do partido na Galiza. Os seus
apoios están nese segmento de
militantes que creron no discurso
que o PPdeG veu utilizando na
era Fraga para manterse no poder.
Terá que disputarlle os apoios
a Cuíña, que, apoiado por Baltar,
encarna mellor ca Barreiro ese
sentimento autóctono e de autonomía de decisión fronte a Madrid.
O xogo en dous campos
Cuíña ten uns apoios máis fir-

Cuíña, á dereita, non falou sobre a súa candidatura en público desde o mitin de Lalín nas eleccións autonómicas. Xosé Luís Baltar, no
centro, semella o seu portavoz nas ultimas semanas.
AGN

mes, pero tamén ten moitos máis
inimigos. Acrecenta moitos máis
rexeitamentos que Barreiro nunha ampla banda de militantes.
Como os seus campos ideolóxicos-partidarios se solapan nunha
boa parte, moitos verían con bos
ollos que, finalmente, estes dous
conxuntos se unificasen nunha
única candidatura. O que non está clara é a estratexia. Barreiro
estaría disposto a ter en conta os
partidarios de Cuíña e o propio
ex conselleiro na dirección, pero
os próximos ao político do Deza
prefiren un pacto anterior, para
asegurarse unha elección maioritaria.
Barreiro tamén entra no campo ideolóxico de Feixóo: aqueles
que rexeitan o populismo de
Cuíña pero apostan por non supeditar o partido a Madrid. Nes-

Redacción:

Edita:

Xan Carballa, Manuel Veiga, Horácio
Vixande, César Lorenzo Gil, Mar Barros,
Rubén Valverde, Paco Vila Barros
(Fotografía), Perfecto Conde.

Negro, V.M. Vázquez Portomeñe,
A. Gato Soengas, Suso de Toro, Lois
Diéguez, Antón Grande, Xavier López,
Manuel Lugrís, Xosé M. Añel,
Manuel Rivas, Carlos Aymerich.

Edicións Especiais:

SOCIEDADE:

Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración:
PRESIDENTE:

Xosé Fernández Puga.

Xosé Enrique Acuña.

X. Vázquez Pintor, Xavier
Queipo, Henrique Harguindey.

Deseño de Maqueta:

ECONOMÍA:

Xoselo Taboada.

VOGAIS:

Cesáreo Sánchez Iglesias,
Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.

Coordenación Humor Gráfico:

SECRETARIO:

GALIZA:

Xan Piñeiro.
Director:

Afonso Eiré López.

te campo están moitos dos teme- des van defender a súa posición
rosos de que unha vitoria de Fei- no partido e as súas aspiracións a
xóo supoña unha profunda remo- ocuparen postos. Esta é unha
delación-limpeza no partido de constante na dereita galega descara ás eleccións municipais. de os tempos de UCD e logo o
trasvase a AP e
Neste senso, Lóa conformación
pez Veiga foi moi
do PP.
claro: se gañase
na renovación
Feixóo, cun
non contará para
feble control da
nada cos chama- das listas ás
pardos “da boina”.
eleccións municipais maquinaria
tidaria comarMoitos matinan
cal, necesita,
que isto é o que onde se vai xogar,
para ter posibilipensa Feixóo pero
precisamente
dades reais, o
non o din.
apoio de MariaÉ neste campo
no Raxoi. Ninda renovación nas o congreso.
guén dubida de
eleccións municique é o seu hopais onde se vai
me. Pero o prexogar, precisamente o congreso. Máis que un deba- sidente do PP non quere mollarte ideolóxico, que existe, uns e se sen ter as cousas claras. A súa
outros nas comarcas e localida- idea e manterse á marxe das dis-

Picho Suárez.

Manuel Cao, X.F. Pérez Oia,
Xosé García.

PENÍNSULA: G. Nuno de Faria, Manuel
Lombao, Daniel Álvarez, A. Marqués.

Xulio Ríos, Moncho F. Leal,
Gustavo Luca de Tena, Ignacio
Ramonet, Ramón Chao.

MUNDO:
Colaboradores:

Bieito Iglesias, X.L. Franco
Grande, Abelardo Vázquez, X.L. Muñoz
Portabales, Martina F. Bañobre, X.C.
Garrido Couceiro, X.M. Sarille, Miguel
Barros, Xesús Veiga, Mª Pilar Garcia

DEPORTES:

Xurxo G. Ledo.

Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Carme Vidal, Celso López
CULTURA:

É

Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús Piñeiro,
Manuel Vilar, Lupe Gómez, Xavier
Seoane, Adolfo Boado, Xosé Freire,
Marcos Valcárcel, Rodolfo Dacuña,
Xesús González Gómez, Gonzalo Vilas,
Franck Meyer, Heitor Mera Herbello,
Xosé M. Buxán Bran, Marta Dacosta,
Xosé Valiñas, Damián Villalaín, Xerardo
Pardo de Vera, José Viale Moutinho.
DE SEMANA: Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela,
Francisco A. Vidal, Antón Patiño
Regueira, Rudesindo Soutelo,
Irmandade dos Vinhos, Xosé Miranda.

X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

ÚLTIMA PÁXINA:

Xesús Vaamonde Cid.

Redacción e Administración:

Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo

Fotografía:

Andrés Panaro, Xosé Marra.
Ilustración:

Edición Electrónica:

www.anosaterra.com

Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Teléfonos:
REDACCIÓN:

Xefe de Publicidade:

CORREO ELECTRÓNICO:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

FIN

LECER:

putas directas. Aínda que conseguiu aprazar o congreso galego
até logo de realizar os cambios
no partido a nivel estatal, unha
derrota directa na Galiza deixaríao nunha má posición ante José
María Aznar e, tamén, fronte aos
que suspiran por que volte Rodrigo Rato.
Segundo diversas fontes consultadas, Raxoi só se vai empregar directamente na campaña interna se olla que é posíbel que
gañe Cuíña. Con Barreiro podería subsistir.
Máis ou menos é o que pensa
facer Manuel Fraga. Afirma unha
e outra vez que non vai por nin sacar candidato. Pero Fraga vai axudar a uns e a outros coas súas
mensaxes. Está claro que non
aposta por Cuíña. Declara que está “autoexcluído” o que diga que
deixará o partido se non gaña. A
mensaxe é clara. Tampouco non
gusta de López Veiga. Unha e outra vez declara que lle gustaría que
existisen só dúas candidaturas. Os
seus acenos son claros: Feixóo e
Barreiro. De momento, non se
pronunciou aínda a prol de ningún. Pero, coñecéndoo, poucos
dubidan que, finalmente o fará.
Mentres tanto xa mostrou a
súa preferencia por deixar a política galega e marchar para a súa
casa de Madrid cun posto no Senado. Pero todo vai depender de
quen gañe. Se o congreso non sae
como pensa Fraga, tratará de seguir condicionando o partido
desde o parlamento galego. Outra cousa é que o vaian deixar.
Con Fraga dirixindo o grupo parlamentario popular, o sucesor sabe que é incapaz de impoñer a
súa política no partido. Porque no
PP non se está a xogar unicamente quen sucede a Fraga, senón entre outras cousas moi importantes, o futuro do Estatuto galego.♦

Xefa de Administración:

986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
info@anosaterra.com
E

PUBLICIDADE:

986 433 830*

Blanca Costas

Imprenta:

Subscricións:

Depósito Legal:

Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

ISSN:

E.C. C-3 1958.
C-963-1977 .

0213-3105.

Nº 1.193 ● Do 13 ao 19 de outubro do 2005 ● Ano XXVIII

Núñez Feixóo
‘Hai candidatos que desatenden as súas obrigas como parlamentarios’
O secretario xeral do PP, Mariano Raxoi manifestou á saída da
Xunta Directiva dos populares
galegos que non vai entrar na
sucesión de Manuel Fraga “porque son un liberal”. O líder do
PP asegurou que “a Dirección
Nacional abordará o proceso
con absoluta neutralidade”. Pola
súa banda, o presidente do PPdeG, Manuel Fraga, pediu que o
seu relevo se leve con “sensatez” e demandou que ao día seguinte da elección “todos esteamos co novo líder”.
Fraga quixo desta forma
quitar tensión a un proceso no

que o cruce de declaracións
entre os distintos candidatos
estanse sucedendo. O propio
ex-vicepresidente da Xunta,
Xosé Manuel Barreiro, recoñeceu que “hai certa tensión” entre os candidatos. De feito, Barreiro foi o último en cargar as
tintas contra o alcalde do Ferrol e presidente provincial coruñés, Xoán Xuncal por ter
apoiado publicamente a candidatura de Alberte Núñez Feixóo “en calidade de militante”.
O presidente provincial de Lugo rexeita que cargos institucionais do partido apoien ofi-

cialmente a algúns dos posíbeis candidatos e sinalou que
Xuncal “xa ten rectificado”.
Anteriormente, o presidente do PP ourensá, Xosé Luís
Baltar, criticou abertamente a
Henrique López Veiga por
presentarse á sucesión “só para
que non gañe Xosé Cuíña”. A
este respecto, Baltar engadiu
que “malia o que el queira, a
sucesión non a vai decidir López Veiga, senón que a determinarán os militantes e os
compromisarios do PP, que son
os que porán a cada un no seu
sitio”. O presidente ourensá

vén apoiando publicamente a
un Cuíña que aínda non anunciou a súa candidatura e que é
o que permanece máis calado
de cara á opinión pública.
López Veiga contestoulle a
Baltar que se presentou porque
pensa que pode “levar o PP a
gañar as vindeiras eleccións.
Pensar que me presento para taparlle o sitio a alguén é unha
parvada e non se lle ocorre nin a
quen asou a manteiga”. A pesar
destas fortes declaracións, o exconselleiro de Pesca sinalou que
non percibe ningunha tensión
dentro do seu partido.

Manuel Fraga recoñeceu publicamente que “non desexo
que se presenten demasiadas
candidaturas, aínda que coido
que serían boas cando menos un
par”. Ademais, o expresidente
da Xunta pediu “tranquilidade”
porque “o importante é que todos digan coma min: o que saia
é o meu e estarei á súa disposición”. Fraga sinalou tamén que
xa sabe a quen vai votar.
Outro dos posíbeis candidatos, Alberte Núñez Feixóo, tamén criticou implicitamente a
candidatura de Xosé Manuel
Barreiro, ao pedir publicamente
que “non desatenda as súas labores no Parlamento”. Barreiro
lembroulle que leva tres lexislaturas no Parlamento, que na última foi tamén Conselleiro de
Medio Ambiente e que “polo
tanto teño experiencia para
compatibilizar o seu traballo
con outras responsabilidades no
campo político”.♦

Castelao
segundo
López Veiga

Moitos no PP pensan que tres meses de precongreso anulan o partido, pero Raxoi conseguíu que lle deixen arranxar primeiro os problemas en Madrid. Na imaxe, López Veiga,
Xosé Manuel Barreiro e Alberto Núñez Feixóo.
AGN

López Veiga denuncia
os que se benefician do seu cargo

No seu manifesto, López Veiga recorre varias veces a Castelao: “O
Estado das Autonomías xa corrixiu amplamente as deficiencias do
Estado Unitario e centralista do
pasado. Como afirmaba Castelao
(Sempre en Galiza. L. III, XXXIII): Os reparos de Castela non
van máis alá do grado que a nosa
diñidade de galegos reclama que
poidamos chamarnos hespañoes”.
“Citando a Castelao (Sempre
en Galiza. L. IV,III), entendemos
que o Estado das Autonomías
proporciona un amplo marco de
asociación de todos os pobos que
compoñen España: ...pero en
verdade soio aspiramos a unha
autonomía integral, dentro da libre federación de todo-los povos
peninsulares. Galiza non necesita máis, pero non pode conformarse con menos”.
“Somos profundamente galeguistas, porque, como dicía Castelao (Sempre en Galiza. L. IV, II):
O galeguismo non é cousa exclusiva de ningún partido, senón patrimonio común de todas-las forzas da democracia galega, menos
daquelas que non saben ou non
queren recoñecer o feito diferencial de Galiza e negan, por ende,
o seu problema de liberdade”.
Veiga cita unha vez a Fraga

O ex conselleiro de Pesca, Henrique López Veiga, deu a coñecer o seu manifesto para a “rexeneración do PP en Galicia”. É
toda unha declaración de intencións, pero tamén unha forte crítica ao actual partido.
Afirma que veu variando de
ideoloxía “co único obxectivo
de gañar o poder”. Acusa os dirixentes de non contar para nada

coas bases, unicamente en épocas electorais para traballar.
Considera que a rexeneración do
partido non debe de estar supeditada ás próximas eleccións
municipais; critica o actual sistema de compromisarios e denuncia os seus compañeiros que
“obteñen beneficios indebidos
do seu cargo”.
No apartado ideolóxico re-

xeita “o réxime anterior á transición democrática”, e inscribe o
PP na “tradición liberal do libre
pensamento”. Móstrase respectuoso “coa orientación sexual
dos individuos”, declara que o
PP debe de ser “inequivocamente aconfesional” e que a relixión
“non pode ditar as normas de
convivencia política”. Aposta
por un entendemento co PSOE,

polas “boas maneiras” e por
“desterrar a crispación política”.
Reafirma a “vocación española” do PP, rexeitando calquera
proxecto “ambiguo” a respecto
do nacionalismo, nunha clara
alusión a Cuíña. Pero, para fixar
a súa posición autonomista nun
pinchacarneiros ideolóxico, recorre por tres veces a Castelao e
unha soa vez a Fraga.♦

“Asumimos como noso o discurso do actual presidente do Partido Popular de Galicia: O noso, o
da maioría dos galegos, é un galeguismo moi galego, español,
europeo, iberoamericano, universal. Isto é o que vale, que ten
futuro”. (Manuel Fraga Iribarne.
Galicia fin de milenio. Pax. 22,
Ed. Planeta 1997).♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Pasou o tempo dos
figos. Os figos son
como unha cara
bonita. Logo se
derraman. Por iso se
fan os figos pasos,
que son como a cara
dunha vella
engurrada.

Un galego, ao que
chamaremos XP,
emigrou nos anos
setenta a Suiza. Un
día a familia díxolle
aos veciños que o
secuestraran. Cousa
rara porque, nin
daquelas nin hoxe,
abundaban os
secuestros nese país.
Alguns anos despois
XP volveu aparecer
por Galiza, moi
discretamente. Nin el
nin a familia contaron
nada do que lle
pasara. Contodo,
comentouse pola
parroquia, e tiña
visos de realidade,
que non o
secuestraran, senón
que o detivera a
policía e estivera
preso, por ser un
hábil desvalixador de
cabinas telefónicas.
Vén isto a conto da
inmigración de
agora. Óuvese dicir
que os marroquís son
ladróns e que, en
cambio, “nós, cando
emigramos, eramos
diferentes. Nós iamos
traballar”. Certo,
pero non era o caso
de todos. Igual que
agora sucede cos
magrebís.

Escribe La Voz que
“amplos segmentos
do BNG” defenden

As desigualdades territoriais e as
balanzas fiscais no Estado español:
uso e abuso dunha información parcial
XAVIER VENCE

O problema do financiamento das comunidades autónomas é motivo dun debate moitas veces nesgado. Este artigo forma parte da obra O fracaso neoliberal na Galiza, no que o autor
reflexiona extensamente sobre o problema do financiamento e a súa repercusión na Galiza.
s desigualdades territoriais son unha no último lustro gañaron o primeiro plano
dimensión crucial das desigualda- as cuestións relativas aos fluxos territoriais
des, sobre todo desde que o desen- de ingresos e gastos públicos e, en particuvolvemento capitalista e industrial mudou lar, os saldos das balanzas fiscais das Comunidades Autonómas e o
o vello patrón de localización
Goberno Central. O desprazaasociado ao uso da terra e promento desde a problemática
vocou unha acelerada concenistoricamente das desigualdades no desentración da actividade econóvolvemento cara a problemámica nuns determinados espao acento estivo tica das balanzas fiscais ten
zos. De feito no Estado espamoitas causas, entre elas o deñol o mapa económico, a locaposto nas
bate sobre o financiamento
lización das actividades produtivas mudou radicalmente
disparidades no das Comunidades Autónomas
mais tamén é importante o
ao longo do século XX: Madrid representaba o 9% do PIB desenvolvimento, sesgo político provocado pointereses dos territorios
español e o 4% da poboación
mais no último los
máis desenvolvidos e a axenen 1900 e representa en 2003
neoliberal, que deslexitima
o 17,5% e 13,3%, respectivalustro gañaron da
todo o que teña que ver coas
mente; en cambio, Galiza representaba un 7,1% e un 11% o primeiro plano funcións redistribuidoras e
que propugna que cada terrien 1900 e quedouse nun 5,4%
as cuestións
torio ten que amoldarse á sua
e un 6,5%, respectivamente,
capacidade de autofinanciaen 2003. As desigualdades terelativas aos
mento. Pártese de que as rerritoriais decorrentes dese proceso súmanse e entrecrúzanse fluxos territoriais gras de xogo do mercado están uniformizadas, plenamencoas desigualdades sociais e
de ingresos e te aceptadas por todos e son
adquiren unha complexidade
de xeito que o semaior aínda cando, como é o
gastos públicos” invariábeis,
guinte round é cuestionar o
noso caso, poñen en cuestión
papel redistribuidor do sector
o modelo de articulación entre
público. O debate desprázase,
diferentes sociedades, entre
pois, cara as balanzas fiscais.
entidades políticas nacionais
O instrumento estatístico
ou rexionais. No Estado Espadas balanzas fiscais ten como
ñol o debate sobre este tema
sempre tivo unha dimensión política moi finalidade reflectir a relación entre os ingremarcada pola existencia de realidades na- sos públicos do goberno central xerados (ou
cionais no seu interior. De todos xeitos hai arrecadados) nun determinado territorio e os
que recoñecer que ese debate colleu tons gastos públicos executados ou transferidos
polo goberno central a ese mesmo territorio.
diferentes ao longo do tempo.
Historicamente o acento estivo posto Ese balance, se está correctamente calculado,
nas disparidades no desenvolvimento mais permitiría avaliar o volume de recursos pú-

A

‘H

blicos transferidos entre as diferentes
CCAA, a través do orzamento do goberno
central. Unha vez descontados os ingresos e
gastos non territorializábeis, as CCAA que
reciben máis fondos do orzamento central
que os que aportan ao mesmo presentarían
un superavit fiscal, en tanto que as que reciben menos do orzamento central que o que
aportan presentarían un deficit fiscal. Estimar con rigor esas cifras é tecnicamente
complexo, mais mesmo unha aproximación
ás mesmas é de utilidade para coñecer a
magnitude dos fluxos públicos “entre”
CCAA. Dado que o seu cálculo é complexo
paga a pena un esforzo por parte das Administracións para realizalo, o que contribuiría
á transparencia fiscal e a un maior realismo á
hora de discutir sobre as diferentes alternativas de descentralización da facenda pública.
Nos últimos tempos teñen aparecido diferentes estimacións feitas fundamentalmente desde o ámbito universitario, realizadas para diferentes CCAA e nalgún caso para todas elas conxuntamente. Os resultados poden diferir notabelmente en función dos supostos de partida e tamén do criterio de imputación ou computación dalgúns dos rubros. A pesar de todo adoita haber coincidencia sobre cais son as CCAA
que presentan un maior deficit fiscal ou un
maior superavit. En cambio, os resultados
poden ser pouco concluíntes para definir a
posición dalgunhas rexións que están próximas a un certo equilibrio.
Unha vez recoñecida a importancia de
coñecer as balanzas fiscais tamén resulta
necesario reflexionar sobre a magnitude e
significado das mesmas e, sobre todo, definir a función deses fluxos orzamentarios en
relación aos demais fluxos da economía.
Continúa na páxina seguinte

Cartas

A Galiza
ou/e Galicia?
Con ocasión da decisión do goberno galego de botar a andar a
selección de fútbol da Galiza,
Ernesto S. Pombo e Roberto L.
Blanco Valdés, opinadores de La
Voz de Galicia (24 e 25/09/05
respectivamente) póñenlle pexas
se leva a verba “Galiza”.
Pombo entende que nese caso
se “infrinxiría toda a lexislación
vixente”, empezando polo Estatuto; e Valdés opina que o nome
quedou petrificado na textualidade estatutaria. Do primeiro opinador presumo que escribe xuridicamente de ouvido; mais ao segundo supóñolle a formación xurídica propia dun catedrático de
Dereito Constitucional (en base a
ese rango vén opinando nos medios de comunicación), e o seu
ditame merece comentario.
1º Rexeita a forma “Galiza”
porque tanto na versión en galego

coma na en castelán do Estatuto
só aparece “Galicia”; mais, aínda
que as dúas versións se lle ofreceron ao corpo eleitoral en referendo, a versión en galego aínda está
pendente de saír publicada no
BOE, o que impide que entre en
vigor e poida ser aplicado.
2º Caso de que o Estatuto estivese en vigor, só o estaría a súa
versión en castelán (única publicada no BOE); e, vencellando as
súas formas toponímicas aos poderes públicos, como afirma o
catedrático, as provincias, concellos e cidades da Coruña e ourense terían que ser aínda La Coruña e Orense por seren as formas da versión castelá.
3º Na hipótese de vigor tamén da versión en galego sometida a referendo, institucións como o Tribunal Superior de Xustiza ou a Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza estaríanse autodenominando en galego infrinxindo o
Estatuto, pois, a versión estatuta-

ria en galego recolle a forma
xusticia e non xustiza.
4º Para un catedrático sería
moi doado non errar neste tema,
pois o confronto dos principios de
competencia e xerarquía (normativa) é tan básico coma o alentar.
Nesta materia é evidente que
nin o constituínte español do
1978 nin o estatuínte galego do
1981 se autoatribuíron a competencia sobre as formas toponímicas, nin maiores (España, a Galiza) nin menores (Campolongo,
Sobor, Fontes...).
5º Cando a Lei galega de Nor-

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome, enderezo,
documento de identidade e asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

malización Lingüística do 1983
lle atribuíu á Real Academia Galega (RAG) a autoridade (competencia) sobre a “normativa, actualización e uso correcto da lingua
galega” a ninguén se lle ocorreu
pensar que as verbas presentes no
Estatuto quedaban petrificadas e
excluídas da competencia ou autoridade da Academia.
6º A RAG recoñece as dúas
formas (A Galiza, Galicia) como
lexitimamente galegas; mais carece de competencias para estabelecer o uso oficial dunha soa
delas ou indistinto de ámbalas.
7º E á Xunta o parlamento
tampouco lle atribuíu a competencia sobre a denominación do
territorio total ao que estende o
seu poder ou función pública,
restrinxíndolla a territorios comprendidos na Galiza.
Así as cousas, a partir do 12 de
xullo do 2003 (acordo da RAG sobre a lexitimidade de Galiza e Galicia) a Xunta, na que se integra
como órgano departamental a
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que a letra do himno
poña cinxido e non
cinguido, rouco en
vez de ronco e clan
en lugar de chan. Mi
madriña! ¿Pensarán
no xornal coruñés que
o BNG está formado
por dez mil
catedráticos de
filoloxía?

Para evitar
polémicas cun veciño
do PP, un home
comenta ao saír de
casa: Por fin chove!
O outro, medio
fociñudo, responde:
Si, pero o caso é que
a recollan.

ROI FERNÁNDEZ
Vén da páxina anterior

Os principais interrogantes que cabe plantearse a este respeito son os seguintes: Cando se trata de discutir a articulación política e económica entre diferentes países ou
entre territorios dun mesmo Estado, cais
son as relacións económicas máis relevantes a tomar en consideración?, ou formulado doutra maneira, son os fluxos orzamentarios, o seu deficit ou superavit, o único
factor importante para estabelecer os criterios de articulación política e económica?
Isto leva a plantear un interrogante sobre
o significado e función do propio orzamento
público en xeral en relación ao funcionamento do sistema económico e social e sobre o
ámbito territorial desa mesma función: o orzamento público é un instrumento de redistribución?, si ou non? Se ten como obxectivo
a re-distribución da renda é que existen outros mecanismos que determinan a distribu-

ción da mesma. Carece de sentido discutir
sobre a redistribución sen ao mesmo tempo
ter claro cais son as pautas seguidas polo
proceso de distribución da renda a través dos
mecanismos primarios e de mercado.
Cal é ou cal debe ser o ámbito desa redistribución? Parece lóxico que non poden
desvincularse o ámbito xeográfico en que
operan os mecanismos de distribución da
renda (produción e mercado) e o ámbito seleccionado para estabelecer eses mecanismos de redistribución. Nese sentido, no
momento de configuración dos Estados nación parecía bastante claro que o ámbito do
mercado (o mercado “nacional”) e o ámbito de operación do Estado coincidían. Mais,
que pasa cando as fronteiras do mercado
nacional se rebordan?, como ocorre coa
creación da Unión Europea. Que pasa cando o ámbito do Estado se fragmenta en unidades territoriais inferiores mais o mercado

segue sendo máis amplo?
Está claro que se trata dun problema
complexo e de grande alcance político. De
partida considero que non debe aceptarse
que a discusión sobre un asunto tan importante e delicado comece e remate co asunto
das balanzas fiscais. É preciso incluír todas
as variábeis en xogo para non criar imaxes
distorsionadas da realidade. E no caso de
que non poidan meterse todos os elementos
en xogo ao mesmo tempo entón haberá que
seleccionar con moito tino os asuntos nos
que centrar o debate, pois a propia elección
do problema central condiciona enormemente os resultados e, sobre todo, a
mensaxe social e política. Non é o mesmo
centrarse nos saldos das balanzas que na
distribución territorial do gasto público.♦
XAVIER VENCE é catedrático de Economía Aplicada
na Universidade de Santiago de Compostela.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Consellaría de Cultura e Deporte,
vén obrigada a usar indistintamente as dúas formas lexitimamente
galegas que designan o territorio
ao que estende a súa xurisdición;
correspondéndolles, naturalmente!, ás consellarías de Cultura e de
Educación dar a coñecer e explicaren esa dualidade. O que non semella ser de boa fe é pretender facer prevalecer a ignorancia e malicia propias sobre as competencias
e autoridade alleas.♦
LOIS FRAGA
(A CORUÑA)

coitaron o himno, e se o fixeron,
xamais lle deron importancia
ningunha, non me estraña, pero
pasar unha sesión parlamentaria
discutindo daquel anaco onde di
“Nazón de Breogán”, manda carallo, co soldo que teñen! A verdade é que non sei se son escuros, pero imbéciles algúns semellan que si.
Máis lle valería á presidenta
da cámara receitarlles ás súas señorías unhas pastillas que se chaman Dememori, e xa nunca máis
se esquecerán da “Nazón de Breogán”. Este episodio é un reflexo
da realidade fantasiosa e absurda

Non incomoden
O outro día comecei a ollar a
prensa mentres almorzaba. Cabreeime tanto que non fun capaz
de acabar o croissant. A sesión
do Parlamento Galego sobre a
letra do himno pareceume como
se todo aquilo fose un capítulo
para xente enferma. Semella
que algunhas persoas nunca es-

Fé de erros
A Fundación Barrié aclara
que a exposición “A Galiza
industrial” vai aparecer con
rótulos bilingües, e non só
en castelán, como se afirmaba no número anterior.♦

que estamos soportando todos os
días, así non me estraña que siga
aumentando a depresión. Un
pouco de sentido común non viría mal.♦
LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

A bandeira
de Paco Vázquez
O martes, 11 de outubro estiven
na Coruña. Estiven nun dos sitios que máis me gusta. O paseo
marítimo.
Gústame moito o mar. Gústame contemplar o horizonte sen
velo. Sumérxome no interior do
meu mundo e sinto máis claros
os meus pensamentos. Encóntrome a min mesmo.
O mércores, 12 todo é distinto. Un dos sitios máis fermosos
da Coruña que podemos gozar
todas as persoas, é tomado por
un grupo de persoas que nos

queren facer ver a todo o mundo
que son eles os que mandan.
Non importa estragar un sitio
de todos. Dos que imos ver o
mar. Das que van xogar con el.
Dos que queren sol e sol. Das
que pasean con rapaces. Dos que
pasean sós...
Agora temos a bandeira aí. E
plantárona os mesmos de sempre. Os que non soportan a diversidade. Os que non soportan a
bandeira galega. Non soportan a
bandeira vasca. Non soportan a
bandeira catalá.Non soportan
non ser uns e grandes.
Son os mesmos de sempre. É
Paco Vázquez que nos quere cravar outra lanza aos que non pensamos coma el.
Paco Vázquez non se decata.
Os novos tempos van deixar fóra
os que se negan ao diálogo.
E aos que estragan un sitio de
todos, tamén.♦
HÉCTOR SÁNCHEZ MOAR
(OLEIROS)

Unha muller acode á
sección de perfumaría
do Corte Inglés. Fala
galego, aténdena
rutineiramente. De
súpeto a muller pide
a crema xaponesa
Kanebo, a segunda
máis cara do
mercado. Á
dependenta fanlle os
ollos chiribitas e
comeza tamén a falar
galego de corrido.
Moralexa: para
normalizar o galego
hai que convencer as
clases altas. Coas
baixas xa se viu que
non dá resultado.

O conselleiro,
Fernando Blanco,
lembra no parlamento
que a comunidade de
Madrid non produce
un quilovatio, pero é
rica. Galiza produce
moitos, pero non
recibe nada a
cambio. Nas
bancadas do PP
algúns patexan.
Parece que, entre
boinas e birretes, hai
infiltrados con gorra
a cadros de chulapón
de La verbena de la
paloma.♦
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Lugo

Festas con polémica
ANTÓN GRANDE

A negativa do Concello a aceptar as esixencias dos barraquistas abre un debate
sobre o negocio dos feirantes en Galicia.
As festas do San Froilán deste ano
foron, con toda probabilidade, as
máis polémicas dos últimos tempos debido, en gran medida, ao
boicot que un sector de barraquistas levou a cabo e que deixou o recinto feiral a medio cubrir, a moitos nenos coas ganas de montar
nos autos de choque, nos cabaliños ou na nora, e a moitos pais e
avós contentes no fondo polo aforro que lles supuxo tal actitude.
O problema vén de vello e
cecais o ocorrido este ano cos
barraquistas sirva para que o
goberno municipal se una coa
oposición e xuntos adopten unha solución que quede como
pauta para o futuro.
Os barraquistas non viñeron
este ano a Lugo, segundo semella, porque un sector minoritario
deles tenta facerse co control do
recinto feiral como fixeron noutras cidades como Lalín, Pontevedra ou Santiago, para logo repartir o espazo ao seu antollo e
mesmo para especular con el.
Pero aquí non accederon a
estas pretensión e por iso algúns
barraquistas, presionados e mesmo ameazados de recibir tundas
ou de que lles queimarían os camións, decidiron non acudir deixando o recinto feiral a medio
pelo a pesar do esforzo do concello por encher os ocos con inchábeis e xogos para cativos.
Por vez primeira o PSOE e
mais o PP mostráronse de acordo
en non ceder ante as presións
deste sector de barraquistas, en
tanto que o BNG mostraba o seu
descontento porque o equipo de

goberno non chegase a unha solución que evitase este boicot.
O certo é que agora, xa rematadas as festas, o alcalde lugués
ten previsto manter unha xuntanza cos grupos da oposición para
tentar de buscar unha solución
para anos vindeiros que pasaría
por seguir mantendo a poxa dos
postos, como se veu facendo até
o de agora, como mellor xeito de
cubrir as necesidades económicas destes festexos.
Pero a cousa pode ir a máis
pois é intención do Concello de
Lugo contactar con outros concellos nos que esa minoría de
feirantes se fixo co control do terreo para as festas, como os xa
citados de Pontevedra, Lalín ou
Santiago, para facer forza de xeito conxunto que lles permita así
recuperar a eses concellos a poxa
dos postos e evitar que unha minoría manexe ao seu antollo, e
para o seu beneficio, as festas
máis importantes de Galicia.
De momento, teñen case un
ano para porse de acordo e demostrar que a lei está por riba de
actitudes mafiosas. Veremos se
para o 2006 as festas de San Froilán volven recuperar o seu esplendor no que a barracas se refire e o
sucedido este ano queda nunha
mera anécdota. En tanto, os lugueses seguimos durante este mes
celebrando o noso santo padroeiro
comendo e ceando o polbo porque
barracas non habería pero as casetas para xantar o cefalópodo non
faltaron á súa cita anual. Ainda
que os prezos que cobran sexan
totalmente abusivos.♦

Historia de Cangas
(1900-1936)
Iago Santos Castroviejo e Antonio Nores Soliño

Os líderes alemáns Schröder, á esquerda, e Merkel, á dereita.

O discreto
silencio sobre
o terrorista
Posada
Carriles
José Manuel Ponte escribe,
en Faro de Vigo (7 de outubro), un artigo titulado “O terrorista bo”. “Como estaba
previsto, afirma, a xustiza
norteamericana non deportará a Cuba nin a Venezuela a
Luis Posada Carriles, o cubano exiliado e ex axente da
CIA que fuxiu dunha cárcere
venezuelana cando estaba a
ser xulgado pola colocación
dunha bomba nun avión cubano de pasaxeiros. Naquel
atentado morreron todos os
seus ocupantes (73 persoas
de varias nacionalidades).
Posada solicitara, nun principio, asilo político nos Estados Unidos, pero logo mudou de estratexia para evitar
interrogatorios comprometidos sobre as súas outras moitas actividades terroristas en
varios paises centroamericanos, e acolleuse ao Convenio
Internacional de Protección
contra a Tortura, alegando o
seu temor a ser maltratado
polas autoridades venezuelanas, ou que estas o poidesen
entregar a Cuba. O xuíz de
inmigración de Texas que levaba o caso deulle a razón, e
ordenou a súa posta en liberdade mentres se estuda se
debe ser deportado a un terceiro país, que o acolla, ou
polo contrario se lle concede
permiso para residir nos Es-

tados Unidos. O avogado de
Posada xa advertiu durante a
visita que o seu defendido
posúe moita información
sensíbel e podería revelala se
se ve acosado de máis. A noticia tivo un discreto tratamento informativo –apenas
un solto na sección de internacional da gran prensa–
mais non por iso deixou de
causar certa sensación en
medios xurídicos. O historial
de Posada está salpicado de
episodios terríbeis, case todos eles sanguiñentos. Ademais do atentado do avión,
foi acusado de dirixir equipos de tortura en varios paises centroamericanos; e de
poñer bombas nas embaixadas cubanas de México, Perú, Arxentina e Portugal, en
varias oficinas cubanas de
turismo, e en hoteis da Habana, co resultado de morte
dun turista italiano e unha
ducia de feridos graves: A
súa última fazaña coñecida
Luis Posada Carriles.

foi planear a colocación dunha bomba de gran potencia
na universidade de Panamá,
onde Fidel Castro ia dirixirlle a palabra a uns dous mil
estudantes”.♦

Adiantar
as eleccións
Eduardo Haro Tecglen comenta a situación política
alemá e española (El País,
12 outubro). “Unha conservadora moi conservadora
vai presidir un Goberno de
socialistas en Alemaña: unha gran coalición, chámase,
porque Schröder non aceptou o apoio dos socialistas
de esquerda (Lafontaine).
Isto dá certa coherencia: é
un Goberno de centro-dereita que deixa tranquilas as almas cándidas da política real. É aquí onde mellor caeu
este congreso da beata e o
vermello. A dereita é conscente de que non poderá gobernar en maioría, aínda que
está no mellor momento da
súa historia despois da caída. Esaxera os males de España para regresar a algúns
ministerios: quizais unha
presidencia de Raxoi con vicepresidente e ministro de
Exteriores e outros adxudicados a socialistas; ou, ao
contrario, un presidente socialista —non Zapatero— e
uns ministros da dereita conservadora. Para iso queren
adiantar as eleccións, e para
adiantalas teñen que berrar
ante as cousas que suceden.
É a desfeita de España, din
os seus heraldos a gritos”.♦

TONI BATLLORI / La Vanguardia, 11 de outubro do 2005

As axitacións contemporáneas
da ribeira de pescadores.
A NOSA TERRA

Latexos
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Unha nova
sondaxe

O concelleiro coincide con Príncipe
ao afirmar que Touriño prefire que goberne o PP

X.L. FRANCO GRANDE

Miguel Barros tira a toalla en Vigo

F

alabamos na pasada
semana dunha sondaxe
que deu a coñecer a Ser.
Hoxe falaremos doutra,
publicada por La Vanguardia
o día 9. Semellan referirse a
países distintos, e, en realidade, iso é o que ilustran mellor:
a diferenza entre dúas
sociedades que nin de lonxe
se parecen, por se algunha dúbida quedaba. Vexamos, pois,
que conclusións podemos tirar
desta nova sondaxe.
E os datos máis sobresaíntes, ao meu ver, son que o
55% dos cataláns votaría a favor da proposta de Estatut (só
o 16% o faría en contra); o
80% pensa que cómpre a
actualización do texto de 1979;
máis do 88% concorda en que
a Generalitat recade todos os
impostos que se paguen en Catalunya; o 90% pensa que
todos os cidadáns daquel país
teñen o dereito e o deber de
coñecer o catalán e o castelán,
e nun referendo votarían a
favor máis do 50% dos
socialistas, case o 60% de ICV,
preto do 70% de CIU e sobre
un 90% os electores de ERC.
Outro dato que subliñar,
entre outros, é que tan só un
de cada dez votantes do PP
votaría a favor do Estatut e,
en contra, faríao o 64%, voto
negativo que está por
debaixo do 15% entre os votantes do PSC, CIU, ERC e
ICV-EUiA. Tamén un 63%
dos consultados culpa o PP
de ser o responsábel de poñer
dificultades á proposta dun
texto que, ao cabo, foi
aprobado con tan só o seu
voto en contra.
Sen esquecer que hai na
sociedade catalá un bo número de inmigrantes, nunha sinxela comparanza de todos
eses datos cos que no artigo
da semana pasada
sinalabamos, resultan dúas radiografías de dúas sociedades
que en nada se asemellan. Isto
é un feito ben claro e obxectivo. Pero do que se poden
derivar algúns riscos, o principal deles, paréceme, que o enfrontamento entre as dúas sociedades se faga crónico e
que, por iso, a concordia unha
vez máis se quede nun soño.
ZP ten moitos factores en
contra dentro da sociedade
española, incluído o seu propio partido –que bos servizos
lle estivo prestando á dereita
máis brutal. A súa pouca
autoridade con algúns dos
baróns ten sido un factor moi
grave en contra do seu
proxecto político. Pero, con
todo, é a sociedade española
a que refuga o Estatut que
Catalunya celebra e a que tamén empeza a rexeitar a ZP.
Agora, pois, nun momento
moi incerto, é hora de ver se
realmente este dá a talla política que cómpre. Porque
cómpre.♦

A. EIRÉ
Miguel Barros xa non dá unha batalla máis. Tira a toalla
en Vigo na súa loita por lograr unha moción de censura
que desbanque a dereita do
concello. Coincide con Carlos
González Príncipe en que Emilio Pérez Touriño prefire que
goberne a dereita. Faltan dous
anos pero comezan a velar as
armas para as municipais.
Corina Porro estaría moi perto
da maioría absoluta e o BNG
avantaxaría o PSOE, se temos
que crer unha enquisa que os socialistas barallan en Madrid sobre a intención de voto en Vigo.
Aínda así, non vai haber moción
de censura.
Os debates entre os socialistas sobordaron nas pasadas semanas os ámbitos locais e os estritamente partidarios. Mesmo
entraron en acción as “recomendacións” empresariais. O impulsor era o concelleiro Miguel Barros, que argumentaba tanto publicamente como nos órganos
partidarios a necesidade de que
Vigo contase de novo cun goberno entre nacionalistas e socialistas. O debate mesmo era alentado, con promesas, desde instancias socialistas de Madrid.
Pero a dirección galega do
PSdeG-PSOE mandou parar o
debate cando a executiva comarcal se ía posicionar claramente a
favor. O secretario de Organización, Ricardo Varela, enviou un
escrito prohibindo discutir este
asunto político que aparecía como algo básico para o partido.
Esta directriz foi acatada polo responsábel comarcal Miguel
Barros. Na xuntanza, entre os case cen membros da dirección comarcal, só falaron o propio Barros e Príncipe, pero nin palabra
do asunto vedado. Barros expuxo a súa xestión á fronte da comarca e pediu autonomía para
que o partido tome as súas decisións naqueles asuntos que lle
afectan a comarca sen ser vicario
do poder en Compostela.
O ex alcalde secundou esta
proposta, avogando porque os
candidatos nas próximas eleccións municipais se elixan, de
novo, nunhas primarias.
Os asistentes refrendaron
tanto a proposta de Príncipe como a xestión de Barros, que vía
aprobada a súa xestión sen votos
en contra. Príncipe comezaba a
súa campaña cara ás municipais
e Barros recibía o apoio comarcal. Ambos contentos.
Touriño contento coas divisións
Non parecía casual esta coincidencia entre as dúas tendencias
máis enfrontadas até o de agora
no socialismo vigués. Só hai que
lembrar as disputas polo control
dos órganos locais hai agora un
ano, liderando senllas candidaturas, tanto no local como no comarcal.
Ambos os dirixentes comparten a idea de que “Vigo non pode

Corina Porro na toma de posesión da alcaldía.

ser un poder vicario dentro do ga non só a someter a súa xestión
PSOE, ten que ter autonomía nos ás directrices partidarias senón a
asuntos locais”. E ámbolos, que dialogar cos órganos directivos.
apoiaron a Touriño no congreso Como non se asume o pacto cos
da súa primeira elección como se- nacionalistas e os expulsan a
continuación do
cretario
xeral,
goberno. Como
fronte a Miguel
se fai un cabalo
Cortizo, que apaoa parte
de batalla no
recía como reprePXOM, consensentante de Fran- dos militantes
suado polo antecisco Vázquez, tamén coinciden socialistas vigueses rior equipo do
PSOE. Como Banas causas de que pensan que desde
rros foi utilizado
non sexa así: “Vicomo presidente
go é determinante Santiago téntase
da xestora, levano partido na Galiza se a agrupa- dividir a agrupación do para pór paz, e
acaba dimitindo.
ción se presenta
unida, por iso olívica para que non Como as diferenzas no grupo soTouriño, a quen teña demasiado
cialista no concenon lle preocupa a
llo son insalváliña política, se- peso no partido
beis desde un prinón manterse no
meiro momento.
poder, fai todo o
Como non saben
posíbel para que
permaneza dividida, aínda a costa que facer con tres concelleiros
de que goberne a dereita. Francis- independentes. Como Mariño,
co Vázquez contento porque, des- non se sabe por que, segue aínda
te xeito, pode manter refén a Tou- a ter moito predicamento en Touriño, e Xosé Blanco tamén con- riño. Como marxinan os socialistento porque un Touriño sen poder tas vigueses no goberno e meten
“independentes” da cidade...
real é moito máis manexábel”.
En todas estas cousas e, nalCalquera militante socialista
vigués fai relatos de como desde gunhas máis, están de acordo os
Santiago se tenta dividir a agru- partidarios de Príncipe e Barros,
pación socialista olívica. Uns e os dirixentes das dúas principais
outros coinciden o lembrar como correntes no socialismo vigués.
se fusionaron as tres agrupacións
existentes nunha soa. Como lle Dous perdedores
impediron a Príncipe presentarse
ás primarias. Como disolveron a Pero ningún pode presentarse
executiva local e formaron unha como triunfador, nin os dous
xestora, pero se negaron a disol- xuntos, malia o acordo tácito
ver a agrupación como era pre- existente. Barros ten que renunceptivo cando xa tiñan todo pre- ciar non só a liderar a moción de
parado. Como elixen un candida- censura senón tamén a ser alcalto independente, Ventura Pérez de. Gañar as primarias dentro de
Mariño, para alcalde, que se ne- dous anos para competir como
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alcaldábel? Barros sabe que, malia a súa fidelidade e apoio á liña
política que defende Touriño, este non vai permitir que en Vigo
se asente un núcleo que poida
condicionar a súa política no
PSOE. Vai continuar Barros dando unha batalla inútil no seo do
partido?
Príncipe recibe o apoio para
volver presentarse nunhas eleccións primarias, pero vai chegar
desgastado á confrontación interna, cunha executiva local impulsada por el pero que xa non
dá controlado.
Así as cousas, a guerra fratricida no socialismo vigués semella que vai continuar para ledicia
da dereita.
E o BNG? Estivo agardando
a que o PSOE movese ficha para
impulsar a moción de censura.
Cando Barros sacou o debate á
rúa, logo dalgunhas reunións con
representantes socialistas, o seu
voceiro, Xavier Toba, afirmou
que chegara a hora de desbancar
a dereita.
Sorprendentemente, foi contestado polo propio Pérez Touriño, afirmando que sen un acordo
no PXOM a moción era imposíbel, emprazando o BNG a recoñecer as súas culpas na perda da
alcaldía. Entraba así directamente na regueifa, pero recoñecendo
algo sempre negado polos socialistas e os apoios de Pérez Mariño até hai uns meses: o problema
da crise de goberno foi o plano
xeral. Pérez Mariño defendía outros intereses e Touriño apoiou o
novo rumbo.
E Anxo Quintana? O voceiro
nacional do BNG dixo que respectaría a decisión que tomasen
os seus compañeiros en Vigo.♦

Os pretos e
o capataz
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Francisco Puy recibiu máis de 50.000 euros en tres anos

O cuñado de Fraga
cobrou da Xunta grandes cantidades
sen ter ningunha función nin contrato
PERFECTO CONDE
Máis de 50.000 euros en tres
anos percibiu Francisco Puy
Muñoz, cuñado de Manuel
Fraga, da Xunta de Galiza. O
máis chamativo é que o esposo
de Rosario Fraga non ten ningunha relación contractual coa
Administración pública galega.
Manuel Fraga sempre tivo moita
querencia pola práctica do “cuñadismo”. Cando foi ministro de
Franco contribuíu a que se se
desenvolvese a carreira política
do marido dunha súas súas irmás,
Carlos Robles Piquer, e, durante
os 16 anos de presidencia na
Xunta de Galiza, tampouco esqueceu a familia. Nunha ocasión
anterior xa informamos sobre isto
con detalle. O cuñado de Fraga
que nos ocupa agora é Francisco
Puy Muñoz, catedrático de Filosofía do Dereito da Universidade
de Santiago, e, segundo parece,
traballador a tempo libre da Xunta mentres foi presidida polo seu
parente político.
Segundo datos que lle foron
comunicados por escrito, o pasado 29 de agosto, pola CIG, ao
conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Xosé Luís Méndez Romeu,
“Francisco Puy Muñoz veu per-

XOSÉ MANUEL SARILLE

N

concretas polas que se fixeron os
libramentos, xa que na documentación contábel da Xunta só figuran como “pago traballos Francisco Puy Muñoz” ou “Pago Fra.
Francisco Puy Muñoz”, o cuñado de Fraga recibiu as cantidades
que se observan no cadro nas datas indicadas.
En total 50.416 euros en tres
anos. A derradeira cantidade,
6.000 euros, foille pagada o 11
de xullo de 2005, case un mes
despois de que tivesen lugar as
últimas eleccións e cando o goberno presidido por Manuel Fraga xa estaba en funcións, e faltaban tres semanas para que se
producise o relevo na Xunta.♦

Data

Euros

Puy Muñoz, á esquerda, nomeado doctor Honoris Causa pola universidade de Belgrano.

cibindo, dende abril do ano
2002, determinadas cantidades
(máis de 50.000 euros) con cargo
aos orzamentos da Consellaría
de Presidencia, sen que conste
que teña ningunha relación laboral nin contractual coa Xunta”.
Puy Muñoz está casado con
Rosario Fraga Iribarne, irmá do
anterior presidente autonómico,
e a súa esposa tamén traballou

até hai pouco tempo como persoal de gabinete da Xunta. Ademais, unha filla deste matrimonio, María Puy Fraga, aínda ocupa o posto de subdirectora xeral
de Xogo, Asociacións e Espectáculos Públicos, agora baixo a
competencia da Consellaría de
Presidencia que rexenta o socialista Méndez Romeu.
Sen que se saiban as razóns

24/04/2002
10/07/2002
05/11/2002
06/06/2003
31/07/2003
31/12/2003
03/03/2004
25/06/2004
10/09/2004
26/05/2005
11/07/2005

.............. 5.166
.............. 5.412
.............. 1.968
.............. 4.080
.............. 5.015
.............. 4.845
.............. 3.230
.............. 5.100
.............. 5.100
.............. 4.500
.............. 6.000

as fábricas e nas
plantacións do Século
XIX, os patróns que
xa acadaran un certo
refinamento tiñan por
cuestión de bo gusto
observar o rendemento do
capataz sen facer valoracións
da súa conduta, porque ao
mesmo tempo que sentían repugnancia, agradecían a
imprescindíbel brutalidade
do eficiente capataz. Quere
dicirse, que se o capataz non
existise habería que inventalo para non ter que asumir o
desagradábel labor. Ou
enviar a Ángel Acebes cunha
brigada de dereitos humanos.
O abismo non está no
estreito de Xibraltar, porque
non é exactamente alí onde se
divide o mundo. A gran
distancia non se estabelece entre a abundancia e a escaseza
senón entre ter algo e non ter
nada. Marrocos é periferia do
primeiro mundo mentres que
Ghana, Liberia e Mali son o
fondo do inferno, algo
completamente diferente. Os
periféricos resisten a occidente
cos seus medios mentres que
cos pretos temos garantida a
impotencia grazas á secular
inoculación occidental do
complexo de inferioridade.
Eles saben moi ben que só serven para escravos, putas e animais de carga.
O abismo está no deserto.
A mesma incerteza que no
mar de Rosalía de Castro. A
mesma disolución existencial.
Nestes momentos o deserto é
ademais o maior horror
imaxinábel, pero temos sorte,
o capataz traballará duro e
mesmo terá a nosa
comprensión, porque non é rico e fai o que pode.
Igual que nós non
distinguimos un chinés dun
coreano, seguro que estes pretos do centro de África
confunden árabes con europeos. É lóxico porque á fin os
árabes foron escravistas
exemplares, tan eficientes como os españois, os ianquis ou
os portugueses no maior
xenocidio da Historia (con
maiúscula, que é obxectiva).
Os escravos pretos, importados para o Magreb e que
non son poucos, inventaron tamén aquí unha das músicas
máis fermosas da
modernidade (miren por onde
a modernidade), a gnowa,
consecuencia da mestura das
civilizacións árabe e beréber
coa dos negros africanos. Ten
séculos de expresión, é fermosísima, tristísima e tan poderosa como o blues de Louisiana.
Moi superior portanto ás músicas pretas latinas. O laúde e a
frauta superpóñense aos
ritmos do sur, tócase na actualidade e vive soterrada.
Mentres os capataces traballan
podemos escoitar a El Becharia, a Jil Jilala e o
impresionante Majid Bekkas.
Talvez sexa o único xeito de
achegarse aos desgrazados.♦
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P. CONDE

Manuel Vázquez
‘O maior contaminador de Galiza é a Administración pública’
PERFECTO CONDE

Médico de profesión e ex alcalde do Carballiño, Manuel Vázquez Fernández é o conselleiro de Medio Ambiente que aspira a reducir a contaminación e lograr que Galiza encarrile a súa actividade industrial polo camiño do desenvolvemento sostíbel.
Un médico en Medio Ambiente.
Valen para todo os médicos?
Despois de ser alcalde, estou
nunha consellaría que é coma unha grande alcaldía. Aquí, os problemas son os abastecementos de
augas, os saneamentos, o lixo, a
ordenación de recursos naturais.
Teño o orgullo de formar parte do
goberno nunha das áreas máis bonitas, que é o medio ambiente, a
natureza e todo o seu contorno.
Cal é o principal problema
que atopou ao chegar a este departamento?
O principal problema é que este país, o dos mil ríos, e esta consellaría, estaban pechados. Os colectivos ambientais e os cidadáns
eran o inimigo. Os impactos ambientais negábanse. A permeabilidade administrativa obviábase.
Cada vez que había unha minicentral ou había que ubicar unha fábrica, o inimigo era o que reclamaba. Esta era unha consellaría
moi impactada polos incendios, a
través dunha dirección xeral que
afortunadamente agora non nos
corresponde. Esa dirección xeral
reducía todo o mundo mediatico e
de xestión aos incendios forestais.
Unha vez que se retira esa competencia, entramos no que entendo
como ambiente e descobres unha
consellaría cos pés na biodiversidade. Se nos coñecen por algo en
España é pola nosa natureza. Descobres o mundo dos residuos, que

é un dos sectores económicos
emerxentes do noso tempo. Hai
que ver como se xeran máis de
400 empresas para este labor. E
logo está a sostenibilidade. Esta
consellaría debe ser columna vertebral do desenvolvento sostíbel
do país. As rías, os montes, os espazos urbanísticos, teñen que contar cunha avaliación estratéxica
ambiental de sostenibilidade. E aí
non imos perdonar nin unha.
Que vai pasar coa celulosa
de Pontevedra?
É un problema no que eu coido que temos que ser realistas.
Vivimos nun país no que non
podemos darlle un patada a todo
e sacalo de aí. Hai un acordo de
goberno segundo o cal Ence ten
que trasladarse no 2018, e iso
pon en marcha unha serie de dinámicas. A propia empresa vai
ter que tomar unha decisión importante: hai que sacar Ence de
Pontevedra. A permisividade
ambiental váiselle acabar.
O Goberno pode ter a capacidade de facer que se vaia antes dese ano?
Non. Aínda que, unha vez
que sabemos que se vai ir nese
ano, deberiamos poñer en marcha medidas de negociación para
ver se podemos acurtar os prazos,
pero eu non quero xerar falsas
expectativas. As leis están para
cumprírense, mesmos as que non
nos gustan, e Ence ten unha con-

cesión até o 2018, aínda que temos que retirarlle soportes como
a condonación dos sistemas de
taxas e aplicarlle rigor ambiental.
Está logo o asunto de decidir a onde se vai ir Ence.
O que está claro é que non
imos sacar o problema de Pontevedra para poñelo noutro sitio.
Galiza non debe sufrir unha segunda experiencia coma de Pontevedra en ningún caso.
Ence leva a fama pero outras
actividades industriais –Endesa
nas Pontes ou a térmica de Meirama– tamén “levan auga”. Por
que se contamina tanto?
Este país ten contaminantes
atmosféricos moi importantes pero tenos baixo chave. Nós temos
70 puntos de contaminación que,
dentro de 20 días, imos poñer a
tempo real, de maneira que se vai
saber a contaminacion que hai en
cada sitio. Que a cidadanía sexa
consciente do que temos. Eu non
son conservacionista a ultranza.
Sei ben que hai elementos estratéxicos que un país necesita para
desenvolverse, e que hai que ver
até onde soportamos determinadas condicións contaminantes.
Que me di de Reganosa, en
plena ría de Ferrol? Hai quen
di que é perigosa.
Nun momento tan delicado
como o que están vivindo Reganosa, Endesa, o mundo enerxético, creo que calquera declaración

que fose temeraria sería insensata. O que quero dar é un detalle:
tampouco os gobernantes temos
que facer demoagoxia, todos temos ar acondicionado, todos temos coche, todos temos neveira,
a todos nos gusta ir en autobús,
todos queremos ir ao cine e todos
queremos ter calefacción. O
equilibrio, que é a palabra máxica no mundo do desenvolvemento ambiental, hai que buscalo entre todos. Se queremos todo, temos que pór en marcha mecanismos de produción enerxética.
Que me di da praga dos incendios?
As pragas veñen cando se dan
as circunstancias. Os incendios
non se arranxan con mangueiras
nin con hidroavións. Hai un modelo socioeconómico que fixo fuxir a todos do mundo rural, e a natureza fixo o resto. Unha das consecuencias deste modelo é o lume.
A min no me gusta criminalziar o
lume, aínda que ao final sempre
hai un insensato que saca o chisqueiro. Pero, para que se dea esa
circunstancia, ten que haber outros condicionantes que hai que
observar no abandono do mundo
rural e o modelo atomizado da
propiedade da terra, unha emigración de principios do XX que deixou capitais indivisos e millóns de
parcelas no catastro, unha cultura
na que o que para moitos é natureza para outros é maleza, etc.

Seguimos tendos espazos
nos que aínda non se depuran
as augas residuais que van ao
mar. Non é escandaloso?
O maior contaminador de Galiza é a administración pública. A
maior agresión ambiental é que
Lugo, A Coruña, Ferrol, Vigo, Ourense –e podería seguir– están vertendo directamente as súas augas
residuais. Unha inmensa maioría
dos galegos contaminamos coas
augas residuais os ríos e as rías de
Galiza. Había unha directiva marco que entra en vigor en xaneiro do
2006 e que foi incumprida sistematicamente. Tiñamos que ter agora
un plano de saneamentos cumprido, e aínda está deseñándose.
Que cómpre facer agora?
Un esforzo de estratexia política para ir ao principal. O PP
movíase nun caos que lle ía moi
ben para controlar o alcalde de
aquí e o concelleiro de aló. Converteu a ferramenta do saneamento nun control político de alcaldes, pero esqueceuse dos
grandes problemas ambientais,
que eran as grandes cidades. Onde temos que ir nós? A un plano
estratéxico de país que determine con claridade as prioridades.
Non é o mesmo que toda A Coruña verta directamente no mar
que un pobo de cen habitantes
contamine un sitio pequeno.
Habería que desenvolver
máis unha política galega de
parques naturais e espazos
protexidos?
Unha das aspiracións desta
consellaría é que os seis parques
naturais que están en marcha,
máis o nacional das Illas Atlánticas, teñen que ser un emblema
de Galiza. Imos empezar a acuñar o concepto ‘parques naturais
de Galiza’ e, se traballamos ben,
en oito anos a xente virá ver as
nosas rías, a catedral de Santiago
e os nosos parques.
Como ve o momento político actual? Por exemplo, o tema
do Estatuto, dalle algún medo
a súa reforma?
O Estatuto véxoo como unha
ferramenta. Se todos os galegos o
vísemos como unha ferramenta
para que este país funcione mellor,
creo que todos apoiariamos unha
reforma estatutaria. Que me dá
medo do Estatuto? Moi pouquiñas
cousas. Medo dáme que alguén
converta a súa reforma nunha ferramenta de rupturas. Galiza, dentro do que somos como nación. Os
socialistas temos un concepto moi
puntual que é o de país solidario e
cada vez con menos fronteiras. Se
non contaminamos Galiza e contaminamos Bangladesh con todo o
lixo que levamos alí en barcos, a
min paréceme igual de mal que se
contaminamos Galiza.
É o momento galego?
Está a darse unha circunstancia que é reflexo do país. Unha
parte del é nacionalista, outra é
socialista. E agora tócanos falar
e traballar. A xente espera que fagamos o que non fixeron os anteriores en 16 anos. Os epidemiólogos dicimos que o óptimo é
inimigo do bo. É mellor facer
unha cousa ben agora que, por
facela óptima, non facela nunca.
A meirande parte dos galegos o
que espera de nós é que lles resolvamos os problemas, non que
lles creemos problemas novos.
Até agora estamos na fase de teorizar, pero a partir de xaneiro
hai que dar trigo.♦
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A Mesa celebra a vontade de defensa do galego da Consellaría de Educación

Todos os libros de texto de 1º e 2º da Primaria
cumprirán a norma do idioma
H.V.
A conselleira de Educación,
Laura Sánchez Piñón, anunciou
que se incrementará o número
de libros de texto en galego que
subvencione a Consellaría e que
no caso de 1º e 2º da Primaria
será case de inmediato, mentres no resto dos cursos o cambio dos textos será progresivo.
Unha reunión de traballo celebrada
o luns dez de outubro entre representantes da Mesa pola Normalización Lingüística e todo o equipo
dirixente da Consellaría de Educación despexou as dúbidas sobre o
cumprimento da lexislación relativa ao uso do galego no ensino. A
conclusión é que os libros estarán
en galego cando a lei diga que deban estalo e que como mínimo a
metade das materias impartiranse
en galego. A Mesa manifestou a
súa satisfacción e deu un voto de
confianza á nova conselleira.
Este ano subvencionaranse
libros de texto en castelán que
deberían estar en galego. A súa
substitución non poderá ser posíbel en todos os casos cando menos en catro anos, pero o ano que
vén, estarán en galego os manuais de 1º e 2º da Primaria que
determina a lei. Esa rápida substitución é posíbel porque neses

O presidente da Mesa pola Normalización, Carlos Callón, arriba, celebrou o anuncio da conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, á dereita.

casos os textos mudan cada ano.
Para o resto dos cursos, o cambio
será paulatino, aproveitando o
10% do orzamento dedicado á
reposición de libros e partidas
económicas da Dirección Xeral
de Política Lingüística. O total
estará substituído unha vez que
vaian concluíndo os catro anos
de vixencia dos manuais.
Outro dos anuncios da Consellaría é a modificación do Decreto que regula o uso de galego

nos centros para cumprir o Plan
Xeral de Normalización Lingüística e atinxir cando menos un
50% da docencia en galego na
Educación Primaria.
Se a Mesa pola Normalización amosaba a súa satisfacción
polo anuncio da Consellaría de
introducir realmente o galego
nos libros de texto, a decisión de
que se use o galego nas aulas na
metade das clases mereceu un
aplauso por parte da entidade de

defensa da lingua. O seu presidente, Carlos Callón, lembrou
que “os libros de texto son a punta de iceberg do sistema e promover o uso do galego apunta na
boa dirección; ademais, admitir
que a situación non é a desexábel
e que hai un incumprimento representa unha actitude moi positiva”. Para cumprir este obxectivo de que o galego estea presente no ensino, a Consellaría deu
ordes á Inspección Educativa pa-

ra que se cumpra a normativa de
uso de galego nas aulas.
Por último, ademais de manifestar que a Mesa da Normalización celebra o cambio de actitude
da Administración coa nova dirección da Consellaría, Carlos Callón
tamén lle pediu ás autoridades educativas un maior apoio aos equipos
de normalización lingüística nos
centros e un novo marco normativo para que podan levar adiante o
seu traballo con máis facilidade.♦

Celébrase en Marín ás oito da tarde do venres 14

A manifestación da flota conxeladora reclamará
o fin do acoso canadense no Atlántico Norte
H.V.
O vindeiro venres 14 de outubro
ás oito da tarde parte da Alameda de Marín unha manifestación
para esixir o fin do acoso que a
inspección canadense fai á flota
conxeladora galega do Atlántico
Norte. Convocan a CIG e os
mariñeiros.
Os trinta barcos conxeladores galegos que operan na Organización de Pesqueiras do
Atlántico Norte, Nafo, están
sometidos a unha constante
inspección pesqueira que implica un acoso real sobre unha
flota que, ademais, ten prohibi-

do pescar máis fletán este ano.
No que vai dos tres meses
de marea, as autoridades canadenses sobre todo e as europeas en menor medida, realizaron
un mínimo de 175 actos de inspección sobre os trinta barcos
galegos. Iso significa que algún dos buques tivo que soportar a visita dos inspectores até
dez veces, cando o normal é
que haxa unha inspección por
mes ou dúas por marea. As restantes flotas que operan na zona –rusos, lituanos, estones e
portugueses– non padecen este
intenso réxime de inspección

ao que se somete á flota galega.
As inspeccións realízanse
sempre co mesmo modus operandi: un avión sobrevoa o buque e comunícalle que non pode virar o aparello; entón, unha
lanza rápida indetectábel por
radar –e en consecuencia susceptíbel de provocar un accidente– achégase ao barco para
abordalo. Algunhas inspeccións
duran até doce horas e pouco
tempo despois de subir os inspectores abordo, achégase unha
patrulleira para reforzar a súa labor. A pesar destas inspeccións,
a día de hoxe aínda non se de-

tectou ningunha irregularidade.
Os barcos que operan nas
augas do Atlántico Norte están a
pescar na actualidade con malla
de trescentos, o que só lles permite ir á raia. A pesar de todo,
os armadores vense na obriga
de acudir á Nafo para tratar de
salvar esta marea.
A situación de acoso á flota
galega no Atlántico Norte foi
coñecida publicamente polas
denuncias formuladas pola
CIG. Con todo, non se produciu
unha resposta satisfactoria para
a flota por parte das autoridades
galegas e de Madrid. Ante esta

situación, a CIG e os mariñeiros iniciaron mobilizacións.
Unha delas concretarase o venres catorce de outubro en Marín, onde ás oito da tarde parte
da Alameda unha manifestación na que tamén se espera que
estean presentes os armadores
de Marín. As demandas formuladas polos que convocaron son
“o cese da discriminación”, “o
noso dereito a pescar, a representación directa nos órganos
nos que se toman as decisións,
medidas sociais para os mariñeiros e a viabilidade da flota
conxeladora galega”.♦

O pecado mortal como arma política
B. LAXE
San Mateo cos seus ais evanxélicos (“Ai de vos, escribas
e fariseos hipócritas...”) a sobrancear na doutrina católica
da man de Joseph Ratzinger, devido en Bieito XVI como
papa (“xabarís devastando as viñas do señor”, “vinagre no
canto de bo viño”, “un mundo con derramamento de sangue e opresión, con inxustizas e hipocrisía...”), marcando
a rota da Igrexa Católica para os “novos tempos”.
O sínodo de bispos (252 de 118 países) fixo unha
aposta por lograr que a moral católica non sexa unica-

mente norma de conduta persoal, senón que marque as
leis dos Estados. Para logralo, arremete contra os políticos católicos que na súa vida privada exercen como tales,
pero logo, na súa faceta política e pública, non defenden
a doutrina que marcan desde o Vaticano.
Preparan un documento público, que asinará o Papa,
para que os políticos que ignoren no seu comportamento
a doutrina oficial da Igrexa, sexan castigados publicamente, nunha especie de repudio que comezaría por ne-

garlles a comuñón, como símbolo que os pon fóra da
“comunidade” e, polo tanto, non deben de ser votados
polos católicos. “É pecado mortal votar a políticos que
non combatan o aborto ou ignoren doutrinas morais fundamentais”, dita Roma.
O paso seguinte vai ser, de novo, a creación duns partidos cristiáns, de obediencia vaticana, xa ensaiado cos
democristiáns. Sen éxito. Unicamente lles funcionou a
súa estratexia coas ditaduras.♦
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A NOSA TERRA
NOVA COLECCIÓN: GALIZA

O MAR
Adela Leiro e Mon Daporta

O AGRO
Adela Leiro, Mon Daporta, Manuel Núñez e
Hernando Martínez

AUGAS CAÍDAS. As fervenzas de Galiza
Víctor M. Caamaño, Xoán Collazo, Mon Daporta,
Adela Leiro e Isaac Pontanilla
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Un pa

NOVA COLECCIÓN INFANTIL: ANTÓN E POMPÓN

as formas,

as cores,

os contrarios,

os números,

as vogais..

e un conto.

Libros de Anxo Fariña, coas tapas acolchadas, para aprender e divertirse a partir dos dous anos.
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O Día da Raza
Dicen que la patria es
un fusil y una bandera
mi patria son mis hermanos
que están labrando la tierra
Quilapayún
CARLOS AYMERICH
Día da Raza. Tal era a denominación oficial do 12 de outubro –día nacional (sic) de España, día da hispanidade–
até os anos 50 do século pasado. Unha denominación,
por certo, que se mantén en certas repúblicas latinoamericanas e que, á vista dos acontecementos das últimas semanas, semella resucitar tamén no Estado español.
Un 12 de outubro precedido dunha verdadeira ofensiva
españolista, racial, a conta do Estatuto aprobado polo parlamento catalán. Voltaron os vellos tópicos españois, anticataláns. Voltaron as acusacións de insolidariedade para os
fenicios que só están en España por interese. Voltou o rei,
coa súa palabra fácil e clara, a clamar pola unidade indivisíbel da nación española. A única. E clamou, o mesmo que
o Xefe do Estado Maior do Exército, en sede militar. Todo
un exemplo de primacía do poder civil sobre o militar e da
soberanía popular sobre o principio monárquico.
Un 12 de outubro de bandeiras. De bandeiras roxigualdas case tan grandes como os valados de Ceuta e
Melilla, izadas frente o mar do Orzán. A mesma bandeira baixo a que os fascistas, que o rueiro coruñés segue a
honrar profusamente, cometeron os seus crimes hai case
70 anos. A bandeira de Franco, Juan Canalejo e Millán
Astray. Unha provocación en toda regra consentida polo
mesmo Emilio Pérez Touriño que cala ante o incumprimento da legalidade lingüística.
E tamén de fusís. Porque en España, como en Turquía, a festa “nacional” celébrase con desfiles militares.
Non en van o exército ten como misión constitucional a
defensa da integridade territorial (art. 8) da nación española, en cuxa “unidade indisolúbel” fundaméntase a propia Constitución (art. 2), en fórmula tirada directamente
da Lei Orgánica do Estado franquista. E, como sempre,

VÍCTOR ECHAVE / La Opinión

‘A mesma bandeira baixo a que os fascistas,
que o rueiro coruñés segue a honrar profusamente,
cometeron os seus crimes hai case 70 anos”
os da lexión foron os máis ovacionados. Quizais pola heroica defensa de Ceuta e de Melilla frente ás perigosas
tropas subsaharianas.
Esta é a súa patria. De reis, de bandeiras e de valados,

de razas, de fusís e de unidades indivisíbeis. A nosa patria é o pobo que traballa, que vive e que ri. Por exemplo,
cada 25 de xullo en Santiago. Evidentemente, a nosa patria non é España.♦

Ourense
Un dos asuntos que máis deron
que falar nas últimas datas en
Ourense foi a denuncia do alcalde de Barbadás contra a vicepresidenta do parlamento, Tareixa
Paz, polos supostos delitos de retención e manifestación ilegal,
desacato á autoridade e intento
de agresión. O alcalde, Xosé
Manuel Freire Couto, do PP, é
todo un veterano do equipo do
incombustíbel Xosé Luís Baltar.
Presidente do Instituto de Desenvolvemento-Inorde (“chiringuito” dependente da Deputación),
deputado provincial e membro
do comité executivo do PP ourensán, foi o artífice do desordenado crecemento da Valenzá, barrio practicamente integrado na
capital e que foi un dos poucos
que rexistrou incrementos demográficos a partir de “pelotazos”
urbanísticos apadriñados polo alcalde desde unha xestión moi
aplaudida polos especuladores.
Con este perfil, non é de estrañar que a actual vicepresidenta do
parlamento, que até hai ben pouco
era concelleira do BNG en Barbadás e deputada provincial, teña
moi poucas simpatías por Freire.
De feito, leva varios anos denunciando publicamente o cobro supostamente irregular de dietas e
desprazamentos como alcalde por
xestións en consellarías e delegacións da Xunta, tanto a Ourense
como a Santiago, coas que o rexedor municipal sacaba un moi
substancioso soldo extra mensual.

As leas de Barbadás
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O alcalde de Barbadás, Xosé Manuel Freire, acusado de diversas irregularidades,
acusou a vicepresidenta do parlamento, Tareixa Paz, de incitar ao “terrorismo”.
Como exemplo, o BNG ten denunciado que pasaba quilometraxe por ir desde o seu piso de Ourense a calquera rúa da capital como se saíse da súa casa de Barbadás. Co “retiro” que lle deu recentemente Baltar no Inorde, Xosé Manuel Freire ten aparente-

mente saneada a súa economía
privada e non precisará de máis
amaños en xestións virtuais.
O último conflito protagonizado polo alcalde é a suspensión
do servizo de transporte urbano
que até hai poucas datas facía a
empresa que ten a concesión para

Ourense. Unha sentenza xudicial
propiciada por unha denuncia entre empresas obrigou o Concello
da capital a retirar os autobuses e
deixar A Valenzá sen ese servizo
público. Esta situación provocou
a mobilización dos veciños e unha manifestación na que se rode-

Subliñado

Nación e Estado
LOIS DIÉGUEZ
Por moitos borranchos que os españolistas do PSOE ou o PP lle boten ao termo Nación non van
conseguir mudar a realidade dese parchís de cores que conforma ao Estado español. Na escura etapa franquista distinguiamos moi ben a Nación do Estado, polo menos os que liamos e nos educabamos na cultura da liberdade e do progreso, incluídos os do PSOE ou o PC. Por iso, nos seus programas políticos definían daquela este Estado como un conxunto de varias nacións. Agora, con tantos Vázquez, Ibarras e Bonos que se montaron no tanque dos nostálxicos berróns daqueles tempos,
andan a tirar a historia ao caixón outra vez escuro e redivivo. É unha magoa. Rajoi pode seguir a
alporizarse e reimplantar ese podrecido corazón dos seus antepasados políticos e, máis visceral que
consciente, desaproveitar a modernización que o Estado Español pide agora para replantexar a súa
caduca estrutura territorial. Matará, así, outra vez, a solución para convivir realmente unidos, sendo cada un o que sente e quere ser. E lémbrolle a el e aos colegas dos partidos españois, que entregaron máis soberanía española a Bush e aos Estados europeus que a que visceralmente ven agora
perigar. Convén lembralo, polo menos para que nas súas patrioteiras carantoñas comprobemos o interese verdadeiro das proclamas: ser dono e señor, e submisamente servido.♦

ou o coche do alcalde, que daquela optou por se refuxiar nunha casa particular e posteriormente saír protexido pola forza pública.
Segundo Freire, Tareixa Paz estaba á fronte da turba nunha manifestación non autorizada, pero
acúsaa ademais de intentar agredilo unha semana antes cunha
muleta despois dun pleno. Esta situación levou o alcalde a declarar
na RNE que a parlamentaria actuaba de xeito “terrorista” e que
alguén debería “pararlles os pés”
aos nacionalistas porque actúan
“coma fascistas”.
Todas as acusacións son negadas pola vicepresidenta do parlamento, que pensa que Freire
quere desviar a atención sobre os
verdadeiros problemas do concello. O coordinador da executiva
do BNG, Francisco Jorquera, enmarcou a denuncia nunha estratexia de crispación do PP porque
non soubo asumir a derrota nas
últimas eleccións. Neste contexto, a xustiza dirá quen ten a razón. Polo momento, o que si denunciou é a utilización por parte
do alcalde de Barbadás do asesor
xurídico da Deputación, o ex deputado socialista e home de confianza de Baltar, Xosé Uxío Galindo. Aquel mesmo que saíu en
defensa do líder ourensán cando
se descubriu a entrada masiva de
familiares directos de cargos do
PP a través de oposicións debidamente amañadas. Ou sexa, o mellor de cada casa.♦
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SOBRE A INAUGURACIÓN DO MONUMENTO Á BANDEIRA DE ESPAÑA

Carta aberta ao alcalde Vázquez
MANUEL MONGE
Recibín de vostede, como concelleiro, unha invitación mación reaccionaria andar a proclamar que España é unpara o “acto e inauguración do monumento á bandeira de ha nación, e nada máis; e os que non estamos de acordo
con esa arbitrariedade somos uns malos patriotas; somos
España” e quero contestarlle publicamente ao envío.
Cales son realmente os motivos para levantar ese mo- separatistas e pertencemos a un eixo do mal, segundo o
numento? Pode ser que quera seguir batendo novas mar- cualificativo posto pola cuadrilla de George Bush”.
Di que pretende recuperar a historia; recupere tamén a
cas: temos o obelisco de cristal máis alto (3 millóns de euros), anuncia a virxe do Carme máis grande (16 metros e memoria. Que queda daquel político, que coñecín hai trinta anos, e que defendía estas
90.000 euros) e agora quere
ideas: “Galicia ve por fin recopasar á historia coa bandeira
ñecida a súa realidade namáis grande e o pau máis alto
sta inauguración forma parte cional; por primeira vez en
do mundo mundial. Pero pode
moitos séculos o pobo galego
haber outra explicación máis
política: Vostede ten unha ob- de toda unha campaña, que iniciou vai contar co seu propio órgasesión, realmente enfermiza, coa xura de bandeira en María Pita, no de autogoberno, a Xunta...
Para os que defendemos o decos nacionalismos e a unidade
de España, e por iso declara
para combater os separatismos e reito de autodeterminación, e
dentro del cremos que un Estaque “é máis lesivo o auxe do
resgardar a sagrada unidade
do Federal é a alternativa aos
nacionalismo que o terrorisdereitos de Galicia e aos promo”. Esta inauguración forda patria”
blemas de España, sen romper
maría parte, xa que logo, de
a súa unidade, esta pre-autotoda unha campaña, que ininomía é un paso, pero creo que
ciou coa xura de bandeira en
é tamén a gran posibilidade de
María Pita, para combater os
logralo nun futuro inmediato”.
separatismos e resgardar a saIsto é o que escribía vostede
grada unidade da patria.
O mesmo día que recibo a súa invitación, 5 de outu- en 1978 no artigo Consideracións sobre a preautonomía,
bro, teñen lugar diversos acontecementos. Presentábase que formaba parte do libro A autonomía galega.
Como xa sabe, eu son de Laguna de Duero (Valladolid),
no Congreso o proxecto de Estatuto de Cataluña que comeza proclamando que Cataluña é unha nación. Mentres meus pais e irmáns son de Dueñas (Palencia); por certo, alí
Vostede fala da “horterada” da España plural, o presiden- asasinaron os fascistas dous tíos, un deles concelleiro sote da Xunta declaraba que “España non é unha nación úni- cialista; meu avó era de Navalonguilla (Ávila); teño famica, homoxénea, senón que alberga no seu interior diversas lia en Catalunya, Euskadi, Castela e A Rioxa. Vivín moitos
realidades, algunhas incluso nacionais”. E nunha confe- anos en Bilbao, tres anos en Sevilla, outros tres en Madrid,
rencia sobre os desafíos do cambio dicía Emilio Pérez levo na Coruña desde 1969 e teño que confesarlle que non
Touriño: “é imprescindíbel o abandono da tan autoevi- estou nada preocupado pola unidade de España.
Explicaba vostede que ese monumento “é un canto á
dente como insostíbel ecuación: nación igual a Estado”.
Ese mesmo día escoito pola radio unhas declaracións on- unidade e unha exaltación da cohesión de España”. Estou
de vostede manifesta, unha vez máis, a súa preocupación canso de tantos cantos á unidade, que xa trouxeron un
polos separatismos, mentres o presidente José Luis Ro- millón de mortos; estou canso desta impúdica e innecedríguez Zapatero contestaba a Mariano Raxoi no Congre- saria exhibición de españolidade e patriotismo. Non conso: “Deixe vostede de lles meter medo absurdamente aos te comigo.♦
españois sobre o noso futuro e a nosa convivencia”. Dicía
recentemente Isaac Díaz Pardo nun artigo: “É unha afirMANUEL MONGE é concelleiro do BNG na Coruña.

IAGO LÓPEZ / AGN
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Ferrol

Quen move ficha?
MARTINA F. BAÑOBRE

O conflito laboral de Arriva leva camiño
de eternizarse. Nin obreiros nin patronal queren rachar o bloqueo do diálogo.
Van xa demasiados días dende
que os traballadores de Arriva
iniciaran unha folga o pasado 12
de setembro. A compañía, que
ten a súa sede en Ferrol, reclama
o fin do paro como inicio das negociacións. Mentres tanto, os
traballadores apuntan que non
recuarán até que a empresa asuma as súas demandas. Posturas
enfrontadas que lembran o dilema do ovo e a galiña. Quen debe
dar o primeiro paso? A día de
hoxe, as negociacións están supeditadas á readmisión de dous
condutores despedidos pola
compañía. Arriva alega irregularidades no desenvolvemento das
súas tarefas. Os dous afectados
–en folga de fame dende o 3 de
outubro– apuntan que os feitos
non son demostrábeis, e que se
trata de despidos inxustificados.
Así, en resposta a esta situación,
os traballadores de Arriva iniciaron o pasado 12 de setembro va-

rios paros interrompidos. Ante a
inexistencia dun hipotético diálogo coa patronal, a folga pasou
a ser indefinida o 3 de outubro, e
nesas seguimos. Mentres tanto,
están a cumprirse, daquela maneira, os servizos mínimos estabelecidos pola Xunta de Galicia.
Varias destas rotas non puideron
desenvolverse nos últimos días,
debido a actos vandálicos contra
a flota da compañía. Ademais,
non se estabelecen como servizos mínimos o transporte universitario, ou as rotas que cada
día trasladan os funcionarios de
Ferrol a Compostela e viceversa.
Quen leva a razón? Quen soluciona o problema? Polo de agora, non hai trazas de que se vaia
desconvocar a folga. Mentres
tanto os usuarios –cada día arredor de 15.000- seguen padecendo os seus efectos nunha cidade
que non destaca precisamente
polas súas boas comunicacións,

no que a transporte público respecta. E non é esta a zona peor
parada. Se non que llelo pregunten aos usuarios da Costa da
Morte, ou da Mariña de Lugo...

A estas alturas só parece factíbel
que a solución ao conflito laboral –un dos peores rexistrados en
Galiza nos últimos meses– chegue de mans da Xunta. A inter-

mediación da admistración autonómica podería ser a única opción viábel para propiciar unha
xuntanza entre as dúas partes
implicadas no conflito.♦

FRANCISCO CARBALLO
HOMENAXE NACIONAL

MARÍN, SÁBADO 22

DE OUTUBRO DE

2005

18:30 Biblioteca de Marín: MESA REDONDA
Francisco Carballo: 80 anos na defensa de Galiza
Afonso Eiré, Anselmo López Carreira, Engracia
Vidal, Francisco Rodríguez, María do Pilar García
Negro, Santiago Prol e Vitorino Pérez Prieto

22:00 Pavillón do Colexio Público da Laxe-Marín: CEA
Prazas limitadas. Telf. para anotarse: 986 866 205

ORGANIZAN
Coordenadora
de Crentes
Galegos
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Unha empresa da Caniza produce fertilizantes cos toxos dos montes

A industria de facer esterco
RUBÉN VALVERDE
Hai uns anos un programa da TVG, Senda Verde, presentado por Henrique Banet puxo de moda a palabra compós. O
que toda a vida foi o esterco procedente de podrecer o toxo,
o fento e as carqueixas, culturizou o nome pero en esencia
seguiu sendo o mesmo. Un paisano da Caniza, Ramón Lourido, acordouse de que de pequeno ía buscar estrume ao
monte, que logo de ser usado polos animais empregábase como fertilizante natural e decidiu industrializar ese proceso.
Un ruído de maquinaria inte- plo. Por ese motivo utilizamos un
rrompe o silencio en metade dun xerador de gasóleo que temos comonte comunal da parroquia de nectado a un tractor todo o día. O
Rebordechán, A Caniza. Ramón custe do combustíbel é alto e adeLourido abre a cancela dunha mais hai que engadirlle o mantefinca de 40.000 metros cadrados. mento do motor. Pero se facemos
Alí é onde se transforman os res- o investimento que pide Fenosa
tos de rozar o monte en compós. descapitalizámonos e ningunha
administración
O primeiro que
nos apoiou malia
chama a atención
o beneficio social
da instalación é
amón Lourido
que producimos”,
ver moreas de toasegura Ramón
xo, fentos e car- non cobra nada
Lourido.
queixa amontoaPara rozar os
dos arredor dun por rozar
montes utilizan
gran alboio onde os montes,
varias máquinas
varias máquinas
que cortan a matraballan. Hai un- pero tampouco
togueira e van alha gran cantidade
macenándoa nun
de esterco por to- paga nada.
carriño traseiro.
das partes, pero
Ramón Lourido
non fede. “A xen- “É o que
non cobra nada
te pensa que can- lle chamamos
por segar os mondo falas dunha fátes, pero tampoubrica de fertili- beneficio mutuo.
co paga nada. “É
zante a partir de
o que lle chamatoxo vai chegar Mantemos
mos
beneficio
aquí e morrer co os montes limpos,
mutuo, pois manfedor. Pero xa vetemos os montes
des que non chei- impedindo
limpos, impedinra forte”, apresúdo que se estenrase a matizar Ra- que se estendan
dan os incendios,
món Lourido.
e polo tanto proteO proceso de os incendios,
transformación e nós conseguimos xendo as especies
arbóreas que están
do toxo e outros
plantadas, e nós
restos orgánicos a materia prima”,
así conseguimos a
en fertilizante panosa materia prira as plantas é sin- explica.
ma”, explica.
xelo, pero precisa
Habitualmende enxeño. Todas
as máquinas que participan nesa te traballan en montes comunais
conversión foron deseñadas polo porque “precisamos de grandes
propio dono da fábrica. Até alí extensións para que nos sexa rennon chega a luz eléctrica. “Feno- díbel desprazar a maquinaria e tasa quería cobrarnos xa no ano mén para poder acadar un volume
1996 arredor de 36.000 euros po- de toxo suficiente”, continúa
lo suministro. Agora pide o du- Lourido. No ano 2005 rozaron

R

Planta de produción na que se transforma o toxo en fertilizante, en primeiro plano.

150 hectáreas, que equivaleron a
oito millóns de litros de toxo fresco. “Hai que ter en conta que por
isto que nós facemos gratis a administración paga de cando en
vez auténticos diñeirais a empresas de limpeza que o único que
fan é deixar as pilas de restroballos na zona, co cal non evitan
tampouco os incendios”, afirma.
Porén, o dono da empresa
quéixase de que unha vez que roza logo os repoboamentos que se
fan impiden que poidan volver a
entrar as máquinas. “Cando se
fan reforestacións deséñanse en
longas ringleiras con pouca separación entre elas. Este é o primeiro obstáculo para que entren as
máquinas porque como case non
hai espazo debido á especulación
do monte, o tractor non pode entrar porque non ten onde dar a
volta. En segundo lugar, porque
entre cada zona de repoboamento
faise un cortalumes que semella
que vai chegar ao ceo. Grandes
cantidades de terra quedan amontoadas nas beiras sen que ninguén

as recolla, co cal as máquinas non
poden acceder aos espazos de nova plantación”, explica Lourido.
Do toxo ao abono
Unha vez recollida a broza clasifícanse os restos dependendo
de cal vai ser o produto final
que se faga. Abonos Lourido
traballa con tres tipos: o orgánico, para plantacións de viñedos
especialmente; o substrato para
plantas, destinado ao consumo
doméstico; e, o compós profesional, que vai para invernadoiros e viveiros. Logo fanse pilas
para que a materia prima vaia
fermentando. Ás veces cóbrense con lonas para acelerar o proceso de apodrecemento.
A fermentación chega aos 70
ou 80 grados. Cando a pala recolle un pouco do montón para iniciar a transformación, pode verse

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

o fume que sae de cada pila. “Con
tanta temperatura prodúcese un
proceso de hixenización e esterilización”, asegura Lourido. Logo
os restos van á planta de clasificado, que é unha trituradora artesanal que separa a pedra e paus grosos, dos restos orgánicos. Só as
partes máis finas pasan.
Cando o destino final é compós profesional, mestúranlle minerais para que o proceso de crecemento sexa maior. A máquina
mesturadora é unha especie de
funil como os que se usaban nos
muíños antigos. O produto final
que se obtén pasa a unha máquina embasadora que é unha cinta
que vai subido o esterco e meténdoo nun saco. Logo eses sacos amoréanse nunha especie de
pozo que ten unha máquina hidráulica tamén de fabricación
caseira que vai facendo palés,
que logo se distribúen.♦

I+D feito na casa
O principal problema co que se
atopou Ramón Lourido á hora de
poñer en funcionamento a fábrica
foi o de atopar maquinaria axeitada para recoller o produto e procesalo. “En Galicia non existe
ningunha fábrica de compós. Por
ese motivo non hai empresas que
fabriquen maquinaria. Teríamos
que mercala en Italia ou Alemaña
e o seu prezo supera no mercado
os 150.000 euros, cousa que faría
inviábel o negocio. Por ese motivo decidín deseñalas eu mesmo a
partir do sentido común. Non estudei nada relacionado con isto,
pero vendo como se facían as
cousas antes non é difícil”, asegura Ramón Lourido.
“Poñer a empresa en funcio-

namento levou algo de tempo
porque nós temos que facer toda
a investigación, tanto nas máquinas como no produto final. Se
non ofreces calidade os clientes
non mercan. Aquí cando ensaias
un produto non obtés resultados
ao mes seguinte. Tes que agardar
un ano para ver como foi o que
inventaches”, explica Lourido.
O dono da empresa asegura
contar cun produto de calidade
que enraíza mellor que a turba (o
produto utilizado tradicionalmente). Ensínanos con orgullo unha
carta que lle enviou un cliente
portugués na que o felicita polo
abono e pídelle levar a representación en Holanda e no Reino
Unido. O prezo é semellante ao

da turba. Os principais destinatarios dos produtos son os viveiros
e propietarios de viñas. A produción destínase a Galicia e norte de
Portugal. “Podería aumentar mercados, pero non teño capacidade
de produción suficiente”, explica
Lourido, que conta con dous empregados na fábrica.
Segundo Lourido podería chegar a haber un mercado estábel de
produción de compós, “sempre e
cando as administracións teñan
como obxectivo a conservación
dos montes. Eu comecei criando
600 cabras xunto a outros dous socios e vivíamos moi ben. Ademais, como as tiñamos en extensivo, tamén coidaban o monte de
xeito excelente. Vendiámolas para

Ramón Lourido aposta polo aproveitamento económico do monte.

carne e tamén os seus excrementos para esterco. O monte ten moitas posibilidades, o que hai é que
ter unha vontade de sacarlle rende-

mento, para así coidalo”, conclúe
Lourido. De feito, o lema da súa
empresa é “coidando o monte, facemos terra”.♦
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Non se dan conta que aínda que o
programa é moito máis accesíbel,
son moitos máis os que opositan
para cada praza. Tamén hai que ter
en conta que unha parte importante do temario destas oposicións
non está ligado á preparación ou ao
coñecemento. Pode haber un opositor que só ten o bacharelato pero
é un especialista en informática. Se
cadra, un licenciado moi preparado
non se dá ben nesta disciplina.
Como opositar con éxito

A.N.T.

Francisco Novoa
‘En ningunha parte se fan oposicións coa intensidade de aquí’
AFONSO EIRÉ

Ourense é a meca dos opositores. Na cidade das Burgas, en 1968, Francisco Novoa comezou a preparar opositores para Correos, onde viña de entrar como funcionario. O que comezou como unha axuda
converteuse, co decorrer dos anos, nun dos principais grupos de academias do estado, Academia Postal. O seu director relátanos aquí a súa experiencia de tantos anos e analiza a mai da aña das oposicións.
O nome de Academia Postal
vén de que preparaban opositores para Correos, non?
Si, primeiro foi Academia Postal e, logo, cando fomos abrindo
máis centros, chamámoslle Grupo
Academia Postal. Agora temos
centros en todas as cidades galegas, ademais do Porto e Valladolid. Aínda que a actividade principal é a preparación de oposicións,
tamén nos fomos metendo en novas tecnoloxías, clases de apoio ao
estudo tanto para o bacharelato como para a universidade, ciclos formativos de FP, idiomas... Ultimamente puxemos en marcha dúas
novas iniciativas. A primeira o
apoio aos estudos na casa, desde
unha materia de bacharelato a un
curso de informática para un directivo ou unhas clases de idiomas para unha persoa que non pode ir a un
noso centro. Tamén incorporamos
un sistema de formación pola rede.
Traballamos igualmente noutras actividades complementarias
como é o Servizo Galego de Colocación e damos unha morea de
cursos a empresas. Non só privadas, senón tamén públicas que
necesitan formar os seus traballadores. Desde as deputacións até a
Garda Civil. O plantel actual é de
175 profesores. O 90% deles teñen contrato indefinido. Tamén
temos un grupo importante de
colaboradores, persoas que traballan noutros lugares e veñen impartir clases da súa especialidade.
Serían un cento de persoas máis.
Sorprende que Ourense sexa, desde os anos sesenta, un

gran viveiro de opositores.
Para nós como centro do ensino é boa noticia, porque vivimos
diso. Pero, por outra banda, paréceme lamentábel porque significa
que a xente nova non ten oportunidades de poder traballar na súa
provincia ou na súa rexión. Agardemos que esta situación mude co
tempo. Habería que dicir tamén
que en Ourense hai unha vocación
de ser funcionario. Enténdese que
é un traballo máis estábel. Se cadra, esa inclinación está causada
pola emigración. Os país emigraron e os fillos queren ter traballo
fixo. Hai xente que ten traballo,
pode que un traballo bo, e aínda
así decide opositar. Mesmo tivemos profesores cunhas condicións
laborais mellores no noso grupo
ca no ensino público e, aínda así,
decidiron facer oposicións.
Qué procuran, unha saída
máis fácil?
A xente aposta, sobre todo,
pola calidade de vida. Non lle interesa tanto o diñeiro. Semella
evidente que no sector privado
os horarios son máis amplos e rigorosos, de mañá e tarde, por
exemplo. Na función pública case sempre tes as tardes libres para seguir estudando ou practicando as túas afeccións.
Coa experiencia que lle dan
case 40 anos preparando opositores, poderíanos facer un
perfil destas persoas e das zonas máis significativas.
Temos dous tipos de opositores. Uns que non conseguiron ir
á universidade, que opositan a

grupos baixos da administración.
A súa maioría proceden da periferia das cidades. Das capitais
hai moitos menos.
Houbo unha época na que se
trataba de rapaces que tiñan os
pais na emigración. Moitos país
chamábanme persoalmente para
que me encargase da tutela e preparación dos seus fillos.
A procedencia dos que opositan a postos altos da Administración é das cidades. En primeiro
lugar está Compostela, logo Vigo, Lugo e Ourense. Santiago e
Vigo tamén son as cidades onde
hai máis opositores que xa son
funcionarios pero que queren
mellorar no seu traballo.
Excursións de opositores
Pero os galegos non só opositan na Galiza. Vostedes realizan “excursións” por todo o
Estado con autobuses de opositores. Mesmo ás Canarias. Como os reciben?
Até o 2000, a xente opositaba
en calquera cidade do Estado español. Non lles importaba, mesmo, marchar ás illas. As cousas
comezaron a mudar. Dun tempo
a esta parte, cada vez máis, a xente ten a tendencia a centrarse en
oposición que estean na Galiza.
Hai máis saídas laborais aquí?
Hai menos prazas para opositar pero máis saídas na empresa
privada. Pero estase a producir tamén un cambio de mentalidade. A
xente prefire quedar a traballar
perto da súa casa se ten traballo,

antes que marchar a unha localidade de fóra, aínda que este sexa
mellor. A xente estase conformando con ter un traballo unhas horas
ao día e aínda que sexa cun contrato temporal. Os inconvenientes
de emigrar son moitos. Mesmo
económicos, a vida está moito
máis cara en Madrid ou Catalunya... E estás lonxe. Moitos ourensáns que están en Madrid veñen
todas as fins de semana.
Non me dixo como os recibían cando ían opositar fóra.
Como hai moitos galegos
mesmo nos tribunais, ben. Pero
os opositores, con medo. Recoñécenlles aos galegos seren xente moi traballadora e que van
moi ben preparados. Tiñan medo, lóxico, a que fosen os de aquí
e lles tirasen as prazas a eles.
Hai diferenza entre os opositores galegos e os doutras
partes? Agora que teñen centros fora ollarano aínda mellor.
Moita. Non ten nada que ver
Galiza co que é o resto de España. A xente, por exemplo en Valladolid, non oposita coa intensidade que o fai aquí. Os que opositan fano sempre a grupos moi
altos. Os que non teñen estudos
procuran outras saídas.
Pero aquí xente con carreira oposita a grupos moi baixo:
varredores, bedeis...
Efectivamente, está a ocorrer
así. Pero,a demais, hai xente que
comeza a preparar as oposicións a
un posto alto porque ten titulación
e, logo, aos dous ou tres meses deciden comezar por máis abaixo.

Que é o máis importante na
preparación dunha oposición,
os coñecementos, a preparación psicolóxica?
Para min hai tres cousas que se
deben destacar na preparación dun
opositor. Dígoo non só como director, senón como opositor que
fun. Necesítase fundamentalmente
unha confianza sen límites na persoa que sexa preparador ou titor.
Saber que se lle din que con esa
preparación vai aprobar, que vai
ser así. A xente que cre nos enchufes, nas oposicións amañadas, etc,
desmotívase moito e, mesmo, utilízao como unha xustificación para non estudar. Hai que crer na
oposición. A segunda condición é
a perseveranza. As academias son
importantes pero o opositor non se
pode conformar co que fai a academia. As academias programan e
orientan pero son os opositores os
que teñen que estudar os temas. A
oposición consiste en preparar a
materia que está nos programas e,
moitas veces, a lexislación que os
acompaña. Moitas academias poñen uns temarios curtiños para que
os opositores non cansen e non se
vaian das academias.
Tamén terán que ver algo
os enchufes, non?
Son cousas doutro tempo e
dalgunhas administracións. Hoxe estou seguro que nas oposicións non valen as recomendacións. Todo está perfectamente
controlado.
Os sindicatos fan denuncias...
Pero son por falta de control,
porque se filtra un exame, por
que se coñecen as preguntas.
Non por enchufes.
E nos tests, que é o que incide máis no resultado final, a
práctica, o saber?
Hai tests que van moito no
perfil que teña o opositor. Aí é
fundamental que o centro teña
bos profesores e que traballen a
materia axeitadamente. Hai xente que non ten unha cultura moi
ampla, pero acadan moita destreza e rapidez para contestar.
Nos de coñecemento trátase
sobre todo de que un saiba ou
non saiba interpretar axeitadamente a pregunta. De pouco vale
saber un tema de memoria se logo non sabes interpretar a pregunta e diferenciar cal é a resposta máis válida.
Moitas oposicións rematan
cunha entrevista. Unha proba
subxectiva. Tamén se aprende
a facelas?
Ese tipo de probas son esenciais, sobre todo cando o traballo
que se vai realizar require unhas
calidades persoais e unha vocación. Para manexar unha arma hai
que ter madurez, por exemplo.
Para ser medico da Seguridade
Social precísase tamén unha certa
vocación. Iso é o que pretenden
pescudar os entrevistadores.♦
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O 12 de outubro rachou a semana pola metade

Patronal e sindicatos
a favor de racionalizar os festivos
H.V.
A posibilidade de racionalizar os
festivos para que non rachen a semana pola metade é algo que admiten os sindicatos e empresarios, aínda que con moitos matices. A Igrexa evitou pronunciarse.
O pasado doce de outubro foi
mércores e, como era festivo, a
semana quedou partida pola metade. Un empresario consultado
por este periódico indicaba que “a
nós estas situacións véñenos fatal,
o martes é como se fose un venres
e o xoves como se fose un luns,
total, que hai dous luns e dous
venres, e todo o mundo sabe que
a produtividade eses días é menor
porque a xente, incluído eu, ten
na cabeza no fin de semana”.
O sistema laboral español
consta de doce festivos anuais
máis outros dous locais que en
case todos os casos corresponden a días concretos do mes, non

sendo o xoves e venres santo, na
Pascua. A vinculación entre festivos e datas concretas leva a que
podan caer calquera día da semana, partindo a actividade laboral.
O feito de que un festivo caia
en martes, mércores ou xoves
non beneficia á maioría dos sectores. As empresas perden produtividade e os traballadores só
gañan un descanso, pero na
maioría dos casos non teñen dereito a facer ponte.
Hai casos excepcionais que
agravan a situación, como os días
seis e oito de decembro, que corresponden coas festividades da
Constitución e da Inmaculada
Concepción. Neste ano, o seis é
martes e o oito xoves, polo que a
semana queda dividida en tres treitos de un día laborábel cada un.
Moitos centros de ensino decidiron facer ponte e non dar clases o
día cinco; a Consellaría non o permitiu. Deste xeito, luns, mércores

e venres serán lectivos, aínda que
o proveito académico que poderán
tirar desta decisión ou o descanso
do que se beneficiarán escolares e
ensinantes será mínimo.
A determinación dos festivos
está dividida entre o Estado, as
Comunidades autónomas e os
concellos, aínda que é o Estado a
quen corresponde fixar o maior
número de datas a través dun consenso entre administración, empresarios e sindicatos. Así, unha
maior racionalización dos mesmos
requiriría o concurso de Madrid.
Por outra banda, a composición dos festivos divídese entre celebracións civís e festas relixiosas.
O un de xaneiro, o Primeiro de
maio, o Día das Letras, o Día da
Patria, o Día da Hispanidade e o
Día da Constitución teñen natureza civil. Dous deles (Letras e Patria, fíxaos a Xunta), os outros catro o Estado. No tocante ás festas
relixiosas, na Galiza existen o Día

de Reis, os Xoves e Venres Santo,
o Día da Ascensión, o Día de Defuntos, a Inmaculada Concepción
e o Día de Nadal. É dicir, hai seis
festivos civís e outros tantos relixiosos. A isto hai que sumarlle os
dous días de festividade local que
fixa cada concello.
Opinión dos sectores sociais
O responsábel de Comunicación
das Comisións Obreiras en Galiza, Carlos Vázquez, dixo, a título
particular, que “se necesita certa
revisión dos festivos e ao mellor
acumulalos en torno ao fin de semana podía irlle ben á maioría
dos sectores”. Agora ben, Vázquez reclamou que “non descenda o número de festivos, mesmo é
mellor aumentalos porque a xente
necesita descansar e porque hai
que repartir o traballo”.
A CIG, por boca de Ramiro
Oubiña, da Executiva Confede-

ral, admitiu tamén a posibilidade
de racionalizar os festivos, pero
matizou que “hai casos como o
Día da Patria ou o Día dos Traballadores que deben continuar como están”. Oubiña sinalou que en
todo caso “este debate sobre todo
a quen lle interesa é á patronal”.
A Confederación de Empresarios de Galiza sinalou que “a posibilidade de non interromper a semana laboral estaría ben vista dado
que a paralización e retorno á actividade das estruturas industriais ten
un custe que podían evitarse dese
xeito”. A pesar desta afirmación, os
empresarios lembraron que “é unha
medida que non podería establecerse con carácter xeral, xa que para
moitos sectores produtivos podería
ter consecuencias distintas”.
A portavoz de prensa do Arcebispado de Santiago admitiu que a
Igrexa prefire non entrar nesta
cuestión. De feito, seis dos doce
festivos, son de carácter relixioso.♦

Estaban obsoletas e sen funcións

Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Medio Rural suprime
as Cámaras Agrarias
A.N.T.
A Consellaría de Medio Rural
acordou suprimir as Cámaras
Agrarias por estaren obsoletas
e non teren funcións na actualidade. Os sindicatos agrarios
apoiaron a decisión a pesar de
ser eles os que as xestionan.
A Consellaría de Medio
Rural acordou suprimir as Cámaras Agrarias e substituílas
por un consello consultivo
que será o encargado de establecer un mecanismo de diálogo no sector. O nome deste
novo organismo podería ser o
de Consello Agrario Galego.
A decisión da Consellaría
de Medio Rural responde á falta de funcións destas entidades,
que en realidade unicamente teñen competencias como órgano
consultivo e que quedaran valeiras de contido porque moitas
das súas funcións estaban atribuídas a verdadeiras administracións como as Axencias de
Extensión Agraria.
Dado que o único valor que
hoxe tiñan as Cámaras Agrarias era consultivo para coñecer a opinión dos agricultores e
gandeiros, o conselleiro de
Medio Rural, Alfredo Suárez
Canal (BNG), indicou que este
colectivo xa está representado
nas organizacións sectoriais.
En consecuencia non é precisa
a existencia das Cámaras. Esta
decisión contou co apoio unánime de todas as organizacións
do sector, que na actualidade
eran quen as xestionaban.
En realidade, a principal

O conselleiro de Medio Rural, Alfredo
Suárez Canal (BNG).

función das Cámaras Agrarias
nos últimos tempos foi permitir medir a representatividade
das organizacións sindicais do
agro. Foron, de feito, unhas
eleccións sindicais agrarias.
Nas eleccións ás Cámaras
Agrarias provinciais de 2002,
os sindicatos progresistas conseguiron a maioría en todas as
Cámaras agás en Ourense. Foi
unha contenda electoral longos anos agardada, xa que a
Administración non quería a
súa democratización, denunciaran naqueles tempos as
centrais Unións Agrarias e
Sindicato Labrego Galego.
As Cámaras Agrarias eran
un órgano creado durante a
transición que quedara obsoleto
e que a súa principal labor derivou nun sistema clientelar no
rural. Durante anos reclamouse
a súa democratización mediante a celebración de eleccións.♦

CONTRA O MONOPOLIO ENERXÉTICO
MANUEL CAO
Estes días está a debaterse o futuro dunha infraestrutura deseñada, planificada e xa executada en boa parte polo anterior goberno da Xunta, presidido por Manuel Fraga. Variadas e/ou estravagantes voces foron presentadas como persoeiros por certos grupos de presión desexosos de botarlle o dente ao orzamento da Xunta e esgarafetear con el para levar adiante os seus
caprichos con absoluta despreocupación do bon goberno para a
comunidade que todos agardamos desta andaina do bipartito.
Fóra de interpretacións partidistas, existe un certo consenso sobre o acertado de crear infraestruturas urbanístico-culturais que se caracterizan por contedores, de gran valor arquitectónico en sí mesmo, que se converten en referentes dende
o punto de vista turístico e como símbolo dunha cidade ou
dun territorio. Son moitos os exemplos que se poden poñer,
dende a torre Eiffel á remodelación dos Docklands ou aos
proxectos dos países asiáticos, etc pero, para referirnos ás cidades españolas, aí está o Guggenheim en Bilbao, os novos
edificios emblemáticos de Madrid, Barcelona (a torre Agbar
é o último proxecto realizado) e, esta pasada fin de semana,
vén de inaugurarse en Valencia o Palau de les Arts de Calatrava no que é o conxunto da Cidade das Artes e das Ciencias.
O proxecto deseñado por Peter Eisenman tivo unha grande
acollida pola súa beleza e capacidade de integración no medio
rachando co modelo de contrucións en altura das grandes urbes
e apostando por un deseño integrado na montaña, autosostíbel
dende o punto de vista enerxético, respectuoso co ambiente e
realizado nunha área perdida dende o punto de vista urbanístico. Alegan algúns que o proxecto é demasiado ambicioso pois
Galicia xa ten contedores de abondo e, ademais, infrautilizados, sobre todo en Santiago. Probabelmente, os que así razoan
son os mesmos que cren que non hai que gastar na televisión
autonómica –e, máis aínda, se é en galego ou castrapo– ou para os que teñen como principal horizonte os intereses locais e
todo iría mellor repartindo algo para todos os concellos pois todos teñen dereito e as necesidades son moitas.
E chegamos así ao custo da obra e, sobre todo, ao sobrecusto
sobre o orzamento inicial. Alguén podería analizar a relación entre orzamentos iniciais e obrigas recoñecidas en pagamentos efectivos polas obras públicas realizadas en boa parte dos proxectos
executados en Galicia e España e quizais os desfases serían norma e non excepción. Os proxectos do tipo Cidade da Cultura tenden a orzamentarse á baixa ao representar unha crítica fácil para
os grupos opositores que poden alegar estrago de recursos para
proxectos que, en verdade, son perfectamente innecesarios no
sentido de que non son demandados e ademais non é doado dar
explicacións claras sobre os beneficios derivados de tal proxecto.
Estas iniciativas aseméllanse ás chamadas políticas de liderado
nas que os custos están concentrados e os beneficios son difusos
(a protección do ambiente é un bon exemplo deste tipo de políticas). Ao final, unha vez en marcha a execución da obra, a lóxica
dos feitos consumados e as dinámicas inducidas aconsella a finalización desta (o Palau de les Arts ía custar entre 50 e 80 millóns
e, ao final, chegou a 250). De aquí proveñen, seguramente, os
enormes beneficios dos construtores, sobre todo cando os contrapoderes da sociedade civil apenas están desenvolvidos.

Obras da Cidade da Cultura.

‘O proxecto deseñado por Peter
Eisenman tivo unha grande acollida
pola súa beleza e capacidade de
integración no medio, rachando co
modelo de contrucións en altura das
grandes urbes”
En relación ao que podería conter a Cidade da Cultura son
grandes as carencias e moitas as posibilidades. A dinámica económica, cultural e social condicionará os contidos que dependerán da capacidade da sociedade civil para levar adiante proxectos innovadores e viábeis que poidan ser rendibilizados no mercado turístico, na proxección exterior e, sobre todo, no crecemento da autoestima como comunidade ou área sociocultural.♦

Gas Natural e Iberdrola
quérense repartir a torta
FERMÍN PAZ

A OPA sobre Endesa que comanda Gas Natural conta coa anuencia de Iberdrola. A
operación busca consolidar un duopolio nos mercados do gas e da electricidade.
Quero hoxe formular varias cuestións para enten- ción nun 86% de horas aoano, fronte a un 55% que
der mellor a OPA de Gas Natural a Endesa, a saber: antes da OPA teñen Endesa e Iberdrola.
No fornecemento de gas, a nova Gas Natural e
o contido da operación e o seu resultado previsíbel.
Respecto ao contido da OPA, cómpre diferen- Iberdrola conformarán outro duopolio cunha cota
ciar dúas fases, unha, a oferta, e outra o acordo de conxunta dun 70%. Con este control de fornecevenda de activos entre Gas Natural e Iberdrola, aín- mento de gas adquírese tamén unha oportunidade
da que para unha análise axeitada precisemos telas engadida para manipular os prezos maioristas en
en conta, mesturadas e non illadas. Na oferta, cha- electricidade e limitar a posíbel entrada de competima a atención que Endesa é valorada en 22.500 mi- dores. Na comercialización de gas e electricidade o
acordo de Gas Natural con
llóns de euros por Gas NaIberdrola supón que entre
tural, que á súa vez ten un
as dúas teran unha cota no
valor de 11.000 millóns de
mercado de gas do 81% e
euros. O acordo de venda
da electricidade dun 87%,
de activos entre Gas Natuporque controlarán as dúas
ral e Iberdrola está deseñaredes de distribución.
do para que a segunda lle
Non deixa de ser repague á primeira 9.000
chamante que algúns resmillóns de euros polos deponsábeis políticos agasinvestimentos previstos.
chen a súa posición real
O resultado final situará a
cunha coartada de “neutraGas Natural nun valor de
lidade” nun chamado para
33.000 millóns de euros, o
que “a competencia non
que apenas supón un 10%
saia prexudicada”, como
de crecemento sobre a acse a houber. En calquera
tual Endesa, iso si, a nova Ricard Fornesa, presidente de Gas Natural.
caso, quero volver denunGas Natural pasaría a vaciar publicamente o “silenler 24.000 millóns de euo caso de Galiza
cio dos cordeiros” co pacros. Pero aínda máis curioto previo entre dúas emso que iso é que a operasó aparecemos en escena
presas para lle facer unha
ción ten un deseño novia unha terceira que
doso, de tal xeito que precomo receptores de decisións OPA
teoricamente é a súa comtenden mercar Endesa co
petencia pero sobre todo
diñeiro desta empresa pois
alleas que ven o noso país
que iso se faga acordando
dous terzos do seu valor
como unha sucursal
a venda de algo que aínda
total páganos en accións
non é seu; sería menos
da nova empresa resultanpara os seus negocios”
“cantoso” que a venda de
te (Gas Natural + Endesa activos, de se producir, se
desinvestimentos). O terzo
restante (9.000 millóns de euros) a pagar en metá- fixese logo de que os reguladores a todos os niveis
lico é produto dos desinvestimentos (que xa son decidisen sobre a autorización da operación e, se
acaso, as condicións para facela.
propiedade dos accionistas actuais de Endesa).
A explicación desta manobra inconfesábel só
O resultado logo da venda de activos da nova
Gas Natural a Iberdrola crea un duopolio coas ca- pode darse á luz cega dun acordo sobre o reparto da
racterísticas que se poden contemplar no cadro ao torta enerxética, cunha blindaxe das fronteiras para
cada unha das empresas opantes onde o máis impé da páxina.
Polo tanto, a nova Gas Natural e Iberdrola logo portante do negocio teña garantías fronte a terceide eliminaren a Endesa terán o mando absoluto nos ros que quixesen entrar á disputa; polo tanto, nin
chamados mercados eléctrico e gasista acadando como estratexia de empresa pode entenderse que a
coa manobra da OPA que ningunha empresa teña a opción sexa engordar o rival máis directo nin o
acordo pode presentarse como fomento da compedimensión suficiente para lles disputar a torta.
Malia as vendas de activos anunciadas, a xera- tencia. Seguramente dependerá do cristal con que
ción eléctrica no Estado español estará máis con- cada un miremos esta OPA. No caso de Galiza só
centrada. E para que non sexa só unha afirmación, aparecemos en escena como receptores de decivou apoiala nunha baremación que nos Estados sións alleas que ven o noso país como unha sucurUnidos é lei para as autoridades da chamada com- sal para os seus negocios. De menos é que nos minpetencia: se antes da OPA nos atopabamos cun ín- tan a respecto dos desinvestimentos; xa debemos
dice HHI de 2.567 (que representaba a suma de ca- saber o que supoñen estas operacións mesmo candrado das cotas de mercado de cada empresa), un do as empresas nos falan de sinerxías e outras lepouco por enriba dos 2.500 recomendados, logo rias porque o resultado será negativo para a clase
pasaremos a un índice 2.923, é dicir, 356 puntos traballadora en canto ao emprego, custos de persoal, investimentos previstos, etc. O importante é que
máis de HHI.
A operación incrementa a capacidade dos axen- non nos deixemos engaiolar polo “nacemento dun
tes para fixaren prezos no mercado de xeración de gran grupo enerxético español” cuxo beneficio falelectricidade porque este parametro tamén pode- ta por saber cal é para os traballadores, os usuarios
mos medilo desde a constatación de que, cando un- e sobre todo para Galiza.♦
ha empresa é imprecindíbel para cubrir a demanda,
entón pode fixar os prezos. Pois ben tanto Iberdola
FERMÍN PAZ LAMIGUEIRO é secretario da Federación de
como a nova Gas Natural atoparanse nesta situaQuímicas e Enerxía da CIG.
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Capacidade de xeración
Fornecemento de gas
Comercialización electricidade
Comercialización gas

Nova Gas Natural

Iberdrola

Outras empresas

27,1%
68,8%
40,7%
50,5%

38,2%
8,8%
37,9%
23,1%

9,3% (Fenosa)
–
13,1% (Fenosa)
7,0% (BP)
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Zapatero anuncia un estatut que contentará o PP e os cataláns

A alquimia de combinar o respecto
para Catalunya coa ‘nación única española’
CÉSAR LORENZO GIL
O presidente do goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciou unha solución de
consenso para definir a Catalunya dun xeito que nin incomode o PP nin estea por debaixo das demandas do texto aprobado polo parlamento catalán.
O debate territorial é unha
das causas do baixo momento
do PSOE en intención de voto.
O estatut catalán é a meirande
preocupación do presidente Zapatero. Os altofalantes mediáticos e o PP inciden case monotematicamente sobre o futuro de
España e o que suporá para o futuro do país a resolución final da
reforma do Estatut catalán. A
esas voces uníronse con intensidade as procedentes do propio
Partido Socialista. O ministro de
Defensa, José Bono, e o alcalde
da Coruña, Francisco Vázquez,
mostraron publicamente a súa
disconformidade co texto aprobado no parlamento catalán e
usaron a súa negativa a aceptaren que haxa “máis nación ca española no Estado” como eslogan
das celebracións da Fiesta Nacional do 12 de outubro.
Esta rebelión dentro do seo
socialista, na que tamén participa o presidente extremeño, Juan

José Luis R. Zapatero recibiu a Pasqual Maragall dúas veces desde que se aprobou a reforma do estatut no parlamento catalán.

Carlos Rodríguez Ibarra, era
previsíbel mais non se sabe que
posición concreta tomará durante a discusión no Congreso dos
Deputados. A hipótese máis razoábel é a de que o PSOE en
masa discutirá internamente que
facer co texto catalán para chegar á cámara baixa cunha posi-

ción común que impida a escisión. A máis aventurada fala de
que o PSC non permitirá rebaixas substanciais na reforma e
optará por separarse da disciplina estatal, unha medida que provocaría, posibelmente, eleccións
xerais anticipadas.
Para vencer o tirapuxa, Za-

patero segue a facer equilibrios. Polo seu despacho pasan
socialistas de todas as tendencias e xa anunciou ter unha solución para nomear a Catalunya
dun xeito que non incomode a
ninguén. Nada se sabe desta receita máxica para lograr o consenso.

Fóra da polémica sobre se
Catalunya é ou non nación e se
ese concepto aplicado ao conxunto do Estado é algo pasado
de moda ou con vixencia plena,
o desencontro principal entre o
goberno central e a Generalitat
reside no modelo de financiamento e na blindaxe de competencias. Nestes apartados si parece máis claro que o PSOE está
disposto a encontrar apoios no
PP, se este quere.
Porque o certo é que Mariano
Raxoi xa anunciou que se oporá a
calquera reforma do estatuto. “O
que se nos presenta é unha reforma constitucional e cómpre que
se tramite como tal”, dixo o presidente popular empregando termos calcados aos que usara cando
se presentou en Madrid a reforma
do estatuto vasco, o famoso Plano
Ibarretxe. O PP sabe que o óso do
estatut ten un miolo demasiado
abondoso e rico como para deixalo escapar. Os últimos inquéritos
falan de que as distancias co
PSOE se reduciron espectacularmente e xa hai quen fala do fin do
efecto Zapatero. O propio presidente do goberno recoñeceu que
as sondaxes indican desgaste pero
que a cidadanía “saberá apreciar
o esforzo de diálogo e compromiso democrático para darlles resposta ás demandas catalás”.♦

Euforias prematuras
FÉLIX MARTÍ
Sorprendeume a docilidade coa que os
partidos políticos cataláns aceptan poñerlle límites ao novo estatuto de Catalunya co fin de asegurar a súa constitucionalidade. Os problemas de fondo da
vida política catalá derívanse dunha
constitución española que impediu a nosa liberdade nacional e non se poderán
resolver nada máis que cun novo estatuto. Racionalmente, debería terse comezado por reformar a constitución ou por
presentar simultaneamente propostas articuladas sobre as dúas leis fundamentais. A partir da aprobación do texto do
parlamento de Catalunya é probábel que
os españois consideren inconstitucional
o texto presentado e lles demanden aos

cataláns rebaixas substanciais que permi- que fose inevitábel unha certa ruptura
tan o encaixe coa constitución. Se os no- pacífica mais non consensuada entre o
sos políticos e o conEstado español e as
xunto da sociedade
institucións catalás.
arece
catalá aceptasen rectiParece que os polítificacións sobre aspeccos españois non estos importantes do que os políticos españois tán dispostos a facenovo estatuto volveríren a transición cara
non están dispostos
an ao momento inia un estado confedecial: terían un estatuto a faceren a transición cara ral. Os de dereitas disemellante ao actual.
xérono claramente e
a un Estado confederal” xa demonizaron a
Se desde Catalunya
non se aceptasen reproposta catalá. Os
baixas non quedaría
de esquerdas móvenoutra opción que forse nas mesmas coormular a reforma da constitución españo- denadas coa excepción dalgunhas persola. É probábel, seguindo esta hipótese, nalidades illadas. Nun marco que non es-

‘P

tá disposto a facer a metamorfose política que permitiría o xurdimento da nación
catalá, non creo que poida ter éxito o novo estatuto e penso que non se poderá
evitar algún outro tipo de negociación
que denuncie os aspectos inaceptábeis da
constitución española. Por esta razón parecen prematuras as euforias destes días.
Gustaríame que o acordo entre os partidos que aprobaron o novo estatuto se
interprete no sentido de que soamente o
texto aprobado no parlament garante o
consenso actual, é dicir, que se se rebaixa o texto habería que considerar normal
que cada partido manifeste as súas posicións con plena independencia. Expresaron tanta satisfacción polo consenso conseguido que podería ser que non estivese
preparados para reaccionar de xeito diferenciado se nolo esixe a nosa responsabilidade. Poden andar xuntos se se acepta o
novo texto estatutario. Se o proxecto
queda gravemente modificado xa non tería sentido e haberían de aceptar a incomodidade do pluralismo político. Entrarían nunha etapa de realismo sen euforias. Tamén podería pasar que os cataláns aceptasen rebaixas moi notábeis e
que fixesen ver que todo vai saír ben. Se
son dóciles acumularán gabanzas. Se
manteñen as posición, caerán sobre eles
moitas maldicións. Oxalá que o proceso
non sexa tan difícil e que polo camiño
non se rebaixe a nosa dignidade nacional. Daquela gozariamos de euforias
consolidadas.♦
FÉLIX MARTÍ é presidente de L’Opinió Catalana.
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Os socialistas gañan en votos, o centro-dereita en alcaldías

Os resultados das municipais portuguesas
condicionarán as candidaturas á presidencia do país
CÉSAR LORENZO GIL
O resultado electoral das municipais do 9 de outubro en Portugal supón o final da “esperanza socrática” xurdida tras a
escolla de José Sócrates como
primeiro ministro. As cifras
de voto serven tamén para
orientar as candidaturas ás presidenciais de xaneiro do 2006.
As vacas gordas duráronlle ben
pouco a José Sócrates. O primeiro ministro socialista enfróntase
agora ao descreto de non conseguir trasladar a ilusión dos votantes ás municipais do 9 de outubro. Os analistas políticos portugueses consideran que o resultado é un duro pau contra a política que o Partido Socialista (PS)
practicou desde febreiro e un balón de osíxeno para o Partido Socialdemocrata (PSD), que ficara
moi danado pola perda do poder
estatal e que, polo que parece,
mantén bos cadros nos principais
municipios e logrou a unidade
perdida na figura do seu novo líder, Luís Marques Mendes.
Nos resultados globais, os socialistas conseguiron o meirande
número de votos, superando incluso as cifras do 2001. Mais en número de alcaldías, é o PSD o que
consegue o mellor resultado, con
158 presidentes de cámara municipal. O centro-dereita beneficiouse
do peculiar sistema portugués, que

permite que en cada concello se
presenten candidaturas en coalición particulares. Por poñer un
exemplo, do total de alcaldes do
PSD, vinte contaron co apoio do
Partido Popular (PP), que, á súa
vez, tamén gañou, en solitario, un
alcalde. Esta práctica de coalicións
non se deu na esquerda, polo que,
na práctica, os partidos progresistas conseguen menos poder nas vilas e cidades. A decepción é menor
no Bloco de Esquerdas, que mantén unha cámara municipal no seu
poder e pasa dun 1,18 por cento
dos votos ao 2,95 por cento. E o
Partido Comunista (PCP) pode estar contente, xa que consegue catro novas alcaldías (ten 32 en total). Os comunistas poden ser fun-

Nº de alcaldes
PSD .................. 138 (142)
PSD/PP.................. 20 (16)
PS ..................... 109 (112)
PCP ....................... 32 (28)
PP ............................. 1 (3)
BE ............................ 1 (1)
Porcentaxes de voto (%)
PS ............... 35,84 (34,12)
PSD/PP ....... 42,55 (42,06)
PCP ............. 10,96 (10,61)
BE .................. 2,95 (1,18)

damentais na escolla do novo presidente da República.
E velaí o realmente interesante destas eleccións. Cando aínda
se negocian as candidaturas que
se van presentar aos comicios de
xaneiro, cada partido fai contas e
busca o xeito de entender a mensaxe cidadá na escolla de nomes e
políticas. O PSD, que seguramente presentará candidato conxunto
co PP, é o máis satisfeito. Marques
Mendes pode escoller sen medo
ás fricións e xa non só soa Aníbal
Cavaco Silva para o cartel. Os bos
resultados no Porto ábrenlle a porta ao alcalde Rui Rio á conquista
de Lisboa. Varios xornais apuntaron que o polémico político conta
con amplos apoios na base do partido e que o seu nome simboliza
“un novo xeito de entender a xestión da Administración pública”.
O PSD pode beneficiarse da vella
tradición portuguesa de escoller
un presidente de ideoloxía diferente á do primeiro ministro.
Os socialistas contan con
dous problemas de cara a xaneiro. Mário Soares deberá competir
co seu compañeiro de partido
Manuel Alegre e se finalmente se
fai necesario acudir a unha segunda volta para elixir o novo
presidente, a mensaxe política
deberá ter moi en conta as porcentaxes que obteñan os candidatos do Bloco, Francisco Louçã, e
do PCP, Jerónimo de Sousa. ♦

António Carmona (PSD) é o novo alcalde de Lisboa.

Bilbao
O rebumbio político conxelouse
en Euskadi. Os últimos atentados
da ETA, as actuacións dalgúns
xuíces da Audiencia Nacional
española, e a detención de supostos membros da organización rebaixaron as expectativas que no
seu día lanzou o goberno español
coa axuda da súa aparataxe mediática sobre o final da violencia.
Agora, destacados interlocutores
políticos falan de 2007 como unha data sinalada no proceso de
pacificación e de normalización.
Até entón, pois, toca agardar e
resignarse. Cos representantes
políticos libres da ameaza, haberá que seguir denunciando as
chantaxes ás que se ven sometidos os empresarios vascos.
Toca agardar, tamén, porque o
modelo de acordo entre todos que
propugnan tanto Juan José Ibarretxe, como José Luis Rodríguez
Zapatero, como a propia Batasuna, non é viábel no momento actual. Os modelos de país están tan
lonxe que un mínimo acordo está
a anos luz. A concepción de Euskal Herria que teñen os socialistas
vascos é tan difusa (nalgúns casos
particulares, inexistente) que nin
tan sequera o PNV pode chegar a
acordos con eles. No caso de Batasuna, a idea que teñen aínda
moitos do país e, sobre todo, dos
dereitos humanos, é tan escasa,
por non dicir nula, que ninguén
pode tomar en serio as propostas
que veñen desa formación, e in-

PSE e Batasuna debaten
internamente como chegar
a un acordo entre todos
DANI ÁLVAREZ

Socialistas e abertzales aproximan posturas e conceptos na idea de país
na busca de rachar o illamento entre nacionalistas e constitucionalistas.
cluso das que veñen da esquerda
abertzale no seu conxunto.
As barreiras que hai que superar son tan altas que a cesión
de todas as partes é tan necesaria
como a agua na seca. Quizais por
iso tanto o PSE como Batasuna
abriron procesos de debate coas
súas bases para chegaren a escenarios que posibiliten o entendemento. No caso do PSE, toca
congreso extraordinario. Non hai
problemas para Patxi López, xa
que non haberá candidatos alternativos. As disensións internas
só se delimitan ao chamado sector redondista, tan minoritario
que o único carreiro de expresión que teñen é a COPE. Polo
tanto, López seguirá sendo secretario xeral. As discusións estarán centradas, pois, no modelo
de país que defenderán. Nos últi-

mos anos, o PSE pediu afondar
no Estatuto, camiñar cara ao federalismo e agora din que hai
que reformar o Estatuto. Non se
sabe moi ben até onde. Neste caos ideolóxico, parecen esquecer
que o Estatuto xa se reformou
cunha proposta que acadou a
maioría absoluta da cámara e
que foi rexeitada no congreso
sen tan sequera debatela.
Coas miradas postas en Catalunya, onde o PSC cre que Catalunya é unha nación, as interpretacións dos socialistas vascos sobre como é o seu país limítanse a
dicir que Euskadi terá a denominación que os seus cidadáns
queiran, pero López lembra que
a soberanía “nacional” reside no
congreso. Por sorte, hai un pequeno recuncho socialista vasco
que pula polo dereito a decidir e

por recoñecer que aquí hai un
pobo que existe. Eles son apenas
tres: Gema Zabaleta, parlamentaria, Odón Elorza, alcalde de
Donostia, e Denis Itxaso, o mozo
ben noviño concelleiro na mesma cidade, coas ideas tan claras
que sempre recorda que a el non
lle dá medo falar de política, o
que lle asusta é saír do portal da
casa cada día. As súas enmendas
sobre o dereito pactado á decisión dos vascos foi aceptada.
Aínda que xa veremos en que
quedan finalmente. Elorza tense
manifestado nos últimos partidario de que desde o Estado se faga unha declaración que recoñeza iso, unha especie de Declaración de Downing Street.
No caso de Batasuna, as cousas tampouco pintaban moito
mellor. Desde hai uns días, a súa

militancia debate o relatorio político Bidea Eginez (Facer camiño). A gran novidade que introduce, e xa era hora, está en que a
esquerda abertzale asume que
cada territorio vasco ten unha situación propia, que o fai precisar
estratexias políticas concretas.
Non é o mesmo Guipúscoa que
Iparralde nin Biscaia é igual a
Navarra. Batasuna, polo tanto,
dá un segundo pasiño cara ás
posturas que outros levan 25
anos defendendo: primeiro foi o
de recoñecer que só as vías políticas serven para acadar obxectivos, e agora isto.
Significa isto que os partidos
vascos están en mellores condicións para pactar un modelo de
país? A resposta é que si. Porén,
será mellor agardar máis tempo,
porque nin no máis básico son capaces de poñerse de acordo. O último exemplo foi o proceso de fusión das caixas de Álava, Biscaia
e Guipúscoa. Os presidentes das
tres entidades estaban pola, fusión, o goberno vasco a apoiaba,
a patronal tamén. O PP era o único que se opoñía, quería salvagardar a idiosincrasia de Álava. Pois
ben, cando o acordo estaba para
asinarse, o PSE botouse atrás por
intereses partidistas en Álava e
frustrou o proxecto. Unha vez
máis, estamos falando de facer
país. Por iso é mellor que sigan
debatendo para que algún día poida haber acordos sólidos.♦
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Alegre
apocalipse
GUSTAVO LUCA

A

A marcha do Emperador
XOSÉ F. PÉREZ OIA
Recoñezo a miña sorpresa cando vin este título
nun xornal. Coñecía o ‘Vals do Emperador’, de
Strauss mais a apelación “marcha” resultábame
estraña. Referiríase a Carlos I de España e V de
Alemaña?; referiríase a Napoleón Bonaparte?; a
Bokasa?; que Emperador estaba glorificado por
tal marcha? Requiriríanse os servizos do gran
Stokhausen para compor unha segunda parte de
‘Himnos’? Cando tentaba imaxinarme unha
combinación, indigna de tal compositor, da
‘Marcha granadera’, as ‘Faisana’ e ‘Bacanal’ do
lusoianqui Souso e de ‘Deus salve a América’
(que para algún deus significa USA) a luz fíxose no meu lector cerebro. Non, a marcha referíase ao título dun documental francés sobre o
pingüín emperador realizado por Luc Jacquet.
Para os europeos, incluso para aqueles aos
que nons agradan as películas estensas sobre aspectos da natureza, o feito do seu éxito de público e billeteira foi sorprendente. Nunha única fin
de semana vírono no Canadá tres millóns de espectadores, e nos EE UU converteuse no segundo documental máis visto, perto de desbancar o
primeiro, Fahrenheit 9/11, de Michael Moore. O
fenómeno foi analizado de modo intelixente pola escasa prensa crítica destes países, que coinciden en que os grupos de presión dos integristas
cristiáns xogaron un extraordinario papel na súa
difusión (véxase por exemplo www.christiananswers.net), que promoven á vez unha pedestre ideoloxía primaria, ignorante, contraria á
ciencia e o darwinismo, e unha actitude politicamente reaccionaria. Recomendamóslle a quen
lle interese o valor sintomático e diagnóstico
deste tema as lecturas dos artigos de Stephane
Baillargeon (www.ledevoir.com, do Canadá, do
14 de setembro e o New York Times, do 18 de setembro). O feito de que un sedicente e “cristián”

crítico de cinema dixera –sen suscitar homéricas se a creación dun distorsionante “espello” (en
gargalladas– que este filme “afirma de modo brillante frase de Margarita Sánchez-Mazas e
apaixonado os valores tradicionais como a mo- Laurent Licata) no que un “outro” interior se ve
nogamia, o sacrificio e a educación dos nenos”; desvalorizado para que defina a súa identidade
de que sexa esta a película que os conservadores de tal xeito que favoreza unha “lexitimidade”
(a maioría natural estadounidense) consideren só opresora (como hai anos sinalaron Jost e Maior
inferior á brutal e sadomasoquista A paixón, de no seu libro The psicology of legitimacy (UniMel Gibson (gabada polo Vaticano), debe de fa- versidade de Cambridge, 1991)). É curioso ver
cernos tremer, aínda que
como as crenzas persoais
ás veces suscite a nosa
dos dirixentes se combihilaridade. Unha crítica
creacionismo suscita nan co seu interese de
favorábel menta expliciclase ou a súa ignorancia.
tamente os valores pro- unha adhesión a unha acción O pingüín George Bush
movidos polo documenII acompaña a maioría
tal: amor, perseveranza, redentora por parte dos EE dos xefes como Ángel
rexeitamento á violencia
Acebes, Eduardo ZaplaUU no exterior, para
ou á nudez, a amizade, a
na ou Mariano Raxoi.
castigar os pobos impíos Non é que non pretendan
camaradaría, a fidelidade
no matrimonio e incluso
coñecer libros como os
promovendo neles a
a existencia de Deus. Oudos etólogos B. Bagetro texto afirma. “Un ano «democracia» e o sistema de mihl ou Vinciane Despret
na vida dun emperador é
para poder continuar na
unha gran proba da exissúa pingüinesca ignoranlibre mercado”
tencia de Deus e da súa
cia (pingüín ou “paxaro
vontade”. Os modernos
bobo” como inxustamenaiatolás non dubidan en xunguir ao seu carro a te o chaman os nosos dicionarios) é que os seus
Paulo de Tarso na súa carta aos romanos (capí- preconceptos os reafirman no seu desexo-crentulo 1, versículo 20) para demostrar o feito “in- za da superioridade hexemónica. De pouco serdiscutíbel” de que, refutando toda a bioloxía mo- ve que os pingüíns Roy e Silo (ámbolos machos
derna, existe un propósito finalista e intelixente e non unidos en matrimonio) críen un pito da
na creación: alea vade retro!
súa especie harmoniosamente e de que o públiO proposto creacionismo suscita unha adhe- co que os ve en Nova York se decate do feito.
sión a unha acción soteriolóxica, redentora por As sagradas escrituras, ou a súa interpretación
parte dos EE UU no exterior, para castigar os moi sui generis convencéronos dunha verdade
pobos ou países impíos ou inmorais promoven- eterna e inconmovíbel. Por outra parte, sempre
do neles a “democracia” e o sistema de libre existen pseudocientíficos que como onte o fühmercado. A esta ideolóxica acción, moi facilita- rer nos convenzan da existencia dunha raza aria.
da polo control ou aquiescencia dos media, úne- O “noso” obtuso xefe da oposición e o seu rancio amor á sociobioloxía é un claro exemplo do
conveniente que é subscribir a hipótese de que
o antagonismo é un produto da evolución e de
que a propensión cara ao antagonismo está inscrito nel, cando nos convén, libro sagrado da
evolución. Isto é xusto e verdadeiro xa que separa, nunha sociedade xerarquizada, os innatos
xefes (coma el) da plebe.
Parece evidente que as formacións sociais tenden a configurarse, xa ben asumindo
A ollada poética sobre o mar de Lira de Francisco os valores de comunidade, igualdade, solidaX. Fernández Naval convértese nun libro no que o riedade e consenso ou no seu polo oposto de
diferenciación, xerarquía,
mar se torna metáfora da fundación das cousas, en individualismo,
comptencia, orde e obediencia. Os segundos
afondamento nas raíces da existencia e no segredo rexen no noso mísero mundo actual. Asumamos pois, para lograr integrarnos, o berro de:
da memoria. O mar como fonte da vida e como
polo Pingüín cara a Deus!♦
recreación da estirpe e do destino.

‘O

Mar de Lira
Francisco X. Fernández Naval

A NOSA TERRA

XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e foi
funcionario das Nacións Unidas en Xenebra.

gran discrepancia da
socialdemocracia alemá coa dereita da
CDU e cos norteamericanos
foi a oposición á guerra contra o Iraq. E non por audacia
de Gerhard Schroeder senón
por débedas cos seus socios
de goberno.
Schroeder estaba no poder
dende outubro do 98. No 99,
o ministerio de Relacións Exteriores avisou os da OTAN,
é dicir, os norteamericanos,
que os serbios preparaban un
xenocidio. Haberá maneira de
probar un propósito tan
desmesurado? Non era preciso. Valeu de pretexto para os
norteamericanos bombardearen Cosovo e de paso
mellorar a posición estratéxica de Alemaña nos Balcáns,
con regreso ás posicións perdidas no 1918.
Mentres, vendíanlle
maquinaria, equipos e bens de
consumo ao Iraq, do que eran
fornecedor principal. A
cambio de defenderen a política de Bush nos Balcáns vendían excedentes a bon prezo no
Iraq, como xa fixera antes
Helmut Kohl. Quen podía crer
na cara de escravo das pirámides de Javier Solana poñendo
os cachotes dunha heroica política exterior da UE? As relacións exteriores da UE facíanse con bombas disparadas polos norteamericanos sobre a
poboación de Cosovo.
Polo tanto hai que agradecer a Schroeder que non
estivese nos Azores sen esquecermos que non tardou nin un
mes en apuntarse á famosa reconstrución do Iraq para poder
cobrar as facturas atrasadas.
Esta parece a esencia da política exterior do xefe de goberno
caído e a explicación do anuncio dos socialdemócratas
alemáns de que van gobernar
coa dereita. É unha transición
do SPD que non atravesa un
agónico congreso no que se
proclame que o camiño máis
curto para a sociedade
socialista pasa pola intensiva
acumulación capitalista.
Non é preciso. Convócase o pobo a consulta e con
independencia dos resultados
(a maioría do parlamento renovado é de esquerdas)
fórmase goberno con Angela
Merkel, tamén coñecida
coma a Margaret Thatcher de
Alemaña, que será a encargada de completar a
reconversión do sistema
público xermano, xa acometida por Schroeder. De camiño, Merkel fará as paces con
Bush, quere dicir, a guerra
contra o Iraq e entregarálle a
Dominique de Villepin a
causa proárabe da UE.
A diferenza coa desfeita
de 1873 e a gran crise de comezos dos 20 é que a esquerda volveu para durar na política alemá algo máis que
Schroeder e Merkel. É un
dos réditos da reunificación,
quen o diría.♦
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España ofrécese de mediadora coa UE

O Cumio Latinoamericano
debate a autonomía dos países do sur
A.N.T.
Salamanca recibe os días 14 e 15 aos 19 xefes de estado e goberno de latinoamérica, Portugal e España que participan no XV
Cumio Iberoamericano, un lugar de encontro e debate, sen até
agora apenas poder de decisión. Cuba e Venezuela poden erixirse,
aínda sen pretendelo ningunha das partes, tamén en protagonistas.
O Cumio Iberoamericano, creado en 1991, pretende aproveitar
a cita de Salamanca para “institucionalizarse”, a través da nova
Secretaría Xeral Iberoamericana
(SEGIB, polas siglas en castelán) con sede en Madrid.
O presidente español, José
Luis R. Zapatero, será unha das
estrelas dos actos. Zapatero levará ao foro a súa proposta de
“alianza de civilizacións”, pero
sobre todo España pretende ser
mediador preferente entre latinoamérica e Europa e mesmo
convertir os paises hispanoamericanos nunha retagarda que
lle permita incrementer o seu
peso na UE, tanto no terro co-

CASAMENTO

mercial coma no lingüístico e
cultural. Outro dos convidados
especiais será o secretario da
ONU Kofi Annan. Mais, a espectación céntrase arredor do
venezuelano Chávez e da presenza hipotética de Fidel Castro.
O foro ten como un dos seus
obxectivos a defensa da multilateralidade e como principios
rectores o respecto do dereito
internacional, a obriga de solventar as controversias por medios pacíficos e o respecto das
liberdades básicas. A tacha que
presentan estas ideas é que o
Cumio Iberoamericano demostrou unha nula efectividade

práctica nos conflitos habidos
até agora, a diferencia doutros
organismos internacionais, como a Organización de Estados
Americanos.
Outros obxectivos que se intentarán acadar en Salamanca serán os de proporcionar axilidade
tanto aos debates como ao organismo en si, por unha parte, e o
de abrir as reflexións internas a
unha meirande participación da
sociedadse. Para iso, neste XV
Cumio, está prevista a realización de tres foros paralelos: un
parlamentario, outro civil e outro
empresarial.
Permiso para rousar á esquerda
Mensaxes claras e máis atribucións institucionais, son polo
tanto metas planteadas por este
Cumio. A estas necesidades
prácticas, hai que sumar unha
preocupación que está na mente

de todosos xefes de estado. Trátase da viraxe á esquerda que
están a vivir varios paises, após
dos resultados ofrecidos pola
excesiva fe neoliberal dos anos
noventa.
Sen utopías revolucionarias,
como nos setenta e oitenta, mais
coa firme decisión de aumentar
a participación social na política
e distribuír mellor a riqueza, son
xa varios os gobernos que desafían, en maior ou menor grao, a
política norteamericana para esta área. A xira recente dos líderes chinos pola rexión e o seu
destacado recibimento constitúen un síntoma claro de que en
latinoamérica medran os desexos de autonomía económica e
política a respecto do veciño do
norte. Iso si, todos tratan de evitar a confrontación directa, unha
via que en décadas pasadas conduciu case sempre a unha forte
represión.♦

ROI CAGIAO

ALEMÁN

A derrota do Partido Socialista nas eleccións municipais portuguesas do pasado
domingo foi case tan espectacular como
a inmensa e celebrada vitoria do pasado
febreiro. Daquela, Sócrates obtivo a primeira maioría absoluta do PS na historia
democrática portuguesa pero, en pouco
tempo, todo ese capital de ilusión e de
esperanza semellou quedar en entredito.
O propio primeiro ministro recoñeceu os
pésimos resultados.
Tendencia sólida ou ocasión illada?
O PS enfrontaba estes comicios coa vista posta na necesidade de asegurar posicións e consolidar boa parte do terreo gañado ao PSD, especialmente forte no poder local, unha empresa accesíbel pero
difícil e complicada nos últimos meses
cunha xestión complexa á fronte do goberno, con escasa sensibilidade para
acompañar os dramas sociais e ambientais e, pola contra, amosando un inflexíbel empeño para impor medidas de axuste duro que xeraron amplo repudio en
numerosos colectivos que se mobilizaron
activamente contra a política do executivo. A extraordinaria ocasión de que dispón o PS corre o risco de converterse
nun simple episodio conxuntural que non
bote raíces.

Aquí fóra

A primeira derrota
de Sócrates
XULIO RÍOS
O Goberno Sócrates foi castigado cionando as súas posibilidades de actuaelectoralmente pero dispón de escasa ción. O PS deberá meditar a súa política
marxe de manobra
e acertar no candidapara mudar de polítito a presentar, un
ca. Non obstante, capunto moi controversociedade portuguesa tido.
bería agardar unha
moderación dos ritO PSD, pola condemostrou, unha vez
mos das reformas,
tra, resistiu xenerosacando menos até a
e sae fortalecimáis, que sabe castigar mente
celebración dos codo do proceso electomicios presidenciais,
electoralmente a quen ral. Como sinalou o
previstos para xaneiseu líder, Marques
ro de 2006. Unha se- defrauda as expectativas” Mendes, produciuse
gunda derrota, aínda
o reencontro dos porsen afectar á estabilitugueses co seu partidade do goberno que
do, apenas sete meses
semella garantida, situaría o PS e o seu despois de ser duramente derrotado. O
líder nunha incómoda posición, condi- triunfo do PSD pode animar a Cavaco

‘A

Hugo Chávez.

Até onde
se pode
discrepar?
Até onde se pode discrepar
dos Estados Unidos e mesmo
da Unión Europea? Velaí unha pregunta que sen dúbida
se formulan hoxendía moitos
líderes latinoamericanos, e
non só Chávez e Castro.
O chamado Foro de Solidariedade Cuba-Venezuela
Salamanca 2005 denunciou
xa os pertinaces intentos de
destruír calquera modalidade de colaboración ou opinión solidaria con estes dous
paises. Este foro paralelo
critica non só a política dos
Estados Unidos, senón tamén a de Bruxelas, que considera epígona da anterior.
O colectivo denuncia a
Washington por manter, por
unha parte, encarcerados aos
cinco cubanos que tentaban
evitar a realización de atentados na illa, e, ao mesmo
tempo, negarse a extraditar
ao veterano terrorista Posada Carriles, responsábel de
voar un avión cubano con 75
pasaxeiros a bordo.
O Foro de Solidariedade
saúda ademais o acordo de
intercambio
económico,
proposto por Caracas e A
Habana, chamado Alba, por
contraposición co Alca, de
inspiración norteamericana
e ideario neoliberal.♦

Silva a candidatarse ás presidenciais de
xaneiro, revalidando seriamente as posibilidades de vitoria.
Se ningún dos grandes obxectivos
destas eleccións foi acadado polo PS, outra cousa cabe dicir da outra esquerda, a
representada pola CDU e o Bloco, que
conseguiron manter sólidas posicións,
confirmando a existencia dunha base social que acompaña unha xestión difícil
pero coherente co seu discurso programático e virada cara á cidadanía.
Aínda a sabendas de que os datos
das municipais non son extrapolábeis, o
PS deberá reflexionar sobre a estratexia
a seguir nos próximos meses. A sociedade portuguesa demostrou unha vez
máis que sabe castigar electoralmente a
quen defrauda as expectativas. O PS
non soamente debe elixir agora entre
Mario Soares e Manuel Alegre, os dous
principais candidatos por esta formación para as presidenciais, a sabendas
de que sexa un ou outro, van precisar
do apoio do Bloco e da CDU, senón
que debe repensar a súa política. De
non xirar á esquerda, a dereita seguirá
recuperando terreo.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
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O 1 de novembro poranse a venda tamén chándales, bufandas e polos

Unión e mobilidade, significado
da nova camisola da selección galega
CÉSAR LORENZO GIL
Galiza xa ten camisola. A selección de fútbol xogará o seu primeiro partido cunha elástica que
combina a tradición coas novas
ideas. Unidade e dinamismo son
os conceptos que o deseñador,
Pepe Barros, procurou á hora
de “debuxar” o novo uniforme.
A estrea da selección galega de
fútbol xa entrou na súa fase final.
Primeiro foi a escolla de capitáns,
despois a procura dun rival de altura. E agora tócalle ao deseño da
camisola. A conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, o director xeral para o Deporte, Santiago Domínguez, o presidente da Federación Galega de Fútbol, Xulio Meana, e o deseñador do uniforme,
Pepe Barro, presentaron o pasado
11 de outubro o novo deseño.
A camisola constará de múltiplas bandas diagonais, ao xeito da
que conforma a bandeira galega,
nun deseño que visto con imaxinación e sorna galega, alguén
comparou cos chuzos de punta da
chuvia que, azoutada polo vento,
cae de medio lado. E a páxina web
de Aduaneiros sem fronteiras xa
lle buscou semellanzas coas fitas
plásticas que usa a Policía Local.
O deseñador Pepe Barro, autor
da camisola xunto cos seus compañeiros do estudo Re-Visión, explicou os motivos desta escolla.
“Por unha banda queriamos crear
unha camisola que unise a todos

os galegos. Para iso,
nada mellor que
usar as cores propias, o azul e branco
que, alén de simbolizarnos na nosa
bandeira, tamén foi
o escollido por moitos equipos de fútbol”, explicou. “Pola outra, había que
ter presente a necesidade de manter a
banda azul”. Nesa
combinación, e tendo en conta o interese de Barro en xunguir tradición con
modernidade, a escolla final mantén a Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura; Xulio Meana, presidente da Fedeeración Galega de Futbol, e SanP. FERRÍN /AGN
referencia á bandei- tiago D. Olveira, director xeral para o Deporte.
ra, as habituais faixas de moitos a camisola responde a un con- que se porán á venda chándales e
conxuntos de fútbol, acrecentado curso na busca da mellor oferta. polos de paseo, amais da camisotodo coas liñas discontinuas. “Esta “Como requisitos, esiximos que la, a partir do 1 de novembro.
definición final supón dinamismo, o fabricante tiña que ser galega e
mobilidade e acción. Cando Gali- non usar na confección traballa- O escudo
za está no campo, todo se move”. dores menores de idade”, subliña
A escolla de Zico como em- o director xeral para o Deporte. Outra das novidades é a escolla
presa téxtil encargada de fabricar Santiago Domínguez adiantou dun brasón diferente ao escudo

galego. “Isto é moi habitual noutras seleccións –Italia, Chile…–,
usar as cores da bandeira, para
non romper a coherencia da camisola cun escudo con cores distintas”, explicou Barro.
Domínguez confirmou que
Uruguai será, con toda probabilidade o rival de Galiza o xoves,
29 de decembro, ás 20.30 h en
San Lázaro (Compostela). En
canto ao nome do seleccionador,
será a federación quen escolla,
aínda que todo apunta a que haxa un tándem entre un adestrador
histórico e outro en activo, vinculados ao Deportivo e ao Celta,
nese intento de unir o país futbolístico a través da selección.
A Xunta ultima tamén a presentación dos patrocinadores.
“Foi un labor sinxelo porque as
empresas saben que esta iniciativa
está a ter unha gran expectación.
Temos máis de 20 peticións de entradas e merchandising de concellos e asociacións”, comenta Domínguez. “Calquera que invista
nesta iniciativa sairá gañando”.♦

Santiago Domínguez: ‘Nunca dixemos que se ía incluír o rótulo de Galiza’
Santiago Domínguez tamén quixo aclarar a polémica sobre o
anuncio de que a camisola ía levar o rótulo de Galiza no peito.
“Nunca dixemos que se ía incluír
iso”, explica.
Foi La Voz de Galicia quen di-

fundiu tal nova após unha entrevista radiofónica na que, preguntado se era preferíbel usar Galiza
ou Galicia, Domínguez dixo que
ambas as solucións eran legais.
“Nunca lle demos ningunha instrucción ao deseñador neste senti-

do e se leva ‘selección galega’ en
pequeno nas costas é simplemente para identificala, porque é unha
camisola nova e moita xente pode
necesitar saber a quen pertence”,
explica o director xeral.
Nalgúns foros da internet, a

EXERCICIO E SAÚDE

Xunta foi moi atacada por “recuar” e non apostar por Galiza.
“Para calquera que saiba de fútbol, é claro que as camisolas non
levan o nome do país. Pepe Barro soubo ver iso á hora de deseñala”, contesta Domínguez.♦
XURXO LEDO

Exercicio físico consciente
Estamos a sufrir unha perda
gradual da conciencia dos nosos
sentimentos e dos nosos corpos.
Imos acumulando tensións até
que, finalmente, non notamos a
diferenza cando botamos ás
costas unha carga máis.
Un día calquera enfermamos sen causa aparente pero detrás haberá unha suma de razóns
que nos debilitaron, facéndonos
máis vulnerábeis. Non atoparemos quizais a concreción e pode
incluso parecernos ilóxico, pero
unha carga continua sostida durante tempo remata con algunha
doenza, doenza que non será en
todos os casos a mesma, por
sermos todos diferentes, pero
que pode inhabilitarnos ou provocarnos un malestar acusado.
O exercicio pode contribuír
a previr e mellorar, ou pola contra, pode prexudicar. Como
acontece isto? Primeiramente,
debemos recoñecer as nosas
motivacións, os nosos límites e
os hábitos inapropiados, seguidamente é preciso recoller información acerca das posíbeis
ofertas de actividade física e as
características destas, esixindo
a atención por parte de profesio-

nais cualificados, e por último
debemos considerar os seguintes principios:
–Sen constancia e perseveranza só atoparemos un fracaso
tras outro.
–Dous obxectivos pequenos
son máis doados de conseguir
ca un grande.
–O aburrimento está na nosa
cabeza, non na actividade que
se faga. Se estamos predispostos a desfrutar haberá máis posibilidades de conseguilo que se
de antemán pensamos no aburrido que pode ser.
–Unha correcta respiración
impedindo a manobra de Valsava (bloquear a respiración cando facemos o exercicio), favorece a relaxación e impide a fatiga do sistema nervioso.
–Coñecer cal é o noso límite, tanto de forza, como de resistencia ou de flexibilidade,
permite programar con maior
eficacia, evitando esforzos innecesarios ou insuficientes.
–Facer exercicio só para
perder peso é unha insensatez
que pode durar unha tempada
pero que rematará sempre en
frustración. Non compensa adi-

car tempo a un mesmo só por
perder algo que nos sobra, primeiro hai que reflexionar sobre
o porqué, e cando teñamos claro isto estaremos no inicio dun
longo percorrido baseado principalmente na forza de vontade.
–Podemos enganar os monitores ou os profesores, pero estes cobran por ese traballo, vós
pagades por contar mentiras, un
vicio un pouco raro.
Imos ver agora algúns consellos técnicos que poden servirnos de axuda.
1. O tempo adecuado para
unha sesión oscila entre 45 e 90
minutos. A menor preparación,
menor tempo.
2. Para saber cal é o referente a hora de manexar pesos tanto en exercicios de forza como
de forza-resistencia, debemos
facer o exercicio en cuestión
poñendo todo o peso que poidamos mover correctamente dunha vez. Isto daranos o nivel máximo de quilos que podemos
mover nunha soa repetición.
Lembrar que é preciso quentar
ben antes de facer esta proba.
Tendo esta referencia podemos
calcular cal é o peso có que te-

mos que traballar segundo o obxectivo perseguido.
Vexamos un exemplo para o
exercicio de press de banca
Peso
80
72
64
56
48

Repeticións

%

1
X
X
X
X

100
90
80
70
60

Se queremos traballar a forza debemos utilizar entre o 80%
e o 90% do peso máximo que
somos capaces de mover, no
exemplo entre 64 kg e 72 kg, se
pola contra queremos desenvolver a forza-resistencia, teremos
que traballar con pesos entre o
60% e o 75%.
Tanto nun caso como no outro hai que considerar o número
de repeticións, que serán máis
altas para a forza resistencia,
cun máximo de 15, e menos para a forza que serán como mínimo 4.
Por último precísase considerar as series que se van facer,
sendo recomendábel non menos

de 6 e non máis de 12 para persoas que nivel baixo e sen obxectivos ambiciosos.
3. O tempo de descanso entre cada serie será relativo ao
esforzo realizado, é dicir, se estamos facendo un adestramento
de forza, o descanso será maior,
estando entre 2 e 3 minutos, se
porén estamos con forza-resistencia, o descanso oscilará entre
1 e 2 minutos. É mellor sentir
que estamos recuperados antes
de facer outra serie, que ir demasiado forzados.
4. Se temos dores sen causa
aparente hai que descartar posíbeis incorreccións ou lesións
ocultas, e se non se deben a ningunha das causas anteriores é
moi probábel que sexa a reacción propia do corpo ante novos
estímulos que aumentan a
consciencia e o sentir.
O adestramento para mellorar a saúde ou para previr problemas non debe ser automatizado como un traballo máis. Se
adicamos tempo para sentir descubriremos algún que outro
misterio relacionado con iso
que non nos abandona e non nos
traizoa.♦

Luís Bará.

Viale Moutinho.

Encontro de
escritores galegos e
portugueses

A Mesa reivindica
Candidatura
a edición de Asterix do Patrimonio
en galego
Inmaterial

Homenaxe
a Roberto
Vidal Bolaño

Entre o 14 e o 16 de outubro, o Simposio
Internacional Letras na Raia reunirá en
Goián e en Vilanova de Cerveira escritores galegos e portugueses. Organizado pola Asociación de Escritores en
Lingua Galega, no encontro participarán autores como José Viale Moutinho,
Francisco Salinas Portugal, Miguel Anxo Fernán Vello, Xurxo Borrazás, Pilar
García Negro, Antonio Riveiro Coello
ou Rosário Pedreira. O programa artellase ao redor de diferentes mesas redondas que afondarán sobre diversos aspectos da literatura galega e a portuguesa.♦

A Mesa pola Normalización Lingüística
presentou o venres 7 unha nova campaña, que reivindica a edición en galego
do novo álbum das aventuras de Asterix
e Obelix. A iniciativa xorde tras as conversas mantidas entre a Mocidade pola
Normalización Lingüística e a empresa
editora Salvat-Bruño, que conta cos dereitos da última publicación para o
Estado español, nas que informou de
que non se lanzará a versión en galego
de momento. Diversos centros do país
están a recoller sinaturas pedíndolle a
editora que modifique a súa decisión.♦

Con motivo do terceiro aniversario da
morte de Roberto Vidal Bolaño, estanse
a desenvolver en Compostela unha serie
de actos en homenaxe a figura deste actor, director e dramaturgo. Organizado
conxuntamente pola concellería de Cultura e antigos compañeiros e amigos, o
ciclo deu comezo o pasado día 10 coa
celebración dun parladoiro no Casino
de Santiago no que se repasou a traxectoria do autor. Os actos continuarán o
18 de outubro coa representación de Doentes polas rúas de Compostela, recorrendo os recunchos que se citan na obra.♦

Membros do grupo musical A Quenlla durante a recente homenaxe ao poeta Manuel Maria.

B

aixo o nome de ‘Sonata fantástica’ compuxo o músico galego Marcial del Adalid unha obra até agora
inédita e recuperada nunha edición crítica que correu a cargo de Margarita Viso. Datada na Coruña
no 1853, a sonata é unha complexa peza para piano, considerada fundamental para entender a época romántica do compositor. A partitura, fiel ao manuscrito orixinal que se garda
na Real Academia Galega, publícase baixo o selo do Igaem e
de Viso Editorial. Falando de libros, o coordinador da sección
de literatura do Consello da Cultura, Vítor F. Freixanes, xa
traballa na redacción dun informe sobre a situación do libro
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Canto
ao Manuel

A candidatura do Patrimonio Inmaterial
Galego-Portugués, que opta a ser declarado Obra Mestra da Humanidade pola
UNESCO o próximo 25 de novembro,
chega a Parlamento Europeo. Dende o
martes 11 de outubro, a delegación da
candidatura, na que viaxan Luís Bará,
Director Xeral da Creación e Difusión
cultura da Xunta de Galicia, Ana Miranda, Santiago Veloso e Lourdes Carita, mantén reunións cos grupos políticos
da Eurocámara. Os eurodiputados galegos e portugueses emitirán unha declaración conxunta a favor da proposta.♦

PACO VILABARROS

galego hoxe. A proposta xurdiu do director xeral de Creación
e Difusión Cultural, Luís Bará, que considera como tema
principal do seu departamento resolver as dificultades do sector. Un sector que, en breve, terá un novo selo. Rinoceronte
Editora especializarase en traducir textos actuais estranxeiros
ao galego. O seu primeiro volume será a novela Arthur & George, do británico Julian Barnes. As previsións dos editores
contan con poñer este título no mercado en xaneiro. Do formato papel ao formato vídeo. Este soporte é o que usan nas
súas creacións artísticas a irlandesa Teresa Hubbard e o suízo
Alexander Birchler, que expoñen as súas obras no CGAC.♦
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Un libro no centro da discusión
As tertulias literarias revitalizan a lectura
MAR BARROS / XAN CARBALLA
Arredor dos libros e a literatura agroman desde hai anos
todo tipo de iniciativas. Non
hai moito estivo nos xornais a
noticia do book-crossing, un
xeito de préstamo anónimo de
libros apoiado nas utilidades
da interrede. Do libro como
experiencia individual á socialización da lectura, desde
hai anos medran con distinta
sorte os clubes de lectura, as
tertulias ou os cafés literarios.
Oleiros, Moaña, Vigo, Gondomar ou a itinerancia GalizaPortugal do Filo-Café, son algúns dos lugares onde están
presentes iniciativas que teñen
en común o debate literario público. Á tertulia clásica de escritores a aspirantes a tales, tan
activas en todas as cidades en
moitas épocas do século pasado, sucédelle esta outra na que
o autor comentado pode estar
ou non. Fronte ao carácter publicitario das presentacións de
libros, a reunión pública dos
lectores váise consolidando como unha actividade alternativa
máis atractiva. Ademais das
que citamos nesta reportaxe,
son moi habituais actos semellantes nas iniciativas de animación á lectura das bibliotecas.
O Instituto de Estudos Miñoranos e a Librería Libraida
de Gondomar citan á xente unha vez ao mes para coincidir co
autor dun libro ou alguén que
conduza os debates. Pédeselle
aos asistentes que vaian co libro lido da casa e para este 18
de outubro vanse ver con Francisco Calo e o seu Xentes do
mar. Traballos, tradición e costumes. Cada mes unha persoa
do Instituto dirixe a tertulia,
primeiro foi Xulián Maure,
despois Carlos Méixome e
agora tócalle a Xosé Lois Vilar.
En Oleiros a xuntanza quincenal é na Biblioteca Manuel
María. O concello coa mellor rede de bibliotecas do país dá tamén exemplo nestas tareas de
difusión da lectura. O pasado
día 6 o debate fíxose sobre A
Mennulara de Simonetta Angello Horney. A directora da Biblioteca, Mª Luz Corral, anuncia
para o futuro complementar as
tertulias con películas relacionadas coas obras ou temas tratados
e encontros cos escritores/as.
Ao redor
da figura de Inés de Castro
Non é exactamente unha tertulia literaria ao uso, mais o Filocafé sérvelle de escusa aos creadores de ambas beiras do Miño para abordar e reflexionar
sobre diversos aspectos culturais. O Filo-café artellouse hai
cinco anos ao redor do colectivo Incomunidade, integrado
por escritores galegos e portugueses, coa vontade de establecer un punto de encontro no

autores de ambos países, entre
eles, Carlos Quiroga, José Viale Moutinho, Manuel Forcadela e Xabier Rodríguez Baixeiras. Durante o encontro presentarase o libro Son de poesía,
con textos e ilustracións inéditas de trinta poetas e creadores
galegos e portugueses. A publicación rende homenaxe aos poetas recentemente finados Antón Tovar, Manuel María, Xela
Arias e Luísa Villalta.
Uns recomendan e
outros toman nota

PACO VILABARROS

que debater e poñer en común
puntos de vista diferentes.
Os primeiros filo-cafés celebráronse en Portugal, ao abeiro
de Alberto Augusto Miranda,
alma máter do colectivo da outra beira do Miño, pero pronto
comezaron a celebrarse en Galiza. Como xa o fixeran o Roi
Xordo, en Allariz ou o DadoDadá en Compostela, desta vez
o pub Sete Mares de Vigo será o
espazo que acolla os creadores
o vindeiro 5 de novembro para
afondar, dende eidos diversos,
na figura de Inés de Castro.
Cunha periodicidade anual,
que adoita coincidir co primeiro sábado de outubro, estes en-

contros preséntanse participativos e abertos, cun carácter multidisciplinar que atende dende a
poesía até a danza, a fotografía
o teatro ou a música. Para o seu
desenvolvemento establécense
quendas, pero tamén ten cabida
a espontaneidade.
Como indica Xoán Carlos
Domínguez Alberte, coordinador en Galiza, a participación
foi crecendo a medida que se
consolidaba o Filo-café, aínda
que, este ano, a coincidencia
coa celebración do congreso
sobre Manuel María “vai restar
un chisco de participación”.
Con todo está confirmada a
asistencia de máis de sesenta

Desde mediados de 2004 vén
funcionando na Casa do Libro
de Vigo, unha singular tertulia
literaria dirixida polo escritor
Francisco Castro. Unha vez por
mes, normalmente o derradeiro
martes, é a cita aberta ao público, que despois deste tempo de
experiencia xa tan varias ducias
de asistentes fixos. A modalidade escollida é a de foro aberto,
de tal maneira que non se establece ningunha obriga previa
de ler un determinado libro. “O
que lle pido á xente é que veña
a recomendar os libros que lle
apetece, e arredor desas recomendacións vanse establecendo os debates. A experiencia
demóstrame que esa falta de
deberes feitos de casa relaxa os
asistentes e abre moito a participación. Ademais na seguinte
sesión volven os debates multiplicados polos comentarios das

recomendacións precedentes”.
A convocatoria é pública e
ademais dos habituais van rotando mes a mes, antre 30 e 40 persoas por sesións, “en xeral un
público de moitas lecturas, que
trae até cinco e seis libros na recámara para aconsellar. Outra
xente só ven a tomar nota e a escoitar o comentario para decidirse”. Informa Castro que non
abundan entre os libros comentados os de novedade, pero si os
contemporáneos “non sae Dan
Brown pero si Roth ou Updike,
e autores estadounidenses e europeos. En xeral a xente vai
compartir as súas filias literarias. A presenza do libro galego
estimúloa eu como coordinador,
pero a tertulia reflicte perfectamente a situación sociolingüística: por cada tres libros en galego
fálase de oito en castelán”.
A Castro sedúceo que sexa
unha tertulia “que funciona sen
mecánica. A min resúltame doado coordinala e moitas veces
penso que gran programa de radio se faría con algunha delas.
Lembro unha vez que saiu o tema da singularidade ou inexistencia dunha literatura especificamente de mulleres, e o nivel
tan relevante que se conseguiu”.
Na propia libraría viguesa
funciona unha segunda iniciativa,
coordinada polo Grupo de Estudios Sobre a Condición da Muller
Alecrín, un libro-forum no que se
debate sobre un libro lido previamente polos asistentes.♦

A Lonxa Literaria,
contacto directo entre escritor e lector
A Lonxa Literaria iniciou os
seus parladoiros en 1999, da
man dun grupo nucleado ao redor do Centro Cultural Daniel
Castelao, en Moaña, un colectivo que, posteriormente, se convertería en asociación cultural.
A finalidade era promover o
contacto co mundo da literatura, e optaron polo fiadeiro como un xeito alternativo e participativo de achegarse a cultura.
A modalidade de escoller
un título e convidar o escritor
para conversar tivo éxito, e hoxe, a Lonxa Literaria, está máis
que consolidada.
Cunha participación variábel, o parladoiro estableceu un
grupo heteroxéneo de asistentes, que abarca estudantes,
parados e profesionais de ámbitos diversos. Esta variedade,
que enriquece o parladoiro con
puntos de vista diferentes, é, ao
ver da asociación, “unha das
claves do éxito”.
Celébranse cada mes e medio, pero por ter a particularidade de que o autor convidado recomenda o seguinte libro e autor, “estamos sometidos á dis-

ponibilidade do escritor”, como
indica Soledad Riós, presidenta
da asociación. A única limitación que pon a Lonxa nesta escolla é a de non repetir en exceso xénero ou temática, “para
evitar quedar ancorados”.
Sen sede física, vai percorrendo o concello, parando en
locais de asociacións, centros
sociais ou bibliotecas. Como se
explica dende A Lonxa, o patrón é sempre o mesmo: “un
membro da asociación fai a presentación do escritor e a partir
dese momento os asistentes comezan a opinar. Non hai unha
estrutura fixada, trátanse os aspectos que vaian saíndo, como
unha charla informal”. O coloquio comeza as nove da noite
pero pode alongarse até ben entrada a madrugada.
“É un encontro que esperta
a curiosidade da xente, porque
hai un contacto directo do lector co escritor, no que se fala de
igual a igual”, explican. “Ao
redor do fiadeiro teceuse unha
sorte de rede, ao que acude
sempre xente nova. Son actividades abertas e é moi raro que

haxa xente que non participe”.
A presenza do libro galego
é dun cen por cento. A nómina
de autores convidados iniciouna Fran Alonso, e a el seguírano X. Vázquez Pintor, Xerardo
Quintiá, Franck Meyer, Marta
Dacosta, Antón Lopo, Lupe
Gómez, Anxos Sumai ou Sechu Sende. Pola Lonxa Literaria teñen pasado algúns dos escritores vivos máis destacados
da literatura galega. A vindeira, que se desenvolverá o 4 de
novembro traerá a Moaña a
Xabier Paz.
Rapaces en parladoiro
Ademais do parladoiro para
adultos, A Lonxa Literaria puxo en marcha en febreiro de
2004 un fiadeiro xuvenil. “Formouse a imaxe da de adultos,
só ten unha diferenza, que non
son os escritores quen recomendan senón unha persoa fixa, neste caso Soledad Riós”.
Ser axeitados a estas idades, un mínimo de calidade e
atender a variedade temática e
de estilo son os requisitos que

deben cumprir os libros recomendados.
Non hai adultos nestes encontros, só rapaces de entre 11 e
16 anos. “Queríamos que se sentisen libres e protagonistas”.
“Non embargante, si pensamos
que é necesario que haxa un adulto, integrado na conversa, que
sirva de fío condutor”, explican.
Coa mesma periodicidade
que os adultos, os rapaces reúnense os venres a partir das seis
da tarde no Casa do Mar, en Moaña. “Os mozos córtanse máis
que os adultos, aínda que dende
que empezaron xa levan andado
moito”. Polos seus parladoiros
teñen pasado autores como
Agustín Fernández Paz, Fina Casalderrey, Neira Cruz e Santiago
Jaureguizar, entre outros. O próximo encontro terá como convidado a Antonio García Teixeiro.
Con todo, aínda que os fiadeiros foron o xerme, a asociación A Lonxa Literaria desenvolve durante o ano outras actividades relacionadas coa literatura,
como recitais de poesías, contacontos para cativos, o conto
viaxeiro ou talleres literarios.♦

África
batendo
ás portas
PILAR PALLARÉS

P

erdida entre outras novas
de xornal, está a das
eleicións en Liberia. O que
a nosa prensa salienta é que o
previsíbel triunfador é un ex-futbolista internacional famoso. Estes africanos, sempre tan
pintorescos… Simultaneamente,
xovens liberianos desesperados
destrozan o corpo nos arames
espiñentos de Ceuta e Meliña,
agáchanse famentos nos montes
de Marrocos, esmorecen de sede
no deserto, extravíanse tentando
fuxir ou voltar á casa, viaxan como gando cara ao matadoiro en
autobuses que os adentran no
Sáhara, sen saberen que clase de
horror lles reservan aínda.
Non leo por ningures que os
candidatos presidenciais liberianos se lembren deles. Nen as autoridades de Níxer, talvez
porque non lles parece terríbel a
situación dos seus emigrantes
cando a xente que está no país
ten que roubar o gran dos formigueiros para poder comer algo.
Nada tampouco sobre as tentativas diplomáticas de Ghana, que
si asinou recentemente un
convenio de repatriación co goberno español a cambio de
créditos. Non é casualidade que
só os gobernos de Malí, Senegal
e Guinea Conacri teñan reaxido,
no terceiro caso a destempo e
sen éxito. Os tres conforman unha Comunidade de Estados da
África Occidental.
A esperanza para África é
política. Os africanos que eu
coñezo non reivindican a
emigración como solución
colectiva, aínda que eles teñan
optado por ela como solución
individual –máis que
individual, familiar. Ollar a TV
nestes días prodúcelles dor e
humillación. Non responsabilizan só a Europa. Perderon a fe
nos seus gobernantes.
Eu só sei que África non sobrevivirá a base de esmolas nen
do voluntarismo, que aplaudo,
das ONG. Onte mesmo falaban
nun programa televisivo da
ruína de Kenia pola baixada dos
prezos do café. Os
consumidores pagamos un 4.000
% máis que o que os
agricultores obtiveron pola venda da materia prima. E
lembremos que algo similar
acontece co cacahuete en Senegal, co cacao en Ghana, etc, etc.
África precisa por agora de axudas, máis sobre todo de ser dona
dos seus recursos, de eliminar
por fin as excrecencias do colonialismo de antes e de facer
frente ao novo colonialismo económico das multinacionais.
Mentres o goberno de Senegal
conceda direitos de explotación
pesqueira a outros países a cambio de diñeiro para un polideportivo, a súa xuventude máis
inconformista e preparada continuará a deixar a súa terra
expoñéndose a todo con tal de
poder enviar algo de axuda. Para
comer ou para gastar nun
boubou máis de cen euros, tanto
ten. Quen non o entenda que lea
‘O Rifante’, dun Castelao que
foi neno da emigración.♦
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Martín Veiga gaña
o ‘Esquío’ de poesía con Os anos
O autor codirixe o Centro de Estudos Galegos de Irlanda
CÉSAR LORENZO GIL
Os anos mereceu o XXV premio ‘Esquío’ de poesía. O poemario de Martín Veiga foi
considerado polo xurado un
texto novidoso e moi preciso
na prospección sentimental.
O premio ‘Esquío’, que organizan a Fundación Caixa Galicia e a
Sociedade Cultural Valle Inclán
de Ferrol, celebrou o vixésimo
quinto aniversario cunha semana
cultural que culminou coa entrega do seu premio, dotado con
9.000 euros. Os anos, de Martín
Veiga, foi considerado polo por-

tavoz do xurado, Vicente Araguas, como “unha fina observación sentimental, nesta derrota do
corazón e gran desfeita amorosa”.
Veiga impúxose ante 42
candidatos, con textos chegados de todo o mundo. O Esquío
volveu confirmarse como un
dos certames máis prestixiosos
do mundo literario.
Miguel Ángel Curiel, nacido
en Alemaña pero veciño de Lugo
na actualidade, gañou a edición
castelá. Rafael Lema gañou un
accésit por Sete vagas e Enrique
Baltanás, na versión castelá, por
El argumento inacabado.♦

Herdeiro de
Avilés de Taramancos
Martín Veiga (Noia, 1970) é licenciado en Filoloxía Galegoportuguesa pola Universidade
de Santiago. É poeta, profesor,
tradutor e crítico literario.
Actualmente, é codirector
do Centro de Estudos Galegos
de Cork, en Irlanda, onde é lector e imparte clases de lingua e
cultura galegas. O seu labor foi
recoñecido pola propia universidade, xa que conseguiu celebrar varios simposios literarios.
Colabora en prensa, revis-

tas literarias e libros colectivos
con ensaios, artigos, poemas e
traducións ao galego de autores de lingua inglesa. Entre as
publicacións periódicas coas
que colaborou figuran Ólisbos, Os amantes da palabra,
Eis, Lúa Nova, Dorna, Casa
da Gramática; a Revista das
Letras d’O Correo Galego e
Galicia Hoxe, Southword,
SERTA, o Faro da Cultura de
Faro de Vigo e Madrygal.
Como poeta, publicou as

Martín Veiga.

obras Tempo van de porcelana
(Concello de Noia, 1990) e As
últimas ruínas (Espiral Maior,
1994). A súa obra recibiu varios
premios literarios: o ‘Domingo
Antonio de Andrade’, o ‘Rosalía de Castro’, o ‘Xacobeo’, o
‘Espiral Maior’ e o ‘Ramón Cabanillas’ e está incluída en antoloxías como Para saír do século. Nova proposta poética (Xerais, 1997); A poesía contemporánea a partir de 1975. Antoloxía (A Nosa Terra/AS-PG,
1997); Río de son e vent e Unha
antoloxía da poesía galega (Xerais, 1999). Traduciu ao galego
obras e poemas de autores de
lingua inglesa como W. B. Ye-

ats, John Millington Synge,
Thomas Ernest Hulme, Ezra
Pound ou Geoffrey Hill.
Como crítico literario é especialista en Avilés de Taramancos. Preparou a edición anotada
do poemario Cantos caucanos
(Xerais, 2003), de Antón Avilés
de Taramancos, así como a edición de Raiceiras e vento. A
obra poética de Antón Avilés de
Taramancos (Laiovento, 2003).
É ademais autor da biografía
Antón Avilés de Taramancos
(Fervenza, 2003) e realizou a
edición e selección de textos do
apartado adicado a Avilés de Taramancos na Antoloxía consultada da poesía galega.♦
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Homenaxe
a Sixto Seco
Memoria dos amigos. Agustín
Sixto Seco (1996-2004), que
agora editan conxuntamente
Galaxia e a Fundación
Otero Pedrayo, recolle
artigos de
persoeiros
galegos ao
redor do doutor e galeguista, que dirixiu
o Patronato
Rosalía de
Castro e colaborou na maioría
das iniciativas culturais a prol
da cultura galega durante o
franquismo. A obra inclúe un
completo álbume de fotos.♦

Desenfado, ironía e reflexión
Doce relatos de Cabeza Quiles
Título: Domingo de Resurrección.
Autor: Fernando Cabeza Quiles.
Edita: Toxosoutos.

O título que hoxe recollemos
está constituído por unha ducia
de discursos amábeis, e dicímoslles así por estaren escritos
nun ton desenfadado
que Alén da
convida a unha lectura que amenidade,
alivie as an- ironía e
gueiras cotiás humorismo,
e ofreza un so- cabe
rriso, un dos salientar a
mellores pa- sinxeleza
gos que o au- duns
tor poida desexar, ou iso se discursos
moi preto
di.
Con todo, da
neste Domin- oralidade.
go de Resurrección que
nos ocupa, hai
que recoñecer que, sendo isto
así, non se foxe do fondo tráxico da realidade, senón que inclusive aliméntase del para, unha vez deglutido, devolvérnolo
transformado en fabulacións
alternativas ao mundo do real.
O lector experimenta a sensación de atoparse diante dun
espello, efecto para o cal Cabeza Quiles seleccionou un conxunto de situacións próximas
que narra tinguidas cunhas pingas de ironía e de humor. Velaí
os aproveitados que estafan as
familias dos emigrantes, as técnicas agresivas de venda que te
encerran en lugares pechados e
te levan a idílicas excursións
con custe irrisorio para que non
poidas zafarte, ou a especulación. En todo momento, o lector ten a sensación de acharse
xusto no vértice entre dous
mundos alternantes (o ficticio e
o real), e é moi probábel que
acabe por se preguntar cal dos
dous é, en verdade, máis certo.
Mais, o lector situado, como
dixemos, diante do espello, hai
unha cousa que non sabe: se
ese espello no que ten os seus
ollos é deformante ou non.
Velaí o eixo narrativo dos
mellores textos deste volume,
que coinciden, na nosa opinión, con aqueles que no remate dispoñen a sorte de mensaxes procedentes dalgún medio
de comunicacón (prensa, televisión, propaganda ou cartas),
a cal mensaxe actúa como
guinda climática e conleva doses de provocacón para a reflexión que se desencadea logo do
choque, do abalo que supón para o lector decatarse de que as
cousas non son sempre como
as pinta a primeira impresión.
No fondo, estes textos dos
que estamos falando, son iso,
convites, cheos de bon humor,
contados por un narrador ameno que se propón, secretamente, demostrarlle ao lector que

Ao redor de
Bernardino Graña

Fernando Cabeza Quiles.

sabe, pode, e debe ser suspicaz
para dese xeito evitar sorpresas
desagradábeis (os enganos que
padecen as personaxes son frecuentes) ou para salientar a tenacidade de personaxes que viven situacións límite e así abrir
unha porta á esperanza.
Dos doce textos de que
consta este Domingo de Resurrección, aproximadamente a
metade son do estilo do que
vimos de comentar. Outro grupo moi numeroso está formado por aqueles nos que, aínda
que poden estar moi presentes,
como o están en todo o volume, os medios de comunicación (de masas ou non), teñen
unha factura menos novidosa.
Aínda que a novidade, como
sempre, sexa relativa, pois

cómpre sinalar que a liña narrativa que Cabeza Quiles segue se pode remontar sen dificultades ao século XIX; Xosé
Manuel Varela, o prolonguista, lembra a Labarta Pose, e
chámalle “realismo ou costumismo crítico”, o remarcado é
seu. Pola súa banda Miro Villar, no epílogo, lembra a Castelao por aquilo de que, ante a
morte, “o pobo galego, malia
o respecto, sempre ri” (121). E
na presentación editorial menciónase tamén a Cunqueiro,
Xabier P. Docampo e Agustín
Fdez. Paz. Con todo, na nosa
opinión, a factura da narrativa
de Fernando Cabeza Quiles,
da que se atopa máis próxima
é da de Gonzalo Navaza en
Erros e tánatos, senlleiro títu-
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lo da década pasada que segue
a ser moi lido hoxe.
Alén da amenidade, ironía
e humorismo, cabe salientar a
sinxeleza duns discursos moi
preto da oralidade, ou polo menos da espontaneidade do narrador oral. E tamén a habilidade na construción das personaxes, pois adscribíndose a unha
tipoloxía popular e estando, como sería agardábel, tamén moi
próximas á personaxe-monicreque, resultan dunha densidade que sorprende, sobre todo
as daqueles primeiros discursos que comentamos. Fóra disto, sinálese tamén a ubicación
no universo fisterrán. O que
menos nos compraceu foi o tratamento da diglosia, para o que
se acode ao fácil, e non imprescindíbel, recurso ao uso do castelán, aínda recoñecéndolle a
acedume da ironía e que tampouco, malia seren moitas as
ocasións en que aparece, non
se bote man del alegremente.
E, xa para rematar, e aínda
sendo o autor, Fernando Cabeza Quiles, persoa estreitisimamente vinculada ao mundo da
cultura, non en van é un dos
meirandes estudosos e divulgadores da toponimia máis rica
do estado español, e galega,
faise necesario aclarar que esta
non é a súa primeira publicación no eido da ficción. E é que
nunca a cultura galega contou
con tanta xente estudando as
diversas facetas que a artellan,
mais tamén hai que dicir que
tamén, e se cadra por iso mesmo, nunca tan pouco coñecidos
da xente foron -e dicímolo aínda que o de Cabeza Quiles é
nome moi vencellado aos medios de comunicación- o que
fai máis meritorio, se cabe, o
labor de todos eles.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Xerais publica, case ao mesmo
tempo, unha nova edición da
obra de teatro de Bernardino
Graña Vinte
mil pesos
crime, publicado na ‘Biblioteca das Letras
Galegas’, en
edición de
Héitor Mera. O
propio Mera é,
xunto con Rafael
Fernández, autor
de Conversas con
Bernardino Graña,
unha longa entrevista co poeta do Morrazo.♦

O tesouro
dos mosteiros
Os arquivos dos mosteiros ocultan documentación moi valiosa
para entender a Idade Media.
Toxosoutos, na súa colección
‘Trivium’ publica tres novos títulos relacionados coa historia
relixiosa.
Colección diplomática do
mosteiro de
Santiago de
Mens, en edición de Pilar
Zapico; O
Mosteiro feminino de San
Miguel de Bóveda na Idade
Media, de Adolfo
Fernández e Os mosteiros dúplices en
Galicia na Alta Idade Media, de Héctor Rodríguez
pescudan na época.♦

Estrutura da lingua
Ferdinand de Saussure non
chegou a ver publicado en vida o seu Curso
de Lingüística
Xeral. Agora,
Laiovento ofrece a súa edición
en galego, cun
estudo
introdutorio de
Xosé Manuel
Sánchez. O autor
suízo foi pioneiro na análise de
fala e lingua.♦

Nº 1.193
Do 13 ao 19 de outubro do 2005
Ano XXVIII

Bombeiros
con soplete
Nun futuro non moi distante,
os bombeiros, en troques de
apagaren lumes, queiman
libros. Nesa paisaxe comeza
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, unha das novelas
clásicas da cienciaficción. Para impedir
que a barbarie acabe
coa cultura
escrita, un
fato de resistentes memorizarán cada
libro para poder reimprentalo máis
adiante. Edita Xerais na súa
colección ‘Fóra de xogo’.♦

Un novo narrador
Cabilia é a primeira obra de
ficción de Marcelino
Fernández Mallo. O seu
primeiro libro recolle oito
relatos de temática diferente,
aínda que paira sobre todos
eles a incapacidade
dos galegos
de fixaren a
súa residencia e obxectivos vitais
na propia terra. A
emigración
da que falan
as historias xa
non se fai en barco nin se
comunica por carta mais
segue a ser unha coitelada nos
que a sofren. Edita
Primerapersona.♦

Nova lingua
Paul Celan constrúe n’A rosa
de ninguén un novo mundo lírico, onde a linguaxe
se reconstrúe e
traspasa os
límites das
convencións.
Para atinxir o
universo do
texto cómpre un
compromiso
lector. Considerado como un
autor imprescindíbel do século
XX, Catuxa López Pato traduce o texto para a colección
‘Dombate’ de Galaxia.♦

Melancolía?
Edições Fluviais publica un novo título, Apenas um tédio que
a doer não chega, de Fernando
Martinho Guimarães, un poemario que
transmite o soniquete da chuvia nos cristais
e a alegría dun
asubío na rúa.
Ritmo e
exploración da
palabra nun texto que
experimenta e incluso aposta
pola rima e a métrica clásicas.♦

A terceira Bretaña
Loureiro recrea un mundo entre o mítico e o real
Título: As galeras de Normandía.
Autor: Ramón Loureiro.
Edita: Galaxia.

Resulta difícil subtraerse á desconsoladora certeza de que, na
secularizada sociedade en que
vivimos, a vontade de transcendencia propia daquilo que chamabamos espírito (definámolo
como o definamos) vaise angostando até quedar atrapada nos
banais lindes do xa dado polo
real. Perseguidos por un presente cada vez máis acuciante e
hostil, réstanos pouco acougo
para visitar eses territorios –tan
dífíciles
de
conquistar– da Un mundo
solidaria relación cos ou- á que
tros, da expe- a fulxente
riencia estética vontade
ou do pensa- de estilo
mento demora- do autor
do e ilumina- transforma
dor que nos nunha
completan.
Quizais
por radiante e
iso, o mundo soberbia
dos soños vai filigrana
m u d a n d o literaria.
–paulatina e,
con seguridade, equivocadamente– no último baluarte
dende o que defender unha identidade que presentimos escura e
constantemente ameazada.
As galeras de Normandía,
última novela de Ramón Loureiro, non agocha a súa pretensión
de se erixir en activa amósega
do que un dos personaxes considera “o maior dos tesouros coñecidos, que é o dereito a inventarse, a capacidade para agrandar o mundo e medrar un mesmo mediante a fabulación”. Armado de tan cunqueirana bagaxe, Loureiro lánzase á pormenorizada e sutil recreación dun
mundo, a Terceira Bretaña, que
non é senon o fuxidío umbral
que liga o mítico co real. Un
mundo onde se dan cita un príncipe bicéfalo e sombríos especuladores inmobiliarios que queiman o monte para construír adosados, mortos que visitan santuarios en romaría e prostitutas
sudamericanas explotadas até os
límites máis crueis da vileza, un
mago Merlín preocupado de que
os equipos de Ferrolterra non
baixen a Terceira Rexional e un
Conde de Gondomar requirido
para labores de intérprete entre
dous exércitos do trasmundo.
Un mundo e uns personaxes
que xa coñeciamos, en boa medida, dos seus anteriores textos, e
que sen dúbida han remitir ao lector a aqueloutros míticos mundos
da Región de Juan Benet ou do
condado de Yoknapatawpha de
Faulkner. Mais un mundo á que a
fulxente vontade de estilo do autor transforma nunha radiante e
soberbia filigrana literaria. Lonxe
de se someter ás convencións da

Ramón Loureiro.

novela –e apoiado nunha frase
delongada que explora alambicadas sintaxes, nun espléndido sentido do ritmo e nunha multiplicidade de rexistros prodixiosamente harmonizados– Loureiro constrúe o seu relato coma quen dirixe
unha sinfonía: múltiplos motivos
aparecen e desaparecen para seren retomados logo por distintas
voces en diferentes tonalidades,
nunha abraiante e fertilísima explosión de variacións sobre o tema principal. Así, achegarse á
prosa de Loureiro é coma mergullarse nunha acuarela de Turner:
hai que sacrificar os detalles para
abandonarse á arela vaporosa e
panteísta que se desvela tras a súa
pincelada.
Non obstante, nin a exhuberante imaxinación de Loureiro
nin a súa requintada pescuda estilística sucumben en ningún momento á tentación de se converter
nun recurso exhibicionista que
haxa que contemplar como se de
fogos de lucería se tratase. Todo
o contrario, a súa destemida práctica da literatura como busca do
coñecemento, lévao a se enfrontar cun tema tan denso e de tanta
ensulla coma pouco frecuentado
na actualidade: a existencia do
mal. Un mal identificado aquí co
espírito Leitenegro, feroz inspirador dos máis estarrecedores crimes fronte aos cales os anceios
de pureza enarborados polos
principais personaxes da novela
semellan vans acenos de impotencia aproados ao naufraxio. A
posibilidade de que o mal habite
entre nós, parece querer dicir o
autor, podería botar por terra a esperanza toda coa que os soños
son quen de fornecernos.
Sen embargo, esta eterna dialéctica entre a esperanza e o desamparo constitúe o motor da
existencia. “Toda historia nace
dun soño” dicía Loureiro n’O corazón portugués. Probabelmente,

XAN CARBALLA

tamén a Historia, con maiúsculas. E por esa razón, o autor intérnase nunha lúcida reflexión
–aviso para navegantes– sobre o
devir dun país, a Terceira Bretaña, que abdica das súas responsabilidades históricas para delegar
o cumprimento dos seus anhelos
na promesa dunhas galeras normandas cuxo fulgor mítico nunca
acaba de dar chegado. Nese vello
Impaís poboado de memoria e de
soños, cun imaxinario colectivo
que adopta forma de labirinto
gravado na pedra, a evidencia
sangrante de que os vivos non están á altura dos seus mortos, de
que non existe o menor atisbo de
que se vaian unir ao levantamento a prol dos asoballados que o
Príncipe Bicéfalo lidera, provoca
inquedantes preguntas sobre até
que punto os soños non se transformarían en pura tramoia fantasmagórica abocada ao vértigo da
desesperación. Se non converterían en estatuas de sal a quen se

compracen na súa hiératica contemplación.
Malia estas sombrías reflexións, é esta unha novela que
reborda humor e mesmo xovialidade. E, como suxerindo unha
resposta, un personaxe, o Corredor Nocturno, o infatigábel Maratonista que no seu teimudo
adestramento solitario xorde como verdadeiro eixo que vincula
o mundo dos vivos e o dos mortos. Lembrándonos a eficacia da
perseveranza no traballo.
Verdadeiro paso de xigante
na produción de Ramón Loureiro, As galeras de Normandía
agroma como un auténtico festín literario, como unha excelente obra que deleitará aos
máis esixentes e minuciosos
lectores. Unha fírgoa pola que
albiscar o sentido real da existencia a través do crebado vidro da literatura.♦
MANUEL XESTOSO

As Actas Escuras
Roberto Vidal Bolaño
Ilustracións de Pepe Carreiro

Premio Camiño de Santiago
de Teatro Profisional 1994

Segundo algúns
críticos o mellor
texto dramático
do mestre.

A NOSA TERRA

- MITOS E LENDAS
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Primeira telenovela sobre a posguerra
Amar en tempos revoltos diríxese a un público alleo ao estudo da historia
Título: Amar en tempos revoltos.
Dirección: Orestes Lara.
Produción: Diagonal TV.
Intérpretes: Ana Turpín, Rodolfo Sancho,

Pilar Bardem e Elisa Garzón.
Emite: TVE-1. De luns a venres á 16 h.

A Guerra do 36 está na moda.
Os quiosques rezuman novidades editoriais sobre o que ocorreu naqueles anos, algúns políticos e historiadores erguen
aquel conflito para insuflar o
medo e as asociacións de recuperación da memoria histórica
continúan procurando esclarecer
e facer xustiza cos represaliados.
Esta onda de retrospectiva
tamén chegou á televisión. Non
o fixo como noutras veces a través de series documentais ou
adaptacións literarias, senón que
a guerra e a inmediata posguerra
volven ás pantallas no formato
de telenovela, un dos máis castigados pola crítica mais moi seguido por espectadores bastante
alleos ao estudo da historia.
A primeira de TVE estreou
a finais de setembro ‘Amar en
tempos revoltos’, unha novela
de corte clásico e baixos custos
de produción que conta co
atractivo de recuperar, aínda
que sexa precariamente, o durísimo ambiente da represión
fascista. A historia é sinxela.
Andrea Robles (Ana Turpín) é
unha burguesa que se arrepón

Pilar Bardem, Ana Turpín, Rodolfo Sancho e Elisa Garzón, intérpretes da serie.

ao pai, dono dunha empresa de
granitos, e casa cun dos seus
obreiros, Antonio Ramírez
(Rodolfo Sancho). Defensores
ambos da legalidade republicana, ela traballa no Museo do
Prado durante a guerra e seu
home marcha como miliciano á
fronte. Acabada a guerra, a familia Robles volta a Madrid e
dá por nulo o matrimonio civil.
Antonio segue desaparecido.
Nas súas primeiras semanas de
emisión, a audiencia respondeu
ben pero varios xornais iniciaron unha campaña contra ela
por “pintar os nacionais como
bestas e os rojos como santos”.
E esa crítica, esaxerada, pode

ser o seu mérito. Así como ‘Cóntame como pasou’, tamén de
TVE, apostou por contar o tardofranquismo dun xeito tibio, despolitizado, ‘Amar en tempos revoltos’ capta intensamente o ambiente conflitivo do 1936 e o
afogo que a cidade de Madrid
sofre coa toma franquista. Os
personaxes sofren as consecuencias políticas das súas ideoloxías
e non se agocha o furor represor
dos conquistadores. Ninguén pode escapar do terror. O personaxe de Pepe Ramírez, pai do
protagonista, defende, nun intre
da serie, fuxir da política. “Só sei
traballar, dáme igual para quen.
Os que nacimos pobres debemos

traballar e obedecer e deixar de
soñar. A política tróuxonos a
guerra”. Pois a súa actitude de
nada lle vale. Ao acabar a guerra,
as tropas franquistas encarcérano
por dirixir a fábrica ao servizo da
república. O fiel servidor do patrón acaba en prisión convertido
en líder obreiro subversivo.
Noutras telenovelas, o
Ademais da
medo aparecía
ligado a un ou diferenza
dous persona- de clase, a
xes, como moi- historia de
to. Eran os ma- amor non
los, os que se vai adiante
opuñan, por porque
ciúmes ou ordeixan
gullo, á relación
amorosa dos de ser
protagonistas. cidadáns
As tramas xira- para se
ban ao redor converteren
das ciladas que en
estes malos ar- clandestinos
gallaban. Nesta
serie, esa maldade é o propio
ambiente de represión. Os envexosos escoitan tras as paredes para poder denunciar os republicanos. A Igrexa prohibe que o fillo
dos personaxes principais se chame Liberto. “Que nome é ese!
Porémoslle Miguelito”. Os triunfadores chegan á cidade esfameada e se fachendean entre os vencidos de que na súa casa non fal-

ta de nada grazas ao estraperlo.
Esa tensión substitúe a habitual disputa entre familias.
Ademais das diferenzas de clase, a historia de amor non pode
consumarse porque os protagonistas deixan de ser cidadáns
para se converteren en clandestinos, un perdido nas liñas disoltas do Exército republicano,
outra agochada en casas de
amigos para evitar que os falanxistas a atopen.
‘Amar en tempos revoltos’
ten erros de ambientación por
causa do baixo orzamento mais
no esencial conserva o rigor histórico e non se deixa acovardar
pola falaz historiografía que acusa as esquerdas de iniciar a guerra. E non cae no maniqueísmo.
No bando republicano tamén hai
excesos, pero non están organizados como no caso fascista.
En canto ás interpretacións,
Pilar Bardem borda o seu papel
de Elpidia Grande, nai do
protagonista e serva fiel ao patrón que combina a lealdade á
familia rica co amor polo seu
neto e a súa nora. O resto do
elenco ten ampla experiencia
en televisión e cinema, o que
supón unha garantía para un
guión de 130 capítulos necesariamente dinámico pola curta
duración de cada episodio.♦
C. LORENZO

Cuestionar a fotografía
como vixilante da memoria
Título: Ausencias e memorias.
Autores: Maruxa Fernández Llamazares,

Henrique Lista, Manuel Sendón e Xosé Luís
Suárez Canal.
Lugar: Centro Social Caixanova, Vigo. Do 8
de outubro ao 8 de novembro.

Ausencias e memoria, mostra
fotográfica estreada no Auditorio de Galiza de Santiago de
Compostela o pasado ano, visita agora Vigo, da man dos seus
creadores, o Grupo de Investigacións Fotográficas da Universidade das Lagoas-Marcosende.
A emigración, tema capital,
moitas veces soslaiado polos
investigadores, é un dos ámbitos de estudo do colectivo citado que reuniu unha boa mostra
de fotografía privada sobre a
que traballar.
En conxunto, a exposición
ofrece catro propostas ben distintas. A de Maruxa Fernández reutiliza, como soporte gráfico, tanto
o material das caixas de zapatos
nas que se gardaban as vellas fotografías (antes de que proliferase
o álbume familiar ou á par del),
como o propio sobre das cartas

nas que as fotografías se lle enviaban ao familiar desprazado e
encol do que agora se imprimen
as imaxes. A autora resalta o papel da fotografía como elemento
de comunicación e cohesión familiar entre os que se foron e os
que permaneceron na terra.
H e n r i q u e É unha
Lista reflexio- reflexión
na sobre a fra- sobre a
xilidade
da fraxilidade
memoria e da da
propia fotofotografía e
grafía
para
achegarse a da propia
unha realida- memoria
de. Trátase de para
rostros que se achegarse á
dilúen, como realidade
mostra do paso do tempo e
da propia caducidade dos materiais. Imaxes
de case dous metros que reclaman, como o resto da exposición, ser vistas in situ e que no
catálogo non deixan adiviñar
boa parte da súa forza.
As de Manuel Sendón, que

causan unha primeira impresión
abstracta, representan o que de
selectivo ten a memoria, mediante a ampliación dos anacos
de álbume do que certas imaxes
foron arrincadas ou desprendidas por azar. A narración familiar vese dirixida a través desa
escolma a mantenta ou casual
que o fotógrafo vigués tenta resaltar. A pregunta: por que esa
imaxe falta?, por que desapareceu?, hai algún trauma detrás da
ausencia?, acada ás veces unha
forza potencial meirande que a
das imaxes presentes.
Por último, Xosé Luís Suárez Canal reflexiona sobre os
danos do alzheimer e a perda
da memoria nos anciáns. Perda
que lle adoita afectar máis ao
tempo inmediato que ao máis
recuado, o que leva a Suárez
Canal a completar a súa mostra
con imaxes do contexto histórico pasado no que viven, mental
e graficamente, algúns dos nosos vellos de hoxe, afectados
pola enfermidade.♦
M.T.

Antes morir que pecar, lema dun colexio relixioso nos anos do franquismo. Foto de
Xosé Luís Suárez Canal.
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Iago Santos Castroviejo
‘Os mariñeiros de Cangas que loitaron
contra as traíñas defendían
unha forma de vida máis igualitaria’
RUBÉN VALVERDE
É profesor de Economía Aplicada na Universidade de Vigo. Vén de publicar Historia de Cangas 19001936. Unha ribeira de pescadores (A Nosa Terra), xunto a Antonio Nores Soliño. O libro aborda dende unha perspectiva multidisciplinar a historia da localidade mariñeira nunha época de gran convulsión social.

PACO VILABARROS

Por que un libro sobre a historia de Cangas entre o 1900
e o 1936?
A nosa idea era a de facer
unha biografía sobre un coñecido sindicalista de Cangas. Porén, ao comezar a analizar a documentación decatámonos de
que neses 36 anos dos que fala
o libro aconteceron moitas cousas, tanto no plano social, como
no político e no económico. É
unha época de grandes convulsións que cumpría investigar.
O libro comeza falando
da situación económica do
mar en Cangas e do paso
dunha sociedade tradicional
a unha capitalista.
Nas historias que se fixeron
até agora dicíase que os mariñeiros de Cangas estaban en contra
da chegada das Traíñas na Ría
porque estaban atrasados e opúñanse ao progreso. Non ten nada
que ver con isto. Os mariñeiros
de Cangas non estaban de acordo porque defendían unha forma
de vida tradicional, que era máis
igualitaria. Coa chegada das traíñas o prezo da sardiña baixou
enormemente. Foron introducidas porque aos armadores, fresqueiros e conserveiros lles interesaba esta situación.
Como é a chegada das
traíñas á Ría de Vigo?
En 1900 chegan colectividades á Ría que nunca pescaron
sardiña e queren comezar a facelo porque a lei o permitía. Antes
era o gremio quen regulaba os
que podían pescar e os que non.
Isto produce unha caída dos prezos, sen que os mariñeiros poidan facer nada, levando a moitos
á ruína. En Cangas varios mariñeiros asociáronse para mercar
as traíñas. Algunhas sociedades
eran moi equitativas. Todos os
mariñeiros cobraban por igual,
menos o patrón que recibía un
cuarto máis, que é pouca diferenza. Até a crise de 1909 as
cousas funcionan relativamente
ben. Algúns destes mariñeiros
marchan para América e alí conectan con ideas sindicalistas.
Logo, no 1914 fúndase a Sociedade Mariñeira, adherida á UGT.
Como xorde a conflitividade social?
Coa nova situación das traíñas e da baixada dos prezos, as
condicións de vida empeoran,
trabállanse moitas horas sen descanso, agás nos tres días que non
hai lúa porque non ven os lombos das sardiñas e os salarios son
baixos. O tipo de relación que se
establece implica que o amo descarga toda a responsabilidade sobre o empregado. En Vigo hai
unhas casas armadoras que se
asocian con patróns de Cangas.
Os armadores controlan as lonxas e os circuítos de comercialización. Os patróns teñen os barcos hipotecados e páganllo aos
armadores do que van pescando
de cada vez. Polo tanto, o beneficio a repartir entre os mariñeiros é pouco. A isto hai que engadirlle a baixada do prezo da sardiña. Nesta situación había moitos mariñeiros que non tiñan nin
para vivir e o paro aumentou.
Nese contexto é como os
sindicatos van cobrando importancia?
Moitos mariñeiros acaban

sindicándose sobre todo na
UGT. Os programas son moi
ambiciosos pero de difícil cumprimento debido á situación económica. Nese contexto de radicalización, moitos acaban sindicándose na CNT, que a partir de
1931 foi maioritaria no mar.
Un dos capítulos fundamentais é o que fala dos Pósitos como alternativa dos mariñeiros aos sindicatos.
Paréceme unha iniciativa
moi interesante da que se falou
pouco até o de agora. Os pósitos
eran sociedades mixtas, nas que
había mariñeiros, algúns patróns e uns poucos armadores.
Definíanse como cooperativas e
tiñan unha visión construtiva da
integración social, fronte aos
sindicatos que representaban o
enfrontamento. O seu programa
era construtivo. Por exemplo,
non había forma de acadar créditos, existía a usura. Os pósitos
pretendían
proporcionalos.
Cando os prezos baixaban os

sindicatos tiñan como alternativa a folga ou outro tipo de enfrontamentos. Os pósitos loitaban por controlar a comercialización. Fixeron escolas e outros
proxectos sociais para que os
mariñeiros non se emborracharan no seu tempo libre.
Por que remata esta fórmula?
Cando estala a Guerra Civil,
os franquistas pecháronos. Hai
algúns que non rematan porque
están controlados polos armadores e non cumpren o seu obxectivo real. Por exemplo, en
Cangas había catro e o único
que non pechan é o de Aldán,
que en realidade era unha patronal. Xa os outros tres pósitos foran pechados pola CEDA no
1933 e logo reabertos. A dimensión das tarefas que se propoñían eran moi grandes, pero non
se pode dicir que fracasasen, o
que pasa é que non puideron levar a cabo os seus programas.
O proceso de conflitivida-

de social foi en aumento e
culminou na República.
A conflitividade vai en aumento porque os diferentes Gobernos que van xurdindo non
son capaces de darlle solucións
aos problemas. O asasinato de
Canalejas truncou un proceso de
modernización. Logo, a ditadura
de Primo de Rivera prometeu
acabar co caciquismo. Resolveu
algunhas cousas pero xerou tamén novos problemas. Cando se
proclama a República, os cidadáns queren cambios instantáneos. Ademais, a sociedade fragméntase en exceso tamén debido
ao propio sistema electoral que
primaba en exceso ás maiorías e
deixaba fóra a amplas minorías,
que nalgúns casos supuñan o 3540% da poboación. Na provincia
de Pontevedra nas tres votacións
o resultado é moi semellante, sen
embargo o resultado parlamentario é totalmente distinto debido a
pequenas oscilacións. A proporción sociolóxica é practicamente

de 1/3 para a dereita, 1/3 para a
esquerda e 1/3 para o centro.
A nivel económico que problemas xorden na Republica?
Coa crise da Gran Depresión
de 1929 os mercados contráense.
Francia, que é o principal mercado promulga leis proteccionistas.
Os conserveiros non teñen onde
colocar os produtos e os sindicatos comezan a poñerse nerviosos. Ademais, hai moita sardiña
e o prezo cae enormemente.
Malia o crecemento da
CNT, os mariñeiros seguen
participando nos procesos
políticos.
Os mariñeiros están afiliados
ao sindicato anarquista pero adoran a Emiliano Iglesias, do Partido Radical (Lerrouxista). Era un
político populista adiñeirado
moi querido porque era visto como unha referencia anti-caciquil.
A súa aureola caeu despois dos
escándalos do Lerrouxismo e da
Revolución de 1934. Nas eleccións de 1936 a vitoria da Fronte
Popular foi moi clara en Cangas.
O alcalde electo era un médico
de Izquierda Republicana, que
despois será fusilado.
Como é o proceso do plebiscito estatutario en Cangas?
Na vitoria da Fronte Popular
ía aparellada a defensa do Estatuto para Galicia. O Partido Galeguista, principal defensor do Estatuto, non tiña unha presenza importante en Cangas, malia que si
noutras vilas próximas como
Bueu. Porén, dende comezos da
República o sentimento galeguista foi en aumento, especialmente
debido á expulsión dos traballadores galegos de Castela nas obras
do ferrocarril Ourense-Zamora.
Os representantes do PG en Cangas pertencían a unha clase media
acomodada. O seu maior representante era o mestre Xosé Monje, que pertencera á Unión Patriótica de Primo de Rivera, pero non
estaba representado na xestora da
Fronte Popular. Tampouco estaba
representada a candidatura centrista de Portela Valladares, que
defendía o Estatuto. Esta opción
de centro está pouco estudada e
paréceme moi interesante nas súas ideas e sobre todo porque podería ter achegado moderación a
todo o proceso republicano. Na
votación no pleno do Concello do
Estatuto a xestora asumiu o compromiso de votar a favor do Estatuto por unanimidade, pero os
dous representantes da CNT, por
exemplo, levantáronse na metade
do pleno antes das votacións.
Como é a defensa que se fai
da República en Cangas canda
estala o golpe de Estado?
Os sindicatos ármanse como
poden para intentar defender o
Goberno vixente. O PSOE, os
comunistas e Izquierda Republicana tamén se arman como
poden en contra dos militares.
Intentouse impedir a entrada do
exército, pero foi imposíbel
porque a xente non esperaba
que o Golpe de Estado fose para tanto. A represión franquista
foi enorme. Fusilaron a todos os
que estaban no Concello e logo
a todos os interventores da
Fronte Popular. A algúns métenos en cárceres, pero a moitos
fusílanos a discreción. En total
mataron a 47 persoas.♦
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Manuel María na voz de poetas e músicos
Ampla representación social no primeiro dos actos do homenaxe

A cita programada cumpriuse
con puntualidade. Nas primeiras filas xunto a Saleta e outros
familiares de Manuel María,
sentaron os directivos das organizacións convocantes, escritores como Xosé Neira Vilas ou
Salvador García Bodaño, e unha ampla representación dos políticos nacionalistas no goberno
galego, cos conselleiros Anxo
Quintana, Ánxela Bugallo e Alfredo Suárez Canal á fronte. Esa
era a primeira bancada, pero enchendo o amplo patio de butacas do Auditorio, estaba presente unha ampla representación
social que incluía escritores, ensinantes, creadores culturais,
políticos, admiradores todos
dunha traxectoria literaria e humana que foi glosada como preámbulo do acto por Francisco
Rodríguez Sánchez, que situou
a obra do poeta “na vontade de
Manuel de dotar á nación de autogoberno e liberdade”, e lembrou diferentes fitos da súa biografía, desde ter escrito o primeiro libro en galego dun autor
novo na posguerra, ao seu protagonismo político nun dilatado
período “especialmente no que
vai desde 1968 a 1980”. Valorou F. Rodríguez “a presenza da
Historia na súa enciclopédica
obra, na que sempre está o
amor, a éxtase, o patriotismo e o
amor a Galiza”.
A homenaxe estaba centrada
na palabra poética, e axiña subiron ao escenario os seis escritores escollidos polos organizadores para ler poemas de Manuel
ou a el adicado. Abriu lume Xosé Luis Mendez Ferrín, que declamou con mestria a “Oda a
Manuel María”, do seu libro Con
pólvora e magnolias, e anunciou
que desde a próxima edición o
poema estará dedicado a Darío
Xohán Cabana “o máis alto discípulo de Manuel María”.
Bernardino Graña escolleu
un breve poema de Remol; Miguel Anxo Fernán Vello un texto
adicado á Terra Cha; Pilar Pallarés o comezo do poema Laio e
clamor pola Bretaña; Marica
Campo o Poema contra o silencio de Poemas pra construír unha patriai, pechando Cesáreo
Sánchez Iglesias cos versos de
Poemas ao outono, “pois nós somos semente verdadeira, / altísima razón, claro destiño / que erguemos a Galiza por bandeira”.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

A.N.T.
Fóronse xuntando de vagar no
Auditorio de Galicia, coa seguridade de que ao final estaría toda a xente amiga do poeta. Pasaran dez anos desde a
cita do coruñés Teatro Rosalía
de Castro, onde o Manuel recibiu en persoas esa fonda
admiración. Lembrouno Comba Campoy cando presentaba
o acto. Tamén faltaba un dos
protagonistas daquela outra
época, Suso Vaamonde. Todos estiveron na lembranza.

O Auditorio de Galicia encheuse para a homenaxe. Á esquerda, un intre da intervención de Xosé L. Méndez Ferrín.

A Manuel María
(...)
Veleiquí o poeta
irmán, innecesariamente evocado en outono
porque hai mil anos
que nacemos xuntos na cunca de pedra do noso idioma
e convivimos agres.
Veleiquí a súa terra
chá, coma peito tra-lo que combate un corazón
de pan e de mapoulas e de vésporas
naqueles veráns lúcidos.
Veleiquí a súa esposa
na que cecáis sementa palabras ou estremeceres
húmidos no proceso do amor
que non remata.
Veleiquí a nosa causa,
comunal coma un monte ou unha praia,
que ás veces se nos pon por antre os dentes
e só podemos pedir patria ou clase
asoballada, irmán, asoballada.
Veleiquí a pedra de grá
do seu canto popular e limpo
e a bandeira vermella que nos viste
conxuntamente, preludio do sudario.

Intervencións de, arriba, Pilar Pallarés e, á
esquerda, Francisco Rodríguez. Sobre estas
liñas, Saleta Goi, viuva de Manuel María, recibe un ramo de flores de Alberte Ansede.

(de Con pólvora e magnolias, de X.L. Méndez Ferrín)

A música deulle un vó novo
novo ao acto, que semellaba
inevitábelmente señardoso. Todos tocaron dúas cancións. Primeiro saiu María Manuela,
despois Mini e Mero e pechou

Miro Casabella que tocou
“Ollos de neno” e “Panadeiras
de Cea”. Tiveron palabras de
lembranza para a xenerosidade
de Manuel María á hora de colaborar cos músicos, “foi el que

nos educou. A súa voz calmou
a nosa sede e cargounos as pilas en tempos difíciles”, resumiu Mero.
O acto pechouse coa voz de
Manuel María, recollida das ve-

llas grabacións de Edigsa e outras realizadas máis recentemente, formando a banda sonora
dunha montaxe audiovisual titulada cun verso do poeta “A palabra estremecida e alertada”.♦

Dimensión humana (2001); O Pallaso, serigrafía (2000); Dimensión humana (1999).

Xaquín Marín,
50 anos de retranca
MAR BARROS

O abuso do poder foi unha das teimas do debuxante Xaquín Marín. Máis preocupado pola ética que pola estética, fixo os seus primeiros debuxos hai cincuenta anos, cando aínda estaba na escola, meténdose
co servizo militar. A antolóxica 50 en liña celebra o seu medio século no mundo do humor gráfico.
Xaquín Marín é un dos nomes
con máis peso dentro do humor
gráfico do país, considerado
ademais por moitos como o fundador da “banda deseñada galega”, a partir da publicación,
xunto con Raimundo Patiño, de
2 Viaxes, en 1975. A esta obra
seguiríanlle outras moitas, con
personaxes como Gaspariño,
polo que o autor segue tendo
predilección, e centos de colaboracións en publicacións como
Teima, A Nosa Terra, Das Kapital, Can sen dono, a Ameixa Cacofónica, Diario 16 ou La Codorniz, así como a fundación do
Museo de Humor de Fene, entidade da que aínda é director.
Con once anos, Xaquín Marín
realizou o seus primeiros traballos
“con vontade de autor”, uns debuxos cun marcado carácter humorístico nos que criticaba temas como o servizo militar. Disto hai xa
cincuenta anos, pero o gusto de
Xaquín Marín polo debuxo víñalle
de antes, cando aínda ía en pantalóns curtos á escola do seu pai.
“Na escola era un debuxante
compulsivo, debuxaba na pizarra,
daquela non había outra cousa
nas aulas, borrábaos e volvía facer”. Daqueles debuxos, como di
o debuxante “con intención crítica, con humor pero moi malos”,
conserva algúns. Tamén garda
copias de traballos de autores
destacados como Mingote.

Mostra de humor lusófono (1999) e Xaquín Marín visto por Rocamadur.

Con estes primeiros trazos
ábrese a exposición 50 en liña,
unha mostra antolóxica coa que
o concello de Ferrol, por iniciativa
da Concellería de Cultura, quere
celebrar os cincuenta anos do
autor no mundo do humor gráfico. A mostra, que se clausura o
domingo 16 de outubro, pode vi-

sitarse no Centro Cultural Torrente Ballester do concello.
Con máis de setenta obras,
a mostra abarca toda a traxectoria profesional do artista, atendendo as diferentes facetas desenvolvidas, dende a pintura, o
deseño de carteis, o debuxo humorístico e o cómic.

A través das súas viñetas podemos facer un percorrido polas
últimas décadas de Galiza, un repaso pola política, a lingua, a ecoloxía e a sociedade. A súa obra é
resposta ás circunstancias sociais
e políticas que lle tocaron vivir,
mais, con todo, asegura que non
lle gusta a actualidade. “Pasa de-
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masiado rápido e esquécese
pronto. Procuro facer cousas que
sexan para sempre”, comenta.
A súa traxectoria xirou sempre arredor do compromiso social, e os seus cadriños falan do
idioma, dos malos tratos, da emigración, o atraso de Galiza e, en
definitiva, do abuso de poder.
Leva cincuenta anos traballando no humor gráfico, no cómic e na ilustración, mais, ao
seu ver, a situación actual non
variou tanto con respecto aos
seus inicios. “Hai máis sitios onde publicar, pero o debuxo humorístico está moi mal, non lle
interesa a ninguén. E o que
acontece aquí é similar ao que
sucede fóra”. “Non hai aprecio
ao humor, supoño que porque
pode molestar”, sinala.
Máis preocupado pola ética
que pola estética, coida que neste momento en Galiza están a
traballar autores cun nivel técnico
moi elevado, pero aos que, non
embargante, “non lles preocupa
a estética e o humor galego”.
“Eu tratei de facer”. Así define Xaquín Marín a súa traxectoria artística, pero asegura que
na “maioría quédaste corto”. “O
que pretendes é conseguir
transmitir aos demais, pero consegues moi pouco”, comenta.
Unha vez concluída a exposición en Ferrol, a mostra podería ser vista en Ourense.♦
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CurtoCircuíto en
Compostela
M. BARROS

Compostela acolle a segunda edición do festival de curtametraxes CurtoCircuíto, que este ano se estrea como cita internacional, con máis de sesenta títulos a competición e novos espazos de proxección.
A calidade non ten por que ser incompatíbel coa duración, menos
cando se fala de cine. Con máis
razón se se ten en conta a boa
acollida que está a ter entre o público a curtametraxe e a aparición
de novos festivais escaparate
deste tipo de producións.
Unha destas novas citas, que
quere servir por unha parte, de
plataforma de difusión aos traballos galegos e, por outra, para
amosar ao público galego o traballo que se está a desenvolver
noutras latitudes, é CurtoCircuíto, que este ano debuta como
festival internacional.
Organizado pola Santiago de
Compostela Film Commission,
apoiada polo concello de Compostela e patrocinada pola Deputación da Coruña e a Fundación
Caixa Galicia, o festival dará comezo o 18 de outubro cunha gala inaugural, presentada pola actriz María Castro, na que se estreará a curtametraxe Te quiero
mal, da directora catalá Mireira
Giró. O guión desta película foi o
gañador do Proxecto Compostela Plató e a súa rodaxe realizouse integramente en Compostela
durante o mes de agosto.
Dos trescentos traballos remitidos á organización, máis de sesenta foron seleccionados polo
xurado para ser incluídos na sección oficial competitiva. Son títulos
procedentes de México, Alemaña,
Irlanda, Estados Unidos, a India,
Brasil, Venezuela ou Finlandia.
O teatro Principal acollerá a
proxección dos filmes incluídos
nas categorías de ficción e de ani-

mación, en horario de tarde e de
noite. Entre eles, poderán verse
películas como Azadón, de Pepe
Marín, Nada que contar de Pablo
Otero, Aright Love, do alemán
Ernst Ganzert ou Dios te salve, da
mexicana Cecilia Martínez.
Este ano, ao festival súmaselle un novo espazo de proxección, A Chocolatería onde se poderán ver as videocreacións participantes, entre elas, os últimos
traballos de León Siminiani, de
Uzès Quintet, o grego Karantinopiolos Dimitris e o de Antón Cabaleiro, entre outros.
O día 22, na gala de clausura
que se celebrará no Teatro Principal, daranse a coñecer os gañadores. O xurado, integrado por profesionais relacionados co mundo do
audiovisual como Manolo Gómez,
Xulio Casal, Isabel Blanco, Susana
Blas ou Monique Lambie, seleccionará o mellor traballo de cada categoría. O premio é de 3.000 euros.

Fotogramas de, arriba, Alright love,
de Samuli Valkama (Alemaña);
Uzes Quintet, de Catherine
Maximoff (Franza);
á esquerda, Tadeo Jones,
de Enrique Gato; sobre estas liñas,
My grandmother, de Luis Zamora;
abaixo, Ester, de María Pavón e
Ruth Suso.

Non te curtes
Parellamente á celebración de
CurtoCircuíto 05 desenvólvese o
proxecto Non te curtes, no que
cada participante realiza a súa
película, cun tempo límite de tres
horas para a montaxe. Ademais
desta actividade, a organización
ten previsto que se celebren entre
o 20 e o 21 de outubro unhas xornadas técnicas de dirección de fotografía para presentar os máis
innovadores procesos de posprodución. O curso está dirixido a directores de fotografía, operadores de cámara e creativos.♦

E nxeños e criaturas
Apuntamentos
para unha
comparación
entre seres
míticos galegos
e bretóns (III)
Na Bretaña, do corpo do moribundo sae un
rato, branco ou negro, ou un can, branco ou
negro, ou unha pomba, ou unha bolboreta,
ou unha mosca, talmente como en Galicia.
O Ba exipcio, que é idéntico á sombra ou
urco galego, non só podía abandonar o corpo en vida (era un dobre), como nos casos
que acabamos de ver, e na Sociedade do

Xosé Miranda
Óso, as Xans, etc., senón que, tras a morte
facíase totalmente independente e podía
adoptar a forma dun animal, como o noso
urco: dun can, dunha raposa, dun paxaro. Di
un cenotafio de Seti I sobre o Ba: “Mudaraste nun Ba vivente, e este terá certo poder
para obter pan e auga e aire, e tomarás a forma que che pete, de garza ou de andoriña,
de falcón ou de alcaraván; seguirás o curso
da marea e a túa vida empezará outra vez.”
Eso mesmo ocorre coas almas, ou dobres,
tanto en Galicia coma na Bretaña, a alma
debe seguir un camiño, que é o da salvación,
o do ceo. Ese camiño está marcado polas estrelas, que son almas, é o Camiño de Santiago, a Vía Láctea, a Cadea de Lug. As almas
seguen o curso do sol cara a occidente. Cando o sol se oculta no mar, as almas agólpanse nas praias e agardan por un barqueiro invisible que veña e as chame para ir ó Alén,
ás Illas Atlánticas. É pois, imprescindible
pasar por ese lugar, que é o último porto terrestre, e todas as almas teñen que pasar por
el: A San Andrés de Teixido vai de morto
quen non foi de vivo. Eses lugares, situados
nos extremos occidentais, na punta de Raz,
na Praia dos Defuntos, en Finistère, en Fisterra, en Teixido, son os cabos do mundo, e
ó seu redor medra a herba de namorar e aco-

den as multitudes en peregrinación.
Hai que ter en conta ademais os numerosísimos perigos a que está exposta a alma no seu camiño, ou o que é o mesmo, ó
que está exposto o dobre fóra do corpo.
Por exemplo, se o dobre ten forma de lagarto, alguén pode atrapalo e metelo nunha gaiola: se tarda demasiado en volver ó
corpo, rómpese o lazo entre eles e o individuo morre. Ou, no camiño de san Andrés, morto xa o corpo, o dobre, que ten
forma de cobra, pode ser atacado por un
camiñante e xa non conseguirá chegar á
súa meta. É, sobre todo perigosa a auga.
Se o dobre cae na auga pode afogar, afoga
a alma e non segue o seu camiño. Cando
morre alguén, por eso, abrese unha ventá
para que a alma abandone a casa, non se
pode deixar nunca un vaso de auga no
cuarto, tápanselle os buracos do nariz para
que o dobre non regrese a un corpo morto.
O dobre, en forma de animal, pode permanecer neste mundo e non abandonalo con
facilidade: son as ánimas errantes, as “ánimas en pena”, que non teñen sitio no ceo nin
no inferno. Case sempre teñen forma de can,
de lobo, de raposo, de gato, de cabalo pantasma. Poden ser negros ou brancos, e avisan
da morte. Son peregrinos que non atopan o

seu sitio. Chamámoslle urco, ou can do urco,
ou canciños, ou cadela Peregrina, ou Pastoriña, ou raposa do aire, ou raposa das mordazas, ou lobo branco. Pero non son outra
cousa que dobres. Algúns dos que viron estas aparicións din que botan lume pola boca
e polos ollos. Son presaxio de desgrazas. Se
un ten a mala sorte de dar con ela cómpre saber que en ningún caso debe mirar fixamente para os ollos acesos do animal (“non mires!, non mires, que é a cadela Peregrina!”,
escribiu Vicente Risco que dicían en Viveiro). Xente de moita experiencia aconsella sobre a mellor maneira de que a cadela Peregrina non nos faga mal. A fórmula é saudala
cortesmente cun “Deus te acompañe”; ó dicirlle así desaparece ou responde ó saúdo: “e
a ti tamén” e logo vaise. A Raposa Facheira
é unha alma en pena, con forma de raposa
que berra e bota labaradas de lume pola boca e polos ollos, sobre todo se a insultan ou
se lle tiran pedras. Pode ser unha raposa voadora ou un paxaro do grandor dun pito de
dous meses, negro coma un corvo, que anuncia a morte. Outras veces ten forma de cadela ou cadeliño, ou dun híbrido entre cadela
embaixo e galo enriba a andar pola terra e
polo aire. Cando se ve, hai que dicirlle “Deus
te leve a porto salvo”.♦
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Juancho
Castaño
‘Cómpre sacar
o cómic do gueto’
Carlos Blanco e Kepa Junkera, entre outros, actuan no Terr@ctiva.

A.N.T.
Despois de tres anos de silencio, o fanzine que vostede dirixe, Comikaze, publica o seu oitavo número. A
que se debe esta tardanza?
A múltiples circunstancias, especialmente a que
afecta ao tema económico.
Como non son un profesional do cómic e teño que
compatibilizalo con outros
labores, tiven que agardar até
que atopei unha situación
económica estábel na que lle
puidese adicar tempo. É un
traballo laborioso no que
cómpre establecer a estrutura, facer os debuxos e avisar
a todos os colaboradores.
O Comikaze leva nove
anos de andaina no Porriño, mais este número presenta mudanzas.
Quixemos incluír unha
sección de escultura, que correu a cargo de xente do concello, unha de moda, na que
participou Rocío Torrado e
outra de deseño gráfico. Ademais contamos con novos colaboradores como Astralón.
Que máis autores participan?
Tito Vispo, fixo a portada
e algunha ilustración, como
Emma Ríos. Tamén se inclúe
unha historia de Sergio Covelo, de Javi Prieto, de Daniel
Fontenla, de Isidoro Lago, de
Tury Kabutto e de Delio.
Ademais hai colaboracións
sobre música ou literatura.
Este número vira todo
ao redor da rima, por que?
Cada novo Comikaze ten
un tema que o artella. Desta
banda escollemos a rima,
coincidindo co auxe que está a vivir o hip-hop.
Que papel xogaron os
fanzines na situación que
vive hoxe o cómic galego?
Un labor importantísimo.
Podía dicirse que son para o
cómic o que as curtas para o
cine, plataformas para que a
xente que non pode vivir disto practique e se dea a coñecer. Estou orgulloso da situación que vive a banda deseñada galega. Hai canteira e moita calidade. Non embargante,
a nivel económico o de aquí é
un pouco reflexo do que pasa
noutros lugares, pero non significa que non haxa que sacalo do buraco. A miña iniciativa vai un pouco por aí, intentar sacar o cómic do gueto.♦

Arzúa, a festa da terra
M.B.

Comeza o Festival das Artes pola diversidade, Terr@ctiva. Feira ecolóxica, música, formación,
exposicións, conferencias... arte e cultura danse cita en Arzúa entre o 15 e o 16 de outubro.
Arzúa acolle por terceiro ano
consecutivo o Festival das artes
pola diversidade, Terr@ctiva,
unha cita que une ecoloxía, cultura e diversión, e que se presenta como o único festival artístico
e medioambiental a un tempo
que se celebra en Galiza. Co obxectivo de “defender e promover
o medio ambiente”, durante os
15 e 16 de outubro desenvolveranse dentro do encontro numerosas actividades de carácter
multidisciplinar que abarcan
dende unha feira ecolóxica, até o
festival de música Galeuzca Musical, actuacións teatrais, obradoiros ou unha ludoteca infantil.
Promovido polo concello de
Arzúa, financiado pola Deputación da Coruña e xestionado por
Coperactiva Cultural, o festival
nace, como indica o seu director
Iván Prado, coa intención de “crear un espazo novo para a defensa
da ecoloxía e para promover os
produtos da terra e os ecolóxicos
dende parámetros tan diversos como a política ou a cultura”.
O recinto feiral do concello
será o escenario no que se desenvolva durante o fin de semana a feira ecolóxica, na que diversos expositores amosarán e
venderán os seus produtos. Este
mercado reunirá ao redor de corenta expositores, entre produtores ecolóxicos, artesáns, centros
de medicina alternativas e terapias naturais, bioconstrución e
diferentes colectivos sociais.
A música tamén terá protagonismo nesta nova edición do
Terr@ctiva. Con entrada de balde até completar aforo, o sábado celebrarase no Recinto Feiral o a partir das dez da noite
Festival Musical Galeuzca, no
que participan músicos galegos,
vascos e cataláns. O cartel está
encabezado por Kepa Junkera,
un músico de prestixio que comezou bebendo da música tradicional para apostar pola pluralidade e a fusión na procura
de novos camiños para a músi-

Diversión e compromiso
Ademais da compoñente lúdica
o Terractiva presentase cunha
vocación reivindicativa e formativa, que se pon en práctica
na sección Altofalante, que este
ano xirará en torno aos incendios forestais, a través de charlas, presentacións, proxeccións
audiovisuais, exposicións, cursos e obradoiros.
Neste sentido, presentarase
o Comité de Defensa do Monte
Galego e o documental Off Galicia, darase unha charla sobre
os lumes, farase unha convocatoria aos colectivos ecoloxistas
para abordar as perspectivas
ambientais ante o novo goberno
e serán proxectados, durante os
dous días, e pasaranse diferentes documentais sobre problemáticas que están a afectar ao
medio ambiente.
Tres son os cursos programados para esta nova edición:
un de dinamizadores ambientais, de musicoterapia e outro de
risoterapia. A oferta formativa
complétase con toda unha serie
de obradoiros, entre eles o de
cultivo de cogomelos, cociña
ecolóxica, construción de xoguetes ou de astronomía.
En clave teatral
Pormenor do cartaz desta edición e vista dos quiosques da edición do ano pasado.

ca popular. Atendendo a súa
máxima de que a “música con
raíces debe estar acorde co seu
tempo para estar autenticamente viva”, o intérprete bilbaíno
combina os sons de instrumentos ancestrais como a txalaparta
ou a trikitixa con outros máis
modernos como a batería ou o
baixo. Na súa actuación, o músico ofrecerá un repaso polos
mellores temas da súas carreira,
recompilados no 2004 no seu
último traballo K, polo que o artista obtivo o Latin Grammy
Award ao mellor álbum de folk.

Outro dos grupos que actuará
en Arzúa son os galegos A Matraca Perversa. Esta formación é a
parte musical dun colectivo de
músicos e artistas que dende o
2002 están a traballar en diferentes proxectos artísticos. Este ano
veñen de editar o seu segundo
traballo, Evolucionari@s, no que
se inclúen colaboracións de artistas como Ugia Pedreira, Manolo
Maseda ou Xurxo Souto.
A aporta catalá da cita correrá a cargo de Grallers del Palomar, un grupo tradicional nacido en Barcelona.

Outra das apostas destacadas
do festival é o apartado teatral,
que este ano correrá a cargo de
Carlos Blanco, a compañía de
malabares e novo circo “Picompé” que interpretarán o
seu novo espectáculo Kasting,
así como “Os sete magníficos
máis un” coa representación
de O gordo e o calvo e os contos infantís de Anxo Moure.
Ademais a asociación de malabaristas ourensáns “Manazas”
e a charanga “Oito nun piso”
levarán a Arzúa os seus pasacalles que, dende o recinto feiral, visitarán diferentes lugares
da vila.♦
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A p e i r o s a n t i g o s
e s c u lt u r a s m od e r n a s
M.B.
Apeiros empregados no campo e
no mar hai dous séculos combínanse coa escultura realizada
nos últimos anos por artistas galegos na mostra Apeiros do século XIX, esculturas do século XXI.
Até o 16 de outubro poderá visitarse na sala de exposicións do centro Social Caixanova de Vigo a
mostra titulada Apeiros do Século
XIX, esculturas do século XXI, unha mostra orixinal que nace coa intención de tender “pontes de enlace entre o pasado, o presente e o
futuro”, rescatando útiles empregados no agro e no mar, “vinculado a
nosa identidade”, relacionándoos
con esculturas dalgúns dos artistas
galegos máis representativos.
A través das fotografías tiradas
pola comisaria da mostra, María
José Iglesias, na que se retratan
os diversos apeiros, iníciase unha
viaxe que traslada ao espectador
ao pasado e aos seus xeitos de
traballo, para devolvelo a actualidade da man dalgunha das obras
de escultores contemporáneos como Silverio Rivas, Manolo Paz, Ignacio Basallo e Luís Borrajo.
O traballo, que xorde, en palabras da comisaria da mostra,
“por pura necesidade, ao ver
dous mundos aparentemente inconexos e que porén se cruzan”.
Ofrece un percorrido polo tempo,
un diálogo entre as obras dos
creadores e os apeiros que os
puideron inspirar.
Ao recorrer a mostra a comisaria ofrécenos un paseo “por un
mundo no que até as árbores son
de pedra, e así nolo demostra Manolo Paz; camiñaremos cerca da
auga negra de Silverio Rivas; nadaremos disfrutando desa cola de
peixe xigante de Ignacio Basallo;
continuaremos o camiño apoiados
nos seus bastóns e completaremos o percorrido rodando sobre
as cambas de Luís Borrajo”.
A mostra complétase cunha
proxección audiovisual na que
se mostrará aos artistas na elaboración das súas obras no seu
taller, e con outra na que se ofrece unha visión dos diversos apeiros, recordando as súas formas
e os seus usos.♦

IGNACIO BASALLO.

LUÍS BORRAJO.

SILVERIO RIVAS.

MANOLO PAZ.

Unhas verbas galegas no Mont-Blanc
XESÚS TORRES REGUEIRO
No verán de 1926, Ramón Suárez Picallo
cruzou de novo o Atlántico, esta vez de
volta para visitar os eidos nativos: A Coruña, Sada... Mais o motivo da viaxe estaba
en Suíza, a onde acudía como representante sindical a un congreso do Bureau Internacional du Travail da IX Conferencia do
Traballo que se celebraba en Xenebra.
Daquela, certamente, os galegos non
acodían a Suiza buscando traballo e a promesa doutra vida. Facíano á outra beira do
Atlántico que viña de cruzar o Ramón,
operario e sindicalista, antes de consagrarse como orador parlamentario defendendo as causas da Galiza.
Para Ramón, home das doces mariñas
betanceiras, Suíza é “un país marabilloso,

realmente marabilloso” e comparábel coa
Galiza entrevista e lembrada na saudade
emigrante riopratense.
De Xenebra vai a Chamonix, nos Alpes, para alí subir ao Mont-Blanc e ao famoso Mar de Glace –Mar de Xeo– nun tren
a cremalleira. Na fronteira entre Suíza e
Francia, na Alta Savoia, Picallo tivo tempo
de comparar aqueles campos cos galegos e
lembrar, incluso, a Friedrich Engels.
O Mar de Xeo do Mont-Blanc é para o
sadense “unha verdadeira marabilla da
creación e dos séculos”. A 5.000 metros
de altura sobre o nivel do mar atopábase
unha enorme extensión xeada que semellaba un mar de cor verde e co efecto óptico do movemento das ondas.

A Ramón e aos demais compañeiros de
expedición convídanos a asinar nun libro
de visitantes. Libro voluminoso con sinaturas e pensamentos dedicados en todos, ou
case todos, os idiomas do mundo. Faltaba
o galego. En 1926 aínda non chegara a vaga da emigración galega a Suíza e se algún
galego chegara a aquel Mont-Blanc non
asinara dende logo no idioma da súa terra.
O sadense consultou as páxinas unha por
unha e non atopou rastro do galego.
Ramón experimenta “unha inmensa
alegría ao pensar que seremos quen por
primeira vez o escriba neste lugar”. Fala
en plural maiestático pois é el o que vai
escribir. Eis para a historia da nosa lingua
o texto que Suárez Picallo escribiu naquel

libro (quen sabe se existirá hoxe) posto a
disposición dos visitantes do Mont-Blanc:
Benzoada sexa pol-os séculos a Nai
Natureza, creadora de tan grandes maravillas; e benzoada, tamén, a man do home,
–a forza da cencia e da mecánica, que faina poor ao alcance da nosa ademiración.
Natureza e maquinaria en harmonía. O
ascenso no tren de cremalleira xeáralle o
sangue mais permitiralle acadar aqueles cumes sobrecolledores. El mesmo o contou na
revista Céltiga, publicada en Bos Aires no
Día de Galiza de 1926. Son fragmentos do
seu Diario (que será del?) dedicados a unha
tal señorita Magdalena Jaureguiberry. Por
certo, quen sería esa señorita e que significado tería para o noso célibe Ramón?♦

Capataces
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FRANCISCO CARBALLO

A Ucha das Horas

H

Xaquín Marín retratista do noso tempo

ai días, nunha viaxe
a Salamanca, un
galego de Ourense
lamentábase sen pausa dos
montes calcinados neste
verán. Adoecía. Non
quería reflexionar nin nas
causas, nin nos efectos.
Puro pranto. Mais onte á
tarde, neste “Chan do
monte”, falaba cun técnico
dos helicópteros que andou
a apagar días e días os
incendios. Xosé Bieito é un
verdadeiro especialista na
análise deste fenómeno
incendiario. É avogado,
capataz, técnico agrario.
Sen estas tres cousas,
dime, imposíbel calquera
arranxo. Primeira,
ordenar oterritorio. Logo
do trastorno dos anos 6090, os propietarios non
saben quefacer coa súa
propiedade, nin os
comuneiros do monte
veciñal. É demencial que o
máis imprescindíbel da
modernización deste país
leve sen operativizarse.
Niso os gobernos da Xunta
foron irresponsábeis.
Moitas cousas fixeron,
mais non as
imprescindíbeis.
Segundo,o persoal
apagalumes necesita
preparación adecuada.
Uns son contratados fixos,
outros por semestres,
outros ocasionais. Uns pola
Xunta, outros polos
concellos. Uns como peóns
ante o lume, outros para a
utilización de maquinaria.
Non hai empresa que
funcione con esta mestura.
Non hai senso da realidade
nin vontade de eficacia
cando non se dotou a este
persoal de preparación
técnica e capacidade de
loita co perigo.
Terceiro, a situación do
monte galego provoca o
lume. Prenden lume
moitos: uns adrede, máis
por costume de utilizar
este instrumento produtivo
que lles escapa das mans,
algúns por xogo
“urbanita” de supina
ignorancia, ese grupo de
cidadáns que nin sabe
como prender un mixto.
Por todo isto cómpre
“prevención”. Traballo de
sobra de seis meses anuais
para retirar broza, abrir
cortalumes, etc.
Prevención dos lumes,
medicina preventiva. Eis
dúas urxencias que
reducirían tanto os
incendios do monte como
as esperas hospitalarias.
Dígoche, amigo Xose
Bieito, é a hora de ver algo
con sentido nesta Galiza:
facer o imprescindíbel
para o territorio, a saúde,
a educación, a
información. Levamos 24
anos de autonomía,
levamos 24 anos vendo
facer cousas, enredos.
Levamos 24 anos á espera
de sentido do fundamental.
É hora de comezar.♦

Aos cincuenta anos de creador e
pouco máis de vida, agasalláse ao
inconformista e inconoclasta debuxante Xaquín Marín cunha
mostra da súa obra no Centro Cultural ‘Torrente Ballester’ de Ferrol. A súa cidade natal, terra de
artistas, culta, aristocrática e proletaria, feita de xeometrías racionais, de persoeiros singulares, semella apreciar os seus. A terra natal sabe corresponder a este clásico, pioneirísimo da banda deseñada galega, coherente na forma e
no fondo por retratar o acontecer
con filosófico humor. Soamente
cos seus mordaces e agudos autorretratos xa se faría unha gran exposición. Somella un profeta do
Nunca máis, leal militante do rotring e da tinta chinesa, da esquela de humor sobre as pautas éticas
de Castelao, agora contra o disfrace e a globalización: coa faciana
envolta nas súas guedellas e barba
platinas, de relembros marxistas,
debuxada nesa topografía de liñas
que remarcan os cavilares, puzo,
labirinto, de mirada asimétrica e
sempre nas comisuras dos beizos
a luz da retranca e o sal da leria
aflorando na conversa espesa.
Xusto, medido nas palabras e nos
xuízos, cangado de bonomía e xenerosidade neste noso atoutiñante
País do Letheo, do ‘esquecemento’ que agora, burocraticamente,
busca contidos para enlatalos nunha Cidade da Cultura.
Marín formouse ollando dende
a súa xanela de traballo as estruturas metálicas, esculturas cambiantes de barcos a facer, a remendarse, entre ringleiras de obreiro con
mono e casco enmarcados pola xigantesca grúa-pórtico de Astano...
tendo como fondo o espello da ría,
os ondulantes montes que as tribos
do caos enchen de particularismos
de todos os volumes. A idea abonda e reborda, vértese e flue dende
o rotring sobre o papel para expresar e transmitir sentimentos. Contraste de seres, uns case máquinas,
autómatas que se moven por botóns... entre coches oficiais, hinchados dentro de uniformes, rebosantes de bandas e medallas... lixo,
automóbiles, lavadoras, neveiras
inservíbeis, chemineas, tanques,
rañaceos sen ton nin son que invaden e insultan unha paisaxe de espadañas, pazos, castros inundados
polo romantismo da lúa ou do sol,

namentres un labrego se recosta e
bate coa aixada sobre a terra, otro
cavila mirando a vaca, apoiado no
seu caxato... unha nube de contaminación ensombrece a todos.
De sempre, constante e activo
militante contra o caos, o consumismo, a deshumanización, a globalización que todo uniformiza en
formigueiros de robots, entrando e
saíndo de posmodernas catedrais
consumistas. Marín é espectador,
actor, creador do seu tempo, trata
de sensibilizar sobre a autodestrución, a loita pola vida en contra da
mesma vida no planeta Terra, globo que se requenta e estoupa en
maniáticos, engarabatados tiranos
que se cren os máis listos e até
guapos, furacáns, secas, desbandadas, desnorte e desoriente...
Lembrámolo comprometido
sempre, colaborando cos que o requiren, dende esta mesma A Nosa
Terra, denunciando coa súa arte o
proxecto da central nuclear en
Xove, sumándose ás xornadas
normalizadoras da cultura e o ensino de Galiza, nas causas populares guiadas por Moncho Varcárcel, o crego das Encrobas, contra
os desmáns das empresas, denunciando unha autopista que lle pasaba o ferro ao país, vontades, tra-

Felipe Senén

dicións e sensibilidades. Defensor
da liberdade de expresión, contra
todo tipo de asoballamentos, desvelando os efectos paradoxais,
anacrónicos do biculturalismo, a
aculturación, a anomía... E neste
escenario Lisandre ou Gaspariño,
a inocencia dun neno na cerna do
debate, entre o rural e o urbano,
entre a resistencia das tradición e
as innovacións, entre o artesanal e
o industrial, na desequilibrada
idea de progreso. Todo prendido
entre as interrogacións do futuro.
Colaborador con Isaac Díaz Pardo, quen sabemos que o admira
enormemente, e especialmente co
teórico e creador de formas Raimundo Patiño, tentando crear e
darlle unha nova dimensión á banda deseñada galega. Marín, fundador, presidente e animador da
Agrupación Cultural Medulio,
coa ansia de estar no seu tempo e
concienciar sobre a inmensidade
rebordante de Galiza. Interesado
en rexenerar ese humor galego,
desbandallado, esperpentizado en
escatoloxías infantís, para novamente ser creador, animador e por
fin director do Museo do Humor,
que referencia a Fene no mundo.
Institución que é faro de iniciativas nacidas con poucos medios e

que poñen a proba que o mellor
orzamento é o maxín e a constancia. Velaí, entre moitas iniciativas
anteriores semellantes para a existencia e consolidación dunha revista de humor galego, Sapoconcho que relaciona Galiza co mundo, os premios ‘Curuxa’ na ansia
de repartir, cos que se queren agasallar esforzos semellantes poucos
valorados pola oficialidade, máis
afeita a traspapelalos nun recuncho do que sempre sairán.
Proba da grandeza de Xaquín
Marín, é que –aínda sen sabelo
eles, os seus sucedáneos– crea
adición e imitadores. Creou unha
escola que axudou a concienciar
sobre unha sociedade hipócrita,
de dupla moral, emborrachada
por un afán consumista que tende
a confundir o progreso, a anecdotizar a historia, a cultura, os idiomas, o humanismo. Esta mostra
feita no corazón do Ferrol racionalista pon a proba que non hai
moito que remexer para atopar a
capacidade creadora, harmónica
coa vangarda, consecuente cun
tempo, coa sociedade e consigo
mesmo. E para máis podemos
enxergalo en versión “on line”,
adentrémonos na súa páxina
web: www.xaquinmarin.com♦

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira
elatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer a
liberdade. Para devolvela con flores. E se puidera ser, daquelas
que había no xardín dos Boedo. Na casa leda do pai e a nai de
Pucho Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, alhelís brancos,
begonias e margaridas sempre na conta dos que defenderon a
liberdade coa cultura e o ferro.

R

PRÓLOGO
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MANUEL RIVAS

A NOSA TERRA
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O Trinque
Augardente a ferver
Unhas semanas despois da vendima, cando o bagazo xa está maduro, cómpre achegarse ao alambique para facer augardente. A
tradición marca que a auga debe
ferver de xeito constante ao abei-

ro das lapas das cavacas aínda
que os máis modernos xa usan
butano. Con paciencia e mestría
prodúcese o milagre, o eureka
químico-físico-telúrico da primeira pinga de augardente.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

C U L T U R A

venres 21 ás 18 h. e o sábado
22 ás 20,30, proxectarase
Arrebato (1979), de Iván
Zulueta. Máis información
en www.cgai.org.

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL ANXO NIETO
Podemos admirar o seu traballo na sala A Fábrica.

■ EXPOSICIÓNS

MARTA ARGENTINA

O Bar co

Despedida
(1938),
de M.
Colmeiro,
oleo sobre
lenzo
que forma
parte da
mostra
Diáspora,
10 artistas
galegos no
exilio latinoamericano,
na
Fundación
Seoane da
CORUÑA.

D E

■ EXPOSICIÓNS

A galería Coarte acolle até
o sábado 29 esta mostra individual.

FÉLIX TABANERA

HELENA PENDÁS

Podemos ollar a súa serie
de cerámicas, agrupadas
baixo o nome de Unha mirada ao Románico, na sala
Caixanova.

Abre os ollos titula a este
ramo de cadros coloristas
de imaxes cotiás, aparentemente espontáneas e sinxelas, pero cun proceso de depuración gráfica que lle dá
transcendencia ao intre. Até
o 27 de outubro na Biblioteca M. González Garcés

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

LEMBRANZAS
DA PAISAXE

A FACTORÍA BALEEIRA
Fotos de Félix Lorrio e
Moncho Alpuente até final de otutubro no Museo
Massó.

A obra do pintor Ricardo
Sobrino pode admirarse no
Clube Financeiro Atlántico
até o luns 17.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

AS PAISAXES

TIB 2005

A Coruña

DA MEMORIA

■ ACTOS

Podemos ollar as pinturas
de Xaime Fuentes, até o
luns 17, na galería Borrón 4.

AS FRONTEIRAS

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

ROSA MALVIDO
CHAPELA
Amosa os seus cadros de
flores secas, realizados
coa técnica ikewana, no
pub Canis Lupus até o 1 de
novembro.

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

GALICIA,

DO EXILIO

O salón de actos da Fundación Luís Seoane acolle, desde este xoves 13 de outubro
até o 15 de novembro, o I Foro Internacional do Exilio,
no que van participar importantes persoeiros como Carlos Bernárdez, Xosé Luís
Axeitos, Manuel Aznar Soler, Xesús Alonso Montero,
Ramón Villares, Isaac Díaz
Pardo, Natalia Granell, Xosé Díaz, Xosé Neira Vilas,
Andrés Beade, Xosé Ramón Barreiro, Francesc Vilanova, Pilar García Negro,
Iñaki Anasagasti, Santiago
Carrillo ou Margarida Ledo entre outros.

CAMIÑO CELESTE

Mostra de fotografías aéreas de Xurxo Lobato que
podemos ollar até o xoves
20 de outubro no Museo de
Bergantiños.

■ CINEMA

CGAI
O ciclo Descubrindo a José
García presenta, este xoves

Música Galega en Barcelona

13 ás 20,30, La verdad si no
miento 2 (2000), de Thomas
Gilou. O ciclo Fóra de serie
chega o venres 14 ás 18 h. e
o sábado 15 ás 20,30 coa película CSA: Confederate
States od America (2004),
de Kevin Willmott; o venres
21 ás 20,30 h. e o sábado 22
ás 18 h. tocaralle o turno á fita 2046 (2004), de Wong
Kar-wai. En Cinema español 1973-1980 podemos
ollar, este venres 14 ás 20,30,
El Espíritu de la colmena
(1973), de Víctor Erice; o
sábado 15 ás 18 h. proxéctase Ópera prima (1979), dirixida por Fernando Trueba;
o luns 17 á mesma hora La
verdad sobre el caso Savolta
(1979), de Antonio Drove; o
martes 18 Vivir en Sevilla
(1979), de Gonzalo García
Pelayo; o mércores 19 ás 20
h. teremos o vídeo de Pere
Portabella, Informe general sobre algunas cuestiones
de interés para una proyección pública (1977); o xoves
20 La prima Angélica
(1974), de Carlos Saura; e o

Pinturas de Gosia Trebac
que presenta a galería Bomob até este sábado 15.

Este sábado 15 e domingo 16 celébrase unha nova edición deste
Festival das Artes pola Diversidade no Recinto Feiral de ARZÚA,
no que haberá unha feira ecolóxica con postos de produtores biolóxicos, comercio e tendas de produtos ecolóxicos, biocontrución,
ecoturismo, artesanía, mediciñas
alternativas e colectivos sociais.
Ademais teremos actividades divulgativas, como unha ludoteca
infantil ecolóxica, exposicións,
cursos e conferencias, proxeccións de documentais e películas,
sección teatral e o Galeuzca musical, coas actuacións de Kepa Jun-

Kepa Junkera.

kera, Grallers del Palomar e
Matraca Perversa. Máis información en www.terractiva.org.♦

Sugar Mountain
Últimas datas para escoitar a esta
banda presentando en directo o
seu álbum de debut Hand Crafted
Tunes, antes da súa entrada no estudio para gravar novas cancións
que verán a luz o próximo ano.
Tocarán este xoves 13 ás 23 h. no

bro, unha mostra didáctica
coas obras do II Certame de
Videocreadores.

CENTRO ON

ANTÁRTIDA

A sala de Caixa Galicia
acolle, até o 9 de novem-

As fotografías de Norbert
Wu podémolas contemplar

Clavicémbalo de LUGO; o venres
14 ás 00,30 h. van dar un concerto na Iguana de VIGO; o sábado
15 ás 22:30 h. estarán na sala
Mardi Gras da CORUÑA; e o domingo 16 escoitarémolos no Aturuxo de BUEU.♦

Viva Las Vegas
O grupo dos Manta Ray José
Luis Aguado e Fran Rudow
presenta 2, un álbum sobrio con
elementos de blues e post-rock,

este venres 14 ás 00 h. na sala
Playa Club da CORUÑA; o sábado 15 ás 00,30 h. toca na Iguana
Club en VIGO.♦

Les Luthiers
Xira galega do grupo arxentino
que ven presentar Las obras de
ayer: el refrito o martes 18 e mércores 19 en SANTIAGO; o venres
21 e sábado 22 en VIGO; o martes

25 e mércores 26 en OURENSE; do
xoves 27 ao sábado 29 na CORUÑA; e o domingo 30 en LUGO.
Venda de entradas na billeteira telefónica 902 434 443.♦

no Aquarium Finisterrae.

NOVO MACUF
O Museo de Arte Contemporánea de Unión-Fenosa
acaba de inaugurar as súas
reformadas instalacións (du-

Car teleira

☞
máis información. Este
ano contan coa participación do grupo de danzas
compostelán Cantigas e
Agarimos; o grupo folc,
revelación deste ano en
Ortigueira, Xochilmica; o
humorista redondelán Somoza; o quinteto tradicional da Coruña Sete Estalos; o grupo folc de Marín
Liorna; o trío folc composto por Marcos Campos, José Liz e Kin García; e a Banda de Gaitas
Toxos e Xestas. Presenta
o acto Xosé L. Osorio.♦

Terr@ctiva

A Fundación L. Seoane alberga a mostra 10 Artistas
galegos no exilio latinoamericano (1930-1970), coproducida por esta fundación e o MARCO vigués, coa
que se pretende aportar novas claves de lectura da historia da arte galega do s.XX,
amosando dados que permitan reconstruír unha historiografía alternativa ao discurso oficial académico. Poderemos contemplar 72
obras, entre pinturas, debuxos, fotografías e esculturas,
ademais de proxeccións e bibliografía diversa de 10 artistas claves como Ángel
Botello, Castelao, Manuel
Colmeiro, Eugenio Granell, Maruxa Mallo, Luís
Seoane, Arturo Souto, Xosé Suárez e Carlos Velo.

DE VODA EN VODA.
Dous especialistas en divorcios encontraron un xeito
infalíbel de ligar. Grazas ao seu
carisma conseguen infiltrarse
en vodas de descoñecidos e
acabar aproveitándose das ganas das convidadas de encontrar con quen casar. Comedia
disparatada para pasar o tempo.

Xochilmica.

E S P E C T Á C U L O S

DIÁSPORA

☞

Organizado pola A.C. Toxos e Xestas de Barcelona,
o XXI Festival de Música
Galega de Barcelona terá
lugar este sábado 15 de
outubro ás 17,30 no Palau
de Congressos de Montjuïc (a carón da Plaça de
Espanya), estando as entradas á venda nos puntos
habituais ou no propio Palau desde as 16,30 h, ou
ben reservándoas en escol@tososexestas.com ou
nos telf 934 410 283, 934
284 798, 934 188 676 onde, tamén, poderán obter

E

A NAI DO NOIVO.
Charlotte Cantilini (Jenniffer López) acaba de casar feliz
por atopar o home da súa vida.
Mais non conta coa sogra, Viola
Fields (Jane Fonda), unha antiga
estrela da televisión que fará o
imposíbel por prevalecer sobre a
nora no corazón de seu fillo.

☞

BOOGEYMAN. A
PORTA DO MEDO.
Un mozo de vida estábel debe
enfrontarse aos seus medos da
infancia. Un personaxe diabólico que aparecía nos contos
que lle relataba seu pai ao durmir aparece na súa vida para
matar todos os seus seres queridos. Terror previsíbel, moitas
veces repetido nas pantallas.

☞

TORRENTE 3. O PROTECTOR. José Luis Torrente (Santiago Segura) debe
protexer unha eurodeputada
azoute de empresas contaminantes. Filme de humor de trazo groso, que o ridiculiza todo, especialmente os “valores patrios” españois. Moitos cameos de famosos.

☞

O SON DO TRONO.
Chicago, ano 2055. O invento dunha máquina do tempo
úsase para safaris na época xurásica, sen ter en conta que modificar o pasado inflúe no futuro. A historia non é mala, pero
os efectos especiais, ruíns.

☞

PRINCESAS. A historia de dúas protitutas con
vidas semellantes aínda que en
circunstancias distintas. Caye,
peiteado de perruquería e móbil
que non para de soar. Zulema,
dominicana sen papeis, escrava
dos golpes e da legalización
que non chega. Ambas buscan o
mesmo, un día no que ser princesas, non putas. Boa fita de
Fernando León, fiel ao seu estilo. A vida en estado puro.

☞

A ILLA. Lincoln Eco
Seis e Jordan Delta Dous
son privilexiados e esperan a
que lles toque o concurso para ir
á illa, o último lugar sen contaminación do planeta, aínda que
comezan a cuestionar o porqué
da súa existencia. Ben logo descubrirán que terán que pagar un
prezo moi alto pola liberdade.

☞

CINDERELLA MAN.
Na Gran Depresión estadounidense un obreiro ex boxeador famoso, James Braddock
(Russel Crowe) volve ao ring
para darlle de comer á familia.

☞

GARDIÁNS DA NOITE. Película fantástica
rusa. No Moscova actual líbrase unha guerra entre as forzas
do ben e do mal ao caer a noite. O equilibrio ráchase cando
unha nova criatura xurda dos
sumidoiros.

☞

GIGOLÓ EUROPEO.
Segunda parte dunha comedia que arrasou nas billeteiras hai anos. O limpador de
acuarios metido a gigoló (Rob

Schneider) debe volver ao negocio para axudarlle ao seu amigo
Hicks, acusado de matar os mellores prostitutos de Europa.

☞

O SEGREDO DOS
IRMÁNS GRIMM. Os
famosos contistas gañan a vida
cobrándolles a incautos por resolveren “problemas de maxia”. O malo chega cando teñen que enfrontarse a fenómenos paranormais que non son
quen de controlar.

☞

SR. E SRA. SMITH.
Un matrimonio de asasinos en serie (Angelina Jolie e
Brad Pitt) recibe a orde de matarse mutuamente. Comedia
banal sobre os odios que fai
nacer a convivencia.

☞

CHARLIE E A FÁBRICA DE CHOCOLATE. Tim Burton adapta a novela de Roald Dahl. Charlie, un
neno moi pobre, gaña un concurso, xunto con outros rapaces,
para coñecer unha máxica fábrica. Alí agárdaos o extravagante
Willy Wonka (Johnny Deep).♦
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XAQUÍN MARÍN

Festival Internacional de Teatro do Outono
Poderemos gozar, un ano máis,
do mellor teatro en CARBALLO,
entre este venres 14 e o 1 de novembro, co Festival Internacional do Outono, que este ano
contará coa presenza de compañías como a andaluza Atalaya, que
inaugura o festival con Medea (la
extranjera); Teatro de Ningures

aproximaranos ao clásico Tartufo; A Factoría Teatro presentará
o clásico Tio Vania; ou Os Quinquilláns coa peza de rúa para cativos Moby Dick. Ademais, o festival inclúe a V edición do certame galego de dramatización de
monólogos cómicos Outono de
Teatro, dirixido a afeccionados e

profesionais; a Rúa dos contos:
espectáculo de pequeno formato
para achegar o teatro a espazos
non habituais como pubs ou cafeterías; o V concurso de teatro lido
Xosé Manuel Eirís: dirixido a
asociacións e centros de ensino; e
a exposición fotográfica de Pablo
Suárez, Viaxes de Outono.♦

pio Seoane e Lorenzo Varela, até xaneiro de 2006.
■ MÚSICA

SOUVENIR

A pintura
de Urza está
exposta
na galería
Sargadelos
de FERROL.

MARCEL BREUER
Por primeira vez no Estado
poderemos contemplar a
mostra Marcel Breuer. Deseño e arquitectura, organizada polo Vitra Desing Museum de Weil am Rheir,
mercede á Fundación Barrié, que é onde se encontra.
Breuer (1902-1981) está
considerado como un dos

máis sobranceiros deseñadores de mobliliario e arquitectos de interirores do s. XX. A
exposición xunta 15 pezas
de mobiliario, 13 maquetas
interactivas e proxectos de
maior envergadura como a
sede da UNESCO en París,
o Centro de Recursos de
IBM en La Gaude e o Museo Whitney de Arte Americana de New York. Prográmanse obradoiros didácticos
para centros de ensino, asociacións culturais... visitas
comentadas para adultos,
gratuitamente e previa reserva no telf. 981 060 095.
Dossier
didáctico
en
www.fbarrie.org. Até este
domingo 16 de outubro.

GALEGUIDADE
UNIVERSAL
A Fundación Luís Seoane
acolle esta magnífica mostra
sobre a relación entre o pro-

Unha
mostra
sobre os
traballos de
Xaquín
Marín está
no CC
Ballester de
FERROL

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

Ribeira

■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

CARMEN PATRIUM
SIVE PONTEVEDRA

LOS CAPRICHOS
DE GOYA Y DALÍ
Podemos admirar esta mostra no Museo do Gravado
en Artes.

■ MÚSICA

O Ateneo presenta a reedición comentada do
“Canto patrio ou Pontevedra”, de H. Amoedo
Carballo, do escritor e
tradutor José Ramón
Couto Fariña, este xoves
13 ás 20 h. no auditorio da
Fundación Caixa Galicia
(Café Moderno) coa participación da concelleira de
Cultura Mª Xesús López
Escudeiro e do escritor
Manuel Lourenzo González.

FABIÁN

■ EXPOSICIÓNS

PINTURA ANDALUZA

MONCHO VALCARCE
A Casa da Cultura acolle
esta mostra sobre o Crego
das Encrobas, referente da
loita contra a ocupación de
terras por parte da térmica
de Meirama. Moncho Valcarce foi un dos líderes sociais máis emblemáticos do
nacionalismo durante anos.

Ferr ol
■ CINEMA

MARTES DE CINE
No Salón de Actos do Ateneo
Ferrolán todos os martes as
20,30 teremos unha sesión
cinematográfica. O martes
18 poderemos contemplar O
acoirazado Potemkin; e o
día 25 Ser ou non ser.
■ EXPOSICIÓNS

URZA
A mostra O trazo discontinuo, na que presenta a súa
obra sobre papel e escultura
mural, permanecerá instalada na galería Sargadelos
até o venres 28.
O Clube de Campo expón
até o xoves 20, entre outras,
obras de Laxeiro, Sucasas
ou Quessada.

Banda Desenhada, fundado en
1996 en Beja (Portugal) cun longo
percorrido desde aquela e ao que
siguen ligados gran parte dos seus
integrantes; as obras gañadoras e
finalistas do II Certame Na Vangarda 05, da Dirección Xeral de
Xuventude e Solidariedade da
Xunta de Galicia. Pero ademais
temos: a PRESENTACIÓN DOS ÁLBUMES Fiz nos biosbardos, de Kiko
da Silva, o de Andres Meixide,
Thom, e Tito Longueirón, de
Pinto & Chinto (coa presenza
dos autores) o sábado 15 ás 12 na
libraría Torga. O venres 14 ás 12
na Casa da Xuventude entregarase o XV Premio Ourense de BD;
o Premio á Mellor Iniciativa; e
os do certame Na Vangarda 05
concedidos a David Rubín, Alberto Vázquez e Marcos González.
Ademais, no 1º andar da Casa da
Xuventude haberá un posto do
Xabarín Club entre as 19 e 21,30
(non sendo os domingos) onde se
poderá facer inscricións, renovalas, consultar a nova programación e con regalos e xogos para os
socios. No Museo Municipal instalarase a Feira da BD coas últimas novidades de todo o mundo.
Máis información no telf. 988 228
500 ou no correo electrónico casa@casaxou.com.♦

Carlos Blanco actúa no Liceum do PORRIÑO este venres.

Pontevedra

Fene

COLECCIÓN ARMENIOS

este ano e Premio Ourense de BD
á Mellor Iniciativa; e as pranchas
de Catarina Julião, Carlos Páscoa, Lam, Lastik, Lobato, Maria João Careto, Paulo Monteiro, Sílvio Miroso, Susa Monteiro, Véte e Zé Francisco, integrantes de Toupeira - Atelier de

A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

ESPAZO ACOUTADO

XVII Xornadas de Banda Deseñada
Como todos os anos véñense celebrando en OURENSE, ate o sábado
15 de outubro. No Museo Municipal podemos observar os traballos
de Sonia Pulido, coñecida polo
fanzine Angela Chaning’s Project
e as revistas Dos veces breve,
NSLM e Tos; Lorenzo Gómez,
autor de El diario sentimental de
Julián Pi; a mostra retrospectiva
Visión Imposible, de Javier Olivares, colaborador de Madriz,
Medios Revueltos, Iditoa y Diminuto e NSLM; David Rubín, Premio Castelao de BD pola obra
longa Onde ninguén pode chegar.
No edificio Politécnico do Campus está a mostra Galegos en Mister K coas pranchas de Kiko da
Silva, Javi Montes e Miguel Robledo, Víctor Rivas (con guión
do navarro Bernardo Vergara),
Santi Gutiérrez e Alberto Guitián publicadas na revista Mister
K. No Auditorio Municipal encóntrase as pranchas do álbum gañador do Premio Castelao (Onde
ninguén pode chegar, de David
Rubín) e o finalista (O que deixa
un home morto, de Antonio Seijas
Cruz). Na Casa da Xuventude podemos contemplar as pranchas e
bosquexos da revista galega BD
Banda, Premio ao Mellor Fanzine
no Saló do Cómic de Barcelona

SGHN

O sábado 15 no Playa Club
vai dar un concerto esta banda de Iruñea, con entrada por
invitación, que se pode solicitar enviando un correo a
conciertos@playaclub.net.

■ EXPOSICIÓNS

plica o espazo) con tres
mostras: La luz de la moda,
reproducións en papel de
traxes e vestidos a tamaño
natural, feitos por Roberto
Comas; Mirada sesgada,
escolma dos fondos do MACUF que inclue obras de Maruxa Mallo, Colmeiro, Leiro, Chirino, Patiño, Murado
ou Basallo, entre outros; e
os traballos de David Castro, Tatiana Medal e Simón Pacheco –becados pola institución–.

Até finais de outubro podemos ollar, no C.C. Torrente
Ballester, unha mostra antolóxica do magnífico debuxante e humorista.

Mostra de téxtil contemporáneo do grupo Rastros que
podemos admirar, até este
domingo 16 de outubro, na
capela de Santa María.
Os fondos da colección
Carmen Bornemisza poderán ollarse na sede da
Fundación Caixa Galicia
até o 30 de outubro.

CUMULUM
Na sala da Deputación preséntase a mostra colectiva de fotografía Amurallando Soños.

Poderemos gozar da súa
canción de autor en directo
este xoves 13 no Clavicémbalo. No mesmo lugar o
venres 14 vai actuar a compañía de flamenco Javier de
Carmen; o sábado 15 teremos á banda de folk Mutenrohi; e o vindeiro xoves 20
poderemos escoitar a música mediterránea de Tugores.

Oleir os
■ EXPOSICIÓNS

NATUREZAS
MESTURADAS
O Castelo de Santa Cruz
acolle as magníficas fotos
de paisaxes de Xela Lariño
e Manuel Barral, até o 12
de novembro.

Our ense

ASIA
Podemos visitar esta retrospectiva de pezas pertencentes ás coleccións do
Museo Nacional de Artes
Decorativas até o 13 de
novembro no Museo Provincial.

JOAN HERNÁNDEZ
PIJUÁN, 1993- 04
Até final de outubro podemos ollar no Café Moderno
(Fundación Caixa Galicia)
esta mostra de pintura.

Santiago
■ CINEMA

CURTOCIRCUITO
O martes 18 inaugúrase coa
proxección da curta Te quiero mal, da catalana Mirei
Giró, a II edición do festival
de curtametraxes de Compostela, no que van concursar na sección oficial, até o
venres 21, 64 títulos procedentes de 18 países e estreados con posterioridade ao 15
de xullo de 2004. Os lugares
de proxección son o teatro
Principal, en horario de 20 a
22 h. e de 23 a 1 h. nas categorías de ficción e animación; e a Chocolataría de
12,30 a 00 h, para a categoría de videocreacións.

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

■ DANZA
Downfall II
está no
teatro Galán
compostelán
desde este
xoves ao
sábado 15.

FUXIDA
DUN REALISMO

A sala Teucro acolle as pinturas de Togariños até o
mércores 26 de outubro.

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ MANSO
Até este domingo 16 podemos contemplar esta mostra de esculturas feitas, basicamente, sobre raices e
cascaróns de carballo e castiñeiro, no Auditorium.

5 PROPOSTAS
Colectiva organizada pola
galería Marisa Marimón,
até final de outubro, con
obras de M. Vázquez, A.
Núñez, V. Blanco, J. Lourenço e S. Cidras.

COLECCIÓN
CAIXA GALICIA
O C.C. da Deputación amosa as novas adquisicións de
arte desta entidade.

CAMIÑO DE PAZ
A mostra Mane nobiscum
Domie pode visitarse na Catedral até o 1 de novembro.

Poio
■ EXPOSICIÓNS

ARTE PRÓXIMA
Diversos ilustradores, vencellados á editorial Kalandraka, como Kiko Dasilva,
Alicia Suárez, Juan Rivas,
Belén Padrón, Marc Taeger e Ana Sande protagonizan esta mostra que se
pode visitar no Casal de
Ferreirós até o sábado 15.

JOSÉ MOREIRAS,
FOTOGRAFÍAS 1910-50
O Centro Cultural albergará a mostra deste fotógrafo
até o 21 de outubro.
■ TEATRO

CARLOS BLANCO
A actor e grande monologuista está de volta no Liceum este venres 14 ás 23
h. Entrada á venda por 5
euros (2,5 para socios).

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
O Museo Etnolóxico acolle, até final de ano, a mostra Historia do téxtil en
Galiza.

DOWNFALL II
O teatro Galán acolle a actuación da Compañía Pendiente, que presenta esta peza codirixida e interpretada por
Ana Eulate, desde este xoves
13 ao sábado 15 ás 22 h. Des-

Comeza
o festival
CutoCircuito
en
SANTIAGO.
Na imaxe,
Binta e a
gran idea,
Premio do
Público.
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de o vindeiro xoves 20 até o
sábado 22 teremos á berlinesa
Juschka Weigel con Frequency. Máis información en
www.teatrogalan.com.

Convocatorias
I CONCURSO
BAILE TRADICIONAL

DE
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO PAEZ
A Igrexa da Universidade é
o lugar escollido para amosar, até o 22 de novembro,
vinte e cinco fotografías en
cor nas que o artista fai un
estudo profundo, respectuoso e tranquilo sobre a vellez.

Turispor t 05
O Salón de Turismo, Deporte e Desenvolvemento Rural, que se inaugura este
xoves 13 ás 17 h, celébrase no Pavillón 1
do recinto da Feira Internacional de Galicia en SILLEDA. O horario de visita é de
10 a 20 h. até o domingo 16.♦

NÓMADAS
Sebas Anxo presenta, na
galería Espacio 48, unha
serie de papeis tratados con
técnicas de colaxe e mixtas
nas que suxire o diálogo entre as personaxes, sempre
veladas, da súa obra.

TERESA HUBBARD /
ALEXANDER BIRCHLER
De Irlanda e Suíza, respectivamente, levan máis de 10
anos traballando xuntos.
Aínda que ao primeiro se decantaban pola escultura, performance, fotografía e instalacións, hoxe evoluíron cara
a posta en escena de interiores, usando o vídeo e a fotografía para crearen historias
que evocan un mundo enigmático e poético unido a
conceptos escultóricos e espaciais. Nesta mostra, Pequenas imaxes na casa da
sra. Owens, no CGAC até o
8 de xaneiro, inclúen os vídeos Eight, Single wide, Detached building, Johnny, House wiht pool e Night shift.

A A.C. Santa María de Torás da LARACHA organiza este concurso para o domingo 13 de novembro nas inmediacións do Pavillón Municipal. O concurso consta de 3 categorías: A) para crianzas até 11 anos; B) crianzas de 12 a 16
anos; e C) de 17 anos en diante. Os premios para todas as categorias son: 1º de
300 euros e trofeo; 2º de 200 euros e trofeo; 3º de 100 euros e trofeo; ademais
haberá un premio para a mellor parella
de 100 euros; outro de misma contía para o mellor vestiario; e a mesma cantidade para o mellor acompañamento musical. O prazo de inscrición xa está aberto até o 31 de outubro e pódese solicitar
máis información nos telf. 699 454 251
(Jorge Cerdeiro), 669 729 090 (Rocío),
646 525 013 (Iria) ou tamén no correo
electrónico actoras@inicia.es. Conscientes de que a maioría dos concursos
son durante o verán convocamos este 1º
concurso da comarca de Bergantiños para darlle a oportunidade ás asociacións e
colectivos de facer unha saída e poder
bailar, mesmo que non sexa verán .

SIMPOSIO INTERNACIONAL
LETRAS NA RAIA
Organizado pola AELG, celébrase desde
o venres 14 ao domingo 16 entre a vila de
GOIÁN, na Galiza, e VILANOVA DE CERVEIRA, en Portugal, co obxectivo de materializar o convivio, sempre presente,
entre as letras de alén e aquén Miño. O
venres 14 en Vilanova de Cerveira, no
auditorio da Biblioteca Municipal, ás 15
h, inaugúarase o simposio; ás 17, visita
ao convento de S. Paio; ás 17,30, Mesa

Redonda con José Viale Moutinho e
Franciso Salinas Portugal sobre Literatura galega e literatura portuguesa: unha
vella amizade, unha aspiración á anagnórise, moderando o acto Carlos Quiroga; ás 20 h. cea e, ás 22, actuación de Janita Salomé, no Fórum. O sábado 15, tamén en Vilanova, ás 10,30, Mesa Redonda con Gonzalo Navaza Blanco, Alberto
Augusto Miranda, Ana Luísa Amaral,
Miguel A. Fernán Vello, Rosário Pedreira e Xurxo Borrazás sobre Actualidade
da literatura portuguesa e da literatura
galega: universos tanxentes?, moderando Marta Dacosta; ás 14 h, xantar; xa en
Goián (Tomiño), no Centro Goianés ás
17, Mesa Redonda con Mª Pilar García
Negro, Virgílio Alberto Vieira e Bernardo
Penabade sobre Galiza-Portugal: unha
bilateralidade necesaria, moderando
Mercedes Queixas; ás 19 h, nova Mesa
Redonda con Uxía Senlle, Aurelino Costa e Sérgio Godinho sobre As palabras (e
as artes) voan por riba das fronteiras,
moderando Antía Otero; ás 21 h, actuación de Uxía Senlle e João Afonso e, ás
22, cea. O domingo 16, no Centro Goianés, ás 10, visita ao castelo de San Lourenzo; ás 11, Mesa Redonda con Joel Gómez, Patraquim, Antonio Riveiro Coello
e Ana Paula Tavares sobre Portugal como motivo literario, moderando Henrique Rabuñal; ás 12,30, clausura e, ás 14,
xantar. O horario, no caso de Vilanova é
o portugués e no de Goián o galego.

A DIRECCIÓN
DAS ORGANIZACIÓNS
Co título A innovación no liderazgo e
desenvolvemento profesional, a Fundación Barrié, en colaboración coa Uni-

versidade de Navarra, organiza este seminario destinado a dirixentes de organizacións sen ánimo de lucro que desenvolvan as súas actividades na Galiza e
que traballen, preferentemente, con colectivos en situación de desvantaxe social. O encontro celébrase simultaneamente nas sedes da fundación na CORUÑA (Cantón Grande 9) e VIGO (Policarpo Sanz 31) o mércores 26 e xoves 27 de
outubro, tendo que inscribirse os participantes antes deste venres 14 na sede coruñesa ou en www.fbarrie.org.

CURSOS EN VALADARES
O centro Cultural e Veciñal deste barrio
vigués organiza un curso de Iniciación á
fotografía, que impartirá o fotógrafo
profesional Alberto Costas Barreiro,
de novembro a marzo, os luns de 12 a
13,30 h. ou de 21 a 22,30 h. ou os mércores de 21 a 22,30 h. O prezo é de 12
euros para os socios e de 18 para quen
non o sexa. Os venres 21 e 28 e sábados
22 e 29 desenvolverase o curso teórico
práctico Abellas e medioambiente, de
introdución ao mundo da apicultura,
cunha duración de 16 horas, rematando o
prazo de inscrición o mércores 19. Ademais tamén se ofertan cursos de Inglés
para crianzas de 6 as 14 anos; Lingua
Francesa; Gaita; Baile galego; Percusión; Poda de froiteiras e ornamentais,
ou Arte floral. Para máis información dirixirse á Secretaría do C.V.C. de Valadares en VIGO ou no teléfono 986 467 053.

III PREMIO ARUME
A Fundación Xosé Neira Vilas promove
este certame co propósito de estimular a
creación poética e de achegar ás crianzas

na que se recrea o entorno de
traballo do artista, con obxectos persoais de uso cotián, e obras agasalladas por
amigos surrealistas como
Wilfredo Lam, Marcel Duchamp, Filip West, Artur
Cruceiro Seixas, Mario Cesariny e Penelope e Franklin Rosemont, entre outros.

LUÍS BAYLÓN
Baixo o título Benarés, onde a vía láctea se fixo río
recóllese o traballo fotográfico deste artista, até este
domingo 16 de outubro, no
Museo das Peregrinacións.

ANTÓN CABALEIRO
Esta obra de
Manolo Paz
forma parte
da mostra
Apeiros do
s. XIX,
esculturas
do s. XXI,
no Centro
Social
Caixanova
de VIGO até
este
domingo 16.

O artista compostelán presenta na galería Sargadelos tres
series que, baixo o título Tácticas do Salchichón, Polaris e
Round Trip, forman parte da
súa obra máis recente.

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas
medo é o mural, realizado en
colaboración con membros
das Nacións Unidas, por este
artista. Até xaneiro no CGAC.

GALIZA EN CARTEL
Podemos visitar esta mostra sobre a imaxe do noso
país na cartelaría turística
até final de outubro no Colexio de Fonseca.

■ MÚSICA

ARIEL ROT

CARMEN CALVO
As súas pinturas exhíbense
na galería SCQ até o mércores 19 de outubro.

EUROPEAN DE
ARQUITECTURA
A sala do Colexio de Arquitectos acolle a exposición
da VII edición destes premios, entre os que hai dous
proxectos galegos, até o 21
de outubro.

XESÚS VÁZQUEZ
Not by usura: Historia, lenda, memoria é o título desta
primeira gran retrospectiva
do pintor galego Xesús Vázquez (Pentes, Ourense, 1946)

nunha institución do Estado.
Cun estilo abstracto xeométrico, sen deixar de facer referencia a un espazo que nos
envolve, a mostra está formada por unha escolma de cadros e deseños desde primeiros dos oitenta até hoxe. No
CGAC até o 11 de decembro.

JULIAN OPIE
O artista británico (London,
1958) inaugura o novo espazo de creación e experimentación contemporánea A
Chocolataría coa mostra
Walking Opie, primeira no
Estado dun dos artistas fundamentais no panorama in-

D.O.G.
CONSELLARÍA DE SANIDADE
Faise pública a realización dun curso homologado de nivel cualificado
para a obtención do carné de aplicadores/manipuladores de praguicidas
de uso ambiental e uso na industria
alimentaria (tratamento DDD). O
curso desenvolverase nas datas 11,
12, 18, 19, 25 e 26 de novembro e 2,

3, 16 e 17 de decembro de 2005 en
Cacumen, Concepción Arenal 18, 1º
- 27004 Lugo. O curso está dirixido
a responsábeis técnicos de empresas
de servizos de control de pragas e
disporá dun máximo de 18 prazas. A
información referida á presentación
das solicitudes está recollida no
DOG de 11 de outubro de 2005 e na
web da Xunta de Galicia.♦

ternacional. Unha reflexión
arredor da pintura, a pesar de
traballar con soportes tan variados como a escultura ou
animación por ordenador, na
que a figura humana é protagonista. Co gallo da abertura
desta sala o artista vigués
Diego Santomé veu realizando un proxecto (A arte se
é de chocolate, mellor), entre
a publicidade e a arte, accións
e performances polas rúas da
cidade. Máis información en
d5@achocolataria.com.

MERLÍN E FAMILIA
A editorial Galaxia conmemora os 50 anos da publicación da obra de Álvaro
Cunqueiro, cunha mostra
arredor da novela e do mito
europeo do mago, figura
clave do ciclo artúrico. Até
o 20 de novembro no Museo do Pobo Galego

REVELACIÓN PROFANA
A Fundación Granell continúa a celebrar o seu décimo aniversario cunha mostra do Grupo Surrealista
de Leeds, que permanecerá
aberta até o 17 de outubro.
Vinte e tres artista ingleses

toman como referentes a
quen lles precederon: Anthony Earshaw, Conroy Madox, Peter Wood e Philip
West, a quen lle adican a
mostra e dos que poderemos contemplar un cadro.

V-VÍDEO Á CARTA
Antonio Ballester, Servando Barreiro, Maite Cajaraville, Isaac Cordal, Nicolás
Laiz, Berio Molina, Eva
Morant Artazkoz e Rubén
Santiago participan nesta
mostra da galería DF (Rúa de
San Pedro 11), onde permanecerá até o 22 de outubro.

DENDE CERO
Mostra organizada polo Fogar
de Anciáns da Porta do Camiño e coordinada por Reina
D’Oore, responsábel dos obradoiros terapéuticos nos dous
últimos anos desta residencia.
As creacións dunha ducia de
persoas de entre 60 e 90 anos
que podemos contemplar na
Fundación Granell.

O ESTUDO E OS
AMIGOS DE GRANELL
A Fundación Granell acolle
esta mostra até final de ano,

Presenta o novo disco Ahora piden tu cabeza o xoves
20 ás 22 h. na sala Capitol.
■ TEATRO

LUCAS CRANACH
Desde este xoves 13 ao sábado 15 ás 22 h, esta compañía representa a obra Que
me abreve de besos tu boca
na sala Nasa.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

CECILIO CHAVES
As pinturas do gaditano están na galeria Trisquel & Medulio até o 26 de outubro.

ao mundo da Lírica. Nel poden participar
todas aquelas persoas que o desexen, de
calquera nacionalidade, con textos inéditos escritos en galego, dunha extensión
mínima de 350 versos. Os traballos enviaranse, antes do 31 de outubro en orixinal e dúas copias, nun sobre pecho e
baixo plica, á sede da Fundación Xosé
Neira Vilas (36587 GRES-VILA DE CRUCES, Pontevedra). O certame ten unha
dotación de 600 euros e a publicación do
libro premiado en Edicións do Castro.

PREMIO INTERNACIONAL
JOVELLANOS
Ediciones Nobel promove este certame
de ensaio ao que poden presentarse autores de calquera país do mundo, con
traballos de tema libre, aínda que se
consideran de especial interese aquelas
materias ou cuestións relativas á problemática da sociedade actual, en calquera
dos seus aspectos, dunha extensión máxima de 300 folios escritos a duplo espazo por unha cara. Os orixinais, mecanografados sobre papel ou en soporte
informático, deberán estar acompañados dun breve extracto do seu contido,
cunha extensión non superior a dous folios, axuntándose tamén esas dúas follas en castelán, no caso de estar redactados noutra lingua, e remitiranse, en
caso de desexalo, nun sobre pecho e
baixo plica, por correo certificado, ou
serán entregados directamente na sede
da editorial, sita na r/ Ventura Rodríguez 4, 1º - 33004 de OVIEDO, antes do
15 de novembro. O premio está dotado
con 18.000 euros, e a publicación do
ensaio gañador. Máis información en
www.edicionesnobel.com.♦

Vigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría, este xoves 13 iníciase o ciclo de
charlas literarias Que lle gusta ler a...?, no que vai explicar os seus gustos literarios a
alpinista Chus Lago; o martes 18 celébrase o espectáculo poético 125 anos de Follas Novas. Homenaxe a Rosalía de Castro, dirixido por
Xesús Alonso Montero, e no
que vai participar o director
de Edicións Xerais, Manuel
Bragado, e as escritoras Dolores Ruiz, Laura Caveiro e
Francisco Castro; o mércores 19 o escritor Miguel
Mingótez vai ofrecer un recital poético; o vindeiro xoves
20 José Pérez Vilariño presenta o seu libro Religión y
Sociedad en España y los
Estados Unidos; o venres 21
o libro que se vai dar a coñecer é Manual para enamorar princesas, de José María
Paz Gago. Todos os actos
darán comezo ás 20 h.

A VIRTUDE E
OUTRAS MISERIAS

É o título do primeiro libro da
xornalista viguesa, aínda que
agora asentada en Gondomar, Sabela Bernárdez Iñarrea. A presentación correrá
a cargo do director do Instituto de Estudos Miñoranos,
Carlos Méixome, e terá lugar na galería Chroma (Avda.
da Florida 34) o venres 14 ás
20,30 h. Nesta primeira obra,
Sabela móvese polo intimismo do mar e das olladas de-

Toy Dolls
A banda británica de punk ofrece un
único concerto no país para presentar o seu último traballo Our last album? Estarán acompañados por
Glen Matlock & The Philistines,
Glen foi fundador dos Sex Pistols e
vén oferecernos a súa peculiar visión do pop. O grupo galego de skapunk Dakidarría abrirá o concerto.

Será o sábado 22 ás 22 h. no Multiusos Fontes do Sar en SANTIAGO.
Entradas á venda (antecipada 16, na
billeteira 20) en www.multiusos.net;
www.ticktackticket.com; nas tendas
Tipo de todo o país; en Gong de
Santiago; en Noni’s e Portobello da
Coruña e en Elepé, Honky Tonk e
Gong de Vigo.♦

FORMAS NO MAXÍN
Todos os venres de 18 a 20 h.
e os domingos de 12 a 14 h. o
MARCO realiza obradoiros
para crianzas de 3 a 8 anos. O
sábado 8 ás 12 h. no mesmo
lugar os reis da casa, que terán que estar acompañadas
por un adulto, gozarán da sesión de títeres Picasso e o libro máxico e de divertidos
obradoiros. Máis información
en www.marcovigo.com.
■ CINEMA

OLLADAS
Como actividade complementaria da mostra Chikaku: Tempo e memoria, o
MARCO e o cineclube Lumière ofrecen durante outubro este ciclo de 5 títulos ordenados cronoloxicamente,
con obras de cineastas xaponeses das últimas décadas, desde principio dos 80
até a actualidade. O luns 17
ás 20,30 no Auditorio do
Concello proxéctase Kagetora o Guerreiro (1990), de
Haruki Kadokawa; o luns
24 poderemos ollar a fita O
ocaso do samurai (2002),
de Yoji Yamada.
■ EXPOSICIÓNS

GERARDO PORTO
O Centro Cultural Caixanova celebra o oitenta cumpreanos do artista galego cunha
grande exposición da súa
obra: vidrieiras, cerámica,
cartelaría e decoración escénica, coas que consigue paisaxes e escenas de gran beleza e inspiración romántica.
Porto, como moitos galegos,
foi emigrante, atopando o
seu destino en Holanda, onde foi o único non holandés
que traballou na televisión
nacional, motivo polo que a
súa obra, enormemente valorada en museos e galerías
de Europa, é unha descoñecida no seu país. A partir
deste venres 14 ás 20 h, en
que será inaugurada polo
propio pintor, no CC Caixanova, onde permanecerá até
o 14 de novembro.

A Rede

nova até o 5 de novembro,
preséntanse catro propostas creativas diferentes de
Maruxa Fernández Llamazares, Enrique Lista,
Manuel Sendón e Xosé
Luis Suárez Canal, nas
que se incide na relación
entre fotografía e memoria.

X MARATÓN
FOTOGRÁFICO
Este xoves 13 ás 20 h inaugurase a exposición deste
maratón, organizado polo
Concello e a Agrupación
Fotográfica Galega, na Casa das Artes. No trancurso
do acto darase a coñecer a
decisión do xurado e efectuarase a entrega de premios.

MANUEL VILARIÑO
A galería Bacelos amosa as
súas fotografías até o 4 de
novembro.

PARA
O DEUS

BEROBREO

O museo Quiñones de León
continúa con esta mostra
sobre as aras do santuario
de Donón (no Morrazo),
durante outubro.

VILLAFÍNEZ
Poderemos ollar esta mostra
de pintura até final de outubro na sala de arte Alpide.

CHIKAKU:
TEMPO E MEMORIA
Esta mostra reúne, até o 22
de xaneiro de 2006 na planta baixa do MARCO, obras
de 16 artistas xaponeses
contemporáneos, cunha visión
intencionadamente
ecléctica que inclúe, ademais de obra plástica,
exemplos de fotografía, cinema, vídeo, multimedia, e
arquitectura, nun intento
por establecer novos nexos
de unión entre artistas de diferentes períodos e xéneros.

CARACTERES
Esculturas de Francisco
Leiro que se expoñen, até o
5 de novembro, na galería
Ad Hoc.

UN VERÁN
COS PINTORES
Mostra dos rapaces de 7 a
14 anos que asistiron a este
obradoiro durante agosto na
Biblioteca Pública Central
cuns resultados moi vistosos e sorprendentes. Até este sábado 15 de outubro.

A PATRIA ESTÁ AO

Anuncios de balde
■ Urxe vender, por problemas, precioso
e orixinal apartamento en Mondariz Balneario, amoblado, 60 m2, 2 dormitorios,
baño, salón-cociña, calefacción, chans e
teitos forrados de madeira, abufardado,
duplas e grandes xanelas, vistas ao ceo
desde toda a casa e desde as camas, decorado estilo montaña, rústico e a estrear,
con garaxe e trasteiro. Merece ser visto.
Prezo 20.000.000 de pta. Información
nos telf. 679 697 055 / 986 226 826.
■ Merco apartamento dunha habitación en Vigo, prezo máximo 100.000
euros. Chamar polas tardes ao telf. 886
111 201 ou en berta@mundo-r.com.
■ Alúgase apartamento en Lira (Carnota), a carón da praia, con terraza e
vistas ao mar, completamente equipado para catro persoas nas pontes do
Pilar e de Todos os Santos por 175 euros. Telf. 981 761 144 ou 666 843 997.
■ Búscase vivenda en aluguer en
Santiago, con calefacción e cociña
amoblada con electrodomésticos, preferibelmente na zona de San Caetano.
Interesados, chamar ao 921 472 041.
■ Véndese piso no porto de Fisterra.
Chamar ao 657 414 314.
■ Impártense aulas de inglés e fanse
traducións (en Vigo). Telf. 686 811 460.
■ Psicólogo, con ampla experiencia
na Arxentina, oferta primeira entrevista de balde (citando a A Nosa Terra). Consultas especializadas en familia, emigración e violencia. Citas na
Coruña 981 134 144. Organización de
grupos de axuda e obradoiros en calquera localidade da Galiza.
■ Oferécense mozas para limpeza
de casas, apartamentos, garaxes e pisos en Vigo. Telf. 686 811 460.
■ Precísanse profesores de Lingua
Española, Inglés e Física para a
academia Arnela, no bairro das Fonti-

de (1960-1970), percorrido
pola vida e obra do xenial
arquitecto, centrándose na
obra construída en Vigo na
década dos sesenta.

APEIROS DO S. XIX,
ESCULTURAS DO S. XXI
Esta mostra colectiva busca
un diálogo entre as obras
dos escultores galegos Luís
Borrajo, Ignacio Basallo,
Manolo Paz e Silverio Rivas, e os trebellos de labranza que, consciente ou
inconscientemente, lles serviron de inspiración. Poderemos visitala, até este domingo 16 de outubro, na sala I do C.S. Caixanova. Na

ñas (Santiago). Máis información no
telf. 981 578 175.
■ A Asociación Cultural Eira Vella dispón dun pequeno fondo da revista Céltica, publicada no Porto en 1960 e
1961 por Manuel Oliveira Guerra, na
que colaboraron por parte galega os irmáns Lois, Leandro e Uxío Carré,
Manuel María, as irmáns Pura e Dora
Vázquez, Antón Tovar e outros moitos. As persoas interesadas en recibir
a colección de catro volumes ao prezo
de 15 euros (máis gastos de envío) poden solicitala á devandita asociación:
Praza do Mestre José Dapena s/n. Betanzos 15300, ou ao correo electrónico:
eiravellabetanzos@yahoo.com.
■ Os defensores do galego no Bierzo seguimos resistindo. Apóianos
solidariamente e visítanos en www.falaceibe.tk. Rachemos cos lindeiros
políticos que nos afastan. ¡Nosoutros
tamén somo Galiza!
■ Libroteca21, catálogo de libros e
revistas de ocasión, especializado en
Historia, Lingua e Literatura galegas e
temas sociais, pódese consultar en
http://es.geocities.com/libroteca21.
■ Véndese Yamaha SRX 600. Preguntar por Román no telf. 655 521 320.
■ Búscase delineante de construción con dominio de Autocad e CYPE
para traballar na Costa da Morte. Enviar
currículo ao Apartado 7, 15,270 de Cee.
■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións forestais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.
■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucense (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alúgase por días durante todo o ano. Reservas no 647 538 325 e en www.casasolveira.com.

sala II exponse a obra dos
artistas Carnot e Pastor
Outeiral.

DEBUXOS INÉDITOS III
A Fundación Laxeiro presenta, até o 30 de outubro,
unha nova escolma de traballos inéditos do artista lalinense, na que podemos recoñecer os seus trazos artísticos habituais, así como os
temas do retrato e a maternidade, recorrentes na súa
magnífica traxectoria.
■ MÚSICA

KANNON
A banda viguesa vai dar

■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño. Tres cuartos duplos con baño incorporado, calefacción e terreo de 10.000 m. Fins de
semana ou tempadas. Telf. 686 753
105.
■ Alúgase casa na Penalba (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por semanas, quincenas ou
fins de semana. Totalmente equipada
e con garaxe. Máis información nos
telf. 986 376 022 ou 661 642 070.
■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experta en Sexoloxía e
Educación Sexual, en toda Galiza e
norte de Portugal. Máis información
nos telf. 654 489 082 / 629 867 824.
■ Escultora vende cruceiro de

2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.
■ Véndense cortadora, balanza e
neveira de embutidos, etiquetadora, arcón conxelador, estanterías
metálicas e unha cadeira de cativo. Chamar ao telf. 986 376 702.
■ Busco piso no Casco Vello (ou
arredores) de Vigo para alugar a
partir de setembro. Amoblado ou semiamoblado e con 1-2 dormitorios.
Telf. 687 315 234 ou 699 103 510.
■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.
■ Precisam-se Mestres Especialistas em Educação Infantil e Técnicos Superiores em Educação Infantil (ou titulações equivalentes) para
criar cooperativa de ensino em Vigo.
Interessados/as enviar curriculum vitae a caixapostal@terra.es, ou a escolaemgalego@yahoo.com.br♦

un concerto este venres 14
na sala La Fábrica de
Chocolate; no mesmo lugar, o sábado 15, escoitaremos en directo a Nadadora; o martes 18 tocaralle o turno a Jonny Casino´s Easy; o venres 21 tocarán os arxentinos Misisipi Band; e o sábado 22
Maga. Máis información
en www.fabricadechocolateclub.com.

■ TEATRO

ATALAYA
Esta compañía estrea este
xoves 13 ás 20,30 h. no
Centro Cultural Caixanova Medea (la extranjera),
con Ricardo Iniesta na dirección.

Vilagar cía
■ EXPOSICIÓNS

ROSANA
A cantante canaria presenta
o seu novo disco Magia, este venres 14 ás nove e media da noite. no Centro Cultural Caixanova.

COLONIAS
As obras de Joam Berride
expóñense na sala Antón
Rivas Briones até o mércores 26.♦

Non vos riades que o conto é triste

VIRAR NA ESQUINA

INSTITUTO TECNOLÓXICO
DE GALIZA
www.itg.es
Páxina electrónica da Fundación do Instituto Tecnolóxico de Galiza, unha institución que pula pola investigación no noso país e que inclúe na súa web información sobre as súas actividades de I+D+i e
diversos servizos en liña como internet,
programas de Linux, aloxamento de correo ou procura rápida.♦

MANUEL
BLANCO RIVAS
Xunto con María Xosé
Castro e Aida R. Donoso
mostran a súa pintura na
Sala de Exposións da RENFE, situada no 1º andar da
Estación do Ferrocarril, até
o 27 de outubro.

AUSENCIAS E
MEMORIA
Nesta mostra, que podemos visitar no C.S. Caixa-

No MARCO encóntrase
esta mostra sobre a fotografía contemporánea en
Austria, que a través de
máis de 80 imaxes de 14
artistas (ademais de vídeos, pinturas e postais) indaga sobre as máis diversas visións de Austria, e
mantén vivo o debate sobre a relación entre a realidade e a súa imaxe, sobre a
cuestión da representabilidade do mundo.

DE MITOS E DE HOMES
Escolma dos cadros de Mª
Teresa Prieto González,
dun mundo metade real,
metade imaxinario, cun estilo realista, en ocasións incluso hiperrealista, que podemos contemplar na Casa
Galega da Cultura até este
domingo 16 de outubro.

BARCELÓ
As fotos de Jean Marie del
Moral sobre Barceló poden
ollarse na sede da Fundación Caixa Galicia.

DESIDERIO PERNAS
O C.C. Caixanova acolle
esta homenaxe do COAG
co título Do detalle á cida-

Vinte arquitectos canarios explicaron, de recén, a súa obra nunha visita a Galiza. Quen os invitou
podería telos agasallado cun circuíto polos nosos monumentos arquitectónicos máis estendidos e visados. Un, por exemplo, como este de estilo non definido, sito nun lugar non verificado.♦
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trás das fiestras; descubre
personaxes que converten a
miseria en virtude e todo se
fusiona, como o fan a poesía
e a prosa. O libro está ilustrado polo pintor Mingos.

O

s cativos bailan Bulería. Nenos e nenas
cantan na tele. Gaña
forza o Festival de Eurovisión junior. Temas do rock
clásico soan nas festas infantís de cumpreanos. Siniestro

Total e o seu Ayatolah no me
toques la pirola sempre foi
do gusto dos máis pequenos.
Por outra parte, os adolescentes xa hai tempo que se
apoderaron do cinema e cada
vez hai máis películas de de-

buxos, aptas para adultos.
Nos museos de arte contemporánea proliferan as instalacións que se asemellan a parques infantís. Imos camiño
dunha cultura xoguetona, a
máis doada de consumir.♦
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Guillerme Touriño
‘Co meu parente na Xunta non veñen máis clientes ao súper’
H. VIXANDE
É propietario de catro supermercados no Salnés e confesa
que non é un negocio para
competir. Ademais, considera
que a Administración axuda
máis ás grandes superficies
que ás pequenas tendas. Chámase Guillerme Touriño e ten
certo parentesco co presidente.
Confese, é parente do presidente.
Son cousas lonxanas. El é de
Pontevedra, ou sexa, que seguro
que si somos parentes.
Ten varios supermercados
co seu apelido.
Catro.
Seguro que xa lles puxo ese
nome con vistas...
Non, Ademais, no meu caso,
Touriño é o primeiro apelido,
non o segundo.
Non será do PP?
Nin do PP nin de ningún outro.
Son apolítico, todos os políticos
son iguais. A política para os políticos, que viven dela. Nós, os traballadores, vivimos do noso traballo.
Recoñeza que agora con
Touriño veñen máis clientes.
Esas cousas no inflúen. O
cliente o que quere é servizo,
prezo e calidade e nós temos todo primeiras marcas.
Os do PP seguen a ir ou
agora son máis remisos?
Eu non lles ando preguntando aos clientes de que son.
Eu vou montar un que se
chame Supermercados Quintana, nunca se sabe, se cadra
co tempo...
Non lle vaia poñer Supermercados Touriño, o nome está rexistrado.
Había un augardente que
se chamaba Presidente Don
Manuel, coido que hoxe xa non
o bebe ninguén.

PACO VILABARROS

Seica si, pero eu nunca o
vendín. Vino, en Ourense, pero a
min como a augardente non me
vai... Se me chega a gustar, non
tería problema en probala; esa ou
calquera con outro nome.
De todos xeitos, pensaba
que fóra de Froiz, Claudio e
Gadis, xa non quedaban supermercados, que acabaran
con eles as grandes superficies.
Aquí, en Sanxenxo, quedo
eu, pero en Ogrobe hai outro
compañeiro que ten outros dous.
Na Illa, hai dous máis. As grandes superficies fixeron máis dano ao principio, cando a xente se
desprazaba para comprar, ao mellor movida por unha oferta de
reclamo, e remataba enchendo o
carro enteiro. O problema é que
un supermercado implica ter un
baixo que é moi caro. Se o compras é moito investimento, pero
se tes sorte, tes un capital.

Admita que ás veces dan
gañas de pechar.
Xa me viñeron a ofrecer traspaso varios e sempre dixen que
non. Ao mellor, a pedra, de tanto
rolar, afunde. De todos xeitos esta é unha empresa que montei eu
haberá 28 anos en novembro. O
problema é que nunha vila como
esta un supermercado é para vivir, non para competir. En verán
tes xente de sobra que entre, pero en inverno non.
A Xunta axuda a sobrevivir?
A min nunca me axudaron.
Aos pequenos non lles dan subvención e aos grandes si. Debían ser
equitativos, xa que todos pagamos
impostos. Ademais, as grandes superficies marchan cos beneficios
fóra, os pequenos reinvestimos.
Que habería que facer para
que os supermercados puidesen respirar mellor?
Darlle axudas para reformas,

para equipamentos informáticos... Non subvencións. Reformar un supermercado é moi caro,
enriba da mesa teño un presuposto de dez millóns só para andeis.
E dígame, traballan tanto
os empregados dos supermercados? Seica marchan en canto
poden.
Marchan moito máis nas grandes superficies. O problema é que
non temos axudas para as contratacións dos empregados, mentres
as grandes superficies si. De todos
xeitos, aquí, o traballo non é duro,
tampouco hai tanta clientela.
Se tivese a oportunidade de
empezar de cero, que negocio
montaría?
O mesmo, pero con outras
ideas, especializándome. Para
iso hai que ir a unha cidade, se
aquí te especializas é para dous
clientes, que ademais poden deixar de vir.♦

O reino medieval de Galicia
Anselmo López Carreira
Unha contribución á historia política do Reino de Galicia,
amplamente documentada, e unha crítica dos tópicos
da historiografía oficial.
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Mobbing
XOSÉ A. GACIÑO

A

meazado –din– polo
Norte, non xa polas
armas da ETA senón polas pacíficas propostas de reforma do Estatuto
catalán –democráticamente
debatidas e aprobadas con
ampla maioría en trámite
parlamentario propio e sometidas agora a un novo
trámite parlamentario xeral–, invadido polo Sur polas masas famentas que veñen da miseria africana, esa
que podería remediarse con
só o 0,7 por cento dos presupostos dos países ricos
(que, nestes momentos,
non son capaces de chegar
nin á metade desa porcentaxe), e fustrigado continuamente pola oposición
revanchista da dereita, que
segue sen dixerir a derrota
electoral de hai un ano e
medio, o goberno de José
Luis Rodríguez Zapatero
parece pasar polas súas horas máis baixas, segundo
sinalan os inquéritos, sobre
todo os promovidos pola
prensa da dereita, e as análises da Brunete mediática
(feliz e atinada metáfora do
sarcástico Xabier Arzalluz), que compite co esperpéntico José María Aznar
en debuxar o panorama
sombrío dun estado incapaz de defender as súas
fronteiras, internas e externas, e a punto de desmembrarse definitivamente.
Quizais habería que inventar algún novo concepto –en inglés, por suposto,
para que teña máis difusión, como iso que chaman
mobbing no ámbito laboral– para calificar con máis
exactitude este singular
acoso político que practica
a dereita española e que ás
veces recorda, de xeito inquedante, as formulacións
catastrofistas dos seus antepasados políticos na Segunda República e que levaron a España a unha
cruel guerra civil. As circunstancias agora son moi
diferentes, por suposto, pero eu estou convencido de
que aquela dereita antirrepublicana era tan desmesurada e conscientemente inxusta nas súas apreciacións
como esta nova dereita integrista de hoxe, que volve
sacar á luz a España tridentina intransixente e uniforme, como se repetisen a
xogada acosadora cada vez
que se pretende pór en pé
unha España aberta e solidaria, multiforme e sen imposicións.
E se hoxe é evidente
que non hai circunstancias nin xustificacións
para unha guerra civil,
por moito que o ministro
de Defensa enfatice coa
patria común e indivisíbel, cada vez teño máis
claro que entón tampouco as había: unha dereita
acosadora e manipuladora bástase para fabricar
xustificacións.♦

