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da Coruña pola dirección provincial. Non podía
ser doutro xeito pois, precisamente, foron os
mentores desa estratexia de ofensiva contra a
Consellaría de Medio Rural, con Xosé Manuel
Romai Beccaría e Xoán Juncal á cabeza, os que
lle posibilitaron ser presidente do PP galego. Es-
tratexia de desgaste que aínda persiste nas filei-
ras populares e afíns. Que a misiva aos alcaldes
ten unha importante gravidade política queda de-
mostrado tamén coa desculpa de Núñez Feixóo
de que non tivo coñecemento dela até hai unha
semana. De crelo, demostraría que non controla
o seu partido, que mesmo é capaz de filtrar á
prensa un documento que esborralla toda a súa
estratexia tecida no referente aos incendios, co-
mo se demostra nas páxinas interiores. Por que
non se trata dun documento individual, senón
unha doutrina de partido que foi seguida fiel-
mente polos alcaldes como demostran os feitos.

Uns alcaldes que antepoñen os intereses partida-
rios aos dos municipios que representan, que uti-
lizan as institucións nas que gobernan como ex-
tensións do partido. Como quedou demostrado
logo cando plantan o goberno nunha reunión pa-
ra analizar os danos causados polos incendios e
ollar o xeito de compensalos. Pero non son me-
nos preocupantes a negativa de 28 deses alcaldes
a asinar o convenio na loita contra os incendios
ou as actuacións de algúns deles, cualificadas
por xefes de brigadas da loita contra o lume co-
mo “obstaculizadoras e sabotadoras” do traballo
de extinción. As explicacións de Núñez Feixóo
saben a pouco cando o mesmo fiscal coordinador
de incendios afirma que “cando se toca a políti-
ca forestal se eleva o risco de incendios” e tamén
que “hai unha cifra escura de incendiarios e inte-
reses que se nos escapan” e que teñen moi pou-
co que ver co perfil dos detidos.♦

O SUXEITO POSMODERNO
Rebeca Baceiredo

PREMIO RAMÓN PIÑEIRO DE ENSAIO 2005
Como inflúen os procesos de comunicación
no individuo contemporáneo? A primacía
da virtualidade, a sociedade da imaxe
que absorve e rexe o mundo presentándoo
para o consumo, pode revelar as estrías
sociais que latexan na realidade actual?
Que roteiros de emancipación son factibles
para un individuo fragmentado,
vulnerable e manipulable?

ALBERTO NÚÑEZ FEIXÓO ESTÁ DE ACORDO COA CIRCULAR ENVIADA AOS ALCALDES DO PP

INFORME ENSINO
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Os centros de ensino de titulari-
dade pública escolarizan o 84,6%
dos nenos inmigrantes. A porcen-
taxe restante vai para centros pri-
vados, tanto para os que teñen
concerto educativo coa Adminis-
tración como para os demais.

En termos globais, un terzo do
alumnado galego está escolariza-
do en centros concertados. Mais
isto non significa que lle corres-
ponda á escola privada concertada
un 33% dos estudantes inmigran-
tes, de feito, non os datos non o
confirman. Tanto os centros de en-
sino concertados como os inmi-
grantes están concentrados nas ci-
dades. Deste modo, unha estima-
ción da cota que lle tocaría á pri-
vada indica que o ensino concerta-
do tería que escolarizar a metade
dos nenos inmi-
grantes que hai no
país. Algunhas vo-
ces subliñan que
os inmigrantes vi-
ven nas aforas das
cidades, onde non
hai centros con-
certados, pero isto
non o confirman
os censos de pobo-
ación. É nos cen-
tros das urbanos
onde máis viven-
das deterioradas hai e onde se lle
aluga pisos aos inmigrantes. Un
exemplo desta situación é Vigo,
onde a poboación foránea sitúase
no Casco Histórico e no primeiro
ensanche.

O equilibro entre escola pú-
blica e privada concertada no
que se refire á matricula dos ne-
nos inmigrantes non se cumpre,
o que rebela que a concertada
deixa fóra dos inmigrantes.

No pasado curso escolar ma-
triculáronse 9.154 fillos de inmi-
grantes en distintos centros de
ensino do noso país. Trátase dun-
ha porcentaxe moi baixa respecto
ao total, xa que os fillos dos in-
migrantes só representan o 2,4%

da poboación escolar. A pesar de
todo, está a rexistrarse un incre-
mento, sobre todo se temos en
conta que a principios da década
o seu número era insignificante.

Os inmigrantes
non detectan irregularidades

A pesar das porcentaxes de alum-
nado na pública e na concertada, a
poboación inmigrante non detecta
irregularidades, admiten no De-
partamento de Migración da CIG.
Isto acontece porque ignoran co-
mo funciona o noso sistema edu-
cativo. A falta de información fai
que os inmigrantes non distingan
uns colexios doutros e, se por
exemplo lle din que non hai ma-
trícula dispoñíbel nun, solicitan

outro. O resultado
é que todos se
concentran nos
centros de titulari-
dade pública. Por
outra banda, a
moi superior cali-
dade do noso en-
sino público sobre
o sistema educati-
vo dos seus países
de orixe fai que os
inmigrantes este-
an satisfeitos cos

colexios aos que mandan aos seus
fillos.

“Un inmigrante non sabe que
un centro concertado tamén é gra-
tuíto e polo xeral van directamente
á pública”, indica Lois Pérez Leira,
da CIG Migración. Pérez Leira ex-
plica que “por esa razón nós non
detectamos os mecanismos que
poden empregar os centros concer-
tados para evitar que os inmigran-
tes elixan este tipo de ensino”.

Desequilibro do sistema

Mais a concentración de alumna-
do inmigrante ou con necesidades
educativas especiais nos centros
públicos produce un desequilibro

do sistema. A maior necesidade
de recursos para atender as situa-
cións específicas deste alumnado
contrasta cos poucos gastos que
deben facer as escolas concerta-
das, que contan cuns estudantes
que “non dan problemas”.

Ademais, o desequilibro é al-
go que empregan os centros con-
certados para gañar máis matrícu-
la. É ilustrativo un artigo de opi-
nión publicado na Voz de Galiza
por Arturo Maneiro, un xornalista
vinculado ao Opus Dei que non
oculta as súas simpatías polo sec-
tor privado, aínda que traballou na

televisión pública. “Obrigar a uns
pais a mandar o seu fillo a un co-
lexio público no que hai violencia,
drogas e pouco rendemento esco-
lar é un concepto tiránico do po-
der”, di Maneiro. Na súa colum-
na, o periodista defende a liberda-
de dos pais a elixir un centro, aín-
da que non sexa dentro da zona na
que lle corresponde ao neno.

Para Anxo Louzao, da CIG
Ensino, o dereito á libre elección
de centro dos pais non agacha
máis que a intención dos cole-
xios privados concertados de eli-
xir o seu alumnado. “En realida-

de, o que acontece é que só de-
terminados sectores poden en-
viar os seus nenos aos concerta-
dos e son os colexios quen elixen
os alumnos; para iso non teñen
problema en non deixar entrar os
inmigrantes”, di Louzao.

A campaña de desprestixio
contra o ensino público xoga a prol
do privado concertado. Canto
maior porcentaxe de alumnos con
necesidades educativas especiais
na pública, maior esforzo desta es-
cola e menores recursos para repar-
tir. En consecuencia, esta filosofía
prevé un descenso da calidade que
leve á concertada o alumnado sen
necesidades especiais. “Queren
que a pública sexa subsidiaria da
concertada, un ensino de segunda,
fronte á elite da privada”, denuncia
Louzao. A isto axudaría moito o
desexo de determinados sectores
de enviar os seus fillos a un colexio
“no que podan alternar” con outras
clases sociais, moitas veces pasan-
do por alto o feito de que as aulas
da concertada teñen máis alumna-
do e as instalacións non sempre
son da calidade da pública.

Alternativas

Para rematar cunhas prácticas co-
mo estas, o secretario xeral da Fe-
deración de Ensino da CIG, Anxo
Louzao, reclamou unha revisión
dos concertos educativos cos cen-
tros privados. “A lei alenta a pri-
vatización do ensino non obriga-
torio cando procura a prolifera-
ción de concertos neste treito
educativo, pero hai certa marxe
para revisalos”, indicou Louzao.

A CIG tamén quere que se
produza un seguimento da matri-
culación e certa centralización
na atribución do alumnado aos
centros. Xa existen unhas Comi-
sións municipais que examinan
as matriculación, pero Louzao
considera que hai que reforzar
tanto as súas actuacións como as
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O ensino público escolariza o 84,6% dos nenos inmigrantes

Hai racismo no ensino privado?
H. VIXANDE

A porcentaxe de nenos inmigrantes que acoden á escola pública é moi su-
perior á dos que van á privada concertada, que tamén financia a Xunta.
Trátase dunha discriminación, de racismo, ou simplemente é casualidade?

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Os colexios
concertados
representan un terzo
dos colexios
de financiamento
público.



súas competencias.
O resultado final, segundo a

central nacionalista, debía ser un-
ha distribución equitativa do
alumnado para que non sexa a pú-
blica a única que cargue co esfor-
zo de escolarización dos colecti-
vos que máis necesidades teñen.
“Cómpre ter en conta que a con-
certada tamén se financia con di-
ñeiro público”, explicou Louzao.
Neste sentido, o feito de que a es-
cola pública teña que integrar a
todos os estudantes chegados de
fora tamén implica unha transfe-
rencia de recursos cara a concer-
tada, que non se ve na obriga de
realizar o mesmo esforzo.

O dezaseis anos de gobernos
do PP na Galiza coincidiron cunha
Administración que amosaba certa
preferencia pola concertada e que
toleraba algunhas irregularidades,
até o punto de permitir, por exem-
plo, máis alumnado por aula do es-
tipulado por lei. A CIG confía en
que o novo Goberno poña fin a es-
tas prácticas, indicou Louzao.♦
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Vén da páxina anterior

A uniformidade étnica é absoluta no ensino privado concertado.

En principio, os borradores da Lei
Orgánica da Educación obrigaba
aos centros da chamada rede pú-
blica –integrada pola escola públi-
ca e concertada– a deixar prevista
unha porcentaxe da matrícula para
o alumnado de tardía incorpora-
ción, que é o constituído polos fi-
llos dos inmigrantes, que veñen de
chegar ao noso país. Este punto foi
suprimido posteriormente e hoxe
aínda que a LOE si recolle algún
artigo que esixe certo equilibro, na
práctica é a pública a que escolari-
za os fillos de inmigrantes.

Aínda que non hai enquisas
que recollan a opinión dos pais,
tampouco se pode afirmar que os
fillos dos inmigrantes renuncien á
escola privada concertada por de-
sexo propio. Este colectivo en xe-
ral non denuncia as discrimina-
cións que padece nin sequera can-

do se trata de contratos de traballo
irregulares. Por outra banda, o fei-
to dos concertados seren centros
cun ideario relixioso concreto non
é unha razón que fose apuntada
até o momento, sobre todo porque
as persoas que chegan de fóra des-
coñecen as características do noso
sistema educativo.

Por qué entón só hai inmi-
grantes nos colexios públicos? O
secretario xeral da Federación do
Ensino da CIG, Anxo Louzao, ve
intencionalidade na patronal da
privada concertada. “Concreta-
mente, nas grandes congrega-
cións relixiosas e nos grandes
grupos de interese, porque as pe-
quenas cooperativas non actúan
igual”, indica Louzao.

Para a CIG, o relatorio de
mecanismos que a escola priva-
da concertada emprega para dei-

xar fora os inmigrantes non é no-
vo, senón que é unha adaptación
dos vellos métodos para evitar a
matriculación da poboación ci-
gana ou daqueles nenos con ne-
cesidades educativas especiais,
que precisarían un soporte asis-
tencial de reforzo.

De momento, só se rexistra-
ron algúns casos puntuais de co-
lexios concertados que dixesen
que tiñan a matrícula completa
para evitar alumnado que non
querían. Tamén se deron casos
recentes de manipulacións da
declaración de facenda para le-
var os fillos a centros concerta-
dos. Son dous exemplos de me-
canismos discriminatorios que
se empregan co aval dalgúns co-
lexios. Outro é invitar os pais a
cambiar o lugar onde están cen-
sados os fillos para poder ir a un

colexio que pola zona non lles
corresponde.

Que determinados centros re-
corren a prácticas discriminatorias
é un secreto a media voz. Houbo,
mesmo, un colexio en Vigo que
chegou a non admitir nenos –uni-
camente matriculaba nenas– a pe-
sar de ter un concerto coa Admi-
nistración. Outros realizaron alte-
racións no horario escolar para
captar máis alumnado e seleccio-
nalo. En 2002, a Xunta chegou a
recoñecer que en varios centros da
Coruña e Vigo realizaban cobros
ilegais por servizos que terían que
ser gratuítos, xa que a escolariza-
ción na concertada non debe sig-
nificar ningún esforzo comple-
mentario para os pais –o cobro de
diñeiro disuade de matricular os
fillos no caso dos pais con escasos
recursos, como os inmigrantes.

Outra práctica que se dá é su-
perar as ratios de matriculación
xa no mes de xuño para non dei-
xar espazo a novas incorpora-
cións en setembro ou máis adian-
te. As actividades extraescolares
son outro mecanismo disuasorio.
A obrigatoriedade destas activi-
dades que se dá na privada con-
certada –aínda que debían ser vo-
luntarias– tamén funcionan como
unha arma disuasoria contra a
poboación con menos recursos.
Por último, existen centros que
contan con fundacións en teoría
independentes, ás que os pais de-
ben contribuír economicamente
aínda que non o desexen.

“Con todas estas prácticas, a
escola privada concertada de-
mostra ser elitista, clasista e dis-
criminatoria”, resume Anxo
Louzao, da CIG Ensino.♦

Os mecanismos para discriminar

O subdirector xeral de Inspec-
ción Educativa da Consellaría de
Educación, Xosé Graña, indicou
que “non detectamos ningunha
irregularidade ou anomalía na
escolarización de inmigrantes,
no momento en que tivésemos a
sospeita de ser así, abriríamos
unha investigación”.

Graña considera que o siste-
ma de matriculación mediante as
Comisións de Escolarización en
cada concello “fai moi difícil fa-
cer trampas”. Aínda así, o subdi-
rector xeral si admite que nal-
gúns casos hai anomalías, aínda
que non afectan aos inmigrantes.
“Neste momento, máis de oiten-
ta prazas en centros concertados
da Coruña están en discusión”,

indicou Graña. “Estamos actuan-
do e hai un grupo de pais de
alumnos que interpuxeron uns
recursos de alzada que nós imos
analizar para ver se algún cole-
xio ou algún pai cometeu algun-
ha irregularidade”, aclarou o
subdirector xeral.

En principio a concentración
nas cidades de inmigrantes e de
colexios concertados levaría a
considerar que a porcentaxe de
poboación foránea escolarizada
en centros concertados tería que
ser moito máis alta que o 15%. A
CIG pensa que tería que roldar o
50%. O subdirector xeral de Ins-
pección Educativa estima que hai
máis factores que explican a con-
centración de inmigrantes na es-

cola pública. Estas razóns nada te-
rían que ver con eventuais tram-
pas, senón coa
“decisión dos
pais, porque ao
mellor non queren
que os seus fillos
vaian á concerta-
da e prefiren que
vaian á pública e,
sobre todo, pode
ter que ver coa zo-
nificación das ci-
dades. As cidades
están divididas en
zonas e tradicio-
nalmente os cole-
xios concertados
están nas cidades, mentres que os
inmigrantes non poden vivir nos

centros e teñen que marchar para
o extrarradio, onde hai máis esco-

las públicas”.
C u e s t i ó n

aparte é a chama-
da escolarización
tardía. “Hai un
momento da es-
colarización, en
abril ou maio, no
que se escolari-
zan todos os ne-
nos, galegos e de
fora, e réxese con
criterios comúns
a todos”, explica
Xosé Graña.
“Despois están os

casos dos nenos que se escolari-
zan máis tarde porque chegan

cos seus pais cando xa comezou
o curso escolar, entón hai que es-
colarizalos nos centros nos que
hai prazas e, habitualmente, é
nos centros públicos nos que hai
espazo”.

Respecto á posibilidade de
que se reserven en todos os cen-
tros algunhas prazas para nenos
de escolarización tardía, Xosé
Graña non lle ve encaixe a esta
opción. “Como se explica que un
neno non se pode escolarizar nun
centro que está ao lado da súa ca-
sa porque hai que reservar prazas
para unha posíbel incorporación
tardía de alumnos?”, preguntou o
subdirector xeral, para, a conti-
nuación, afirmar: “desde o punto
de vista legal, non o vexo”.♦

Xosé Graña: ‘A Inspección actuaría de detectar prácticas irregulares’

‘Na Coruña
estamos a investigar
matriculacións
ilegais,
pero non atopamos
discriminación
dos inmigrantes’

As escolas
concertadas e
os inmigrantes
concéntranse
nas cidades.



Asistín á presentación do libro Mala
gente que camina, de Benjamín Pra-
do, no pasado mes de xuño na galería

Sargadelos de Santiago. Fun alí movido por
tres non pequenos motivos: por-
que a boa pluma que gasta este
autor non sopra na buguina dos
emperadores da plusvalía; por-
que o libro trata de cousas que
me dan de cheo no peito a min
–tal como o roubo dos fillos a
presas polo feito nada nimio de
seren elas refractarias á ignomi-
nia, para adoutrinalos contra as
súas propias familias, cousa que
denigra a especie en si– e porque
a presentación estaba inscrita no
marco da recuperación da me-
moria silenciada con aleivosía
durante tres décadas por puro
oportunismo político. Tres déca-
das dun silencio que aldraxa a
memoria das vítimas do intermi-
nábel cuaternario de sevicias: un
millón de mortos, tres millóns de
presos e medio millón de exilios.
Que logo se di. Aquí pasar pasou
o que non está nos escritos. Quei-
ran os deuses que xamais da vida
se repitan atrocidades así. Nin
aquí nin en ningún outro sitio.

Sobre o acto en si, o que máis me chamou
a atención foi saber que o que moveu ao au-
tor a escribir esta historia, esta historia terrí-
bel, foi unha triste reportaxe sobre a incivil
guerra civil que tivo lugar aquí, instigada e
financiada por un puñado de ricos: Juan
March, o duque de Alba e outros insaciábeis
depredadores da plusvalía. Seica chegou á
casa o autor unha noite a horas intempestivas
–“como debe ser”, díxonos–, deulle ao botón
da televisión e estaban emitindo unha repor-
taxe tal que así de vil: o roubo de nenos ás
presas republicanas para educalos no odio ás
súas propias orixes. 

Logo sempre que volveu o autor á casa a

horas intempestivas deulle ao botón da tele-
visión e non volveu topar máis que homes e
mulleres en coiros. Lóxico. Os depredadores
de plusvalía prefiren aguilloar as libidos da

patulea a mover os escritores a
escribir libros que os describan.

O presentador do acto fixo un
debuxo laudatorio do libro e do
autor. Tanto que o propio autor
empezou logo o seu parlamento
dicindo que por algo el “non es-
cribía pensando nin nos lectores
nin nos críticos senón nos presen-
tadores”. Invocando irónico o dito
antes por un dos senlleiros do ofi-
cio de escribir. Pero o presentador
do autor e do libro dixo que non se
explicaba el como o matarife de
Ferrol levaba as súas crueldades
ao papel do BOE así como así.
Expliqueillo eu en vinte palabras
contadas: “os outros tiñan por riba
deles non poucos superiores e o
pequeno fol de veleno de Ferrol
por riba del só tiña a deus bendi-
to”, díxenlle. E non lle mentín: foi
o único caudi-
llo golpista en
ir baixo palio
ao lado da sa-
grada forma,

el en lugar preferente, por
obra e graza dos ministros
da Igrexa Católica, Apostó-
lica e Romana, Papa incluí-
do.  

En canto rematou o au-
tor, unha mociña nova for-
muloulle unha candorosa
preocupación que atribula-
ba a súa alma aínda do trin-
que: “Volverá haber en Es-
paña outra guerra civil, bal-
buciu?” O conferenciante,
nun xesto de conmisera-
ción, aseveroulle rotundo

que non, por pura bonhomía, ben se viu. Eu ca-
lar calei, polo mesmo, pero ganas me deron de
chafarlle a súa supina candidez dicíndolle que
non está escrito en ningún sitio que estean con-
xurados todos os perigos. Porque o certo é que
José María Aznar, Eduardo Zaplana e Ángel
Acebes  son curmáns, senón irmáns, de José
Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma e
Onésimo Redondo. Pero optei por non desaso-
segala novamente. E –palabra!– non me arre-
pinto.

Paso a opinar sobre o feito de que o par-
lamento de España proclamase este ano o da
recuperación da memoria histórica: xa era
hora! Con estas tres palabras quedaría todo
dito. Pero algunha máis quero engadir: así
como as máximas da Revolución Francesa
foron liberdade, igualdade, fraternidade!, os
Pactos da Moncloa tiñan que ter proclamado:
memoria, memoria, memoria!, en negriña.
Sería o netamente humano que fosen estas
tres palabras as tres máximas da interminábel
transición política. Por respecto ás vítimas,
por pura profilaxe social, por netamente cívi-
co. Pobo que esquece os malos pasos dados
está opositando a recuncar, dixo Karl Marx. 

E non basta con recordar asepticamente o
pasado: para cauterizar a fondo esa cicatriz
atroz de corenta anos de fría zarracina de
crespón e fosas comúns, cada bando ten que
ter man do seu quiñón de pecados propios.
Dos do bando contrario, non. Non ao chou.
Houbo dous bandos, si, e nos dous sucederon
crimes horrorosos. Pero o bando republicano
chegou ao poder esgrimindo a forza da pala-
bra e o bando dos sublevados chegou esgri-
mindo o mosquetón e a bomba. As asimetrí-
as entre ambos son non pequenas nin poucas.
Sería manifestamente arbitrario repartir os
mortos a escote. Equiparar os bandos  sería
tanto como darlles azas aos que seguen dan-
do vivas ao tejerazo brazo en alto.♦
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‘Foi
o único caudillo

golpista
en ir baixo palio

ao lado
da sagrada

forma,
el en lugar
preferente,

por obra e graza
dos ministros

da Igrexa
Católica”

Cartas

Voluntariado:
telegráfico informe

Días de inferno na Galiza. Espe-
ro chamada. Furioso. Cabreado.
Vingativo, agardo. Tanto que fa-
cer. Desespero!!! Por fin!!! A
chamada agardada.

Cita: Terra de Monte, conce-
llo, Forcarei. Lugar, Pontemaril,
á beira do Lérez, ao pé do monte
Seixo. Fermosa terra. Boa xente,
amábel, cariñosa.

Finais de agosto, de camiño,
calcinación, pobreza: Máis furioso.

No acampamento; dirección,
organización, xestión, ADEGA
perfecto. Bos e xenerosos.

Fan patria. Compañeiros vo-
luntarios, xente xeitosa. Ilustra-
da. Reflexiva. Traballadora.

Aman o país. Estudantado.
Profesorado. Xubilados, maioría
mulleres, mágoa que non teñen
maior poder social.

Primeiro día, pequena desco-

ordinación horaria, solvéntase
con boa vontade e humor.

Camaradaxe. Sitúannos na
bisbarra. Pequena decepción, non
imos plantar, só vixiar. Non é
tempo, non hai terra preparada.

Outro día, formación de equi-
pos, vixilancia. Roteiro polo Lé-
rez, asombroso, boa didáctica, ben
preparado, tres horas de aula-natu-
ra, espléndido. A lavandeira cin-
senta, a ra patilonga engrosan o
noso vocabulario xunto cos bi-
dueiros, salgueiros, toxo arnal,
acivros, fento. Colaboramos lim-
pando as beiras do fermoso río.

Pola tarde máis vixilancia,
máis presenza nas aldeas. Disua-
sión, concenciación, proxección
social.

Pola noite segue a vixilancia,
brillan as miradas, voluntarios ao
150% ou mais entregados ao
proxecto. 

Outro día, garda no monte
Seixo (900 m.). Calor. Perigo ex-
tremo. Aviso de incendio, ner-

vios, pequena lea coa situación,
debemos mellorar o noso coñece-
mento xeográfico. Localizámolo
por fin, nos montes de Beariz.
Comunícase, cumprimos, traba-
llo ben feito, apágano logo.

Despois roteiro cultural polo
mosteiro de Aciveiro. Cister-
ciense, fundado polo noso rei ga-
lego Alfonso VII, igrexa románi-
ca do S. XII, fachada barroca do
XVIII. Imprescindíbel de ollar e
desfrutar.

Outra noite, incorpóranse no-
vos reforzos de Vigo, Ponteve-
dra, etc. Longo debate.

Esixencia de responsabilidades.
Xunta, Medio Rural, apoio crítico,
pero ollo, non hai cheque en bran-
co. Acúsase en xeral da tibieza pe-
rante os ataques da dereita caverní-
cola do pasado réxime. Voces ira-
damente reflexivas piden un novo
talante máis granítico.

Derradeiro día, visita ao pun-
to cero, onde empezou todo.
Tristeza. Carraxe. Desolación /

contrapartida: Ilusión, firmeza,
empuxe. A garda forestal polo
miúdo explícanos como está o
panorama. Negro como Prestige.
Pero hai vontade de ir cara a
adiante. Hai ganas. Hai pobo.
Hai terra. Hai nación.

Remato. Vivencia enriquece-
dora, deberiamos participar to-
dos, case que de obriga para os
nacionalistas. Hai traballo de
abondo. Infórmannos de que xa
hai un importante grupo de vo-
luntarios que toman o noso rele-
vo. Hai sitio e traballo, nas vaca-
cións, nos fins de semana, dende
a casa, etc. O importante non
baixar a garda, que siga o esfor-
zo, a tensión construtiva.

Cambio e Pecho. Formación
de redes cibernéticas. Manterémo-
nos en contacto. Páxina web. Telé-
fono, SMS, cartas, etc. Todos pro-
metemos voltar. Adiante.♦

XOSÉ MARÍA SALGADO
(VIGO)

Luz na memoria
XESÚS REDONDO ABUÍN

O Ano da Memoria Histórica ten que servir pa-
ra concienciar de que os crimes da Guerra do
36 foron tan atroces que cómpre botar luz sobre
eles para evitar que aquela ignominia se repita.

Sentenzas xudiciais.
Non son amenas, nin
sensacionalistas.
Costa entendelas
porque se rexen polo
respecto a cada lei, a
cada procedemento e
aos seus mínimos
matices e detalles. É
bo que seña así. Ora
ben, boa parte desas
sentenzas, tan puras,
tan rigoristas, usan a
toponimia (ilegal) en
castelán e até
traducen, nalgún
caso, o nome galego
dos individuos. E non
proteste. Non quererá
vostede quedar por
un radical?

Estética masculina.
Lévase a de pirata
nos mozos. Pelos
coidadamente
desgreñados, perilla
corta e matizada
barba, ollos cun toque
escuro sobre as
pestañas, camisa
desabotoada arriba,
pode ir algo por fóra,
por suposto pendente
na orella e varios
aneis, mesmo no
dedo gordo ou
matapiollos.

Tomado do
humorista Piedrahita:
“Un par de manises
que aboian nunha
piscina, seguen a ser
froitos secos?”.
Exemplo de que non
sempre se pode
responder
simplemente “si” ou
“non”. 

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Roi Cagiao



Unha delegación do BNG vén de parti-
cipar de xeito oficial na XXX Festa do
Avante!, organizada en Amora-Seixal

polo Partido Comunista Português (PCP) os
días 1, 2 e 3 de setembro. Esta extraordinaria
oportunidade para a proxección internacional
do nacionalismo galego, e mesmo da existen-
cia de Galiza como nación, serviu tamén para
coñecer e analizar outros procesos políticos
liberadores no mundo, para intercambiar ex-
periencias e para tirarmos conclusións a res-
pecto da evolución da humanidade, do capita-
lismo a escala mundial na súa fase actual, e
das posibilidades de actuación práctica nese
contexto desde unha perspectiva real e cohe-
rentemente transformadora.

Organizacións revolucionarias e progresis-
tas de 39 nacións participaron oficialmente nes-
te evento, de referencia internacional para o
movimento anti-imperialista. Partidos e frontes
pertecentes a nacións con ou sen estado, mais
que en calquera caso loitan pola conquista da
súa soberanía, ou por defenderen o que tanto

lles custou obter: Angola, Alxeria, Bolivia, Cu-
ba, Galiza, Palestina, Sáhara, Timor Leste, Chi-
pre, Corea, Mozambique ou Venezuela son al-
gúns dos exemplos máis elocuentes. Unha no-
vidade cualitativamente relevante radica, preci-
samente, na asunción, por unha parte importan-
te das organizacións asistentes (historicamente
acostumadas a outros criterios), de principios
como o da soberanía nacional, o da autodeter-
minación, o da autoorganización, o da adapta-
ción –en definitiva– de cada loita en función de
cada realidade concreta e da especificidade de
cada sociedade. Os nacionalistas xa sabiamos
–e praticabamos– eses principios, que se de-
mostran como as máis eficaces receitas no
combate contra o imperialismo. Mesmo no
avanzo cara ao socialismo.

Obviamente, esta análise responde a unha
realidade mundial caracterizada polo intento
real de “recolonización” de moitos pobos,
utilizando se fai falta a forza militar para fa-
celos tornar á obediencia do amo mundial. O
Iraq ou Afganistán son casos ben evidentes.

Irán, Siria ou Corea do Norte, pobos perma-
nentemente ameazados de intervención mili-
tar. Palestina ou o Sáhara nacións non reco-
ñecidas con ducias de resolucións da ONU
(que non é precisamente neutra nin impar-
cial) flagrantemente incumpridas. Venezuela,
Bolivia ou Cuba no punto de mira pola súa
non submisión aos ditados imperialistas dos
EE UU ou da UE. Galiza, o País Vasco, Ca-
taluña, Irlanda, Córsega, Escocia, Bretaña ou
Gales, exemplos de conflitos políticos non
resoltos nesa  “sofisticada” e idealizada –pa-
ra algúns– UE que nega na práctica a diver-
sidade nacional e arrasa linguas, culturas e
aparellos produtivos “non oficiais”.

Contodo, é certo que esta situación non só
non é inmutábel, senón que ademais está a ser
modificada parcialmente. Asistir, por exemplo,
á derrota do inxente aparello militar israelí po-
la guerrilla libanesa de Hezbolá representa un
feito de especial importancia no Próximo
Oriente. Non se pode esquecer que Israel tra-
balla para o imperialismo, e reciprocamente o
imperialismo traballa para Israel. Lembremos
a gloriosa sentenza da propia Condoleezza Ri-
ce, afirmando que a agresión de Israel ao Lí-

bano e Palestina
formaba parte das
necesarias “dores
de parto do nace-
mento do novo
Próximo Orien-
te”. Esta foi, por-
tanto, unha derro-
ta en toda regra
para os USA na
zona, e abre no-
vas vías. Do mes-
mo xeito, noutras
partes do mundo,
existen procesos
esperanzadores.
Por certo, seria
bon emprestarlles
atención ás próxi-
mas eleccións ni-
caraguanas, en
novembro, e á
probábel vitoria,
novamente, da
FSLN.

En calquera
caso, xusto é ta-
mén recoñecer a

desafortunada tendencia a idealizar algunhas
destas loitas, as máis coñecidas, que se libran
noutras partes do planeta. Pola contra, o reco-
ñecemento de que en todos os pobos do mun-
do, con maior ou menor dimensión en fun-
ción de circunstancias de diverso tipo, se li-
bran batallas diarias, en moitos casos heroi-
cas, contra o imperialismo e a súa forma es-
pecífica de concreción e impacto en cada na-
ción, ademais de ser empiricamente constatá-
bel, é unha necesidade para a autovaloración
e autoestima de cada movemento político. 

A historia máis recente certifica como
procesos políticos levados en marcos concre-
tos (Venezuela e Bolivia son boas demostra-
cións) poden servir para modificar positiva-
mente a correlación de forzas a nível conti-
nental, e mesmo de se converteren en espe-
ranza de transformación para unha parte im-
portente da humanidade. Trátase de sermos
conscientes de que a loita do nacionalismo
galego, ademais de imprescindíbel para o fu-
turo do noso pobo, é o mellor contributo que
podemos realizar  para un futuro de xustiza e
liberdade para a humanidade. De aí a necesi-
dade de non baixar a garda. De seguirmos
adiante nós, en función da nosa realidade.
Mais tamén de estreitar lazos, contactos e co-
ordenación co Movemento Anti-imperialista
Mundial, do que obxectivamente formamos
parte, e garante dun futuro con esperanza.  Is-
to é, practicar a solidariedade internacionalis-
ta. Son dos que cren que o capitalismo non
pode ser o fin da historia da humanidade. Que
pode e debe ser superado. E que no actual
contexto, non hai maior vulneración dos de-
reitos humanos que o impedimento, pola vía
que sexa, do dereito dun pobo a ser libre.♦

BIEITO LOBEIRA foi delegado do BNG na
XXX Festa do Avante! (PCP).
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Xosé Lois

Anti-imperialismo activo
BIEITO LOBEIRA

O autor considera que no momento actual ser
nacionalista galego é o mellor xeito de participar
no desenvolvemento da liberdade no mundo.

‘Galiza,
País Vasco,
Catalunya,
Córsega, Escocia
ou Gales,
exemplos
de conflitos
non resoltos nesa
“sofisticada” e
idealizada UE
que nega
a diversidade
nacional”

Cada vez que ZP
anuncia un avance na
negociación coa ETA
saen, a toda portada,
os exabruptos dun
etarra nun xuízo. E
volta a empezar.
Case todos os etarras
xulgados din
barbaridades, igual
que case todas as
vítimas (sobre todo os
fillos de militares)
piden a pena de
morte. Aviados
estamos se a paz
queda en mans dos
extremos. 

A declaración do
IRPF antes ofrecíase
nos dous idiomas.
Agora, para que os
certificados da renda
e demais
documentación lle
señan remitidos a un
en galego hai que
solicitalos chamando
a un teléfono. Alí
soa unha voz
gravada que fai
unha morea de
preguntas a toda
velocidade, algunha
mesmo difícil de
contestar se non tes
todos os papeis
diante. Ao final o
probábel é que non
consiga nada.
Despois dirán que a
xente non o
reclama.

Se isto que fan coa
declaración da renda,
o fixeran ao revés, a
prol do galego, dirían
que España-se-rompe
e sairía a
pronunciarse até o
cabo de portas do
cuartel da Guardia
Civil de
Navalcarnero.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Adhesión
ás homenaxes
a Isaac Díaz Pardo

Lin as páxinas de A Nosa Te-
rra (nº 1.232) nas que so-
brancean os artigos sobre a
figura de Isaac Díaz Pardo:
Verbas garimosas de respec-
to e admiración adicadas a
un persoeiro singular, piar
da cultura e da economía do
noso país; sen o seu apoio e
xenerosa entrega non sería
doado, nin posíbel, tantos
actos, nos que a presenza
deste insigne varón sempre
os acompaña.

Unha magna empresa
Sargadelos, recuperada polo
seu esforzo e a colaboración
doutro galego egrexio: Luís
Seoane; o Laboratorio de
Formas de Galicia, ao que
acode o mellor dos ceramis-

tas do mundo; o museo Car-
los Maside; a creación do
Instituto galego da Informa-
ción (o inxente traballo para
recuperar a nosa memoria
histórica (conservador da
memoria e non dos privile-
xios das cousas) di don Isa-
ac).

E que dicir de Ediciós do
Castro? Aberta ás inquedan-
zas de escritores, servidores
da historia, da cultura, nas
múltiplas facetas? Alguén me
dicía ao respecto: “Máis ca
unha editorial é unha especie
de ONG.” (no servizo desinte-
resado e eficiente que exerce
na divulgación do legado cul-
tural galego.

Tantos e tan variados la-
bores os deste cabaleiro cuxo
espiríto solidario, compro-
metido e creativo se perfila
desde as artes plásticas (na
mestría do seu pincel) até as
colaboracións e apoios: á

Editorial Ruedo Ibérico –da
que todos nos beneficiamos
na Noite Longa de Pedra do
franquismo– pasando por in-
tervencións onde brilla con
luz propia, dentro da modes-
tia e do savoir faire dun au-
téntico señor, a quen un día
tiven a honra e a ledicia de
lle entregar o Trisquel de Ou-
ro (galardón que a Aula de
Estudios Gallegos do Ateneo
de Madrid, outorgaba o Día
das nosas Letras á persoa que
mais se tiña distinguido na
súa entrega á causa do huma-
nismo cultural na Galiza.

¿Que voces ou que verbas
e actuacións insidiosas queren
hoxe enlamar o nome dun ho-
me ao que Galiza lle debe un
pedestal? E todas as homena-
xes ás que eu me adhiro de co-
razón: Grazas Isaac!♦

MARI CARME NOVOA
(DACÓN) 
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Guerrilleiro
contra
Franco

Unha crónica da loita de
Francisco Martínez-López,
Quico, na guerrilla antifran-
quista de Galiza e León.

O movemento
libertario
en Galiza
(1936-76)

A cargo dos historiadores
Dionisio Pereira e
Eliseo Fernández.

1936. Represión e alzamento
militar en Galiza

Un libro tan agardado como escrito para responder
á demanda das moitas preguntas que levaban facéndose
desde hai décadas a conta da represión franquista. 
De Carlos F. Velasco Souto

Os ‘españois’
co Sevilla e
contra
o Barcelona
Juande Ramos, adestrador
futbolístico do Sevilla, co-
menta en Marca (10 de setem-
bro) a final da Supercopa de
Europa na que o seu equipo
derrotou o Barcelona. Pregun-
ta: “Ese día sentiu no ambien-
te que toda España era do Se-
villa?”. Resposta: “Sentín,
sentín. Totalmente. Por como
se desenvolveron os acontece-
mentos, as camisetas... O Bar-
celona levaba a senyera cata-
lana e nós a bandeira española.
Houbo moita paixón no cam-
po e penso que toda España,
ou a xente que se sinte espa-
ñola, estaba do lado do Sevilla
porque fomos os que apoia-
mos o tema nacional”.♦

Hollywood
asustado
Scarlett Johansson, protago-
nista da última película de
Woody Allen, Match Point e
tamén da vindeira, Scoop,
opina sobre a situación do ci-
ne norteamericano: “Os estu-
dos de cine están asustados
porque ultimamente pouca
xente vai ás salas, pero en lu-
gar de tomalo como un desa-
fío para facer películas máis
interesantes, buscando temas
atractivos para unha audiencia

alternativa, para que a xente
nova volte ao cine, Hollywo-
od acaba metendo o rabo en-
tre as pernas, volvéndose ex-
tremadamente rácanos nos
seus gastos de produción. Xa
que logo, danlle cento vinte
millóns de dólares a un pro-
xecto que pensan que vai ser
moi popular, pero que a xente
despois non vai ver, e de sú-
peto néganse a lle dar dous
millóns a unha película que
remata sendo un grande éxito
(...). A miña experiencia foi a
de proxectos pequenos que ti-
veron unha vida longa nas sa-
las de exhibición e non preci-
san de moito esforzo para fi-

nanciarse, [eses] son precisa-
mente os que todo o mundo
refuga financiar, e acabas pre-
guntándote como é posíbel
que isto seña así. Sería máis
sensato que repartisen as súas
apostas en varios proxectos de
diversas envergaduras e ob-
xectivos (...). O máis estraño
de todo isto é que para os es-
tudos dous millóns de dólares
son apenas uns centavos. E
aínda que seña vinte millóns
non é nada, e non entendes cal
é a lóxica, en comparanza cos
cento vinte que se gastan nun-
ha produción que logo nin-
guén, pero absolutamente nin-
guén, quere ir ver”.♦

Unha casa entre unha
plantación de eucaliptos 
A planta indiscriminada de árbores como o piñeiro e o euca-
lipto rodeando vivendas unifamiliares foi imaxe modélica da
anterior Xunta, como mostra esta páxina publicitaria inseri-
da na prensa o 16 de abril de 2003.♦

Scarlett Johansson.



A frase non ofrece dúbidas: “po-
lo tanto, proponse a seguinte es-
tratexia, baseada na dilación pe-
ro non na negativa”. Desde a di-
rección do PP provincial da Co-
ruña, nunha circular remitida aos
seus alcaldes, pídeselles que
apracen a sinatura dos convenios
contra os incendios coa Conse-
llaría do Medio Rural. O docu-
mento interno foi remitido a fins
de xuño cando xa se lle estaba
criticando á Xunta, precisamen-
te, a “tardanza” en constituír as
brigadas municipais.

No citado documento explíca-
se que “en verdade, non é que
existan grandes diferenzas” cos
convenios asinados cando o PP
gobernaba na Xunta, polo tanto,
pídelles que, finalmente, o asinen
pois as diferenzas “non teñen tan-
ta entidade como para xustificar
unha decisión xeral dos concellos
do PP de non asinar o convenio”.

As razóns que dan tanto para
a “dilación”, como para que se
asinen, non son técnicas, nin ad-
ministrativas, nin baseadas na
problemática dos incendios, se-
nón claramente de política inter-
na: “pensando en que, se hoube-
se coma o ano pasado, moitos lu-
mes, a Xunta intentará responsa-
bilizar o PP ante a opinión públi-
ca por esta decisión”.

“Decisión que demostra, polo
tanto, que o PP puxo en marcha
unha estratexia para poder culpar
o Goberno se se producían incen-
dios durante o verán”, afirma o
vicepresidente, Anxo Quintana.

A gravidade do documento

Máis alá das diatribas políticas, o
documento ten suma importancia.
Primeiramente, porque a ninguén
se lle escapa que esa “dilación”
que o PP denunciou na consella-
ría, e que agora se demostra que
foi estratexia súa, incrementaba o
risco no caso de incendios.

A gravidade aumenta ao tra-
tarse de doutrina do partido. Que-
re dicir, que a dirección do PP da
Coruña, discutiu, deseñou e puxo
en marcha unha estratexia desti-
nada a limitar a capacidade de
resposta contra o lume co único
fin de desgastar o Goberno.

Non foi unha “arroutada” de
María Faraldo, a responsábel de
organización do PP coruñés, co-
mo un sector do PP tentou xusti-
ficar ao comezo. Tratase dunha
decisión de partido, como queda
demostrada ao asumir agora e

tratar de “explicar” o citado do-
cumento, tanto por parte da di-
rección galega coma da estatal.

Tampouco é unha “cortina de
fume da Xunta para acochar as
súas responsabilidades na xes-
tión dos incendios”, como repi-
ten tanto Eduardo Zaplana en
Madrid como os distintos vocei-
ros galegos, en plena sintonía.

O documento existe. A súa
mensaxe é clara. Non foi o Go-
berno quen o deu a coñecer, se-
nón a cadea Ser, e tivo que ser
filtrado por alguén do PP.

Pero a dimensión da estrate-
xia do PP ten aínda máis trans-
cendencia se temos en conta que
se lles demanda aos alcaldes que
actúen como militantes do PP,
non como representantes institu-
cionais, implicándoos nunha
ofensiva contra a consellaría.

Onde está a lealdade institu-
cional coa Xunta? Onde está a
autonomía do poder municipal?
Impórtalles máis o deterioro do
goberno ca a loita contra incen-
dios? Estas son algunhas expli-
cacións que debería dar Alberto
Núñez Feixóo.

Importante antecedente

O documento explica outras ac-
tuacións de alcaldes do PP, como
o desplante aos conselleiros do
Medio Rural e Presidencia. A di-
rección do PP afirmou que non
fora unha “acción preparada polo
partido”, ante a imposibilidade de
xustificar que os rexedores ante-
puxesen os intereses do seu parti-
do aos concellos que representan.
Na reunión que abandonaron tra-
touse de como reparar os prexuí-
zos causados polos lumes nos
concellos máis afectados.

O documento interno, onde
se condensa a estratexia do PP,
podería usarse para explicar a ne-
gativa de 28 alcaldes do PP a
subscribir finalmente o convenio.
A citada circular afirmaba que
non se debían negar a asinalo con
“carácter xeral”. Quere dicir que
lle deixaba a porta aberta a que
algúns alcaldes se negasen?

Certos alcaldes tampouco
quedaron en bo lugar polas súas
actuacións durante os días dos
incendios. Primeiramente, se-
gundo publicou naqueles días de
agosto La Voz de Galicia, só o
10% participaron na súa extin-
ción. En segundo lugar, segundo
informes das cuadrillas e dos
responsábeis de zona contra in-

cendios, algúns alcaldes “puxe-
ron obstáculos ou realizaron sa-
botaxes no labor de extinción”.

A nómina é longa. Aquí unha
mostra dos que aparecen nos in-
formes das brigadas.

O alcalde de Vila de Cruces
negouse a conveniar a súa briga-
da e negábase a que a súa moto-
bomba apagase incendios nou-
tros concellos. 

No concello de Lalín tiveron
un camión nodriza de 12.000 li-
tros, subvencionado pola Xunta,
sen sacar do garaxe, cando exis-
tían lugares seriamente ameaza-
dos no propio concello.

O alcalde da Cañiza negouse a
pór a disposición do servizo con-
tra incendios da Xunta a moto-
bomba, e puxo todo tipo de atran-
cos para que as motobombas do
dispositivo portugués puidesen
cargar nas piscinas municipais.

O alcalde de Crecente insul-
tou, ameazou e intentou agredir
dúas compoñentes dun retén  e
tratou de impedir a mobilización
do vehículo todoterreo. Tampou-
co puxo á disposición do servizo
de incendios a motobomba que
este lle cedeu.

O alcalde de Mondariz Bal-
neario só deixou cargar auga un-
ha vez ao dispositivo de Bada-
joz, alegando que o lume non era
no seu concello.

En Meaño negáronse a actuar
fóra do concello. En Portas es-

conderon o vehículo motobomba
dicindo que estaba nun incendio
que non existía.

O alcalde de Zas puxo conti-
nuamente a xente contra o servi-
zo de incendios da Xunta. Algo
parecido fixo o alcalde de Vi-
mianzo, aínda que este rexedor é
do PSOE.

Ante esta situación, a lectura
que realizan agora os responsá-
beis do PP do citado documento,
afirmando que só pretendía que
se asinase con todas as garantías,
logo da reunión dos alcaldes co
conselleiro, non coincide para
nada coa mensaxe. Esta é tre-
mendamente explícita e con-
cluínte e aparece consciente e
deliberadamente no texto: “trata-
se, en definitiva, de transmitirlle
á opinión pública o que non dei-
xa, polo demais, de ser unha rea-
lidade palpábel: os concellos do
PP están dispostos, como non
podía ser menos, a colaborar a
tope na loita contra os lumes fo-
restais, pero a lentitude da Xunta
e as valoracións introducidas nos
convenios, alargan os procede-
mentos e provocan atrasos de
máis de dous meses con respecto
a anos anteriores no funciona-
mento das cuadrillas”.

Ante esta situación, como
afronta o PP a manifestación do
próximo 17 en Compostela, con-
vocada en substitución da festa
do Monte do Gozo?♦
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Latexos

Xogar
co lume
X.L. FRANCO GRANDE

Anoticia soubémola
porque unha emisora a
revelou: a finais de

xuño, xa en tempo con risco
de incendios forestais
proponse aos concellos rexi-
dos polo partido da oposición
que se demore a firma dos
convenios coa Xunta, como
estratexia “baseada na
dilación, pero non na negati-
va”. O escrito do caso foi di-
vulgado nos xornais e é
xeralmente coñecido. A
secretaria de organización do
PP na Coruña recoñeceuse
autora do mesmo, engadindo
tamén que esa era a liña uná-
nime do partido.

Polo de agora, a única
xustificación dese escrito é a
debida á súa autora, no senti-
do de que se procuraba –en
22 de xuño, non o
esquezamos– impoñer á Con-
sellería uns determinados cri-
terios, aínda que se recoñecía
que non había moitas diferen-
zas entre os convenios
pendentes de ser asinados e
os que xa o foran baixo o go-
berno do PP. Pero o escrito
do caso di que “en ningún ca-
so se poden admitir as présas
e os prazos” da Consellería.

En calquera caso, e á mar-
xe do que pensamos á vista
do que sabemos, trataríase
dunha irresponsabilidade moi
grave o feito de que, en 22 de
xuño –cando o risco de incen-
dios é manifesto– se recomen-
den medidas que poden restar
eficacia á loita contra os
incendios forestais, sobre todo
cando se recoñece que non
hai grandes diferenzas entre
os convenios que se adoitaban
asinar e os novos que
propoñía a Consellería. Non
ten sentido que se propoñan
medidas tan drásticas  se as
diferenzas non o xustifican.

A falta dunha explicación
en forma dos máximos
responsables políticos do par-
tido da oposición, parécenos
moi grave, ademais do dito
no parágrafo anterior, tan
grave que habería que pensar
no exercicio das pertinentes
accións penais, que se xogue
co lume ata o punto de xusti-
ficar unha negativa
refugando as “présas e
prazos” da Consellería: se es-
tamos a 22 de xuño, todas as
présas e prazos son poucos e
estarían sempre xustificados.

Que se trata, polo menos,
dunha irresponsabilidade non
ten dúbida. Porque é xogar
co lume. A falta dunha expli-
cación en forma que nos con-
venza do contrario,  estamos
diante dunha actuación de
deslealdade co país, dunha
moi grave deslealdade, tanto
que supón ir contra os seus
intereses xerais, que é o máis
grave que se pode apoñer a
unha formación política que
tivo moitos anos responsabi-
lidades de goberno e que qui-
xera volver a telas.♦

Transmitiulles instrucións políticas aos alcaldes
para que ‘dilatasen’ a constitución das brigadas anti-incendios

Un documento interno bota por terra a
principal estratexia do PP contra a Xunta

AFONSO EIRÉ
A estratexia do PP contra o goberno galego pola súa actuación
na vaga de incendios estivo baseada na acusación de “improvi-
sación e tardanza en constituír as brigadas contra os incen-
dios”, que apoian seguidamente coa “mala coordinación dos
efectivos”. Un documento interno dirixido aos alcaldes da pro-
vincia da Coruña bota por terra estas acusación ao demostrar
que a dilación formaba parte da ofensiva do PP contra Conse-
llaría de Medio Rural. No texto pedíaselles aos alcaldes que
adiasen a constitución desas brigadas. Unha ofensiva política,
comezada, xa que logo, antes de producirse a vaga de incendios.

CANOSA



A. EIRÉ
A Executiva do BNG xa ten de-
finidos os eixos básicos que
marcarán a súa próxima Asem-
blea Nacional, que se celebrará
os días 2 e 3 de decembro, e que
deberán ser aprobados polo
Consello Nacional que terá lu-
gar día 16 de setembro, sábado.

A dirección do BNG presentará
un único relatorio para discutir
na súa próxima Asemblea Na-
cional, que contará con tres gran-
des apartados pegados todos eles
á realidade nacional de hoxe en
día. Fuxirán, polo tanto, de discu-
sións “do que somos” e de “onde
vimos”, para centrarse no “que
facemos” e a “onde queremos ir”.

O primeiro apartado, segundo
puido saber A Nosa Terra de fon-
tes da Executiva, centrarase nun-
ha análise da súa política como
forza gobernamental, marcando
liñas, metas e tamén xeitos de ac-
tuación. Analizarán o ano e medio
de goberno, pero, sobre todo, tra-
tarán de fixar os grandes retos pa-
ra os próximos anos que leven
non só a unha xestión eficaz, se-
nón tamén á transformación social
e nacional de Galiza, que, en defi-
nitiva, o BNG considera que é a
súa meta. O goberno na Xunta co-
mo instrumento para aumentar o
benestar dos galegos pero tamén
como obxectivo imprescindíbel
cara á liberación nacional e social.

O segundo gran bloque de
discusión que propón a Executiva
será o Estatuto de nación que o
BNG impulsa para Galiza. Tenta-
rán que a organización saia “uni-
ficada” ante este reto. Consideran
que é “un paso fundamental na
autodeterminación”, pois esta
non é unha cuestión que veña da-
da, nin que se consiga  cun só
exercicio volitivo do poder. Se-

nón que forma parte dun proceso,
con metas e cotas que hai que ir
acadando e conquistando pouco e
pouco coa acción política e a
concienciación da sociedade.

Consideran no relatorio que
vai ser discutido polo Consello
Nacional que a consecución do
Estatuto de Nación suporía un
gran paso adiante neste proceso.
Segundo a proposta do BNG,
que deberá fixar a Asemblea Na-
cional finalmente, o recoñece-
mento de Galiza como nación e
un acordo básico de financia-
mento co Estado, serían dous pa-
sos de gran calado político, com-
parábeis coa consecución do pri-
meiro Estatuto, o de 1936.

Nesta análise entraría tamén a
actual política de Estado. A súa
diagnose e tamén a fixación da es-
tratexia tanto de colaboración cos
outros nacionalismos periféricos
como co goberno estatal do PSOE.

No BNG consideran que, ma-
lia os atrancos existentes, estase
nunha redifinición do Estado, cun-

ha aposta do recoñecemento pluri-
nacional, que vai depender da co-
rrelación de forzas existentes. Por
iso, ollan como un mal menor o
goberno de José Luis Rodríguez
Zapatero ante unha posíbel volta
da dereita española á Moncloa.

O terceiro apartado que van
discutir os nacionalistas na súa
asemblea ben imposto pola proxi-
midade das eleccións municipais.
Tratarán xa, que logo, de fixar, os
criterios para a elaboración das
listas electorais, pero tamén, e so-
bre todo, fixar as metas e os eixos
de actuación nos concellos.

Así discutirán os posíbeis
pactos e acordos con outras for-
zas, pero tamén o deseño do ur-
banismo e de actuación no eido
da cultura e, sobre todo, como a
actuación política debe de estar
ao servizo do obxectivo naciona-
lista e do seu avance, fuxindo de
“localismos estériles”.

Estes tres eixos prioritarios de
discusión que propón a Executiva,
son, igualmente, as mensaxes que

tratarán de lanzarlle á sociedade.
Atrás quedarían xa que logo ideas
coma as de “renovación” e “cam-
bio” lanzados nas asembleas ante-
riores. Trataríase, xa que logo,
dunha asemblea de continuidade
marcada pola chegada ao goberno.
Aínda que non se descartan voces
críticas e alternativas que se pode-
rán escoitar neste proceso asem-
bleario e que xa foron aparecendo
nos últimos meses publicamente.
Algo fácil pola propia natureza
dunha fronte nacionalista, elemen-
to definitorio que, para a maioría,
non está en discusión.

A non ser que haxa un con-
senso en que, á vista do gran nú-
mero de militantes, a asemblea
se celebre por delegados, algo
que está xa previsto nos estatu-
tos. Outro dos elementos que po-
dería fixarse nesta Asemblea é
un protocolo para elección e de-
signación de cargos políticos no
goberno, así como a posibilidade
de adaptar as portavocías dos
BNG á nova situación política.♦
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conspiracións
XOSÉ MANUEL SARILLE

O12 de agosto do ano
1976, estando detidos
no cuartel de Padrón

comezamos a ver moito fume
polos montes de Rois. O puer-
tas da benemérita díxonos: “os
vosos compañeiros da UPG
están queimando o monte”.
Cría no que dicía. Á media ho-
ra parou un taxi na beirarrúa e
baixou Manuel Ánxel Xordán,
militante tamén da antedita or-
ganización, vestido cun maca-
co azul e acompañado por un
número armado. A convicción
de que a vella dereita inventa-
ba unha trama incendiaria nosa
ficou por un momento en sus-
penso, até que Manuel,
completamente mollado, expli-
cou que se tirara ao Sar para
fuxir e que alguén lle empres-
tara o equívoco traxe.

Nunca ouvín un argumen-
to a favor de queimar, nin
dentro do nacionalismo nin fó-
ra. O máximo que se ten visto,
no universo máis radical das
escisións independentistas, foi
o lema aquel de “Compañeiro:
Arrinca alcolitos!!”.

Pero acusar de
conspiración é moi socorrido.
O acusador fala sempre desde
o lado da incuestionábel virtu-
de e por iso nunca lle reporta
custos. Ademais, os acusado-
res gozan da inmensa vantaxe
de ser eles sós os que teñen a
visión da trama. A
conspiración sempre se inven-
ta do mesmo xeito, en
incendios, en política ou en
asuntos familiares. Alguén
que ten moito que perder ou
que gañar acusa de que se
conspira e a continuación
dilles aos demais que eles non
comprenden ben o que hai por
detrás, deixando todo
pendurado dun inquietante
suspense. Sen datos policiais
nin empíricos anuncia unha
revelación. Para iso usa méto-
dos analíticos reservados a
mentes prodixiosas, que os
demais mortais non somos ca-
paces de pór en práctica. O
gran gañador das
conspiracións delirantes é
sempre o que denuncia. Deste
xeito convértese no noso guía,
capaz de ver na escuridade,
onde os demais non vemos, e
de aí que no sucesivo
debamos facerlle caso, para
que nos oriente. A súa sospei-
ta e insidia fanse verdades.

Acusar sen probas ao
adversario é tan cómodo que
este esquema se repite aquí sen
parar desde hai trinta anos.
Agora son os nacionalistas,
que antes sabían como ordenar
o monte, os que acusan á
dereita e a misteriosos axentes
de subverter para rematar con
este extraordinario goberno.
Cando a dereita cavernícola
galega, o único que de verdade
fixo durante 16 anos foi actuar
sen normas, cunha política ne-
oliberal e antisocial sen paran-
gón. Tan antisociais son que
aínda se atreven a
manifestarse, cando a gran cul-
pa desta desfeita é só deles. ♦

Política do goberno, Estatuto de nación e eleccións municipais

Os tres eixos básicos
da Asemblea Nacional do BNG

Adíase a xuntanza entre Emilio Pérez Touri-
ño, Anxo Quintana e Alberto Núñez Feixóo
prevista para o 14 de setembro. Así o decidiu
o presidente que, como non, quería ter a últi-
ma palabra e deixar portas abertas.

Pódense dar múltiplas explicacións e, se
cadra, todas elas influíron neste aprazamento
dunha xuntanza ao máximo nivel dos tres lí-
deres galegos.

Arguméntase que o clima non é o máis
axeitado logo das disputas públicas partida-
rias, con fortes acusacións, pola vaga incen-
diaria de agosto. Pero tamén se podería retru-
car todo o contrario: que dado ese clima de
confrontación partidaria é máis necesario ca
nunca un acordo que poña os intereses de Ga-
liza por encima dos partidarios e se chegue a
un gran consenso nacional. Un consenso que
non pode ser unicamente sobre os incendios,
pois estes son un síntoma da situación do cor-
po nacional galego, aínda que algúns aprovei-
ten a febre para debilitar o contrario.

Fixada a data e o procedemento, foi o
presidente do PP, Alberto Núñez Feixóo
quen pediu mudar as coordenadas políticas
dese encontro. Primeiramente, solicitou que

antes da reunión a tres bandas quería ter un
tête a tête co presidente Touriño.

Non se sabe se o que procuraba era des-
virtuar o encontro entre as tres forzas políti-
cas, procurando unha foto unicamente co pre-
sidente, que ocuparía o día seguinte as porta-
das relegando a Anxo Quintana, ou procuraba
unha negativa perante esta nova formula.

Logo de ser aceptada por Touriño, co
ofrecemento de conversar hora e media antes
en solitario, quedou definida a xuntanza.

Pero dous días antes, Feixóo volveu a por no-
vas condicións: precisaba unha longa entrevista
con Touriño e, seguidamente, tempo para estudar
co seu equipo a reunión mantida co presidente.

En vista da situación, Toriño decidiu que
“nestes momentos non se daban as condi-
cións para a entrevista”.

Cando foi do Prestige, Manuel Fraga ra-
chou co denominado “diálogo institucional”,
pretestando as críticas da oposición. Esta vez
non foi o goberno, senón a oposición.

A nova situación levou a que se paraliza-
sen os traballos da comisión que estuda o no-
vo Estatuto, agardando por esa reunión que
desagrilloase as distintas posturas.

O PP consegue así, unha vez máis, “dila-
tar” os traballos e adiar que a discusión do Es-
tatuto no pleno do parlamento. Mariano Ra-
xoi decretou que non debía ser antes das elec-
cións municipais, aínda que o raseiro de me-
dir a Galiza é moi distinto que onde goberna,
por exemplo, Valencia ou as Illes Balears.

Tamén procura unha fenda no bipartito
cando nacionalistas e socialistas teñen avan-
zados os traballos para concretar xa o docu-
mento de mínimos do Estatuto aprobado an-
tes do verán. Agora tratarían, de persistir a
negativa ao consenso do PP, de aprobar un
texto conxunto no relatorio e logo obrigar o
PP a definirse no pleno e que se evidenciase
que eran as directrices de Raxoi as que fan
fracasar o Estatuto galego.

Pero a estratexia do PP, hoxe por hoxe,
semella decantarse por impedir un acordo de
nacionalistas e socialistas e, de darse, acusar
o PSOE de “rachar España”. Idéntica estrate-
xia que en Catalunya.

En Madrid xa comezan a afiar as plumas
e Feixóo semella necesitar tempo. Mentres
tanto, afirma informarse pola prensa das es-
tratexias do seu partido.♦

Feixóo sempre necesita máis tempo
A.E.

Francisco Jorquera e Carlos Aymerich son dous fortes valores en alza dentro do BNG.
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‘In memoriam’
Rodríguez Peña

XOSÉ MANUEL MUÑIZ RÍOS
Aínda resoan frescos na memoria
os emotivos momentos de tristura
que vivimos, en Ourense, diante
do finado Xosé Henrique Rodrí-
guez Peña. A familia, os amigos,
os achegados, os compañeiros de
militancia e os que dalgún xeito o
coñecésemos pola súa significada
vida pública compartiamos un
profundo sentimento de amargura.

Todas as perdas son sentidas,
polo que teñen de definitivas.
Pero o pasamento de Rodríguez
Peña privounos para sempre da
compaña, da amizade e sobre to-
do da sensibilidade política dun
home de sorriso permamente, de
gran capacidade de comunica-
ción, exemplo de dignidade.

Entre as diversas ocupacións
políticas foi a de conselleiro de
Pesca a que o uniu máis co sector
marítimo. Fora unha sorpresa que
unha persoa non relacionada pre-
viamente con estas actividades
–arquitecto de profesión e de terra
adentro– fose nomeado responsá-
bel dese departamento. Quen máis
quen menos, sen coñecer aquel
novo conselleiro, agardaba un ro-
tundo fracaso; eramos os que non
coñeciamos a súa capacidade para
o diálogo, a súa intelixencia para
situarse e o seu perfil executivo.

Pesca era un lugar controverti-
do, relacionado cun sector en recon-
versión e con graves problemas es-
truturais. Foron moitas as críticas
que lle fixemos, severas en moitos
casos, moitas as profundas discre-
pancias coa súa xestión e coas deci-
sións do seu equipo. Pero el –cousa
ben infrecuente– sempre tendía
pontes para o diálogo amosando un
profundo sentido de humanidade,
de confianza na grandísima capaci-
dade dos seres humanos para o en-
tendemento e a boa vontade.

Rodríguez Peña soubo demos-
trar que a intelixencia e a visibili-
dade dos problemas, combinadas
cun profundo respecto á realidade
e á discrepancia, son as mellores
armas políticas nas que irnos
apoiando para modificar a realida-
de e construír un mundo mellor.

Agora, desde onde estea, o
seu exemplo seguirá inspirando
o traballo dos bos e xenerosos
que loitan cada día por facer des-
te país un lugar do que todos e
todas poidamos sentirnos orgu-
llosos. Descanse en paz.♦

X.M. MUÑIZ RÍOS

é Presidente da AETINAPE
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O día 11 de setembro botou a an-
dar a primeira Comisión de Parti-
cipación Cidadá de Galiza no eido
sanitario, un dos que adoita xerar
un maior descontento entre a po-
boación. Xunto ás listas de espera,
da escaseza de persoal médico,
duns servizos ás veces deficientes,
sitúase na clasificación de moles-
tias a ter en conta a impotencia por
parte dos usuarios á hora de abor-
dar os anteriores aspectos. Agora
xorde unha nova ferramenta, a Co-
misión de Participación Cidadá da
Área Sanitaria de Ferrol. Unha ini-
ciativa pioneira na nosa comuni-
dade, coa que a Consellaría de Sa-
nidade pretende dotar dun novo
valor social o sistema sanitario.

Agárdase que os integrantes
deste novo órgano consultivo
propoñan medidas destinadas a
mellorar a calidade de vida e o
nivel de saúde da poboación.
Ademais, coñecerán diversos as-
pectos relacionados coa xestión

do sistema de cara a avaliar o seu
funcionamento. É o caso do pla-
no estratéxico que aplicar ou da
memoria anual da Área Sanitaria.

Segundo vén de publicar o
Diario Oficial de Galicia, a Co-
misión estará presidida pola di-

rectora da Área Sanitaria de Fe-
rrol. Xunto a ela sitúanse o direc-
tor de recursos humanos da área,
así como delegados dos munici-
pios da comarca –As Pontes, Ce-
deira, Fene, Ferrol, Narón, Orti-
gueira e Pontedeume–, das enti-

dades veciñais, empresariais e de
organizacións sindicais. A com-
posición do organismo compléta-
se con diversos representantes do
sector sanitario, que contarán con
voz pero non con voto. 

Segundo estabelece o decreto
que regula a estrutura da Área Sani-
taria de Ferrol, a Comisión de Parti-
cipación Cidadá reunirase unha vez
ao semestre. A maiores, poderá ser
convocada cando así o determinen a
súa presidenta ou a maioría dos seus
membros. Cómpre agardar agora os
resultados da iniciativa, de cara a
que sexan os propios cidadáns de a
pé os que avalíen se ten unha utili-
dade real ou non pasa dunha mera
declaración de boas intencións.♦

Voz e voto para a cidadanía
no sistema sanitario

MARTINA F. BAÑOBRE

A comarca é pioneira nun novidoso servizo do Sergas, a área de participación cidadá.

Ferrol



Feiraco naceu en febreiro de
1968. Como foi o parto?

Como eu era rexitsrador da
propiedade, coñecía moito a situa-
ción de indixencia na que se vivía
daquela e púxenme a traballar pa-
ra que puidese mellorar a comuni-
dade da comarca de Negreira. Por
exemplo, as leiras estaban moi di-
vididas e por iso eu fun promotor
da primeira concentración parce-
laria que se fixo en toda España,
que foi a de Negreira. Eu, como
estaba moi en contacto directo coa
situación de marasmo que había,
empecei a estudar a economía,
fundamentalmente as técnicas de
desenvolvemento, e fomos facen-
do o que puidemos até chegar a
onde agora estamos.

Cal foi a idea básica que
puxo daquela en marcha?

A de aplicar un planeamento
técnico para provocar o dsenvol-
vemento dunha zona deprimida.

Por que será que na recente
historia galega hai varios pro-
fesionais (rexistradores e nota-
rios) que teñen mostrado gran-
des inquedanzas polo interese
social. O seu caso, Alfonso Zu-
lueta, Fermín Penzol, etc.

O de Zulueta é unha lóxica.
Ambos compartimos responsabili-
dades nun partido político fracasa-
do, que se fundou baixo os auspi-
cios de Xoaquín Ruíz Jiménez, o
primeiro ministro que marchou do
lado de Franco. Tiña moita rela-
ción con Fernando García Agudín,
que era abogado de Estado na Co-

ruña, colaborabamos na revista
Cuadernos para el Diálogo e de aí
naceu a idea de fundar un partido
de carácter galeguista. Eu nunca
fun proclive á militancia política,
pero daquela pareceume que podía
ser útil para a sociedade galega or-
ganizar algo politicamente. Fraca-
samos. Fomos ás eleccións aliados
co Partido Comunista e iso custou-
nos moitos votos. Daquela a min
ofrecéronme o número un da lista
de Aalianza Popular pola Coruña e
non quixen aceptalo. Fermín Pen-
zol tivo o gran mérito de deixarnos
unha fundación importísima e de
contribuír motísimo no desenvol-
vemento da cultura galega.

Dase por satisfeito con todo
o andado?

Si. Cando polo ano 1973 ou
1974 había outras tendencias de
carácter cooperativista como eran
as de Xesús Corzo na Coruña, eu
tiven moi claro que ou eles esta-
ban equivocados ou o estaba eu.
Eles querían facer ricos os que xa
eran ricos, pero os que había que
facer ricos eran os que eran po-
bres. Cando se trataba de facer co-
operativas coas cen persoas máis
ricas da provincia da Coruña, ese
non era o camiño. O tempo deume
a min a razón como lla deu tamén
a Coren en Ourense.

Iso lle ía preguntar porque
paralelamente á experiencia de
Negreira, Euloxio Gómez
Franqueira desenvolveu a de
Ourense. Como foi a súa rela-
ción con Franqueira?

Moi boa. Sempre me levei moi
ben con el, pero eramos diverxen-
tes. El ía a Madrid facer política, e
eu non. A miña inspiración era
máis de carácter comunitario. Eu
non gañei un céntimo e a familia
del é rica. Franqueira tivo un for-
mulamento económico máis efi-
caz ca o meu, socialmente non.
Nós aquí perseguimos o desenvol-
mento dunha comunidade e eles o
que pretenderon –con éxito– foi a
creación de empresas importantes.

Se cadra foi por iso polo
que centraron a súas activida-
des na produción industrial de
leite. Ou non?

Nós fixemos o seguinte: pri-
meiro facer que as explotacións
fosen rendíbeis dende o punto de
vista da produción primaria; se-
gundo, comercializar correcta-
mente en canto fose posíbel esa
produción; en terceiro lugar, se au-
mentamos a produción agrogan-
deira e, ao mesmo tempo, creamos
algunha explotación industrial que
sirva para conseguir maior rendi-
bilidade, facemos algo importante.
E logo, ao ter unha gandaría e un-
ha agricultura florecentes, relati-
vamente, e ao ter unha explotación
industrial axeitada, o que implica é
unha serie de investimentos na zo-
na tanto de carácter auxiliar como
doutro tipo. Por exemplo, os trans-
portes nosos non son da cooperati-
va. Creamos un nivel empresarial
de transporte importante contrata-
do. Temos así que agora a coope-
rativa ten 250 traballadores por

conta propia, pero a realidade é
que nos sectores agrogandeiro e
industrial implicados hai máis de
1.500 persoas ocupadas.

No decorrer destas case ca-
tro décadas, cal é a visión que
vostede adquiriu do problema
do leite en Galiza?

Cando nós empezamos a tra-
ballar o leite vendíase a 35 cénti-
mos de peseta o litro. Nós empe-
zamos a pagalo a 50. De aí veu un-
ha tendencia sempre crecente de
produción e de cotización. Onde
antes había dúas ou tres vacas –a
cinco chegaban moi poucas explo-
tacións–, nós fixemos que se mul-
tiplicase esa cifra até 20 vacas. Se
a produción era antes de 1.000 ou
1.500 litros por vaca e ano, a me-
dia subiu a 6.000 por vaca e ano e
hai vacas que producen até 40 li-
tros diarios. Parecen máquinas de
facer leite. Todo isto deu lugar a
unha actividade económica xene-
ralizada moito máis intensa na zo-
na. Nós contribuímos a crear ri-
queza mesmo noutros sectores.

Vostede, no seu momento,
tivo unha posición crítica coa
negociación da cota láctea con
Europa. Por que?

No 1984, o que daquela era a
Comunidade Europea deuse con-
ta de que a protección tan extraor-
dinaria que se lle viña prestando
ao sector gandeiro era excesiva.
Tiñamos tanta produción de leite
que había que regular a produción
mediante o estabelecemento de
cotas. Foi cando por parte de Es-

paña tivemos uns negociadores
fatais. Un ministro de Agricultu-
ra, Carlos Romero, que era unha
nulidade. Por non saber, nin sabía
andar en avión. E o ministro de
Exteriores, Fernando Morán,
máis ou menos igual, neste tema.
O resultado foi pésimo para Gali-
za e por iso fun crítico.

Principalmente, quen pa-
gou as consecuencias desa ma-
la negociación das cuotas?

En principio íamola pagar os
galegos, pero eu creo que final-
mente aínda saímos bastante ben.
Temos unha produción moitísimo
maior da que nos corresponde.
Agora mesmo segue estando alta
a produción fóra de cota, pero
houbo épocas nas que se producía
moitísimo máis con esa caracte-
rística. Dalgunha forma, todo iso
saíu ao mercado. Os perdedores
últimos foron os gandeiros.

De paso, o que se produiu
foi entrada de capital estran-
xeiro no mundo do leite, con
que consecuencias?

Son empresas que nos están
impedindo o desenvolvemento
propio, fudamentalmente das co-
operativas. Confunden e enganan
os productores dicíndolles que
van pagar a un prezo que, dentro
de seis meses, xa non llelo pagan.

Foi moi difícil para Feiraco
competir coa avalancha de em-
presas que entraron e saíron
de Galiza? Poden vostedes in-
vestir en I+D, por exemplo?

Foi e é moi difícil. Nós non es-
tamos nos medios como debiamos
estar, Empresas como Pascual, Pu-
leva ou Central Lechera Asturiana
asobállannos. Fanche consumir
leite queiras ou non. No terreo do
I+D, nós facemos máis que gran
parte da competencia. Estudos so-
bre a importancia do selenio, feitos
en colaboración coa Universidade
de Santiago, ou sobre a maneira de
conseguir un leite que teña alto
contido natural de calcio, sen nece-
sidade de engadirllo, que é o que
fan outras marcas, etc. Nós face-
mos análises de sangue de todas as
vacas, analizamos os solos e o tra-
tamento que se aplica aos terreos.
Facemos moita investigación.

Houbo intentos de facer un
gran Grupo Lácteo Galego que
non acabaron de callar. Que lle
parece?

Non é que non callasen, é que
non podían callar. Foi todo un de-
sastre nese sentido. Houbo tres in-
tentos, pero foron dous os funda-
mentais, e todos foron desastrosos.
Cando Larsa estaba moi mal eco-
nomicamente e tivo a Xunta que
botarlle a man, todo rematou coa
entrega de Larsa á Central Leche-
ra Asturiana. Algúns dos donos de
Larsa terminaron arruinados. An-
tonio Rodríguez creo que quedou
ben, pero Xosé Fernandez, o de
Lugo, padeceu moito. O segundo
fracaso foi cando se deseñou un
grupo galego con Colaga, que é
unha cooperativa creada pola pro-
pia Xunta, e con Leyma e algunha
máis. Compraron todo o que era
antes de Tabacalera e fixeron un
complexo moi malo de entender
que non durou nin un ano: Disol-
véronse con perdas de 4.000 mi-
llóns de pesetas e Puleva aprovei-
touse diso. Agora Puleva tivo que
ceder a Leyma a favor de Leite
Río. Todo o que se intentou até
agora como Grupo Lácteo Galego
deu como resultado una boa colec-
ción de fracasos totais. Se se quere
facer algo nesta dirección, hai que
pensalo moi ben.♦
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Xesús García Calvo
‘O do Grupo Lácteo Galego hai que pensalo ben.

Até agora, fracasaron todos os intentos’
PERFECTO CONDE

Feiraco é unha das poucas entidades galegas –neste caso, unha coopearativa– que sobrevi-
ven dentro da economía galega do leite. Xesús García Calvo, o seu fundador e actual presi-
dente, láiase de que Galiza non fose tratada xustamente no reparto das cotas de produción.

P. CONDE
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Xa imos sabendo máis algunha
cousa. Xa o fiscal coordenador
da investigación dos lumes fo-
restais ten de recoñecer que pa-
ra alén dos desequilibrados e
alcólicos prendidos nos últimos
días, hai un espazo escuro que
aínda non deron alumeado e
que, en calquera caso, “cando
se toca a política agraria e fo-
restal hai máis risco de incen-
dios porque se xeran descon-
tentos que se manifestan deste
xeito” (Faro de Vigo, 13 de se-
tembro de 2006). O problema,
xa que logo, é político. O lume,
por tanto, é a arma empregada
por aqueles que queren parali-
zar as mudanzas que o BNG
quere introducir no medio rural
do noso país.

Como no cinema negro,
cómpre seguir o rastro dos car-
tos. Qui prodest? E veñen logo
á cabeza intereses empresariais
dos que se benefician do mono-
cultivo do eucalipto subvencio-
nado con cartos públicos, inte-
reses inmobiliarios de quen
compraron terreos rústicos ou
forestais (por exemplo, na Cos-
ta da Morte) e, por suposto, in-
tereses políticos daqueles aos
que todo lles serve con tal de
erosionar o goberno e, nomea-
damente, o BNG. Válelles deni-
grar a nosa lingua e válelles ta-
mén, faltaría máis, alentar a
queima dos nosos montes.

Porque o PP non está sim-
plemente a se aproveitar dunha
situación que el non axudara a
crear. Non se trata apenas de
que criticaran, desde o primeiro
día da crise, o traballo dos ope-
rativos de extinción e de pedi-
sen a demisión do conselleiro
Alfredo Suárez Canal. Non.
Trátase de que, alentando e co-
laborando cos incendiarios des-
de o primeiro día, bótanlle ao
goberno as culpas do lume. E
comezan a existir indicios evi-
dentes, nalgunhas provincias
mesmo por escrito (por certo,
como se pode explicar que a fa-
mosa carta do PP da Coruña fa-
le xa de “vaga de lumes” se a
carta foi escrita no mes de xu-
ño?) de que o PP organizou a
mantenta desde Concellos e
Deputacións unha estratexia de
retorno ao poder baseada no
boicot ao servizo de extinción
de incendios. E agora cobran
sentido algunhas cousas: a mo-

ción de censura propugnada po-
los máis exaltados (de certo os
que foron máis alá de non cola-
boración), a advertencia na De-

putación Permanente do 31 de
xullo de que a campaña de lu-
mes non rematara e aínda tiña
que pasar o mes de agosto ou o

aviso formulado a mediados de
xullo por Alberto Núñez Feixóo
de que o suposto descabeza-
mento do dispositivo de extin-

ción ía traer consecuencias dra-
máticas.

Na mesma entrevista citada
ao inicio desta tribuna, o fiscal
Álvaro García Ortiz recoñecía
que para alén dos presuntos in-
cendiarios detidos que se co-
rresponden cun perfil “aso-
cial” hai unha “cifra negra”
que se lles escapa. Quizais de-
berían xa a comezar a investi-
gar no PP para esclarecer a ci-
fra e, por unha vez, para facer
xustiza.♦

Programación do caos
LOIS DIÉGUEZ

Todo o mundo pensaba nese interese do PP en crear o caos en
toda a maldita historia dos lumes desbocados. Todo o mundo o
pensaba e mesmo o dicía polo baixo, pero non tiña probas, por
chamarlle dalgún xeito, universalizadas. Particularizadas si,
pois sempre se escapa algún dato dun veciño ou dun feito con-
creto, pero confirmadas pola prensa sacrosanta, non, e sen a voz
desta, aquí neste país onde o medo aínda calacea polas rúas e as
corredoiras, o mundo, as realidades concretas, non existen.
Agora, por fin, móstrasenos unha proba contundente que airea
a complicidade do PP en atrasar deliberadamente a formación
das brigadas anti-lumes para que, ante a dificultade das solu-
cións, o goberno da Xunta apareza como un incompetente e o
debate social camiñe nese sentido. Grave como o lume é a tác-
tica do caos en combate do adversario. Ao PP resúltalle impo-
síbel admitir que non é el quen goberna. Non dá asimilado que
a xente o situou nunha oposición que podería levar comoda-
mente se crese realmente nos veredictos democráticos. E com-
bate camicazmente, insidiosa e radicalmente con toda a súa fu-
silería até extremos como os que esa sonada carta aos seus al-
caldes vén de confirmar. Resulta unha mágoa que non baixe do
Val dos Caídos e camiñe vagarosamente pola praia, civilizada e
pacientemente, desde unha posición democrática. Esta sería a
mellor arma para combater ao bipartito, mesmo para abrir ou-
tros camiños na política de acordos e alianzas. Non lle viña mal
botar unha ollada á práctica dos partidos da dereita catalana.
Pero o odio visceral a Catalunya vólveo cegar. E así custaralle
retornar á súa lembrada cadeira poderosa. Fraga aínda non se
foi e Feijoo non se dá desprendido dos seus españolísimos ti-
rantes. Ventamos longos anos para cada un dos do goberno ga-
lego. E poltrona acomodada para Zapatero.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

A carta
CARLOS AYMERICH

‘Comezan
a existir indicios
evidentes de que
o PP organizou

a mantenta
unha estratexia

de retorno ao poder
baseada no boicot

ao servizo
de extinción

de incendios”



H. VIXANDE
O alcalde de Arnoia, Roxelio
Martínez (PP), é un home afor-
tunado. Non só agrupa os car-
gos de alcalde, presidente da
Mancomunidade do Ribeiro e
vicepresidente da Deputación
de Ourense, senón que ademais
ten unha trama de empresas á
que o concello lle fai encargos.

Os concelleiros do BNG en Ar-
noia denunciaron as irregulari-
dades do alcalde e amosaron do-
cumentos que o proban. Segun-
do eles, as dúas prácticas irregu-
lares máis comúns son a contra-
tación de empresas relacionadas
co alcalde e o uso das brigadas
antiincendios para actividades
particulares do rexedor.

Cultivo Ribeiro, Sociedade
Limitada, é un conglomerado de
empresas de todo tipo, propiedade
conxunta de destacados membros
do PP de Arnoia e algúns notábeis
locais. Nas súas escrituras, o te-
nente de alcalde Xosé Camilo Fa-
riñas, tamén do PP, aparece como
administrador único, aínda que ao
alcalde lle “confire poder xeral tan
amplo e bastante” como para to-
mar todo tipo de decisións sobre o
funcionamento da compañía.

Este conglomerado de empre-
sas naceu co apoio económico do
Plan Leader II da Unión Europea
e inclúe unha gasolineira, unha
planta de envasado de conservas

vexetais, unha empresa de forma-
ción e un mesón, entre outras. En-
tre setembro de 2003 e agosto de
2005, o concello contratoulle a es-
ta empresa comidas por valor de
4.500 euros e carburantes por un
monto total de 5.000 euros. Des-
coñécense outras
partidas contrata-
das durante o últi-
mo ano.

Os dous con-
celleiros do BNG,
Rodrigo Alberte
Pivida e Raúl
Vázquez Meréns,
consideran que o
alcalde incorre en
incompatibilida-
des e entenden que “se está a con-
tratar a si mesmo”. Engaden que

“noutros casos semellantes, al-
gúns responsábeis políticos foron
encausados”.

Trama de persoas

Cultivo Ribeiro non só consegue
contratos munici-
pais directos, a pe-
sar do poder nota-
rial co que conta o
alcalde para xes-
tionala. Outras per-
soas, socios da en-
tidade, contribúen
coas súas decisións
a incrementar os
seus beneficios.

Un caso é o
do antigo tenente de alcalde, Xo-
án Emilio Aparicio (PP), que,

ademais de ser socio da empresa,
é ao mesmo tempo xerente do
Grupo de Acción Local. Este
Grupo ten como misión xestio-
nar as subvencións do Plan Lea-
der, co que se está a conceder
axudas a si mesmo e á súa em-
presa. Tamén forma parte do
Grupo de Acción Local, neste
caso en calidade de presidente, o
alcalde Roxelio Martínez.

Brigadas antilume

O uso das brigadas antilume pa-
ra uso particular do alcalde é ta-
mén habitual en Arnoia. As cou-
sas chegaron ao punto de que o
alcalde puxo ás brigadas a apa-
ñar pementos mentres estaban a
arder montes nas inmediacións. 

O persoal das brigadas aten-
de as viñas do Roxelio Martí-
nez a ollos de todos os veciños,
xa que están situadas á beira da
estrada. Os integrantes das cua-
drillas tamén teñen limpado e
embelecido os xardíns do me-
són que ten Cultivo Ribeiro.
“Despois de tantos anos facen-
do iso, a xente xa o considera
normal”, denuncian os conce-
lleiros do BNG.

As brigadas non só se empre-
gan para usos particulares, senón
que ademais contrátanse por pro-
cedementos non transparentes e
sen mediar un concurso público.
“Nin sequera é posíbel saber con

certeza cal é o organismo contra-
tante en cada momento, xa que ás
veces as brigadas son do concello
e outras da Mancomunidade, aín-
da que sexan as mesmas perso-
as”, dixo o concelleiro naciona-
lista Rodrigo Alberte Pivida.

A confusión entre o público e
o privado en Arnoia é total. Un
exemplo é a Festa do Pemento,
que se celebra a primeira fin de
semana de agosto. O alcalde ten
repetido en pleno municipal que
esta festa non está organizada po-
lo concello, senón que é unha ini-
ciativa del e dos concelleiros do
PP. Porén, o persoal das brigadas
non só apaña pementos nunha lei-
ra do concello –aínda que son in-
suficientes para a festa–, senón
que se encarga da organización e
a limpeza posterior.

A iniciativa de plantar pe-
mentos nun terreo de propiedade
municipal correspondeu ao alcal-
de, que xustificou a decisión na
necesidade de contar con pemen-
tos, posto que o seu enfronta-
mento coa cooperativa privoulle
deles de forma gratuíta. Aínda
así, o corto ciclo dos pementos
non permite a súa conservación,
de modo que os poucos que dá a
leira municipal ao mesmo tempo,
non abondan para a festa. Ade-
mais, o 15 de agosto, cando xa se
celebrara a merendola, uns traba-
lladores das brigadas estiveron a
recoller pementos nesa finca.♦
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O alcalde contrátase a si mesmo e usa as cuadrillas antilumes nos seus negocios

Arnoia, un concello de propiedade particular

“Se alguén ten algún problema,
xa sabe onde está a miña casa”
é a frase máis repetida por Ro-
xelio Martínez nos plenos mu-
nicipais. Non se trata dunha
ameaza a ninguén, senón dunha
invitación aos veciños para visi-
talo se queren resolver os seus
problemas, xa que considera
que o concello non é o lugar
axeitado ao que ir.

Localizar a Roxelio Martí-
nez no concello é case imposí-
bel. De feito, desde marzo non
convoca plenos municipais por-

que considera
que non son ne-
cesarios. En todo
caso, se alguén
quer dar con el,
non precisa pa-
sar pola súa ca-
sa, abonda con
que vaia á Depu-
tación, da que é
vicepresidente.

Roxelio Mar-
tínez chegou ao poder en 1979
con 22 anos de idade. Foi, da-
quela, o alcalde máis novo de Es-

paña e conseguiu
o posto debido á
súa pertenza a un-
ha notábel familia
local. Desde o 79
non abandonou a
alcaldía. Hoxe,
con 50 anos, con-
serva intacta a súa
ambición política,
por iso é o princi-
pal peso da Man-

comunidade do Ribeiro. O con-
trol desta institución e o uso dela
ao estilo do concello de Arnoia

fixo que Ribadavia abandonase a
mancomunidade.

O peso político de Roxelio
Martínez fundaméntase nos am-
plos resultados electorais que
obtén o Partido Popular en Ar-
noia. Conta con sete concellei-
ros fronte a só dous do BNG.
Este éxito é posíbel porque o
Censo de Residentes Ausentes
–Martínez visita América pun-
tualmente en cada proceso elec-
toral– representa o 20% dos vo-
tos no concello e porque outro
20% dos votantes que residen

no municipio emiten o sufraxio
por correo.

Como vicepresidente da De-
putación Provincial, Roxelio
Martínez conta cun salario
anual de 54.000 euros. Desco-
ñécese o que cobra da Manco-
munidade do Ribeiro pero no
concello de Arnoia desconta
mensualmente unha media de
800 euros en concepto de die-
tas. “Houbo meses nos que as
dietas chegaron a 1.700 euros”,
denuncia Raúl Vázquez Me-
réns, concelleiro do BNG.♦

‘Se alguén ten un problema, xa sabe onde está a miña casa’
En Arnoia,
o 20% do censo
é de residentes
ausentes e outro 20%
vota por correo.

Unha gasolineira, na imaxe, e un mesón forman parte do conglomerado de empresas relacionado co alcalde. Á dereita, a funda esquecida dun traballador das brigadas cando foi apañar pementos por orde do rexedor.
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Rodrigo Alberte Pivida e Raúl Vázquez Meréns son os dous concelleiros do BNG.

As brigadas
contra lumes
traballan nas viñas
do alcalde a ollos
de todo o concello.



Cada mañá centos de anuncios
das compañías que ofrecen cré-
ditos fáciles colman os espazos
televisivos. Durante uns trinta
segundos, as compañías finan-
cieiras tentan seducir o seu pú-
blico obxectivo, as amas de ca-
sa e os parados. Non obstante,
nos últimos meses, o emplaza-
mento na franxa publicitaria
destas entidades está a cambiar,
xa que este tipo de spots teñen
aparecido en prime time e no la-
te nigth. Este cambio tradúcese
na ampliación do público atin-
xido, xa que, a partir de agora,
comezaría a abranguer aos tra-
balladores. Pero non só o espa-
zo televisivo recolle estes anun-
cios, na Internet e no mobiliario
urbano das grandes cidades hai
cada vez máis publicidade so-
bre compañías que ofrecen cré-
ditos instantáneos. Non obstan-
te, as facianas sorrintes dos ac-
tores e actrices con 6.000 euros
máis nos seus petos ocultan o
alto interese que existe detrás
destes préstamos. 

O segredo radica en que es-
tas entidades financieiras ofre-
cen pequenas cantidades de di-
ñeiro cunha tramitación moi rá-
pida e sinxela. Propoñen todo ti-
po de facilidades, na maior parte
dos casos, o cliente non ten que
cambiar de banco nin pagar co-
misións, non piden avais nin ex-
plicacións, permiten volver a
dispor dos cartos que se foron
pagando, establecen as mensua-
lidades segundo o orzamento do
usuario e non esixen a contrata-
ción de ningún seguro de vida. 

As solicitudes poden realizar-

se a través do teléfono e median-
te a internet. No caso da chamada
telefónica só é preciso dar o no-
me e os apelidos para recibir na
casa os documentos necesarios
para a tramitación
do crédito. No ca-
so da internet, é
posíbel realizar
consultas median-
te o correo elec-
trónico e encher
os datos persoais
para adquirir o
préstamo. 

O engano

Para satisfacer a
demanda do
mercado, as compañías propo-
ñen distintos tipos de produ-
tos. As cantidades oscilan dos
600 aos 30.000 euros. Non
obstante, todas as entidades te-
ñen en común os altísimos xu-
ros que, nalgúns casos, mesmo
chegan a triplicar os intereses
ofrecidos polos bancos e cai-
xas de aforros convencionais.

Un dos produtos que oferta
Cofidis Hispania, a empresa lí-
der en Europa na venda de cré-
dito por teléfono, é o denomi-
nado Vida Libre, un crédito de
até 3.000 euros cun TAE do
22,95%. A Taxa Anual Equiva-
lente dun mesmo crédito nun
banco convencional pode re-
ducirse de xeito considerábel.

O usuario dun crédito de
3.000 euros en Cofidis pagará

120 euros ao mes
en 34 mensuali-
dades. O cliente
acabará pagando
4.080 euros po-
los 3.000 euros
iniciais. Nunha
caixa de aforros
ou banco tradi-
cional, o usuario
pagaría polo
mesmo crédito
uns 98 euros ao
mes durante a
mesma cantida-

de de tempo, cun TAE próximo
ao 9%, tendo en conta o 2% dos
gastos de formalización. Con es-
tas entidades, o cliente pagaría
uns 3.332 euros, é dicir, aforraría
748 euros. De ter a nómina do-
miciliada nese banco ou caixa de
aforros, o usuario aforraría unha
cantidade importante de cartos.  

Dinero Ya é o crédito de máis

fácil acceso de Cofidis. Non obs-
tante, o TAE ascende ao 25,56%.
Ao solicitar este crédito, o clien-
te pagará 30 euros ao mes en 25
mensualidades, é dicir, 750 eu-
ros. Coa mesma cantidade nun
banco ou caixa convencional,
pagaría uns 26 euros ao mes du-
rante 25 meses, cun TAE próxi-
mo ao 12%. Ao final, o crédito
sairía en 650 euros, aforrando
100 euros con respecto ao crédi-
to de Cofidis. Pero non só é alto
o TAE de Cofidis, outra entidade
do sector, Mediatis, chega a esta-
blecer un TAE de 24,6%.

A pesar dos altos xuros que
caracterizan os créditos rápidos,
existen familias que se ven na
obriga de adquirilos para poder
solventar as débedas cos seus
bancos habituais. Non obstante,
esta práctica conleva o risco
dun círculo pechado que se ali-
menta con máis préstamos, con-
traendo cada vez máis débedas. 

Marketing ou confusión?

Durante este verán, moitas fo-
ron as persoas que recibiron nos
seus fogares os papeis de solici-
tude dun crédito coa documen-
tación precisa para formalizalo.
A carta, firmada polo director
xeral de Cofidis e co selo da
compañía, ía remitida a emiso-
res que non facilitaran previa-
mente os seus datos persoais.

Os afectados declararon que
nunca tiveron relación con Co-
fidis nin realizaron peticións
para solicitar ningún dos seus
produtos. 

A entidade afirmou que foi
un erro. Non obstante, a sombra
dunha agresiva campaña de
marketing segue presente.

No 2004, a mesma compa-
ñía foi denunciada por remitir-
lle reiteradamente publicidade a
un menor de 11 anos.♦
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Por terra,
mar e ar
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Así foi, así é, a
destrución perpe-
trada en e contra

a Galiza. Raro que
algún mitómano clásico
non teña apelado,
nestes tempos, á
recordación dos catro
elementos da cosmogo-
nía grega –terra, auga,
ar, fogo ou lume- para
exemplificar a agresión
que, máis unha vez,
asolou a Galiza. Catás-
trofes marítimas –o
Prestige como último
(?) elo dunha cadea
infernal de
contaminación das
nosas costas e de
destrución dos nossos
recursos;
contaminación atmosfé-
rica, grazas á cal
batemos o record euro-
peu de emisión de CO2;
arrasador lume terroris-
ta como metáfora da
raiba de que a nosa na-
ción poda ter un gober-
no de seu; terra
queimada, en definitiva,
secura e desolación for-
zadas para o país máis
vizoso, máis rico, máis
variado e máis atractivo
de toda a Península Ibé-
rica. Si: esta nosa
nación é, mellor dito,
podería ser, o paraíso
de que falaba Castelao.
Por certo, en termos
ben materiais e
tanxíbeis, non idealistas
nen esencialistas. Mais
todo acaba tendo a súa
explicación histórica,
por tanto, política, eco-
nómica, psicosocial e
cultural. Material, en
suma. Acabarase saben-
do a resposta ao cui
prodest? de toda esta
agresión continuada e
contumaz. Mais, no en-
tanto, é vital que nós,
todos nós sen
excepción, o povo gale-
go reaxa para defender
o seu, que non deamos
por natural que estas
pragas sexan fatais
como as bíblicas, que é
tristísimo contemplar os
nosos ríos (non hai un
só limpo!) porcos de to-
da suxidade, plástico,
química ...; que non é
natural amorear tonela-
das de residuos sen tra-
tar nos nosos montes;
que é delirante estragar
a natureza que a terra, a
xeografía e a nosa
historia nos deron.
Quousque tandem,
Catilina, abutere
patientia nostra?
Traduza a leitora/o
leitor adecuadamente a
Catilina de hoxe.♦

As compañías de créditos fáciles
tentan chamar a atención despois das vacacións

Quere vostede 3.000 euros?

Os últimos datos publicados
polo INE revelan que o gasto
total dos fogares experimen-
tou un incremento do 6,6%
no ano 2005, respecto ao gas-
to total estimado no 2004. O
57,7% dos individuos afirma-
ron que chegan a final de mes

con dificultades. No que atin-
xe á taxa de aforro, situouse
no 10,4% da renda dispoñí-
bel. Pola outra banda, o ende-
bedamento das familias sitúa-
se no 104% da renda familiar
dispoñíbel no 2005, que equi-
vale ao 75% do PIB.♦

O 57,7% chega a fin
de mes con dificultades

Os xuros a pagar
chegan a triplicar
os da banca normal
e poden
superar o 25%.

MARÍA OBELLEIRO
O seu vestido de noiva, as vacacións que tanto se merece, a ope-
ración estética que lle vai quitar vinte anos, o televisor para o seu
salón, a volta ao colexio dos seus fillos… Moitas familias, despois
de gastaren máis do previsto durante as vacacións do verán, ven
nos créditos rápidos a solución aos seus problemas económicos. 



No outono de 1987, pouco des-
pois de que tomase posesión o
goberno tripartito que presidiu o
socialista Fernando González La-
xe, o Parlamento aprobou un dita-
me emitido por unha denominada
Comisión para o estudio da pro-
blemática dos incendios forestais,
que presidiu o daquela militante
de Alianza Popular e hoxe do PP
Aurelio Miras Portugal.

Fora proposta case un ano an-
tes por nacionalistas e socialistas,
daquela na oposición, e concibi-
da como comisión científica ase-
sora da que formaron parte, entre
outros, o biólogo Carlos Vales,
na época presidente de Adega,
Francisco Díaz Fierros, catedráti-
co de Edafoloxía de Santiago,e o
tamén biólogo Ramón Varela.
Non satisfeitos con ese aval cien-
tífico, os propios asesores suxeri-
ron organizar unhas xornadas
técnicas sobre o problema que ti-
veron lugar en San Caetano.

Representantes do tecido aso-
ciativo, de diversas actividades
económicas relacionadas co pro-
blema, profesores universitarios e
de ensino medio, enxeñeiros agró-
nomos e de montes, membros de
centros de investigación e dos ser-
vizos de extensión agraria e mes-
mo especialistas estranxeiros –ca-
nadenses, escandinavos, portugue-
ses, alemáns, italianos e france-
ses–, participaron nesas xornadas
con ideas que foron logo recollidas
no ditame definitivo da comisión,
que dicía, entre outras cousas, o se-
guinte: “Convencidos de que a si-
tuación actual é debida, en gran
medida, ao mantemento de actua-
cións baseadas en obxectivos exce-
sivamente simplificados… non pa-
rece oportuno, a pesar da gravida-
de dos feitos, incluír a erradicación
dos incendios como obxectivo ex-
clusivo”. Velaí, se cadra, como di-
xo Xosé Manuel Beiras nun artigo

recente no xornal compostelán Ga-
licia-Hoxe, “se non resulta aplicá-
bel ao estado actual de cousas”, e
cabe preguntarse por que non se
aplicou nunca este criterio durante
os 16 anos que gobernou Manuel
Fraga en Galiza.

Aquel ditame tamén dicía que
“os obxectivos básicos dunha po-
lítica forestal galega teñen que
desenvolverse no marco dunha
política forestal comunitaria” e
“ter acceso aos recursos financei-
ros europeos”. No canto de sinalar
obxectivos que daquela se consi-
deraron inmediatos, o ditame re-
comendaba os seguintes: “1º) Un-
ha máis axeitada organización,
coordenación, asignación e distri-
bución de recursos que fagan máis
eficaces as accións de institucións
e asociacións implicadas, 2º) Con-
seguir que as accións preventivas
teñan progresivamente máis im-
portancia dentro dos planos xerais
de loita contra os incendios fores-
tais, 3º) Asumir que os efectos dos
incendios forestais afectan a todo
o ecosistema con repercusións
que transcenden as áreas afecta-
das e que se poden manter duran-
te longos períodos de tempo”.

Dentro das resolucións adop-
tadas daquela, 47 directrices en
total agrupadas en catro seccións,
sinalábase “a priroidade absoluta
no incremento do patriomonio fo-
restal público, conformado priori-
tariamente por masas boscosas de
especies auttóctonas”, “acadar
que a maior parte dos montes ga-
legos estean sometidos a un plano
de ordenación”, que “sexa deter-
minante a diversidade de espe-
cies”, “atender ao aporveitamento
máis diversificado posíbel das
producións do monte, garantir a
conservacións das fragas actual-
mente existentes” e conservar “os
recursos biolóxicos e enerxéticos”
como obxectivo da “xestión dos

recursos do monte”, ademais do
vencellamento da investigación
forestal co propio sector e o estra-
belecemento de programas de in-
vestigación cooperativa.

Alén disto, o ditame aprobado
en 1989 recomendaba iniciativas
asociativas de protección do medio
ambiente e que se comarcalizasen
os servizos forestais da administra-
ción pública. Sobre a prevención e
a extinción, propoñía a “creación e
fomento de xuntas locais de defen-
sa contra os incendios, con activi-
dades de carácter permanente, nas
que estean representadas as comu-
nidades veciñais e todos os secto-
res implicados na área forestal”.
Esas xuntas deberían “fomentar o
asociacionismo veciñal e as agru-
pacións de propietarios forestais”.

No terreo ecolóxico o ditame
dicía que “perante a imposibilida-
de de actuar sobre a totalidade dos
incendios que se dan en Galiza, e
fronte á necesidade de realizar un-
ha avaliación dos seus impactos
ecolóxicos para adoptar medidas
de rexeneración e de conservación,
cumpriría seleccionar aquelas zo-
nas onde o perigo sexa máximo.
Para isto considérase da maior im-
portancia a elaboración dun mapa
de riscos dos impactos ecolóxicos

dos incendios forestais”. “Dende o
punto de vista ecolóxico, deberían
reorientarse as accións de loita
contra os incendios cara medidas
preventivas”, dicíase tamén.

Que caso lle fixo o goberno de
Fraga a este ditame que foi apro-
bado polos representantes parla-
mentarios do seu propio partido?
Son moitos os que din que ningún.

Plano Forestal

Baseándose na análise efectuada
ao comezo da década pasada, e
tendo en conta a potencialidade
do sector forestal galego, desen-
cadeouse un cambio teórico no
enfoque da política forestal que
determinou a necesidade de pla-
nificar a longo prazo o estrabele-
cemento dun modelo coherente
que abarcase todos os sectores
afectados. Xurdíu, así, en 1990,
o Plano Forestal de Galicia que
foi aprobado no Parlamento, ta-
mén por unanimidade, en 1992.

Tal como o definiu a propia
Xunta, o Plano Forestal é un docu-
mento básico que estabelece o mo-
delo forestal de 1992 a 2032 co fin
de manter unha coherencia nas in-
tervencións no monte e nos secto-
res derivados. En especial, marca

as liñas de acción da Administra-
ción galega e a participación dos
axentes sociais implicados neste
ámbito. Os seus obxectivos queda-
ron definidos da seguinte maneira:
conservar e protexer os recuros na-
turais de Galiza, mellorar a calida-
de de vida dos galegos propiciando
formas de uso social e recreativo
das florestas, potenciar a economía
galega toda vez que o monte é pro-
dutor de materias primas renová-
beis e indutor de procesos de trans-
formación destas, estabelecer un
modelo de monte que cumpra as
súas tres funcións básicas e unha
distribución equilibrada de usos, in-
crementar a produción forestal na
medida que permita o modelo e a
conservación dos recursos, capitali-
zar o monte a través da estrutura da
propiedade e dos investimentos que
permitan dotalo de infraestruturas
necesarias, mellorar os servizos de
xestión e de protección das masas
forestais e mellorar a comerciali-
zación e a transformación dos pro-
dutos silvícolas.

Este resumo podería ser aín-
da máis longo, e a pregunta vol-
ve ser a anterior. Que se fixo na
dirección que marcaba o Plano
Forestal de Galiza? A resposta é
que pouco, polo menos.♦
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RUBÉN VALVERDE
A menos dun ano para as elec-
cións locais os medios de co-
municación quixeron colocar
Carballo no centro da polémi-
ca asegurando que a corpora-
ción municipal pedíralle infor-
mación ao Ministerio de In-
dustria para instalar no conce-
llo un cemiterio nuclear. A no-
ticia foi desmentida polo alcal-
de, Evencio Ferrero (BNG),
quen asegurou que “os veciños
poden estar tranquilos, xa que
simplemente se tratou dunha

iniciativa a título persoal dun
concelleiro sen coñecemento
do Goberno local”.

Un anuncio publicado a to-
da páxina na última semana de
xullo en diversos medios facía
pública unha oferta “ás corpo-
racións municipais que, con
carácter voluntario, desexen
optar ao emprazamento dun
Almacén Temporal Centrali-
zado de material e combustí-
bel nuclear gastado e o seu
centro tecnolóxico asociado”.
O coñecido popularmente co-

mo “cemiterio nuclear” tería
un investimento de 700 mi-
llóns de euros, crearía 300 em-
pregos e motivaría a constru-
ción de infraestuturas de co-
municación, segundo o Minis-
terio de Industria.

A este anuncio contestaron
65 municipios, segundo infor-
mou industria. A alarma saltou
cando entre os interesados pui-
do lerse que estaba Carballo. Ao
parecer, quen pediu informa-
ción foi o concelleiro de Indus-
tria, Comercio, Feiras e Merca-

do de Abastos, Xoán Francisco
Pérez Ferreiro. O edil, perten-
cente ao CDI (Centro Democrá-
tico Independiente), que forma
parte da coalición de Goberno
xunto co PSOE e o BNG, indi-
cou que “a iniciativa foi desa-
fortunada e malia os beneficios
económicos vese que a xente
non está pola labor. Limiteime a
pedir información pero como o
grupo de Goberno me indicou
que o esquecese nin tan sequera
foi debatido. Deixei o tema e ti-
ña pensado non volver tocalo”.

A polémica apareceu a pou-
cos meses da celebración de
eleccións locais. O tripartito
quixo pechar a polémica para
que non se intente desastabilizar
a coalición. O propio tenente de
alcalde, Manuel Andrade, sina-
lou que “como CDI opoñémo-
nos a que se use o noso nome
para falar destas cousas”. O pro-
pio Xoán Francisco Pérez Fe-
rreiro aclarou que “non quero
que se interprete todo isto  co-
mo un intento de torpedear o
Goberno”.♦

Un edil pediu información a título individual

O Concello de Carballo nunca pensou en albergar un almacén nuclear

Se se respectasen ditames e planos aprobados en 1989 e 1992,
o problema dos incendios sería diferente

Que foi do Plano Forestal de hai 17 anos?
PERFECTO CONDE

Diante da confrontación política que acendeu a polémica sobre
a importancia dos incendios deste ano, non está de máis lem-
brar dúas cousas que aconteceron xa en 1989 e 1992. A apro-
bación, tamén por parte dos representantes do que hoxe é o
PP, dun ditame específico sobre a problemática do lume e o Pla-
no Forestal de Galicia, igualmente aprobado por unanimidade.

P. CONDE



O outro día, camiñando polo rastro madri-
leño, achegueime a ver os postos de libros
e propaganda dos partidos politicos e orga-
nizacións ecoloxistas, pois ás veces atopas
neles libros vellos e outras cousas intere-
santes. Estaba conversando nun dos postos
sobre o tema da memória histórica cando
de súpeto se achegou a min un mozo tími-
do, interesado pola conversa que mantiña.

O mozo pediume axuda para localizar
un familiar seu, militar profesional da IIª
República, de quen nada sabía. É curioso
ver como unha nova xeración de mozos se
mostra cada vez máis interesada por coñe-
cer os seus pasados familiares en relación
coa guerra civil. Os seus pais foron edu-
cados no medo e no silencio, e curiosa-
mente son os netos e até bisnetos dos pro-
tagonistas quen están agora recuperando a
memoria, tanto colectiva como familiar.

Entre as diversas tarefas que teño no
meu traballo como documentalista, atópase
a de identificar a xente, e por iso mostreime
vagamente interesado pola petición, e dí-
xenlle ao mozo que buscase os datos na pá-
xina web do Arquivo Xeral da Guerra Civil
de Salamanca (http://www.mcu.es/jsp/plan-
tillaAncho_wai.jsp?id=64&area=archivos
<http://www.mcu.es/jsp/plantillaAncho_w
ai.jsp?id=64&amp;area=archivos). Nese
listado vén calquera militar republicano con
emprego superior a sarxento. Non veñen as
fichas completas, pero si polo menos vén a
referencia da Gaceta da República na que
saíu publicado o seu nomeamento, e esta
pode pedirse por correo electrónico ou telé-
fono, por un par de euros. 

O caso é que o mozo en cuestión non ti-
ña internet, non tiña móbil, non tiña nada...
Parecia doutro século, polo que me ofrecín
a axudarlle. Polo menos tiña teléfono. Do
seu parente só sabía que era militar profe-
sional antes da guerra e que se chamaba
Francisco Mellado. Non sabía o seu segun-
do apelido. A súa familia teceu durante anos
unha cortina de silencio, medo e vergoña
sobre el, borrándoo da historia familiar. No
caso desta familia chegaron máis lonxe,
pois asumiron a ideoloxía dos vencedores
na contenda e apenas se falara del, tan só
para lembrar que era un rojo, un “amigo de
los que violaban monjas y quemaban igle-
sias” (sic). O mozo sabía, con todo, que o
seu devanceiro era boa persoa, grazas ao
que lle contaba un amigo da familia que xa
morreu e a quen el apreciaba moito.

Eu xa estaba marchando por conside-
ralo un caso perdido e limiteime a dicirlle
que só cun apelido era dificil de localizar.
Que lles preguntase aos seus pais, xa que
el tiña dereito a saber a verdade. Final-
mente comentoume que o seu parente sa-
ía nunha famosa fotografía... 

Rapidamente recobrei o interese, pois a
miña especialidade é a documentación fo-
tográfica. Pregunteille de que foto falaba. O
seu antepasado aparecía nunha famosísima
foto xunta ao xeneral Vicente Rojo. 

Recordeina ao instante. É a que apare-
ce na portada do libro Rojo, el general
que humilló a Franco, de Carlos Blanco
Escolá, aínda que nesa portada a imaxe
está recortada. O orixinal atópase no cha-
mado Archivo rojo (aínda se chama así), é
dicir o arquivo incautado á Xunta de De-
fensa de Madrid, e que actualmente custo-
dia o Arquivo Xeral da Administración de
Alcalá de Henares. 

O caso é que ao chegar á oficina pú-
xenme a buscar a foto, primeiro en libros
e logo na internet, pero non a atopei na
súa versión completa. Finalmente consul-
tei a Gaceta da República, pero alí apare-
cian catorce! Franciscos Mellados. 

Entón decidinme a falar con el. O
mozo colleu o teléfono, pero cando esta-
ba falando con el, de súpeto a súa nai

apareceu e obrigoulle a colgar deixándo-
me sorprendido. 

Sentín unha tristura infinda ao ver que
a memoria do capitán Francisco Mellado,
militar profesional, nunca sería recupera-
da. Aparece á dereita da foto. Como vedes
non leva estrela ningunha no gorro, só as
tres barras de capitán. Moitos militares
profesionais republicanos negáronse a in-
corporar ao seu uniforme as estrelas de
cinco puntas do Exército Popular. 

É dicir, seguramente non era un mili-
tar de esquerdas, pero sí un antifascista ou
polo menos un home de honor e fiel ao
seu xuramento de lealdade ao réxime de-
mocrático. A súa familia desprézao. Ao
parecer, era descendente dun ex ministro
de Alfonso XIII. 

Pensei en canta xente como el morreu

no esquecemento. Morte civil. Por iso re-
cupero aquí o seu nome, para quen lle poi-
da interesar. A foto atopeina na autobio-
grafía de Henrique Líster, Memorias de un
luchador, (páx. 322) e suponse que está
feita en Teruel. O oficial que está de fron-
te é o coronel Antonio Camacho Benítez,
xefe, xunto a Ignacio Hidalgo de Cisneros,
da aviación republicana. Ambos, Cama-
cho e Rojo, están interrogando un prisio-
neiro, ao parecer un italiano capturado. Á
dereita, o capitán Francisco Mellado. Un
bo home, esquecido pola súa familia. Na-
da sabemos del, pero seguramente seguiu
o mesmo camiño que o resto de militares
republicanos. Exilio, cárcere...♦

XULIO GARCÍA BILBAO é documentalista
fotográfico
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A triste historia do capitán Mellado 
XULIO GARCÍA BILBAO

Unha foto é un compromiso coa historia.
A guerra civil foi o escenario no que des-
filaron algúns dos reporteiros gráficos
máis famosos e audaces que coñecemos.
Robert Capa, Agustí Centelles, Kathy
Horna, Juan Guzmán, Roman Karmen...
etc. Cando os correspondentes de guerra
seguen morrendo nos conflitos que non
cesan, aprendemos máis a valorar o seu
traballo, a súa capacidade por deixarnos
un legado da historia detida. As súas
imaxes foron usadas en multitude de li-
bros, artigos, exposicións, durante anos e
anos. Cada unha delas é un universo en
si mesma. Un non fai senón preguntarse
que “intrahistoria” se esconde tras cada
unha delas. que personaxes descoñeci-
dos aparecen, que lles ocorreu logo da
fotografía. que traxedias esconden, que
mentiras, que verdades... 

O único xeito de lembrar a quen vi-
viu esa dor que foi a guerra é perpetuar a
memoria dos que loitaron pola liberdade.
En Galicia, por desgraza, non temos tes-

temuños gráficos que reflictan o que
aquí aconteceu. Só un puñado de fotos
nos recorda a campaña do Estatuto de
autonomía de xuño de 1936, só un puña-
do de fotos son testemuñas do inicio da
guerra civil. Ningunha queda que amose
os acontecementos vividos na Porta do
Sol de Vigo, no Goberno Civil da Coru-
ña, da resistencia de Tui. Ningunha da
represión. O que os nosos ollos non ven,
parece que nunca ocorreu en realidade. 

Pero si temos as imaxes do bando
vencedor. Exhibidas con orgullo no seu
momento, elas por si mesmas cóntannos
moitas cousas. O desfile dos nazis da Le-
xión Cóndor polas rúas de Vigo, a súa
impactante despedida con fachos no Club
Nautico. Os actos falanxistas de posgue-
rra, que poden consultarse en arquivos e
hemerotecas, falan por si mesmos dunha
parte da nosa historia á que, curiosamen-
te, algúns non parecen dar importancia.
Coleccionábeis que acompañan alguns
xornais parecen frivolizar coas imaxes do

NO-DO que presentan o nazi Heinrich
Himmler en Madrid, coma se iso non ti-
vese un significado terrorífico. 

Para poder pasar páxina á historia da
nosa guerra civil, é necesario unha re-
conciliación definitiva, algo que só se
pode conseguir con xustiza. E non pode
haber xustiza verdadeira sen que todas as
vítimas teñan igualdade xurídica. Algo
que na actualidade non existe, e que a
suscitada Lei da Memoria Histórica que
actualmente se proxecta no Congreso
dos Deputados tampouco parece recoñe-
cer, pois é case máis unha lei do esque-
cemento que unha lei da memoria. Men-
tres non se declare a nulidade absoluta
dos xuízos sumarísimos do franquismo,
como reclama o Equipo Nizkor, non ha-
berá verdadeira xustiza. 

Debemos pasar esa páxina, en efecto,
pero non en branco. Primeiro hai que sa-
ber que hai escrito nela . Para que todos
os “Capitáns Mellados” que existiron se-
xan recordados.♦

O compromiso das imaxes

O xeneral Vicente Rojo de visita ás primeiras liñas da frente de Teruel.

Só un puñado de fotos
nos recorda a campaña

do Estatuto de autonomía
de xuño de 1936,

só un puñado de fotos
son testemuñas

do inicio da guerra”



Infórmome en Cangas das últi-
mas ofensas á ponte dos Cabalos
(ano 970). Os desastres nunca ve-
ñen sós, fan as achegas en com-
paña, coma se unha mau podero-
sa dese conta dos nosos destinos:
lume, veleno, destrución, acaba-
mento. E un pode ver, na súa fu-
ria contra o mal, todos os infor-
mes publicados; pero... as pedras,
que tanto nos ofenden as mámo-
as, os petroglifos, os castros e as
pontes, romanas e románicas, co-
ma esta da Laxosa, en Agolada?

Cohabitamos, en permanente
delirio, cos que non aman, nin a
vida nin a memoria. E eu non
quero compartillar nada con estes
persoeiros das desgrazas, nada.
Velaí que desde a furia que ares-
tora nos corresponde á maoría
dos residentes no planeta manca-
do tente a miña voz botar un bafo
de pronuncia: hai que extinguir o
odio das nosas casas. Odio que
aniña, que se agocha, que se dis-
fraza en lugares do común, que

está aquí, acovardado na luz, pero
que asiste cando é necesaria a súa
presenza. Nos diálogos consigo,

interiores de cadaquén, nas con-
versas do diario, nos convivios
destas últimas festas do verau,

cómpre a resurreción da ledicia,
deixarmos para sempre os ollares
de perfil e da mentira, das des-
confianzas...; sabermos que quen
che dá a mau entrega tamén a súa
sinatura. E sentir o pálpito do san-
gue polas veas, eses ríos de alma.
Irmos así recoñecendo quen é de
noso, de futuro, quen non arrasa,
quen non despreza, quen non ma-
ta. Esta crónica pode semellar un-
ha epístola de levita para a súa
pronuncia desde un púlpito litúr-
xico, coa parrumada das ofren-
das. Nada máis lonxe. 

E desde a lembranza de hai
arestora un ano e 15 días, cando a
fileira humanista dos asistentes á
II Festa dos Pendellos visitaba a
marabilla da ponte dos Cabalos,
xa mancada nos petrís e nas arri-
badas das antigas congostras, co-
ma quen viaxa polos séculos dos
camiños reais, aquelas avenidas
do progreso intermitente das ou-
troras, quero reivindicar para a
miña conciencia e para o mundo

que soño que me corresponda en
breve, a restauración, non só des-
ta última e gravísima navallada
na ingua norte da ponte, senón de
toda ela: a recolocación dos pe-
trís, que están no colo do río Ar-
nego hai tantos anos, e a limpeza
e posta en mérito do espazo da
Insua, con flora, fauna e arquitec-
tura de auga tan senlleira e hu-
milde, tan de seu, que ata nos po-
de  aguilloar todas as ofensas
consentidas, e darmos conta, co-
ma agora, de que algo de nós an-
da á deriva do respecto e das ur-
xencias. Restauración xa, en pe-
nitencia mínima, que deben pro-
curar axiña todas as reperesenta-
cións políticas do Concello, Xun-
ta e Patrimonio, amais das inves-
tigacións en serio para sabermos
quen foi o comandeiro dos exce-
sos do desamor e da ignorancia,
remexidos, coma tantas outras
veces na Gallaecia ausente ou do
siseñorsí, en ventres de chapapo-
te e carros de grava.♦
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A ponte maltratada
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Adoita-se dizer que somos fil-
hos da Idade Media, tempo no
que se formarom as nacions e as
linguas europeas. Mas o certo é
que Galiza, como unidade situa-
da sobre um territorio mais ou
menos delimitado, existe desde
o século I da nossa era (Gallae-
cia). Porem, há autores que si-
tuam no Neolítico o mais antigo
nível cultural galego conhezido
(por considerar que a base étni-
ca da Galiza atopase nesse nível
prehistórico), do que podemos
concluir que tambem é ponto de
partida para o nosso peculiar di-
reito privado. Nom esquezamos
que, segundo os estudosos da
nossa prehistoria, polo comenzo
da Idade do Bronce (anos 2.500
a. C.) os povos que habitavam o
solar do que mais tarde levaría o
nome de Galiza, constituiam um
foco cultural de acusada pessoa-
lidade, dado que nos obliga a
suspeitar fundadamente da
existência de um mínimo de re-
lacions jurídicas.

Se no marco dos factos se
nos ocultarom ou deturparom os
constitutivos do nosso devir his-
tórico, negou-se-nos a nossa his-
tória, nom é surpreendente que
tambem se nos negara o nosso
direito, a existência de institu-
cións jurídicas proprias e acaí-
das á nossa singularidade de pa-
ís. A base das institucions jurídi-
co privadas é essencialmente
económica, polo que resulta evi-
dente que a realidade de umas
particulares relacions económi-
cas originam necessariamente
fenómenos jurídicos que aliás
seram semelhantes onde se dem
circunstancias análogas. Costu-
mes da cultura dos Castros, co-
mo a da cria do gando em liber-
dade, chegam e pervivem nos
nossos dias; costumes celtas (se-
culos VI a.C. e seguintes), como
os aproveitamentos comunita-

rios de pastos e lenhas e o senti-
mento comunitario, especial-
mente no rural, ficam vigentes
hoje em dia. A chegada dos ro-
manos (século I) aporta um novo
elemento ao substrato jurídico
existente, a lex romana, porem
em convivência com os costu-
mes indígenas. Da época do rei-
no Suevo (século V d.C.) data a
criazom da parroquia e uma pre-
ponderancia dos usos e costu-
mes  dos povos germánicos
(muito análogos aos da popula-
zom galega) que tambem coe-
xistirom entre si e com a lex ro-
mana. A estragada resenha histó-
rica que polos poderes oficiais
se nos da da Idade Media (e da
historia da Galiza em geral), ig-
norando por completo o que
ocorre na Galiza depois da inva-
som árabe, único terreo peninsu-
lar que fica livre da ocupazóm,
dificulta tambem o conhezimen-
to puntual do evoluir do direito
privado, porem o facto de que as
relacions pessoais e económicas
entre a populazóm galega nom
sofrira mudanzas de resalte indi-
cam que tampouco os costumes
e “normas” jurídicas deverom
acusar mudanzas notorias.

A primeira irrupzom pertur-
badora de um direito extranho
imposto é a partir do reinado
dos chamados Reis Católicos
(mais bem xenófobos e racistas
intolerantes) que imponhem o
direito castellano a través do
instrumento da sua criazóm, a
Real Audiencia de Galiza. A
partir de essa decissóm o direito
galego perde a sua autonomía,
ao impartir justiza magistrados
de origem castelhano e resolver-
se as apelacions na Real Au-
diencia de Valladolid, ambos ig-
norantes das peculiariedades
propias das particulares rela-
cións jurídicas galegas.

A falta de autonomía legis-

lativa na Galiza a partir do dito
reinado dos “Católicos”, o fac-
to de ser o seu um direito es-
sencialmente consuetudinário e

a negazóm da sua existência
nas causas que chegavam aos
Tribunais, levou-nos a um va-
zio jurídico aparente que se uti-

lizou posterior e interessada-
mente para negar a pervivência
de um direito civil proprio da
Galiza. ♦

Notícia da nova Lei do Direito Civil de Galiza (I)
NEMÉSIO BARXA



Estas consistían, entre outras,
nun aumento salarial do 5%, na
redución de xornada, no incre-
mento de categorías así coma
na ampliación de licencias re-
tribuídas. Foron rexeitadas po-
los sindicatos CCOO e UGT,
que asinaron o convenio, xunto
coa patronal conserveira, o pa-
sado 6 de setembro en Vigo. Os
sindicatos asinantes valoraron o
convenio como un “bo docu-
mento”. Prodúcese así mesmo
unha equiparación do salario de
Auxiliar a Peón nos últimos ca-
tro anos do convenio. Equipara-
ción que, segundo a CIG, non
soluciona a discriminación sa-
larial entre homes e mulleres
que, para o sindicato, só se so-
lucionaría coa equiparación sa-
larial total entre o Grupo de Fa-
bricación e o de Oficios Varios.
A CIG expresa tamén o seu des-
contento polo abandono da in-

corporación de medidas que fa-
ciliten a conversión de disconti-
nuas á condición de fixas. A
Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Conservas de Pesca-
dos e Mariscos (Anfaco) expre-
sa ao respecto que o novo con-
venio contempla “a reducción
das esixencias para a conver-
sión de contratos temporais en
fixos dicontinuos en condicións
máis beneficiosas para o traba-
llador que as impostas pola re-
cente reforma laboral”.

Medidas de protesta

A CIG convocou unha manifes-
tación o pasado 5 de setembro á
que acudiron máis de 500 dele-
gados e delegadas do sector en
toda a Galiza, reclamando outro
tipo de convenio. Na marcha
contaron co apoio doutros secto-
res, destacando a presenza de

George Mavrikos, o secretario
xeral da Federación Sindical
Mundial (FSM).

A central nacionalista reco-
lleu 3.000 sinaturas contra o con-
venio para que a autoridade au-
tonómica declare inválido o tex-
to. Entregouse tamén un escrito á
dirección da Anfaco no que se
reclama a redefinición do acordo
e a súa transformación en auto-
nómico, debido ao peso específi-
co que Galiza ten no sector. Dos
1.239 millóns de euros produci-
dos no total do Estado no ano pa-
sado, 967 corresponden a Galiza.

O convenio, cunha duración
de cinco anos (2006 a 2010) asu-
mirá o IPC na subida salarial
media todos os anos. Neste ano o
incremento será o do IPC real
máis o 0,5%, no 2007 o do IPC
máis un 0,4% mentres que en ca-
da un dos tres anos seguintes o
incremento das nóminas compo-
rase do IPC máis unha porcenta-
xe do 0,25%. Engadirá, pois, de
media, un 0,35% anual. 

A CIG afirma que o convenio
non supón ningún tipo de avance
económico nin social así coma
tampouco a recuperación do po-
der adquisitivo dosa traballado-
res. UGT considera ao respecto
que con esta subida os traballa-
dores gañan en poder adquisiti-
vo, opinión que tamén comparte
Anfaco.♦
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Economía
e inmigracion

MANUEL CAO

Un recente informe de La Caixa vén de analizar e valorar a im-
portancia dos inmigrantes na evolución da economía española
destacando o seu papel clave nas recentes taxas de crecemento, de
xeito que a taxa media anual do 2,6% acadada na última década
quedaríase no -0,6% sen a achega dos inmigrantes. Esta situación
foi análoga á que se produciu nos países de Europa con osci-
lacións entre a achega de 4,8 puntos en Irlanda a 1,3 en Francia,
de maneira que só tres países manterían taxas de medra positivas
sen o impacto da inmigración (Irlanda, Finlandia e Francia).

Os efectos positivos da inmigración maniféstanse especial-
mente no crecemento da poboación, no mantemento das taxas
de ocupación, no aumento das taxas de afiliación á Seguridade
Social e no incremento do consumo interno, en xeral. Os inmi-
grantes son mozos en idade de traballar e procrear que deman-
dan vivendas e consomen boa parte do que gañan realizando
traballos pouco cualificados que permiten rendibilizar recursos
que doutro xeito non serían rendíbeis (agricultura), incremen-
tar as taxas de beneficio en determinados sectores (construción,
transporte, servizos en xeral) e dispoñer de xeito privado de
certos servizos sociais e persoais (coidado de persoas maiores,
hoteis e restaurantes, etc). Ao mesmo tempo, permiten o man-
temento dos servizos educativos polo aumento no número de
nenos e doutras actividades ligadas ao sector público co co-
rrespondente impacto positivo no emprego. Finalmente, o sec-
tor financeiro préstalles cada vez máis atención aos inmigran-
tes pola súa maior capacidade de endebedamento.

Tamén existen efectos negativos derivados da problemática de
integración social. En xeral, son os grupos autóctonos menos favo-
recidos os que teñen que lidar e competir directamente cos novos
cidadáns vendo minoradas as súas posibilidades de gozo dos bens
e servizos públicos que fornece o Estado de benestar español men-
tres que as clases máis acomodadas poden rendibilizar recursos (ac-
tivos inmobiliarios, explotacións agrarias e gandeiras e negocios di-
versos) que aínda que requiren certa reasignación de actividades e
achega de fondos, permiten obter mellores rendementos para os ac-
tivos. No mercado de traballo, prodúcese unha estratificación do
mercado laboral favorecida polo escaso grao de cumprimento das
normas laborais e o gran peso da economía informal (lémbrese a
bolsa de fraude que subxace na enorme cantidade de billetes de 500
euros existente en España). Algúns estudos sosteñen que sen a
achega da man de obra inmigrante (moita dela sen regularizar) al-
gunhas actividades agrarias, de construción  e de mantemento de
servizos sociais e persoais non se poderían realizar. 

A 1 de xaneiro do 2005, o mapa da inmigración en Espa-
ña sitúa o 75% dos mesmos en Catalunya (21,4%), Madrid
(20,9%), Valencia (15,6%), Andalucía (11,3%) e as Canarias
(6%) que se corresponden coas áreas de maior atractivo eco-
nómico e poder demográfico previo. O destino dos inmigran-
tes semella concentrarse naquelas áreas con maior potencial
de medra contribuíndo deste xeito ao crecemento desequili-
brado da economía española con rexións dinámicas con peso
tamén crecente no mercado político e rexións en regresión de-
mográfica, económica e no seu peso político e institucional.  

Galicia vén ser un caso claro de falta de atractivo para a
inmigración produtiva pese ao envellecemento da poboación,
ao abandono dos recursos naturais, á subutilización dos re-
cursos financeiros e á disposición de capacidade política e
institucional propia. Non é posíbel dinamizar a economía ga-
lega sen a contribución dos inmigrantes despois de anos e
anos de políticas que priorizaron a expansión da burocracia e
a construción como motores dunha economía sempre apoiada
no financiamento do Estado e da UE.♦

‘O destino dos inmigrantes semella
concentrarse naquelas áreas con maior
potencial de medra contribuíndo deste
xeito ao crecemento desequilibrado da

economía española”

As tres cuartas partes da producción están en Galiza

A CIG pide a intervención da Xunta
no convenio estatal da conserva
asinado por CC OO e UGT

XELA CUÑARRO
A patronal conserveira e os sindicatos CCOO e UGT calificaron
de “moderno” e “equilibrado” un convenio que afecta a máis de
30.000 traballadores do sector mentres que para a CIG a sinatu-
ra supón unha claudicación absoluta do Anteproxecto unitario. O
convenio é o resultado dun proceso de negociación que comezou o
13 de marzo do 2006 en Madrid, entre a Federación Española de
Asociacións de Industrias de Transformación e Comercializado-
res de Productos da Pesca e Acuicultura (FEICOPESCA) en re-
presentación das empresas do sector e os sindicatos CC.OO, UGT
e CIG, desvinculándose este último na fase final da negociación,
por considerar que se abandonaban reivindicacións elementais.

Arquivo A.N.T.



Despediuse Pasqual Maragall
cun discurso no salón do Tinell, o
mesmo que lle deu nome ao pac-
to do goberno tripartito, afirman-
do que o novo Estatut ben vale o
seu sacrificio. Era unha mensaxe
institucional de “futuro”, pero, ao
mesmo tempo, unha crítica ao
pasado. Se se quere, ás que lle fi-
xo pasar o seu partido, o PSC.

Cada vez son máis as voces
que se alzan no seo dos socialistas
cataláns denunciando o sucursa-
lismo da dirección actual do PSC.
O malestar medra con concellei-
ros que se dan de baixa e militan-
tes que logo de moitos anos de-
ciden abandonar o partido. Mara-
gall aínda non o fixo, pero si a súa
muller, Diana Garrigosa.

As críticas escocen e proen
onde máis lle doe ao PSC: sucur-
salismo e submisión ante Ma-
drid. As mesmas que lle viñeron
realizando tanto desde CiU coma
desde ERC. “Estanlle facendo a
campaña aos nacionalistas” afir-
man fontes socialistas.

Maragall perdeu a “confian-
za” de José Luis Rodríguez Za-
patero porque lle “deixou pasar a
Madrid un Estatuto con moitas
máis competencias que pretendí-
an no PSOE”, explican fontes
próximas a Maragall. As mesmas
que afirman que o president ante-
puxo os intereses de Catalunya
aos do partido e aos seus propios.

Pero a substitución de Mara-
gall, o ascenso de José Montilla
a candidato da Generalitat e o re-
levo de Joan Clos por Jordi He-
reu na alcaldía de Barcelona, non
son máis ca o triunfo da chama-
da “Revolucións dos Capitáns”,
aínda que tenten explicalo desde
o relevo xeracional.

Pódese dicir que esta revolu-
ción comezou o 20 de marzo de
1992 cando Jordi Pujol obtivo a
súa terceira maioría absoluta. Da-
quelas os alcaldes e dirixentes te-
rritoriais do cinto de Barcelona, a
maioría fillos de emigrantes, e
máis en consonancia co PSOE que
co PSC, decidían tomaren o con-
trol do partido e propiciar o relevo.

Así, no congreso de Sitges, en
febreiro de 1994, conseguiron de-
capitar a Raimón Obiols, candida-
to a Generalitat e referente partida-
rio. Os críticos tentaron que Narcís
Serra e Maragall asumisen o lide-
rato e a candidatura do partido. Es-
tes negáronse a ser “xenerais” en
mans dos capitáns, pero, sobre to-
do, rachar coa liña catalanista, co-
mo propoñían estes críticos.

Todo se resolveu con parches e
unha dirección colexiada na que
Montilla, alcalde de Cornellá, ocu-
paría a Secretaría de Organización.

Os relevos internos fórense
aprazando perante a división in-
terna e os bos resultados recolli-
dos por Maragall. Pero neste

tempo tamén se ían agrandando
as diferenzas ideolóxicas, que se
poderían resumir no intento de
autonomía do PSC e na teima do
PSOE de metelo en cintura como
unha agrupación federal máis.
Catalanismo versus centralismo.

Con Zapatero na Moncloa,
teimando a unificación partida-
ria, e un Estado plurinacional á
súa medida, impúxose xa de vez
a marxinación do catalanismo e
a tradición autónoma do PSC an-
te as teses centralistas do PSOE.

Pacto con CiU

Zapatero necesita máis de CiU
que do sector catalán do PSC.
Foille máis fácil chegar a un
acordo con Artur Mas que cun
Maragall que apostaba por un
pacto de esquerdas en Catalunya.

Zapatero precisa da compren-
sión e do apoio do capital catalán
e xa lle fixeran chegar nunha co-
mida en Barcelona meses antes
do pacto con Mas cal era a súa
postura: un pacto con CiU tanto
en Catalunya como en Madrid.

E a ese se afanaron uns e ou-
tros durante varios meses, até lo-
grar asinaren o acordo estatuta-
rio e que Mas saíse na foto da
Moncloa con Zapatero. O Esta-
tuto quedaba descafeinado pero
Catalunya tería máis diñeiro do
Estado e as súas empresas, axu-
das para a expansión.

Desde ERC, os socios de
Maragall, ollaron tarde a xogada.
Mesmo hai un sector que non se
deu moi ben conta do que está a
pasar. Pensa que as críticas desde
Madrid e a campaña contra Jo-
sep-Lluís Carod-Rovira son froi-
to de que o líder dos republica-
nos cometeu erros. Por non se
suficiente “fino” á hora de facer
política e moi “esquerdista”.

Dicíanllo o outro día nunha co-
mida de destacados nacionalistas
sen adscrición partidaria a Joan
Puigcercós: “non cometas o erro de
pensar que critican a Carod polos
seus erros senón por ser o referente.
Se o fas pagaralo finalmente ti, se é
que consegues desbancalo”.

ERC anda a procurar o seu
camiño logo do fallo do pacto
entre os nacionalistas e a esquer-
da en Catalunya. O Estatuto dei-
xounos malparados e, como no
PSC, seguen pervivindo dúas co-
rrentes políticas que nunca se de-
ron integrado de todo.

Que goberno?

Agora a discusión xiran en se
apostan de novo por un goberno
cos socialistas ou se viran a estra-
texia e se decide por gobernar con-
xuntamente con CiU. De momen-
to, a decisión de consenso é non
facer unha campaña forte a prol

das bondades do tripartito, que só
Iniciativa per Catalunya semella
defender con todas as súas forzas.
Para ir tirando, Carod afirma que
eles están “pola independencia”.

Hai moitos en ERC que pen-
san que, aínda que reeditasen os
bos resultados do 2003, non ían
ter posibilidade de definirse.
Afirman que o pacto entre Mas e
Zapatero leva consigo un gober-
no  socialverxente (CiU-PSC).
Consideran que a presidencia vai

ser para Mas porque en Madrid,
tanto ao PSOE como aos poderes
do Estado, elle mellor unha CiU
no poder en Catalunya que un
goberno entre nacionalistas de
esquerdas e socialistas que non
se axeonlle perante a Moncloa.

Pero o debate tamén se estar a
dar en CiU. Aínda que a dirección
teña aprobado ese pacto, as bases
tamén son renuentes, sobre todo as
de Convergència, principalmente
as súas mocidades. Afirman que

non queren volver á política de re-
nunciar ao poder político en tro-
ques de diñeiro, que caracterizou o
pujolismo, tanto con Miquel Roca
como con Josep Antoni Duran.

Outros, polo contrario, de-
fenden que un maior poder políti-
co, sobre todo das súas empresas,
é o mellor camiño cara a súa “inte-
gración nacional en Europa”. Se
ese poder económico se acompaña
con peso nas decisión de Estado, o
camiño óllano máis fácil.

Pero a sociedade catalá é un-
ha sociedade viva que xa logrou
máis dunha vez que algúns parti-
dos tivesen que mudar apurada-
mente de estratexia. 

O gran problema que se lles
presenta agora é o aumento do nú-
mero de inmigrantes. O debate es-
tá tamén servido de como vai afec-
tar non só aos resultados electo-
rais, senón á propia nación catalá.

A maioría coincide en afir-
mar que está a nacer unha nova
Catalunya. Como será?♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Os partidos cataláns celebran a Diada no medio
dun forte debate interno sobre a liña que seguir nas próximas eleccións

O gran capital catalán aposta por un pacto CiU-PSC
B. LAXE

Catalunya celebrou a Diada do 11 de setembro no medio dun
forte debate interno de todos os partidos ollando cara ao hori-
zonte electoral do 1 de novembro. Só o gran capital catalán se-
mella ter as cousas claras e xa hai tempo que está a mover os
seus fíos para que o resultado final sexa un pacto do PSOE con
CiU, tanto en Barcelona como en Madrid. Ao fondo, ábrese un-
ha nova Catalunya polo peso cada vez maior dos emigrantes.

Josep Lluis Carod-Rovira e Pasqual Maragall



Israel afirmou que o seu ob-
xectivo é a “destrución de Hez-
bolá” nos primeiros días da
ocupación do Líbano. Non em-
bargante, atopouse cunha re-
sistencia que non agardaba e
non puido cumprir eses obxec-
tivos. As informacións afirman
que o exército ocupante sufriu
fortes pérdidas. Pode explicar-
nos cal é a situación?

Os medios de comunicación
occidentais enganan a xente
cando lle din que están a bom-
bardear posicións de Hezbolá.
Iso é mentira. Israel está a mar-
tirizar civís inocentes. Pero en
todos os lugares onde nos cru-
zamos cos invasores fixémolos
retroceder. Estamos actuando
con cautela e é falso que dispa-
remos os nosos mísiles contra a
poboación civil. Só disparamos
de forma controlada e contra
obxectivos previamente identi-
ficados. Neste punto, hai que
puntualizar que Israel estivo
empurrando deliberadamente
os árabes que viven no seu te-
rritorio cara á fronteira co Líba-
no. Preséntanos como brancos
para que nós disparemos. Mais
nós non lle facemos o xogo a
esta provocación. Estamos re-
xeitando a invasión, e iso que
non utilizamos aínda o noso ar-
senal máis importante.

É posíbel que o Líbano se
enfronte novamente á ameaza
dunha guerra civil?

Non soamente o Líbano se-
nón tamén toda a rexión. O réxi-
me sionista busca a polarización
coas tensións entre grupos étni-
cos, seitas e crenzas. A súa es-
tratexia de atacar o noso país ta-
mén o confirma. Mais Hezbolá
arruinoulles o xogo. Os pobos
oprimidos de Oriente Medio vi-
ñeron en defensa nosa e nos
proveeron o seu apoio. Recibi-
mos amparo incluso de socialis-
tas e cristiáns. A día de hoxe, to-
do o Líbano está unido: todas as
etnias e ideoloxías sabemos
quen son os nosos amigos e
quen os nosos inimigos.

Hai que lembrar que os EE
UU estabeleceron falsas organi-
zacións islámicas como frontes
de colaboración, xa na época da
URSS. Estas forzas, ademais de
crearen discordia entre as seitas
para beneficio estadounidense,
tamén loitaron contra os revolu-
cionarios. Porén, as condicións
agora mudaron. Sadam Husein
antes de ser inimigo foi principal
colaborador dos norteameri-
canos contra Irán, contra os kur-
dos e contra nós. Non imos caer
neses trucos

A pesar dos ataques contra
Palestina e o Líbano, os gober-
nos árabes permanecen en si-
lencio. Por que?

A maioría deses países son
colaboracionistas. Por exemplo,
en Arabia Saudita hai fatuas(1)

contra nós. Son fatuas bastante
graciosos que nin sequera os
pobos deses países cren. Son
decretos preparados polos EE
UU. Só buscan enfrontar árabes
contra árabes e non van conse-
guir nada de nós. Sempre bus-
can a división, como pasou no
Irak, pero a súa intención cae
en saco roto. Os iraquís xa sa-
ben cal é o xogo. Viviron con
Sadam Husein ese sistema de
usar os sunnitas contra xiítas e
kurdos. Agora hai moitos Sa-
dams tentando prender a chama

da guerra civil grazas aos cartos
estadounidenses. O noso princi-
pal labor, arestora, é alertar so-
bre os perigos de matarnos en-
tre nós para beneficio de Was-
hington e Tel Aviv.

Como son as relacións de
Hezbolá con outros países do
mundo?

Estamos atopando un clima
de colaboración inédito en áre-
as afastadas da nosa. O exem-
plo máis concreto foi o do pre-
sidente de Venezuela, Hugo
Chávez. O que non fixo a maio-
ría dos Estados musulmáns fí-
xoo Chávez, que retirou o seu
embaixador de Israel. Ademais,
comunicounos o seu apoio, algo
que aumentou considerabel-
mente a nosa moral. 

Xustamente, chama a aten-
ción ver tantos cartaces do Che
Guevara ou do propio Chávez
en Beirut.

Latinoamérica sempre foi un
grande exemplo para nós. Os
movementos de resistencia con-
tra os Estados Unidos foron un
exemplo de primeira magnitude
para nós. Eles están a guiar os
pobos oprimidos. Case en todas

as casas do Líbano se coñece a
Chávez e o Che e falaranlles de-
les con aprecio.

Pero o Che pertencía ao
movemento socialista, que
afirmaba aquilo de que a “reli-
xión é o opio do pobo”.

As caras do Che e Chávez
conviven placidamente coas de
Khomeini ou Sadr. Somos ami-
gos dos socialistas pero quere-
mos seguir o noso propio camiño
cara á liberación dos oprimidos.
Mentres haxa respecto mutuo,
non hai potencia imperialista que
nos poida derrotar.

Volvendo ás ameazas da re-
xión, pensa que o ataque ao Lí-
bano responde a unha estrate-
xia dirixida contra Siria?

O interese estadounidense é
converter a rexión de Oriente
Medio nunha zona plenamente
colaboracionista. Agora mes-
mo, nós, Irán e Siria somos as
principais “ameazas” a ese pla-
no. Neste deseño se inclúe o
asasinato do ex primeiro minis-
tro libanés Refik Hariri, os es-
forzos para conseguir a retirada
dos sirios e a previsión de ata-
que contra Teherán. Queren

transformar o Líbano nun Kó-
sovo pero non vai logralo. Que-
ren convencer a opinión públi-
ca de que Irán é un perigo por-
que ten armas nucleares. Men-
tira, os Estados Unidos e Israel
son as meirandes potencias nu-
cleares da zona. O arsenal ató-
mico é só unha escusa para
xustificar un ataque futuro.

En Occidente din que Hez-
bolá está dirixido por Irán.

Iso é unha gran mentira.
Nós somos unha organización
independente libanesa. Non re-
cibimos ordes de ninguén. Pero
isto non significa que forme-
mos alianzas. A nosa posición
coincide coa siria e iraniana.
Eles son os nosos irmáns. Opo-
rémonos contra calquera ataque
contra estes países con todo o
noso sangue. Defendemos a re-
sistencia global contra o impe-
rialismo global.♦

ROZA ÇIGDEM ERDOGAM e MUTLU

SAHIN son xornalistas turcos.

(1) No Islam, pronunciamento legal dunha
autoridade relixiosa sobre algún tema
específico.
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Setembro
negro
GUSTAVO LUCA

No día dos atentados de
Manhattan todas as
emisoras volven ás

torres incendiadas na beira
do xeado río do Leste e no
ancho mundo acenden cande-
as polos que morreron na he-
catombe de metacrilato,
aluminio e fibra de vidro.
Nas prazas máis remotas de
Polonia, por exemplo, arde
moita cera polos mortos do
atentado. 

Como consecuencia da re-
petición de imaxes, xa hai
quen considera setembro coma
un mes de referencia para a
historia da Unión, tan
importante coma o de xullo
para Franza ou maio para No-
ruega. Non é así nos países de
Oriente próximo que saben
que setembro é o mes que co-
memora a resistencia do pobo
palestino. En setembro de
1970 a Lexión Xordana con
90.000 soldados e armamento
pesado provocou unha desfeita
sobre as tropas da OLP que
contaban con moitos menos
efectivos e só armas lixeiras. A
carnizaría fora urxida e armada
por Inglaterra e os Estados
Unidos, que miraban con preo-
cupación o protagonismo
crecente dos palestinos nos pa-
íses árabes próximos. Os
palestinos chámanlle Setembro
Negro a aquela hecatombe na
que morreron 20.000.
Comezara o 17 de setembro.

O 5 e 6 de setembro de
1972, un comando da organi-
zación palestina Setembro
Negro secuestrou once atletas
israelís que participaban nos
Xogos Olímpicos de Múnic.
A policía bávara disparou
contra os palestinos e na
explosión que seguiu morre-
ron secuestrados e secuestra-
dores. O 16, 17 e 18 de
setembro de 1982, Ariel Sha-
ron, daquela ministro de 

Defensa, enviou tropa e
tanques aos campos de
refuxiados palestinos de Sabra
e Chatila en Beirut oeste e
matou miles, na maioría
mulleres e nenos. En
setembro 1996 o concello xu-
deu de Xerusalem inaugurou
un túnel urbano baixo o
terreiro das mesquitas e na re-
volta palestina matou 76. Aín-
da o 28 de setembro do 2000,
Ariel Sharon entrou con tropa
armada no mesmo espazo de
referencia palestino e
disparou a segunda Intifada.

Non pode estrañar que
sobre todos os paises de
Oriente próximo irradiados
polo exilio da OLP se
estendese o convecemento de
que os atentados do 11 de se-
tembro 2001 eran parte da
guerra dos palestinos por
recuperaren a terra roubada.
E creno aínda a pesar da pre-
minencia das imaxes da
catástrofe de Nova York e da
nula atención que todos os
medios occidentais lle conce-
den á memoria viva do
Setembro Negro.♦

Saied Hasan Nasralá,
líder de Hezbolá

‘A invasión do Líbano busca impoñer
gobernos colaboracionistas en Irán e Siria’

ROZA ÇIGDEM ERDOGAM & MUTLU SAHIN

Falamos con Saied Hasan Nasralá, líder de Hezbolá, quen se
converteu nunha especie de símbolo da resistencia árabe. Es-
ta entrevista concedéunola o 13 de agosto, apenas horas an-
tes do anuncio do cesamento do fogo ordenado pola ONU.
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Se o “cristián renacido” presi-
dente estadounidense George W.
Bush reflexionase sobre o mun-
do post-11/S de 2001, atoparíase
con varias sorpresas desagradá-
beis, divididas en cinco claves:

PRIMEIRO. O terrorismo
global segue a estar presente,
nun ámbito xeográfico cada vez
máis amplo, con variados meca-
nismos de acción: Bali (2002),
Istambul (2003), Madrid
(2004), Londres e Sharm el
Sheik (2005), Ammán e Bombai
(2006), confirman esta tenden-
cia, amparada polo carácter des-
centralizado de Al-Qaeda e a
proliferación de células locais,
tan rápidas para activarse como
para desapareceren. Aínda que
non é hoxe a principal ameaza
para a seguridade mundial, nin
Washington nin Al-Qaeda po-
den sacar conclusións vitoriosas
da “guerra internacional contra
o terrorismo”. 

SEGUNDO. Existe un miste-
rio total en torno ao paradoiro
de Osama ben Laden.

Non obstante, o “inimigo nº
1 dos EE UU” aparece cada vez
menos en vídeos e fitas radiofó-
nicas, suplantado por un cada
vez máis activo Aiwan al Za-
wahiri, o seu lugartenente. Isto
aumenta todo tipo de especula-
cións relativas á saúde física do
saudita e tamén sobre un posí-
bel cambio de dirección na cú-
pula de Al-Qaeda. Tras o espec-
tacular golpe asestado o 11-S,
Al-Qaeda semella funcionar en
dúas direccións: como “mensa-
xe ideolóxica” e como “franqui-
cia” do terrorismo global. Pero
a “yihad global” da ideoloxía
alqaedista aínda non provocou
ningún cambio radical no mun-
do musulmán.

TERCEIRO. Os casos de
Guantánamo, os voos ilegais da
CIA, as torturas nos cárceres de
Abu Ghraib e Bagram, as escoi-
tas e detencións ilegais, os es-
cándalos dos servizos de inteli-
xencia que salpican altos cargos
da administración de Bush, e a
falacia das armas de destrución
masiva de Sadam Husein, son
síntomas evidentes da perda de
credibilidade e capacidade mo-
ral de Bush. O seu legado perni-
cioso amosa unha serie de me-
canismos ilegais para dinamitar
todo tipo de convencións inter-
nacionais de defensa dos derei-
tos humanos, en aras de conser-
var intacta a súa política de se-
guridade nacional. 

CUARTO. O Oriente Medio
post-11/S acredita o fracaso da
diplomacia unilateral e a tese da
“guerra preventiva” ideada por

Bush no 2002. O caos iraquí
confirma esta premisa, marcada
pola flagrante de violación do
dereito internacional e a violen-
ta transición post-Sadam. Ou-
tros efectos colaterais son o as-
censo xeopolítico dun Irán “nu-
clearizado”, o triunfo do isla-
mismo político de Hamas en
Palestina, a confirmación de
Hizbolá como poder político e
militar no espazo libanés, unha
Siria saíndo do illamento inter-

nacional, a radicalización do
mundo árabe contra Occidente e
Israel e o ascenso rexional do
antiamericanismo. 

QUINTO. Washington afron-
ta o mundo post-11/S como úni-
co poder hexemónico pero a súa
visión unilateral permitiu a pau-
latina perda de espazos de in-
fluencia, O caso máis significa-
tivo nótase nos cambios políti-
cos en América Latina, ante a
repentina viraxe á esquerda en

varios deses países. Aínda que
non son consecuencias directas
do 11-S, estase a observar o as-
censo global da China e a India,
o retorno de Rusia e unha Euro-
pa aínda enmarcada nos seus di-
lemas de identidade. Paralela-
mente, no actual espectro políti-
co internacional, ser estreito
aliado de Washington non é un-
ha benéfica garantía política.
José María Aznar, Tony Blair e
Silvio Berlusconi poden certifi-

car esta aseveración.
O 11-S Bush obtivo un claro

apoio interno e mundial que se
esmerou en desgastar progresi-
vamente nos anos posteriores.
Este balance é tan negativo que
até o Partido Republicano pode
perder o Congreso nas eleccións
lexislativas de novembro próxi-
mo e a Casa Branca nas presi-
denciais de 2008. Tomando dis-
tancia da súa reelección no
2004, o discurso da “guerra
contra terrorismo” xa non serve
de arma electoral para un Bush
cada vez máis impopular entre
os estadounidenses.♦

ROBERTO MANSILLA BLANCO

é analista do IGADI.
www.igadi.org.

Bush e o 11-S
ROBERTO MANSILLA

Aquí fóra

‘Até o Partido
Republicano pode
perder o Congreso

nas eleccións
lexislativas de

novembro próximo
e a Casa Branca nas

presidenciais de
2008”



CÉSAR LORENZO GIL
Xavier Gómez Noia logrou o 9
de setembro o triunfo na proba
de Hamburgo, valedeira para
a Copa do Mundo de triatlón.
Con este resultado, mantén in-
tactas as súas posibilidades de
obter podio nesta competición.
Arestora é terceiro na táboa
xeral, a falta de tres probas.

O triatleta ferrolán Xavier Gó-
mez Noia superou as dificulta-
des sufridas durante a carreira
de Lausana (Suíza) e recuperou
creto e ánimos após a proba da
Copa do Mundo que se celebrou
o 9 de setembro en Hamburgo
(Alemaña). Diante de 60.000
persoas, o galego superou con

autoridade o suízo Sven Riede-
rer e o australiano Bradley Kah-
lefeldt. Proba do esforzo e von-
tade que tiña nesta proba foi a
marca en carreira, dez quilóme-
tros en 29 minutos e 3 segun-
dos, case un minuto por debaixo
da mellor marca galega da tem-
pada en pista.

Con esta vitoria, Noia sitúa-
se na terceira posición da clasifi-
cación xeral da Copa do Mundo
de triatlón, a só tres probas para
o final da competición. Agora
mesmo, Kahlefeldt é o líder, con
250 puntos; segundo é o esta-
dounidense Hunter Kemper, con
238 –pero ten unha carreira máis
no seu haber. Noia ten 228 pun-
tos e debe correr dúas probas

obrigatoriamente. De correr as
tres, podería eliminar o seu peor
resultado até o momento, o déci-
mo posto obtido na proba de Do-
ha (Qatar).

A seguinte cita co triatleta
galego podería ser Pekín, onde
se celebra unha proba a finais de
mes. As dúas últimas, a de Can-
cún (México) e Nova Plymouth
(Nova Celandia) celebraranse en
novembro.

O outro galego que compite
nesta copa, o ordense Iván Raña,
escolleu non participar en Ham-
burgo e agora mesmo ocupa a
décima praza na xeral. Ambos os
dous son as meirandes promesas
galegas de cara aos Xogos Olím-
picos de Pekín 2008.♦
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O perigo da emocionalidade é
que non permite observar con
perspectiva. Isto é moi frecuen-
te cando ten lugar un éxito co-
mo o que aconteceu no pasado
xullo con Óscar Pereiro Sío

Todos estamos ledos de con-
templar a magnífica actuación
deste deportista que facilitou o
soñar de galegos espallados por
todo o mundo. Ninguén dubida
da xesta nin do mérito e por su-
posto o orgullo ten motivos
máis que sobrados. Por todo is-
to, sería interesante aproveitar a
ocasión para lembrarlles aos di-
rixentes que acudiron a recibir a
Óscar e aqueles que gostan de
gabarse do seu apoio ao depor-
te, que este mozo ten un fillo e
como el moitos outros rapaces
na Galiza están pendentes dun
futuro por acontecer. Quérese
dicir con isto que para poder
chegar Óscar a conquistar o tí-
tulo no Tour tivo que pasar an-
tes por toda unha carreira praga-
da de obstáculos, de esforzo e
de adestramentos. 

O éxito no deporte nunca
chega por fortuna, porque para
que esta sorría é necesario ter
un traballo feito de antemán que

é preciso apoiar e incentivar,
naquelas etapas máis difíciles e
comprometidas como son a in-
fancia e a adolescencia.

Para que un ciclista ou cal-
quera outro deportista alcancen
o cumio, teñen que pasar pri-
meiro polo val e son moitos os
que nin sequera teñen a oportu-
nidade por falla de presuposto e
de sensibilidade política. Moitos
rapaces non teñen o mínimo pa-
ra poder xogar, para adestrar.
Non contan con espazos, con
material, con monitores, xa que
o deporte é considerado como
unha actividade menor fronte a
todas as demais áreas da vida en
comunidade. Basta mirar os pre-
supostos dos concellos destina-
dos a Cultura, Urbanismo, Fa-
cenda, Educación, etc. Todos
contan con cantidades manifes-
tamente superiores tanto de for-
ma absoluta como de forma pro-
porcional. A isto hai que enga-
dirlle o afán dos políticos por
subvencionar os clubs máis po-

derosos que están unicamente
centrados nas categorías de
adultos e que basean toda a súa
política na fichaxe de persoas xa
formadas doutras zonas que non
contribúen ao fortalecemento da
base necesaria para crear cimen-
tos sólidos. Todo se deixa en
mans da permuta de xogadores e
na fortuna de persoas como
Óscar, que nun momento deter-
minado da súa carreira ven co-
mo xorde unha posibilidade
nunca antes acontecida.

Abundantes estudos demos-
tran que apoiando a base é moi-
to máis sinxelo obter éxitos, pe-
ro se o apoio vai destinado uni-
camente aos clubs con categorí-
as superiores a base esmorece,
producíndose un abandono pro-
gresivo da práctica deportiva.
As Escolas Deportivas Munici-
pais, os Colexios coas clases de
educación física e os clubs de
barrio ou de base son os ele-
mentos fundamentais para un
futuro certo. Apoiemos con in-

fraestruturas, coa profesionali-
zación dos monitores, co reco-
ñecemento da educación física,
coa creación de escolas deporti-
vas nos concellos, e desta forma
non haberá 10 rapaces obesos
por un deportista campión, se-
nón dez campións por un rapaz
con problemas de obesidade.

Agora mesmo, como vimos
noutros artigos, o índice de obe-
sos aumentou alarmantemente
na poboación infantil e nos
adultos e por tanto adícanse re-
cursos para paliar a situación.
Se os presupostos para a educa-
ción física e o deporte se am-
pliasen non teriamos que la-
mentar este problema acuciante.

O éxito de Pereiro no debe fa-
cer esquecer a cantidade de rapa-
ces que loitan cada ano nos dis-
tintos equipos e que non saen na
prensa, son moitos e anónimos e
por iso dende aquí quero brindar-
lles o meu respecto, o meu agari-
mo e o meu apoio. Os triunfos
son de todos pero as derrotas ta-

mén deben selo. As homenaxes
non poden ofrecerse só para os
que alcanzan o éxito. Non mere-
cen as recepcións de políticos e
institucións só os triunfadores,
tamén os que se esforzan, loitan e
sofren con dignidade, con honra-
dez e honestidade, algo que é fa-
cilitado polo deporte entendido
como unha escola de vida e non
só como un negocio e un unha in-
dustria máis.

Galiza conta coa materia
prima necesaria para sentirse
orgullosos e estamos no tempo
de aproveitar e impulsar tanta
xente que estaba necesitada dun
cambio. Se perdemos esta opor-
tunidade por personalismos es-
tériles, por facer política de es-
pectáculo mediático que só ser-
ve para conseguir que nos ilu-
minen os focos, estaremos hipo-
tecando un futuro que non per-
doa e que pasará factura dunha
forma cruel e inescusábel.

Os actores do poder teñen a
derradeira verba e esperemos
que saiban entender cal é o seu
papel nas circunstancias que es-
tamos a vivir.♦

jgledo@terra.es
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O deporte con perspectiva

O ferrolán gañou a proba de Hamburgo e é terceiro na clasificación xeral
GÓMEZ NOIA,
con paso firme na Copa do Mundo de triatlón

Xavier Gómez Noia, no centro, nunha imaxe de arquivo, xunto con Iván Raña, dereita.



Deseño escandinavo
na Fundación Barrié
A sede viguesa da Fundación Pedro Ba-
rrié de la Maza acolle até o mes de no-
vembro a mostra Deseño escandinavo.
Máis alá do mito. Producida polo museo
Nacional de Arte, Arquitectura e Deseño
de Oslo, a mostra presenta a través de
202 obras un percorrido polo deseño
nordico dos últimos cincuenta anos.
Composta por pezas de mobiliario, mo-
da, cristalería, tipografía, publicacións,
iluminación ou tecnoloxía, a exposición
formula un debate sobre os estereotipos
e tópicos atribuídos a estas creacións.♦

In the Ocean,
canción do verán
A canción In the Ocean do músico coru-
ñés Pulpiño Viascón, foi o tema seleccio-
nado como mellor canción do verán no
concurso A polo ghit, organizado por Viei-
ros e a Radio Galega. O xurado, compos-
to por Nonito Pereira, Xil Ríos, Mónica
Ares e Pía de Tolomei, escolleu entre máis
de trinta propostas a canción do coruñés,
con retrouso en inglés e letra en galego. Co-
mo premio, o músico gravará un videoclip
que producirá e emitirá a TVG. Os finalis-
tas foron a Banda Potemkin, A banda da se-
ñorita Tomasa, The Homens e Guezos.♦

Olladas fotográficas
na Coruña
Durante o mes de outubro celebrarase o
festival de fotografía Olladas’06 no
que se desenvolverán obradoiros, cinco
exposicións, mesas redondas en dife-
rentes cidades galegas e no que se pro-
xectarán os traballos de 31 fotógrafos
noveis do Estado, entre os que se ato-
pan os galegos Andrea Costas, Iria
González, Carmela Gil, Fran Herbello,
Enrique Liste, Alex Mene ou Eva Mendo-
za. Os obradoiros, abertos a todos os inte-
resados, serán impartidos por profesio-
nais recoñecidos como Letizia Bataglia,
Richard Kalvar ou Arianna Rinaldo.♦

ulio Leal é o novo coordenador da
Aula de Filosofía de Pontevedra, en
substitución do finado Fernando
Pérez. Leal é catedrático de
Filosofía nun centro de ensino

medio da cidade do Lérez. O seu primeiro reto
será o deseño da vindeira Semana Galega de
Filosofía, que se vai celebrar na primavera do
2007. Sen saírmos de Pontevedra, hai que salien-
tar o inicio da tempada de música clásica, lírica e
danza, que se estenderá no Centro Social
Caixanova de Pontevedra até decembro. A partir
do 28 de setembro actuarán a Real Filharmonía
de Galiza, o ballet de Víctor Ullate, a Orquestra
Nacional Checa, a ópera Norma, de Vincenzo

Bellini, a orquestra de cámara Kremerata
Báltica –acompañada polo violoncellista letón
Mischa Maiski–, e a Orquestra Sinfónica de
Galiza. Os prezos dos abonos van desde os
78,30 euros do anfitreato e palcos aos 94,50 da
poltrona. E seguimos coa música. A praza da
Vila de Sarria acolle o 16 de setembro, a partir
das 10 da noite, un concerto de Marful, un dos
grupos musicais máis orixinais e gabados tanto
pola crítica como polo público galegos. E gaban-
zas tamén recibiu a obra de Alexandre de la Sota,
arquitecto pontevedrés do que se cumpren dez
anos do seu pasamento. Como homenaxe, a sala
“A Chocolataría” de Santiago acolle a súa exposi-
ción “Proxectos e maquetas” até o 11 de outubro.♦
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Andrea Costas.
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XAN CARBALLA



As súas cancións foron un con-
traponto nunha época na que a
mensaxe directa nos recitais era
unha especie de espoleta frente á
frustración da ditadura. Amante
aínda hoxe da forza crítica e iró-
nica do cancioneiro medieval ga-
lego Quintas Canella plasmouno
no seu único traballo discográfi-
co, Porque non mundo minguou
a verdade, que no seu propio tí-
tulo retrata unha época de falta de
liberdade, aínda que fose tomado
duns versos escritos por Aires
Nunes setecentos anos atrás.

“No tempo coincidín con Vo-
ces Ceibes, que eran un círculo
pechado, e dos que non cheguei a
formar parte. Como cheguei á
música en galego? Foi Madrid,
onde marchei a estudar con deza-
seis anos, cando sofrín o choque
cultural, porque aínda que falaba
o castelán non me entendían po-
las miñas construcións galegas, e
aínda habendo un idioma común
eramos moi diferentes. Disto dá-
baste conta porque malia que non
percibises a diferenza eles si te
vían alleo. Meu pai tiña unha pe-
quena libraría e taller de encader-
nación e un amigo deulle uns li-
bros para amañar do tempo da re-
pública e entre eles o Sempre en
Galiza. Lino e empezoume a si-
tuar as cousas no seu sitio. A min
gostábame escribir poemas e ta-
mén pensaba en facer un grupo
de rock, como moitos rapaces da-
quel tempo. Pero foime negada a
arte de tocar un instrumento agás
a zanfona na que só era preciso

puntear e seguir a melodía. Re-
sultábame fácil tirar a música que
trae consigo cada verso e aínda
que limitado para a interpreta-
ción, as cousas viñeron dadas
porque non había quen cantase as
miñas pezas e lanceime”.

Para Quintas Canella as mo-
tivacións e o balance daquela
época son dispares, “non sei ben
o que pretendíamos e quizais nin-
gún o soubésemos. Unha vez
coincidindo con Miro Casabella
preguntámonos Faríamos ben? e
concluíamos que fixéramos o
que tiñamos que facer. Non tiña-
mos grandes pretensións e acaso
fumos utilizados nun momento
no que estaba fervendo a política.
Os máis dos recitais acababan
con intervención da policía... e os
temas panfletarios que se facían
parecíame que non ían ter moito
futuro pero pensaba que había
que facer algo que calase máis no
noso  e que nos afirmase cultu-
ralmente, porque o demais estaba
sendo unha peza de loita contra
unha Ditadura que tería que aca-
bar. Tamén influía especialmente
na nosa posición o afán de trans-
gresión, bastaba con que estivese
prohibido para que nós quixése-
mos facelo”.

Aínda que cos ollos de hoxe,
case trinta anos despois, todo se
pode ver doutro xeito, parece
interesante saber como se con-
templaba naquel momento de
rupturas unha formulación basa-
da na poesía medieval, “cando
empecei eran máis simples os

plantexamentos musicais. Miro
apartábase un pouco porque a súa
maneira de tocar e cantar resulta-
ba diferente e era moi selectivo
nas pezas aínda que nas actua-
cións tiña que ceder ás servidu-
mes dun público que pedía o de
sempre. Esa necesidade do públi-
co condicionounos a todos. Lem-
bro un recital ateigado en Medici-
na, coa xente fervendo, e cando
subín e comecei con “Ai flores de
verde pino” fíxose un enorme si-
lencio. Rompía esquemas e ás ve-
ces berrábanme “Queremos mar-
chiña!!” e non era o que eu podía
ofrecer. Pero coido que algo in-
fluín en formular a música doutro
xeito, como despois cando o pri-
meiro disco de Emilio Cao que
representou un punto de infle-
xión. Algunha daquela música
máis panfleteira, carecía xa de
sentido, o que non quer dicir que
non haxa, aínda hoxe, lugar para
a crítica e a ironía”.

Casualidade e continuidade

“A chegada de todos nós á músi-
ca penso que foi casual. Ao prin-
cipio algúns tiñan conexións con
poetas, e de feito viviamos en cer-
ta maneira deles. Amin gostában-
me Manuel María, Ferrín, cousas
de Celso Emilio,... pero non tiña
contacto con eles.  O meu nome
artístico tomeino do meu segundo
apelido e Canella que é como é
coñecida a nosa familia en Alla-
riz, os da casa da Canella. Foi ta-
mén unha maneira de manter un

certo anonimato porque percibía
que cantar era algo que excedía as
miñas posibilidades”.

Lembra tamén as discusións
e os debates que se daban, sobre-
todo entre diferentes concep-
cións políticas que acababan re-
percutindo na agrupación dos
músicos, unha vez disoltos Voces
Ceibes en decembro de 1974.
“Daquela todos eramos moi críti-
cos con xente como Andrés do
Barro ou Xoán Pardo, e penso
que visto desde agora foi unha
equivocación, comprensíbel tal
como era os debates de entón,
porque finalmente contribuiron a
facer algo que quedou ahí e ta-
mén influiu na consideración do
galego. Apena é non facer graba-
cións das conversas que mantiña-
mos entón, eran moi pouco rea-
listas e verdadeiro sexo dos an-
xos. Para min resultaba máis im-
portante a afirmación que o con-
tido, e xa era importante aquel
que cantaba nunha orquestra,
presentaba a actuación en galego
e botaba pezas galegas. Pero ta-
mén había un afán de trascenden-
cia cando non deixabamos de ser
unha peza máis que sumaba...”

No que podemos chamar o
mundo da canción de autor prac-
ticamente ningún daqueles can-
tantes pasaron o corte dos anos
oitenta, “moi poucos seguiron
coa música máis que ocasional-
mente ou fóra da intervención
pública ou grabando,... O noso
erro foi intentar facer cousas co-
mo os demais cando nós tiñamos

que intentar seguir o noso cami-
ño. Por exemplo, a nosa maneira
de tocar a guitarra ten que ter un
xeito específico e quizais é por-
que os referentes moitas veces
son equivocados. Ahí atrás, en
Londres, escoitei nunha televi-
sión unha reportaxe de música
escocesa e tocaban diferente desa
especie de esterotipo de música
celta, que parece que toda ten
que ter un mesmo xeito. Xa a
propia denominación pareceume
equivocada. O problema dos hí-
bridos é que son infecundos e
chega un punto en que pouco van
dar de así. Estaría máis por unha
música atlántica, que non tivese
un carimbo. Algúns grupos de
rock galego chegaron a ter máis
persoalidade galega que os que
pretendiamos estar na canción ou
no folk, quizais porque colleron
unha liña nova máis rompedora”.

Preguntámoslle se o abando-
no foi por extinción do público,
“a xente non quería máis e os pro-
pios concellos xa non nos chama-
ban. Nunha entrevista en Santia-
go xa só pedían xente que enche-
ra prazas e ademais a televisión
xa tampouco quería nada galego.
Non había mercado, nin actua-
cións, e iso pasou da noite para a
mañá. Non podemos facer com-
paracións co que pasou en Cata-
luña nin no País Basco, porque as
situacións son moi diferentes. Os
galegos somos moi alleeiros e
moi propensos á aculturación.
Son conscente de que nun progra-
ma de festas ten que haber de to-
do, pero nós caimos por comple-
to de toda programación e iso
coincidiu con aquela época do
pasotismo. Cambiaron as motiva-
cións mo rapidamente e iso foi o
que me sorprendeu e máis me fi-
xo esmorecer. O discurso político
xeralizado era  o da cultura e o
popular, e iso de repente desapa-
receu. O sorprendente é que as
novas cousas que apareceron na
música galega non deixaron para
nós nin unha soa raigaña”. 

Faltou acaso unha figura, pre-
guntamos “era difícil porque tiña-
mos moitos condicionamentos.
Tiña que darse a coincidencia de
creativo e bó músico e estar dis-
posto a ser minoritario porque pa-
ra traspasar determinadas alfán-
degas hai que estar disposto a re-
nuncias. O seu espazo íase limitar
a Galiza e as casas de discos non
ían facer unha especial aposta. E
tampouco había medios de comu-
nicación que nos apoiasen”.

Un disco frustrado e a posibi-
lidade de voltar é a nosa derradei-
ra curiosidade, “o disco que esta-
ba xa para facer  era cos músicos
que despois formaron Doa. Pero
a casa de discos quería músicos
de estudo e coa miña voz. Como
eu non aceptei abandonaron.
Máis adiante tentei entrar nos cir-
cuítos, e xunteime cos mesmos
músicos de Doa.  Chegamos a ac-
tuar pero sen continuidade, por-
que a min abondábame pero outra
xente requería máis profesionali-
zación, e non foi viábel. Grabei
tamén algunha cousa como nun-
ha homenaxe colectiva a Celso
Emilio, nunhas pezas medievais
que me encargara a Xunta e nal-
gunhas composicións que grabou
Miro Casabella e tamén para
Uxía e máis nada. Volver dalgún
xeito? Sempre podería ser”.♦
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Noticia dun pioneiro da música galega nos anos 70

Quintas Canella
‘Da noite á mañá quedamos sen público’

XAN CARBALLA

No ano 1978 publica Porque no mundo minguou a verdade, un traballo  singular no panorama dos cantautores daquel momento. Quintas
Canella, nome artístico  de Xosé Veloso Quintas (Allariz, 1947), desapareceu despois do mapa musical, cando xa tiña pronta unha segun-
da gravación, Galiza no país das marabillas. Nesta conversa lembra aquela etapa e insinúa aa posibilidade de novos proxectos musicais.

X. CARBALLA
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Entre o 4 e o 22 de outubro
desenvolveranse en Ourense
as XVIII Xornadas de Ban-
da Deseñada, organizadas
pola Casa da Xuventude co
Colectivo Phanzynex, baixo
o patrocinio da Dirección Xe-
ral de Xuventude e Solidarie-
dade e da Concellaría de Cul-
tura, Festas e Festival de Ci-
ne do Concello de Ourense.

O cartel desta edición na que os
pioneiros ourensáns chegan á
maioría de idade, está asinado
por Alberto Vázquez, que tamén
é obxecto dunha exposición mo-
nográfica. Alberto Vázquez (A
Coruña, 1980), que estudou Be-
las Artes en Pontevedra e Valen-
cia, ten gañado varios premios
nos certames de BD convocados
pola Xunta nos últimos anos
(Imaxe Artística, Na Vangarda),

así como o premio Injuve. 
Entre as outras exposicións

que comporán boa parte do pro-
grama deste ano está a dedicada
ao tándem formado por Fontde-
vila e Monteys, autores do se-
manario El Jueves, en que de-

senvolven xuntos a serie “¡Para
ti, que eres joven!”, e por sepa-
rado as tituladas “La parejita” e
“Tato”, respectivamente. Manel
Fontdevila (Manresa, 1965)
deuse a coñecer especialmente a
través da revista Mr Brain Pre-

senta, de Camaleón Ediciones. 
A mostra do Certamen Inju-

ve de Cómic e Ilustración 2005
inclúe as obras dos premiados
na modalidade de cómic (Alfon-
so Alonso, José Luis López Ru-
biño e Alejandro Romero Re-
che, Ana Bellido, Félix Díaz, J.
M. Ken Niimura, Jorge Parras,
Miguel Porto e Nicolay Trosh-
chinskiy) e na de ilustración
(Monserrat Batet, Martín López
Lam, Marta Antelo, Carlos
Arrojo, Silvia Bautista, María
Betrán, Diego Blanco, June
Crespo, Mar Hernández, Kira
Oriola e El Profesional del
Hambre), con presenza galega
entre os galardoados (Miguel
Porto e Diego Blanco), como
vén ocorrendo nos últimos anos.

Unha mostra con creadores
do colectivo galego Polaqia, que
celebra os seus cinco anos de ac-
tividade reunindo boa parte dos
autores de BD a través de diver-
sas monografías e da revista
Barsowia, e outra dos traballos
gañadores e seleccionados no
Certame Galego de Creadores
Novos “GZcrea 2006” na súa
modalidade de Banda Deseñada
—concurso convocado pola Di-
rección Xeral de Xuventude e
Solidariedade—, así como unha
mostra de BD portuguesa, nes-
tes momentos á espera de con-
firmación, compoñen, xunto con
presentacións e actividades rela-
cionadas, o programa das déci-
mo oitavas Xornadas de Banda
Deseñada de Ourense.♦

As xornadas de banda deseñada
acadan a maioría de idade
Celebraranse do 4 ao 22 de outubro en Ourense

Viaxe
a Oriente
Medio
RAMIRO FONTE

Haberá cousa de dous
anos e medio, pouco
despois do terrible aten-

tado contra os trens dos humil-
des en Madrid, realicei unha
viaxe a Beirut e Damasco.
Abofé que aquel  periplo senti-
mental contén suficiente mate-
ria literaria para unha novela
breve, estilo sonata de Valle-In-
clán, ou para unha serie de po-
emas, estilo reportaxe de James
Fenton. Anotei varios
aforismos desleixados en folli-
ñas con membretes de hoteis.
Pero os poemas ficaron a
medio escribir. Como fragmen-
tos literarios de min mesmo,
confrontados coas clásicas ruí-
nas que a crueldade da historia
arrombou naquelas paisaxes. O
motivo daquela viaxe resulta
cando menos insólito: unha ho-
menaxe poética a Pablo
Neruda. Levaba dous
singulares compañeiros de ruta:
Joan Margarit e Luis Íñigo Ma-
drigal. O poeta e arquitecto ca-
talán explicoume, como quen
mide un hendecasílabo ben
acentuado, a técnica de
construción dos colosais muros
que sosteñen Baalbek, o
Manhattan dos templos
romanos en ruínas. Naquel mo-
mento, os disparos dos kalash-
nikov azoutaban o aire sereno
do val da Bekaa. Polo que ó
hispano-chileno respecta, xeou-
me o corazón cando relatou as
xornadas do golpe pinochetista,
padecido en carne propia. E
diante da magnífica mesquita
dos Omeias, tiven o pracer de
escoitar dos seus labios os últi-
mos días de Borges, unha
famosa ruína literaria en
Xenevra, dos que el fora teste-
muña.  

O azar xoga unha partida
coas miñas lembranzas e
dispón enriba da mesa unha in-
numerable cantidade de
acontecementos: unha áncora
de pedra en Byblos, as bandei-
ras amarelas do Partido de
Deus, os sarcófagos de Tiro, as
cortesás que cantou Meleagro,
os ollos azuis mergullados en
whisky daquel embaixador, a
liña recta de San Paulo, o der-
viche que xira facéndome per-
der a noción do espazo… O
certo é que me entristece o fei-
to de non encontrar tempo, re-
fírome a tempo lírico, para so-
meter estas lembranzas vivas a
unha orde que me permita
arrebatárllelas ó esquecemento.
Unha parte considerable das
miñas percepcións políticas e
culturais mudaron naquela via-
xe. Seguimos sendo servos do
libro da historia. Desde aquela
convertinme nun lector devoto
de The Daily Star, o xornal
beirutí. E non é a primeira vez
que, ó pasear por certas zonas
das avenidas novas lisboetas,
me engana a luz atlántica-
mediterránea e penso que estou
na capital do Líbano. Teño
saudades do mar antigo da
civilización. Azul fenicio, case
con certeza.♦

O cómic galego actualmente
conseguiu estabilizar tres colec-
cións, disparellas e con públicos
obxectivos ben identificados
que serven para diversificar un-
ha oferta editorial que tivo sem-
pre problemas para se integrar
no noso mercado, por mor dos
seus altos custos. Arestora, é o
colectivo Polaqia o que máis no-
vidades presenta de cara ao ou-
tono. Amais da súa publicación

Barsowia,que chegou ao núme-
ro 8, xa se poden encontrar nas
librarías 38, de Luís Sendón e
Álvaro López; Tanque familiar,
de Diego Blanco e Corazón de
tormentas, de David Rubín.

A colección ‘BD banda’,
que se publica co apoio da edi-
tora Factoría K, presenta tamén
dous novos volumes: Detectives
audaces. O misterio da casa
trampona, de Josep María Be-

roy e Vilaverzas, de Miguel Ro-
bledo. Esta colección busca un
público prioritariamente infantil.

Para nenos, tamén está en-
focada a colección ‘Os Barban-
zóns’, de Pepe Carreiro, que
edita Toxosoutos. Até hoxe, xa
se publicaron tres títulos sobre
as aventuras desta familia de
castrexos: Baroña ou morte,
No solpor da prehistoria e A
noite de samaín.♦

Coleccións estábeis

Pormenor dun deseño de Pasqual Ferry.



Título: Os desherdados.
Autor: Henrique Dacosta.
Edita: Embora.

Esta novela do escritor ferrolán
Henrique Dacosta semella inse-
rirse no chamado realismo so-
cial. De feito faino. Boa parte
da novela, que
é o mesmo que
dicir boa parte
da voda de
Balbina, con-
siste en amo-
sarnos os tra-
ballos que esta
muller pasa. A
incidencia do
mundo laboral
é tremenda, di-
ta cada un dos
movementos
que as perso-
naxes realizan,
m e r g ú l l a a s
nun incesante
trafegar só in-
terrompido pola traxedia. Porén
non se pode dicir que chegue a
constituir algo semellante á épi-
ca laboral, todo o máis unha ho-
menaxe ao drama diario do tra-
ballador humilde e esforzado.
Tampouco o pretende, o seu co-
metido é o de ser o humus, o
plancto no que ha de emerxer a
traxedia, obxectivo final que
semella introducirse na vida de
Balbina desde a ficción e fun-
ción onírica, mais que está pre-
sente desde o primeiro momen-
to, moito máis presente do que
o lector e a protagonista agar-
dan, a pesar de que Balbina, xa
desde cativa se amosa como
unha boa gobernanta da súa vi-
da. Aspecto este que fica un
tanto difuminado entre tanta
angustia laboral.

Os protagonistas pertencen
case todos á categoria dos do-
minados (agás os curas, o mili-
tar Basanta e Guillermina e os
seus) e inclusive Balbina parte
dunha situación moi próxima á
picaresca. Máxime, isto é im-
portante, se cronoloxicamente a
acción ten lugar a pouco do gol-
pe armado franquista. O cal, se
por un lado lle proporciona co-
bertura ao traballo do home de

Balbina, é tamén ocasión de
lembrar a crónica da fortifica-
ción da cidade ferrolá por parte
das autoridades golpistas, en
momentos nos que preocupa
unha posíbel segunda guerra
mundial que se aveciña. Con to-
do, a relación entre dominantes
e dominados, fica abondo relati-
vizada no discurso, que mesmo
en certo momento emite acor-
des case idílicos da relación dos

militares cos civís. Resulta es-
tratexia de utilidade á hora de
salientar a traxedia que se ave-
ciña, mais non deixa de ser pou-
co críbel. No fondo, o que se
quere é escribir unha traxedia e
non auténtico realismo social e
iso aféctalle a todo o discurso.

O narrador mostra unha
marcada vontade de contar con
graza, moi dado ao estilo indi-
recto e ao resumo (algo propio
da narrativa curta) o que permi-
te e provoca o desencadeamen-
to do fluxo de acontecemento
en poucas liñas e en pouco tem-
po. Deste xeito o clima no que
se deenvolve o narrado decán-
tase só por acumulación, aínda
a pesar das interrupcións que
supoñen os inicios dos capítu-
los, por outra banda necesarias
para dar corpo ao discurso. 

Estamos ante un narrador
omnisciente que, en definitiva,
obriga a pensar que este asunto
merecía un proxecto máis am-
bicioso, máis consciente das
dimensións reais do narrado,
no que as personaxes achasen
liberdade e oportunidade para
manifestarse.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Relatos e fotos
Na derruba, de Paula
Mariño
Pazó, é un
conxunto de
doce relatos
acompañados
de fotografías
da propia
autora. Histo-
rias ás veces
íntimas ás
veces fantásti-
cas pero
sempre dentro
da cotidianidade. Esta obra,
editada por In Indo, é o debú
literario da escritora, tamén
fotógrafa artística e profesora
de Belas Artes.♦

De novo Meiriño
Tris Tram publica a segunda
obra narrativa de Xoán
Ramón Díaz,
Chuvia man-
sa, que recu-
pera o perso-
naxe de
Manolo
Meiriño, que
xa fora
protagonista de
A xeada negra
(tamén publica-
da por Tris
Tram). Meiriño “non é un de-
tective, un moinante”. Así o
define o seu autor, que olla
con sorna e cariño un home
demasiado novelesco como
para existir.♦

Novos contos
Ao xeito dun novo Perrault
ou seguindo o rastro
dos irmáns
Grimm, pe-
ro con moita
máis ironía e
buscando un
lector adulto.
Velaí o punto
de partido de
A bisneta ler-
cha, de Paco
Martín, que
agora publica
Galaxia. Catro relatos sobre a
condición humana que se
recrean no gusto pola
historia, pola maxia do conta-
do e vivido.♦

Memorias
do cabaré
Xosé Antonio Perozo volve á
novela con Espérame, histo-
ria contada
en primeira
persoa por
Lola, dona
dunha boîte,
a Toulouse
Lautrec de
Compostela.
A xeito de
memoria, a ca-
bareteira
recorda os
anos nos que paraba as
olladas coa súa beleza, os
seus amores e sacrificios. To-
do contado ao ritmo dun
feixe de cancións e poemas
que interpreta cada noite no
escenario. Edita Xerais.♦

No fondo,
o que
se quere
é escribir
unha
traxedia
e non
auténtico
realismo
social e iso
aféctalle
a todo
o discurso.

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

2. OLLOS DE AUGA.
Domingos Villar.
Galaxia.

3. HOME SEN NOME.
Suso de Toro.
Xerais.

4. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

5. XELAMONITE.
Luís Paradelo.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. 1936. REPRESIÓN E

ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

2. A NACIÓN GALEGA EXISTE.
CONVERSAS
CON FRANCISCO RODRÍGUEZ.

Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

3. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.

Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.

4. AS INXURIAS DA GUERRA.
Xosé Luís Barreiro Rivas.
Xerais.

5. MEMORIA DE POETA.
Xosé M. Álvarez Cáccamo.
Galaxia.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

As traxedias que agacha a vida
Henrique Dacosta publica Os desherdados

Ilustración da portada d’Os desherdados. Á dereita, o autor, Henrique Dacosta.

Manifesta Galiza
Manifestos na literatura galega do século XX

XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

O manifesto, en primeira instancia,
é a mellor maneira de levar a cabo
un programa conceptual que abranxe,
a maioría das veces, aspectos
filosóficos, estéticos e políticos.
No século XX galego,
todos teñen en común o feito de que
son ou propoñen unha teoría
militante do poder simbólico,
xa que suxiren unha interpretación
da realidade literaria e mesmo
política, que pretende ser unha
indiscutíbel impugnación simbólica
das mesmas.

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS
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Cando Mariano Raxoi avisa que a tum-
ba de San Pelayo (Paio, seguramente)
está en perigo, atacada polo cómico Pe-
pe Rubianes (Rubiáns, seguro) só temos
dúas opcións: saír todos de negro en
procesión co catafalco do inspirado lan-
zador de rochas contra os mouros ou
considerar que o líder do franquismo re-
cauchutado non quedou ben do  salto na
praza de touros. 

Pode alguén que viviu os Maios de
Pontevedra pronunciar en serio que haxa
cousas tan serias que non se poidan pro-
nunciar? É cómico que Raxoi diga con
seriedade ofendida que a máquina de go-
berno non pode seguir gobernando a
causa da frase dun actor de teatro nunha
conversa distendida. A conta de Rubia-
nes ter relacionado a palabra España co
burato do corpo máis mentado na con-
versa básica, asistimos a unha segunda
función que acompaña a primeira. Como
xa saben, a primeira era a representación
anunciada da obra Lorca eran todos, ori-
xinal do actor galego residente en Cata-
lunya, no Teatro Español que administra
o Concello. A segunda é que o alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, prohi-
be a obra e o PP culpa desta decisión o
cómico por ter pecado de palabra.

Os feitos así contados non se parecen
a informacións que apareceron estes días
sobre a suspensión da peza pero o que
atormenta o PP non é unha frase de Ru-
bianes perdida nun programa da TV3 se-
nón acubillar no teatro simbólico de Ma-
drid, no cerne do forno que cocera a di-
tadura, a representación de como acaba-
ron fisicamente co poeta para que todo o
teatro e a poesía fose do fascismo. A mo-
ral era non darlles nin un milímetro aos
versos do outro bando. O paso do fran-
quismo polo taller terminal de repara-
cións tocaría acaso algo de chapa e pin-
tura, nin tanto que borrase a fasquía an-
terior, pero foi no modelo dos demócra-
tas onde entraron deica o motor e borra-
ron mesmo o rexistro fundido no bloque
de ferro para que ao fin a operacíón de
cesións equidistantes, que tanto compra-
cía a José María Areilza, fose na realida-
de unha amnistía para os golpistas e a li-
berdade condicional para os golpeados. 

Na altura do 2006 non permiten iro-
nizar sobre este espantallo que cruza e
estorba a vida a diario e que non me di-
gan que non debe ser materia de farsa e
licenza porque se aquí hai algo común, á
parte dun diñeiro co mesmo nome, é a re-
tranca que empata o homiño centola de
Franz Kafka co noso Rañolas, o don Pan-
talone da commedia dell´arte, os bispos
pinantes de Chaucer e as canfurnadas de
Rabelais, tan afeito a meter o cu antes ou
despois dunha frase coma Rubianes coa
diferenza de que o pai de Pantagruel re-
cibía aplausos por iso e o cómico de Ru-
biáns couces na súa mesma peida. 

Non se interprete o incidente a fume
de pallas. O lerio ten algo que non teñen
as liortas que nestes tempos de exilio e
desconcerto do PP chegan á primeira pla-
na. Rubianes é o Dario Fó do teatro cata-
lán e dispón dun río de seguidores das sú-
as divertidisimas faltas de respecto. Apa-
recido coma actor con Dagoll Dagom e

de contador de contos con Ñó, xa é un au-
tor e actor feito que sabe construír un bon
espectáculo con rabia ácrata, humor ne-
gro, teatralidade e audacia, evidencias
que obrigan a don Tancredo Raxoi a pe-
dirlle ao seu fillo Gallardón que se deixe
de posturas centristas e agarre a fouce e
cape o animal na sil-
veira antes que a mo-
cidade extraviada no
botellón comprenda
que no teatro hai un
mar de graza e que é
unha graza que inco-
moda o poder.

Ao tempo que
choven chuzos sobre
a cabeza do cómico,
celebramos por ca-
sualidade o centena-
rio dunha caricatura
publicada no sema-
nario catalanista Cut-
cut! que facía risas
dos militares. Unha
graza de catro palo-
tes que resolveu a ca-
pitanía de Barcelona
enviando un batallón
a ocupar con armas a
redacción da revista e, por se acaso, a
do xornal de Prat de la Riba La Veu de
Catalunya. Estes dous feitos de armas
foron relatados na prensa monárquica
como quen conta a ocupación dunha
casamata inimiga. Ler hoxe como argu-
mentaban a fronteira entre “libertad y
libertinaje” e a obriga de axoenllarse
diante da vincha incorrupta de Alejan-
dro Farnesio, ten unha potencia cómica
moito máis efectiva que todas as ca-
ricaturas demonizadas polos canovistas
que eran liberais a condición dos de-
mais non se meteren coas súas ideas. O
comando contra o Cut-Cut! sinala unha
posición cerrada dentro do bloque do
poder que andando o tempo daría lugar

ao golpe de Estado de Primo de Rivera
e decontado a proclamación da II Re-
pública. 

Estas son as palabras do alférez Ra-
xoi: “Eu non me figuro a un ministro
francés que refrenda un señor porque di
que Francia é unha merda porque en 15

segundos estaría fóra
do goberno” Que
Francia coñece Ra-
xoi, a dos programas
cómicos da TV5 pú-
blica ou a do Canard
Enchainé que pintan
a Marianne (a Repú-
blica) avergoñada e
sen roupa polos calo-
tes de Chirac? Permí-
telle o confesor de
Raxoi lér El Jueves
ou será mellor levar-
lle a vista aos artigos
de Paul Foot no Pri-
vate Eye sobre a Igre-
xa de Inglaterra e os
sermóns esperpénti-
cos da súa papisa e ta-
mén raiña? O señor
Rubianes ten un tipo
teatral que recrea o

coñecido Makinavaja creado por Ivá pa-
ra El Jueves, que trata as institucións e a
bandeira colosal da Praza de Colón por
un estilo das súas famosas declaracións
á TV3.  

■ NON ESTRAGAR A HARMONIA CONSTI-
TUCIONAL

¿Que pasou con dúas obras de Valle-In-
clán consideradas blasfemas e irrepre-
sentábeis coma Os Cornos de don Frio-
lera e A Filla do Capitán cando despois
de morto Franco pediron que se monta-
sen no escenario simbólico do Teatro Es-
pañol como mostra de que acabaran os
tempos da censura? Os que mandaban

pronunciaron un discurso pío, parecido
ao de Mariano Raxoi sobre Rubianes,
que impuña non mencionar os cornos de
don Pascual Friolera nin o crime do capi-
tán Sánchez e o golpe de Estado de Pri-
mo de Rivera para non estragar a harmo-
nia constitucional. Pasaría xa o tempo de
prudencia reclamado pola delicada cons-
trución do arco de bóveda do reino libe-
ral ou será mellor esperar a que a don
Mariano e o sarxento Fraga, que saben
tanto de teoria constitucional, declaren
inagurado este pantano? Hai vinte anos,
o ex-director do Centro Dramático Gale-
go Manuel Guede, que daquela dirixia
unha compañía de teatro independente en
Ourense, probara inaugurar o encoro po-
la súa conta e montou A Virxe Traha-
munda todo por detrás, un título que se
parece moito á frase de Rubianes da que
cabe esperar a inminente demolición do
Estado, en versión de Raxoi. A Guede
tumbáronlle a obra para que a tropa de te-
atro escarmentase na crista allea. Hai
dous anos, Iñigo Ramírez de Haro non
puido representar no Circulo de Bellas
Artes de Madrid a súa obra Me Cago en
Dios, que tivera moito éxito en México e
Nova York porque a presidenta da Co-
munidad de Madrid Esperanza Aguirre,
que por certo é a súa cuñada, censurouna.
O autor non achantou: “Estamos diante
un problema de liberdade de expresión
nun país que constitucionalmente é lai-
co”. No 76, Fernando Arrabal fora proce-
sado por adicar en El Corte Inglés un li-
bro coa seguinte lenda manuscrita: “Me
cago en dios, en la patria y en todo lo de-
más”. Arrabal houbera de fuxir de novo
ao exilio parisino. 

E mentres aquí facemos cola para as
liberdades do Estadio laico e democráti-
co, a Comedia Francesa retirou en Maio
pasado a obra de Peter Handke Voyage
au país sonore ou l´art de la question
porque o autor asistira ao enterro de Slo-
bodan Milosevic en Pozarevac. En mar-
zo, o libertario e vangardista New York
Theater Workshop censurou a obra do
Royal Court titulada O Meu nome é Ra-
chel Corri, que conta a historia da coo-
perante norteamericana que se puxo
diante dunha escavadora israelí para evi-
tar que derrubase unha casa en Gaza. O
militar que levaba a máquina pasou por
riba dela e despois deu marcha atrás pa-
ra repasar o crime. Antes de morrer, Ra-
chel dixo: “rompéronme as costas”. E
como non meter no saco da censura ac-
tual toda a obra de Harold Pinter, no ci-
ne e no teatro, que despois de gañar o
Nobel non merece a homenaxe de ser de
novo, sequera en parte, programada?

Censurar é coma sementar pólvora
nun sistema que proclama como funda-
mento a liberdade. Non é raro que os es-
forzos do partido de Ruiz-Gallardón por
vestiren a intervención con argumentos
declarábeis acabe por dar outra obra de
teatro por fóra do escenario porque o
mellor que se pode esperar dunha decla-
ración dun cómico é que nos faga esca-
char coa risa. O sindicato CC OO enten-
deuno así e ofreceulle o seu auditorio a
Pepe Rubianes para representar a obra
censurada por Ruiz-Gallardón.♦

A propósito da censura aplicada polo PP
á representación de Lorca eran todos no Teatro Español

O mellor que se pode esperar dunha declaracion
de Pepe Rubianes é que nos escache de risa

GUSTAVO LUCA

‘Celebramos
por casualidade

o centenario dunha
caricatura publicada

no semanario catalanista
Cut-cut! que facia risas

dos militares e que
a capitanía de Barcelona

resolveu ocupando a
redacción da revista”

Pepe Rubianes.



CÉSAR LORENZO GIL
Co título ‘Galicia do outro
lado do Atlántico’, Salvador
de Bahia (Brasil) acolle até o
15 de setembro o VIII Con-
greso de Estudos Galegos,
cita multidisciplinar de to-
dos os que puxan pola nosa
cultura en todos os sectores.

Que intelectuais, filólogos, edi-
tores, escritores e incluso músi-
cos se reúnan en Salvador non
é un xeito fino de ir desfrutar
dos praceres do estado máis tu-

rístico do Brasil. Na cidade es-
tá a cátedra de Lingua Galega,
con grande influencia en toda
Suramérica e os lazos entre a
Bahia e Galiza son moitos, xa
que nesa rexión se instalou a
maioría dos emigrantes chega-
dos aos portos brasileiros.

Neste congreso, que orga-
niza a Asociación Internacional
de Estudos Galegos (AIEG),
que preside Basilio Losada,
céntranse as actividades en co-
ñecer polo miúdo a relación da
cultura galega co resto do mun-

do a través da emigración, á
parte de entender que papel po-
de facer a nosa lingua nun
mundo globalizado.

A coordenadora do congre-
so, Helena González, explicou
que o obxectivo principal des-
ta xuntanza é “ampliar os lími-
tes xeográficos da influencia
da nosa cultura. Hai que inten-
sificar o espallamento do gale-
go, especialmente naqueles
continentes cos que mantive-
mos lazos fortes e duradoiros
no pasado”.

A estrutura do congreso foi
multidisciplinar e moi ambi-
ciosa. En Bahia falouse de lin-
güística, literatura, historia, xe-
ografía, artes, migración, an-
tropoloxía, tradución, dereito e
comunicación. Até alá viaxa-
ron figuras como o presidente
do Consello da Cultura, Ramón
Villares, o director de Galaxia,
Vítor Fernández Freixanes, a
lingüísta María do Pilar García
Negro, o especialista en tradu-
ción Burghard Baltrusch, o
músico Bieito Romero ou os

escritores Agustín Fernández
Paz ou Rosa Aneiros.

A AIEG é unha asociación
creada hai dúas décadas por
profesores galegos que traba-
llaban en centros docentes de
fóra de Galiza. A súa misión foi
sempre dar a coñecer a nosa
cultura en espazos alleos e por
iso buscaron o xeito de reali-
zaren os seus congresos en ci-
dades foráneas pero relaciona-
das cos estudos galegos, caso
de Oxford, Trier, La Habana ou
Barcelona.♦
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A cultura galega florece na Bahia
A cidade brasileira de Salvador acolle o VIII Congreso de Estudos Galegos

Hoxe vou reflexionar sobre acupuntura
urbana. Xa sei que soa estraño ver aso-
ciada a técnica médica tradicional chi-
nesa co urbanismo, mais sabido é que o
coñecemento so avanza se os investiga-
dores intentan responder as cuestións
apropiadas e se procuran na resposta so-
lucións imaxinativas.

Hai días, estando de visita no Chilli-
da Leku, en Hernani, tiven oportunidade
de ensarillar unha conversa cunha arqui-
tecto madrileña que me falou marabillas
de Jaime Lerner, presidente da Unión
Internacional de Arquitectos, ex-alcalde
de Curitiba durante tres mandatos e ata
hai pouco gobernador do Estado de Pa-
rána, no Brasil. Conviñemos en que ela
me enviaría un libro de Lerner que uns
seus amigos traduciran do portugués do
Brasil ao castelán. O libro, xa adiviña-
ron, trata sobre a acupuntura urbana, e
lendo nas súas páxinas, cheas de mensa-
xes simples mais radicais na súa con-
cepción, cheguei á conclusión de que al-
gunhas das súas ensinanzas ben poderí-
an ten unha aplicación universal, e por-
que non, en Galiza.

Jaime Lerner comeza así o seu libro
Acupuntura Urbana: “Sempre tiven a
ilusión e a esperanza de que cunha pica-
dela de agulla sería posíbel curar as en-
fermidades. O principio de recuperar a
enerxía dun punto enfermo ou canso por
medio dunha simple picadela ten que
ver coa revitalización dese punto e da
área que hai ao seu redor.”  ; e máis
adiante di: “Do mesmo xeito en que a
medicina precisa a interacción entre o
médico e o doente, en urbanismo tamén
é necesario que a cidade reaccione. To-
car unha área de tal xeito que poida axu-
dar a curar, mellorar, crear reaccións po-
sitivas e en cadea. É necesario intervir
para revitalizar, facer que o organismo
traballe doutro xeito.”

Vou aplicar as palabras de Jaime Ler-
ner ás concepcións urbanísticas que se
poden manexar arredor da Cidade da
Cultura. Non falo da súa necesidade ou
non, nin de contidos (que agora se están
discutindo nas máis altas esferas, coa
conselleira de Cultura ao leme de nave-
gación tan problemática) senón de urba-
nismo. Eu declareime desde o inicio con-
tra o mega-proxecto do anterior mal-go-
berno da Xunta, por entender que existí-
an e existen outras necesidades máis bá-

sicas e máis urxentes no país galego que
construír un mausoleo á cultura. A cultu-
ra é algo vivo, de cada día e non sabe de
envurullos para ence-
rrala. Posto que os
edificios están alí
chantados, no monte
Gaias, hai que facer
que o contorno non
sufra máis do que xa
sufriu. 

Das sabias pala-
bras de Jaime Lerner
eu tiro dúas conclu-
sións. A primeira é
que para que unha
obra pública destas
características sirva
para revitalizar unha
zona é necesario que
se apliquen técnicas
puntuais que sirvan
para axudar a curar
as feridas que se fi-
xeron, e para crear
reaccións positivas en cadea. Para iso é
preciso facer do monte Gaias un ver-

xel, un bosque plantado con especies
autóctonas de onde afloren, cada vez
máis menos perceptíbeis, os edificios

que constitúen o “en-
vurullo” da cultura,
que se supón que se
vai almacenar, di-
fundir e crear no seu
interior. A segunda é
que para calquera ac-
tuación na zona é ne-
cesario que a cidade
reaccione. Cando fa-
lo de cidade, falo de
cidadáns, por des-
contado, pero tamén
dos rexedores da ci-
dade. Se partimos de
dous principios, a sa-
ber, que a Cidade da
Cultura ha de estar
inserida en Compos-
tela e que a Cidade
da Cultura é de todos
os galegos. O primei-

ro punto é, pois o da accesibilidade. 
É aquí onde, finalmente, na accesi-

bilidade, entra a acupuntura urbanística.
O monte Gaias non pode ser orixe de
problemas de tráfico, senón que ha de
ser modelo de como se pode situar un
foco de cultura sen que teñan acceso a el
o trasporte privado. O primeiro é cons-
truír uns sistemas de transporte público
que fagan o acceso case inmediato entre
os dous puntos a onde aflúen os trans-
portes públicos en Compostela: a esta-
ción do tren e a estación de autobuses.
Servizos frecuentes: un autobús cada
dez minutos, servizos rápidos: non máis
de 15 minutos de traxecto e servizos que
cubran o horario pleno de funcionamen-
to das instalacións: entre a entrada dos
funcionarios e a saída do último partici-
pante en calquera festa, presentación,
concerto, conferencia ou o que sexa. Só
o transporte público e os servizos de ur-
xencia terán acceso ao monte Gaias, que
ha de ser un parque público.

Este cambio de costumes, a modifica-
ción de filosofía que fai do transporte pri-
vado a única alternativa posíbel para ache-
garse a un lugar con rapidez e comodida-
de, debe ser modificado. Será beneficioso
para todos e constituirá unha segunda ac-
tuación de acupuntura na zona, a modifi-
cación dos comportamentos, a modifica-
ción en definitiva dos fluxos de enerxía
arredor da Cidade da Cultura: un acto de
intervención cultural en si mesmo.

E vostedes que me len escoitan, non
se me achiquen e protesten. Se non lles
gusta o que se quere facer e como coa
chamada Cidade da Cultura, se pensan
que ten que valer para algo máis que pa-
ra perpetuar o nome dun erro difícil de
emendar, se coidan que aínda hai solu-
ción e poden achegar as súas ideas, non
se me encollan e digan o que pensan.
Sen demagoxia nin resentimento, por fa-
vor, que iso pode facerlles mal á saúde.
Dixen moitas veces, que unha Revolu-
ción Cultural é necesaria. Éo, por iso o
repito unha vez máis. Saiban que o ini-
cio da Revolución Cultural está niso, nas
súas opinións, nos seus proxectos, na súa
participación cidadá, opinando, apoian-
do, contradicindo, protestando se fose
necesario, aplaudindo tamén se o que de
aquí sae lles gusta. E por certo, moitas
grazas por chegar ata aquí, que teñan un
bo día e que sexan felices e diferentes.♦

XAVIER QUEIPO é escritor.

Algunhas consideracións sobre acupuntura urbana
O futuro da Cidade da Cultura

XAVIER QUEIPO

É posíbel que só unha picadela urbanística mude o
concepto dunha obra? Iso é o que propón o autor
para converter a Cidade da Cultura nunha obra útil.

‘Para que unha obra
pública destas

características sirva
para revitalizar unha

zona é necesario
que se apliquen técnicas

puntuais que sirvan
para axudar a curar

as feridas que se fixeron”

Maqueta da Cidade da Cultura.



Como naceu A vida por diante?
Foi unha idea de Ramón

Campos, que é o que leva a pro-
dución executiva da serie. Un-
ha aposta un pouco arriscada
porque é unha serie dramática
que, para facela en televisión,
os tempos fanse lentos. Mesmo
nós pensabamos que podía ter o
seu risco respecto a audiencia
no sentido de que no funciona-
se en cantidade. A nosa sorpre-
sa foi que pasou exactamente
todo o contrario. A xente identi-
ficouse con esas cinco viúvas,
primeiro pola proximidade da
costa e tamén porque coido que
nos soa moito a morte.

Está a gravarse en Sada.
Por que alí?

Tentamos darlle un toque
moi realista, e Sada gustounos
moito porque daba ese punto de
vila mariñeira e tamén nos inte-
resaba moito reflectir o nesgo
urbanístico. A ver como explico
isto sen quedar a mal cos de Sa-
da: Gustábanos moito ese caos
e ese carácter de vila mariñeira
para darlle ese puntiño de reali-
dade, pero eu creo que o do ca-
os urbanístico, por desgraza, é
cousa de moitas localidades, e,
dende este punto de vista, a se-
rie podía rodarse en moitos ou-
tros sitios da nosa costa.

Se tivese que resumir o
que é a serie, que diría?

A min o que me gusta é ese
punto de drama que ten. E non
falo de que sexa mellor nin pe-
or. É unha serie diferente. Esta-
mos acostumados a series como
moi familares que poderían es-

tar na primeira, na segunda, en
Telecinco ou en Antena 3. O
que funciona moito nesta serie
é que é bastante diferente. Non
hai un produto que compita con
ela, e non falo de calidades,
porque non hai nada que sexa
do seu estilo. Eu creo que é un-
ha das poucas series dramáticas
que existen hoxe en día en tele-
visión, e por iso foi un acerto.

En calquera caso, é un
produto ben galego. A temáti-
ca, a fala, etc.

O da fala coidámolo moito.
Os guionistas intentan concretar
ben a fala de cada personaxe.
Non me gusta que se digan pe-
cados, sobre todo na boca da
xente nova, pero ás veces hai
que usalos. Por exemplo, Sofía
–protagonizada por Mela Casal–
ten os seus sinais de identidade
moi marcados mesmo no uso do
galego. O galego que fala ela
non é o galego que fala Marta,
aínda que son do mesmo lugar.
Iso está moi marcado na serie, e
creo que as cinco mulleres son
moi diferentes. Teñen prototipos
de muller totalmente distintos.

Os datos de audiencia fo-
ron moi bos.

Home, non quero mentir.
Eu creo que debemos andar
nunha media superior ao 20
por cento nos primeiros 26 ca-
pítulos. É un bo resultado por-
que nós estivemos competindo
con House, por exemplo, e con
outras series exitosas.

Pois House é unha gran serie.
House é unha serie moi boa e

mesmo con certo toque galego.

Quizais, se cadra o doctor
máis cínico, arrogante e di-
vertido podía ser o psiquiatra
ourensán Santiago Lamas,
aínda que Lamas é máis gua-
po que Gregory House.

Pois haberá que pensalo.
Por que sempre prolife-

ran as series lixeiras, superfi-
ciais e estupefacientes?

Temos que acostumar a
xente a ver outro tipo de cou-
sas. Non sei por que ultima-
mente a competencia está en
que un faga unha serie de mé-
dicos e todos se poñan a facer
series de médicos ou que al-
guén faga unha serie de policí-
as e os demais se poñan a face-
las tamén. Eu coido que ten
que haber cabida para todo tipo
de series. Non se trata de darlle
ao espectador unha serie de
moita calidade e que non a ve-
xa a xente, e despois outra que
sexa máis liviá e que todo o
mundo a siga. O que ten que
haber é moito máis equilibrio,
e o que hai que facer é acostu-
mar o espectador a ver outro ti-
po de cousas. Hai que apostar
máis por outras cousas. Debe-
ría haber produtos máis varia-
dos no mercado galego, no es-
pañol e mesmo no americano.

No americano non o están
facendo xa?

En parte si. Por calidade, por
talento, pola industria que teñen
detrás, están facendo moi boas
cousas. Hai unha produtora,
HBO, que a min me encanta, que
fai series de moitísima calidade.

Onde situaría vostede o co-

mezo do audiovisual galego?
En Galiza hai moitos audio-

visiuais. O audiovisual do cine-
ma non é o da televisión nin o da
animación. Por certo, o de ani-
mación eu creo que é o que máis
avanzado está. Penso que aínda
estamos en fase de facer cousas,
pero pódese dicir tamén que
canto máis capaces sexamos de
facer diferentes produtos, tamén
seremos capaces de aprender
máis como profesionais dunha
industria tan importante como é
a do audiovisual. Eu se paso to-
da a miña vida facendo series
dun corte, non teño a oportuni-
dade de aprender nin de seguir
evolucionando. Eu son moi crí-
tico coas subvencións e con ese
tipo de cousas porque iso é que
realmente non está ben feito. A
min paréceme ben que veñan
Pedro Almodóvar, Alejandro
Amenábar ou Fernando León
–un director que me encanta–
facer cinema en Galiza, pero ha-
bería que aproveitar iso para que
a xente galega aprenda deles e
traballe con eles.

Non habería tamén que
aspirar a que a industria ga-
lega do audiovisual fose quen
de desenvolverse sen precisar
subvencións?

No tema do cinema, en ca-
se toda Europa, as cousas fun-
cionan a través de diñeiro pú-
blico. E a min paréceme ben.
No caso da televisión podía ser
diferente quizais.

A pregunta podería ser
por que un contribuínte que
non vai ao cine nin ve a tele-

visión ten que pagar o cinema
ou o funcionamento das cade-
as de televisión? E xa sei que
este formulamento é trasladá-
bel a moitas outras cousas.

Si, por que un contribuínte
que non ten coche nin lle gusta
viaxar debe pagar a constru-
ción e o mantemento das estra-
das ou a seguridade da circu-
lación? Son preguntas e algun-
ha das que se poidan facer se-
guramente até poden ter razón.

Cara onde vai o audiovi-
sial galego? 

Sobre iso hai abertos moi-
tos debates. Están no ar a idea
de crear unha especie de selo
de cine dun territorio ou a de
saber se está falando, para min
como debería ser, simplemente
de cinema. Evidentemente po-
demos e debemos facer histo-
rias moi nosas, pero o cine é
unha linguaxe universal coa
que se poden contar todo tipo
de historias. O que teño claro é
que en Galiza hai xente moi
nova con moito talento.

Que nos falta para que
poidamos ser algo como é Ir-
landa non só no campo au-
diovisual senón do do softwa-
re, por exemplo?

O que nos pasa aquí co ci-
ne tamén pasou a nivel estatal.
Ti vas ao cine para ver unha
película de alguén en concreto.
Vas ver a Almodóvar, a Ame-
nábar, a quen sexa. Do cinema
galego aínda non saíu ese no-
me. Fáltanos que alguén so-
brancee dunha vez.

Vostede é optimista? Ha-
berá pronto un gran cineasta
galego? (Aviso para suspica-
ces: xa sabemos que Carlos
Velo foi un dos grandes).

Esperamos que si porque,
de feito, xa empezamos a levar
algo neste mundiño e sería bo
que alguén chegue de verdade
ao público. E non me refiro só a
directores. Tamén actores, di-
rectores de fotografía, etc. O re-
ferente é Luís Tosar, pero preci-
samos outros con nomes e ape-
lidos que sexan importantes. As
expectativas son boas. Antes,
nas poucas películas que se fa-
cían en Galiza, a idea media
dos seus directores correspon-
día á de xente maior. Non sei a
que anos dirixiron Chano Pñei-
ro ou Xabier Villaverde as súas
primeiras obras, ou Carlos
Amil ou Rafael Simón, ou Xur-
xo Coira, pero agora está empe-
zando a saír outra fornada de
xente nova que está moi ben.

Pedro Olea, director de El
bosque del lobo, dicía que Gali-
za era tan bonita que case era
preciso “afear” as secuencias
para que foran críbeis. Pode
haber algo de verdade nisto?

Cando rodamos A vida por
diante eu fixeime moito nun
director que me encanta, Ken
Loach, e fomos buscando ese
ton documental. A paisaxe ga-
lega xa non é como cando Olea
rodou El bosque del lobo, pero
eu creo que aínda segue tendo
sitios que para gravar son incrí-
beis. E hai xente que está moi
enganchada a Galiza. A José
Luis Cuerda, Amenábar, etc
pasoulles iso. Aquí trabállase
moi tranquilamente e hai sitios
moi agradábeis para rodar.♦
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Carlos Sedes
‘O éxito d’A vida por diante demostra

que se pode ter audiencia con produtos diferentes’
PERFECTO CONDE

Carlos Sedes empezou a traballar en televisión cando só tiña 16 anos. Agora ten 33. Fixo de
todo. Dirixe A vida por diante, serie que regresa á TVG o próximo martes 19 de setembro.

P. CONDE



Títulos: Sen título (A arte do século XX na 
colección Berardo / O absurdo e arte con-
temporánea / Espazos.
Lugares: Fundación Barrié (A Coruña) / A
Chocolataría (Santiago) / MACUF (ACoruña).
Datas: Até o 26 de novembro / 9 de setem-
bro e / 9 de outubro, respectivamente.

Os coleccionistas privados son
unha ponla vizosa e singularí-
sima da árbore artística e a nin-
guén se lle escapa que viñeron
tendo ao longo de toda a histo-
ria da arte un papel sobranceiro
na constitución do modus ope-
randi artístico, así que non é de
estranar que segan a ser eles
hoxendia protagonistas absolu-
tos de moitas das exposicións
que programan os museus. No
MARCO vigués estiveron non
hai moito algunhas das pezas
propiedade do escritor holan-
dés Han Nef-
kens que fací-
an  escala en
Vigo dentro
dun periplo
por diferentes
museus inter-
nacionais (e
cuxo catálogo
por suposto
non tiña ver-
sión en gale-
go, habería
versión en
euskera se re-
calase en Eus-
kadi?). Agora
é a sede da
Barrié de la
Maza, no
Cantón Gran-
de da Coruña,
quen amosa
algunhas pou-
cas pezas do
ben coñecido
coleccionista
portugués Jo-
sé Berardo
que ten depo-
sitadas no Sin-
tra Museu. As
pezas que ve-
mos son unha
ristra de no-
mes do top artístico interna-
cional do século XX dende un
gouache de El Lissitzzky de
1919 até a escultura, coido que
a máis recente, de dúas figuras
anguriantes que penden do tei-
to, do falecido Juan Muñoz e
datadas en 1997. Entre medio
un repaso por bastantes perío-
dos e escolas artísticas do pasa-
do século, nunha mostra im-
prescindibel para profesores e
alumnos de secundaria para ver
in situ aquelas pezas que se
amosan decote nas aulas en
diapositivas ou power point.
Por suposto que para o especia-
lista tamén é recomendábel re-
visitar esa historia. Uns e ou-
tros descubrirán que esa altiva,
rara e noble historia da arte con
maiúsculas cando se observa

de perto adquire unha proximi-
dade, mesmo unha normalida-
de e unha realidade, que resul-
ta sempre moi necesaria para
poñer no seu xusto lugar (lonxe
de atavismos e melindres teo-
fánicos) a historia, a arte e a
cultura.

Outra colección que temos
a oportunidade de ver neste
aínda non finiquitado verán ga-
lego é O absurdo e a arte con-
temporánea, patente na Choco-
latería de Santiago de Compos-
tela e composta por algunhas
das pezas doutro insigne e im-
portante coleccionista ibérico,
trátase aquí do catalán Rafael
Tous que vén de pechar Metrò-
nom, ese espazo mítico da ci-
dade de Barcelona onde se
amosou un radical compromiso
coa contemporaneidade artísti-
ca, un espazo, por certo, nado
bastante anos antes do xurdi-
mento dos centros de arte con-
temporánea que virían despois
en fervenza imparábel. Amó-

sanse en Compostela alguns
traballos dos artistas concep-
tuais da primeira hora peninsu-
lar, artistas cataláns todos eles,
que rachaban co informalismo
pictórico e pousaban a súa
atención na utopía do obxecto
e o ready made e que, ademais,
navegaban con gusto nas novas
tecnoloxías (a publicidade, o
audivisual) e ollaban de fronte
o acontecer político. 

Marabillosa a obra toda que
se amosa de Joan Rebascall
cun audiovisual-colaxe das pri-
meiras eleccións democráticas
ou as súas litografías sobre a
publicidade de armas, a televi-
sión como La voz de su amo
ou Spain is different e ben inte-
resante a reflexión de 1991 de
Francesc Torres nesa instala-
ción de 12 cascos militares en-
frontados a 12 cascos deporti-
vos. Non semella moi lóxica a
presenza no proxecto do basco
Francisco Ruiz de Infante quen
por xeración e proxecto anda

noutros lares. De estar el pode-
rían estar outros de agora. O
catálogo, por outra banda, é
ben sinxelo mais comunga de
xeito perfecto co espírito do
proxecto expositivo.

Cinco fotógrafos españois

Visito no MACUF da Coruña a
exposición Espazos, un pro-
xecto en torno ás reflexións
que do espazo fan 5 artistas es-
pañois: Ouka Lele, Fontcuber-
ta, Catany, Castro Prieto e Car-
los Cánovas, os tres primeiros
ben coñecidos porque non en
ván foron premios nacionais de
fotografía. A montaxe expositi-
va resulta moi pertinente en re-
lación ao tema e ten o mérito
de ter sido desenvolta polo
alumnado do Graduado en Ar-
quitectura de Interiores da Uni-
versidade da Coruña na mate-
ria Arquitecturas efémeras.

Consiste basicamente en
grandes cubos ou cuartos de di-
ferentes cores que conteñen no
seu interior o traballo de cada
artista. Joan Fontcuberta amo-
sa a súa serie Orogénesis, na
que segue a insistir (quizais en
demasía?) na máxima intelec-
tualización do proxecto crea-
dor e desta volta segue a refle-
xionar nas paisaxes inventadas
por determinados programas
informáticos; Catany segue ta-
mén pescudando nos eidos xa
coñecidos del, ou sexa, no este-
ticismo puro e céntrase agora
nas románticas ruínas medite-
rráneas. Sorpréndeme un des-
coñecido Juan Manuel Castro
Prieto, que fotografa os interio-
res decadentes dun piso pacego
de Madrid en trance de ser des-

montado. Pero desfruto aínda
máis dunhas fotografías míni-
mas e en branco e negro de
Ouka Lele que posúen unha
gran maxia e redescubren a un-
ha fotógrafa exquisita que re-
sultaba algo cansina no seu co-
ñecido e recoñecido pictoralis-
mo. Dunha gran beleza semé-
llanme as fotografías do nava-
rro Carlos Cánovas que en Pai-
saxe anónima, e cunhas calida-
des fotográficas extraordina-
rias, fotografa barrios obreiros
ou zonas industriais de Noain,
Ansoain, Beriozar, Alacant,
Pamplona, Bilbao ou Burjassot
e convérteas en espazos silen-
tes, equilibrados e nobles e iso
mália a súa evidente vulgarida-
de. 

O proxecto só contén dous
peros nada desdeñabeis, o pri-
meiro, é o feito de que o comi-
sario, Xosé Garrido, non redac-
ta no catálogo nen unha soa li-
ña a propósito do proxecto que
comisaría, delegando noutros a
tarefa de reflexionar arredor do
que él, supoñemos, terá refle-
xionado no propio acto curato-
rial. A segunda eiva, achacábel
en exclusiva aos propios cen-
tros, porque tamén é común
aos proxectos expositivos da
Barrié de la Maza, é a do es-
quecemento absoluto da língua
galega, o cal non é outra cousa
que expresión da suma igno-
rancia cultural e xeográfica de-
ses centros. Porque o catálogo
Sen título da Barrié de la Maza
está só en español e inglés?

Lume de Carbajo

No CGAC compostelán amó-
sase a obra do vigués Tono
Carbajo e mentres paseo pola
exposición decátome do provi-
sorio deses lumes que repre-
senta e sobre os que reflexiona
o artista e que, no momento
que visito a exposición, co país
asulagado de lumes reais, esas
pezas actúan para mín como
raro espello dunha realidade
cruel e mesmo irrepresentábel. 

Tamén cavilo sobre a perti-
nencia destas individuais do
CGAC, dunha Galiza calidade
que xa vén da etapa anterior
do centro, penso nesa relación
ad infinitum de monográficas
de artistas da terra, nas que
van pasando todos, nas que to-
dos agardan vez. Coido que
resulta imprescindíbel pensar
noutras posibilidades, en lugar
desta eterna ringleria de no-
mes que agardan na cola para
ter cada un a súa exposición
individual no sanctasantorum
artístico do país. 

Con todo, gostei ben dunha
peza mural do Carbajo na que
unha manchea de mesas trepan
polo muro e convérsense nun
gran cadro con patas.♦
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A segunda
eiva,
achacábel
en exclusiva
aos propios
centros,
porque
tamén é
común aos
proxectos
expositivos
da Barrié,
é a do
esquece-
mento
absoluto
da língua
galega,
o cal non é
outra cousa
que
expresión
da ignoran-
cia cultural
e xeográfica
deses
centros.

Sobre coleccións de arte e Espazos
Roteiro por algunhas exposición do verán galego (1)

En primeiro termo, Blocaus Blocaus Històrias paralelas e, ao fondo, Analoxías, dúas pezas de Francesc Abad na Chocolataria.

Analoxías (1991), de Frances Abad exposta na Chocolataría.



M. BARROS

Pertencente ao grupo
Rompente a finais dos
setenta e única muller

no seo do colectivo
artístico Atlántica nos

oitenta, Menchu
Lamas presenta estes
días en Compostela e

en Milán dúas mostras
paralelas compostas

por obras dos últimos
dez anos.

Menchu Lamas amosa en Com-
postela as creacións dos últimos
dez anos na mostra A sombra na
man. A viaxe das formas. Com-
posicións de grande formato e
signos recorrentes, nas que se
depura a súa pintura, compoñen
a exposición que se pode visitar
no CGAC até o 10 de decembro.

Figuras xeométricas, cores vi-
vas, presenzas humanas, super-
posicións, trazos inacabados e
pegadas de mans agroman dos
cadros que até o mes de decem-
bro se poden visitar en Composte-
la e que conforman a linguaxe coa
que a artista Menchu Lamas ten
traballado nos últimos tempos. 

Baixo o título A sombra na
man. A viaxe das formas e co crí-
tico norteamericano Donald Kus-
pit como comisario, a artista da
Atlántica presenta no CGAC a
obra realizada nos últimos dez
anos, un tempo que transluce o
proceso depurativo na súa obra.  

“A miña pintura sempre foi un-
ha mestura de abstracción e sím-
bolo, actuando no mesmo plano”,
comenta Menchu Lamas. “As for-
mas foron reducíndose cada vez
máis. Teñen que estar dentro de
min e comunicar ao espectador.
Evolucionaron sen rupturas. Nos
últimos anos acompáñanme as
sombras, son pegadas que logo
debe encher o espectador coa
súa mirada”. Ao igual que as som-
bras outra figura que se reitera na
mostra son as mans. “As cons-
tantes da miña obra son a cor,
que sería a parte da paixón, da
forza e enerxía onde interveñen
todos os sentidos, a superposi-
ción e por último a xeometría, que
se corresponde co aspecto máis
mental. As mans son un símbolo
da continuidade da mente, esas
inquietudes que non podes expre-
sar a través das palabras”.

De xeito paralelo, a obra de
Menchu Lamas tamén estará pre-
sente en Milán nunha exposición
producida polo CGAC, o Instituto
Cervantes e a Fondazione Credito
Valtellinese, que se inaugura o 14
de setembro e que permanecerá
aberta até o 8 de novembro. O
traballo da artista mostrarase en

dúas sedes na cidade italiana,
tanto no Centro Cervantes de Mi-
lán como na Galleria Credito Val-
tellinese. A mostra do Cervantes
está previsto que percorra diferen-
tes cidades italianas. Un vídeo,
presente nas tres salas, quere
servir de punto de comunicación
entre todas as mostras.♦
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M E N C H U  L A M A S
a viaxe das formas

Ela, chuvia, tríptico (2006).

Percorrido da mirada. Á dereita: arriba, Cosmos (1997); abaixo, Esfera cromática (2005).



Por cuarto ano consecutivo o Con-
sorcio Audiovisual de Galicia pon
en marcha unha nova fase do pro-
xecto Audiovisual nas aulas, co
que tenta achegar aos máis novos
o mundo audiovisual, mostrando
os seus xeitos de traballo, os seus
profesionais e a tecnoloxía necesa-
ria para darlle vida, advertindo
ademais dos riscos dun consumo
abusivo. Desta banda son as novas
tecnoloxías a materia escollida pa-
ra abordar nas aulas este ano 

Con arredor de 80 centros ads-
critos, aínda que non todos desen-
volverán a materia de novas tecno-
loxías, xa que cada novo centro
debe comezar na primeira fase, o
programa, promovido polo Con-
sorcio Audiovisual de Galicia e
coa colaboración da Xunta de Ga-
licia presenta nesta nova campaña
algunhas novidades, entre elas a
edición de tres contos dirixidos
aos alumnos de educación infantil.

Os Bolechas, os irmáns que
Pepe Carreiro ideou para expli-
carlles ás crianzas aspectos da vi-
da cotiá, serán os protagonistas
deste novo material complemen-
tario do proxecto. Nos títulos Os
Bolechas queren saber... como se
fai o cinema, Os Bolechas queren

saber... como se fai a televisión e
Os Bolechas queren saber... co-
mo se fan debuxos animados, os
cativos aprenderán da man de
Braulio, Sonia ou Tatá que hai
nun plató, como se realiza a ani-
mación ou que é un fotograma.

Como se explica desde o
Consorcio, este ano cambiáronse
as unidades didácticas que se vi-
ñan empregando en cursos pasa-
dos por estes novos contos xa
que se adaptan mellor ao nivel e
as capacidades dos cativos.

Se foi a iniciación ao audiovi-
sual a temática que centrou a fa-
se inicial do proxecto, seguido
dunha aproximación á animación
e ao cine nos seguinte cursos,
agora son as novas tecnoloxías as
que entran nas aulas, un cuarto
banzo que comezará a desenvol-
verse a partir de xaneiro. 

Encontro en Compostela

Ao fío do programa Audiovisual
nas aulas, Compostela acollerá
do 5 ao 7 de decembro o II En-
contro de Educación Audiovi-
sual. A cita, promovida polo
Consorcio Audiovisual de Gali-
cia, reunirá na cidade a profesio-

nais de todo o Estado, con expe-
riencia no campo da docencia,

para abordar a cuestión da edu-
cación audiovisual na escola e

para reclamar, ao mesmo tempo,
que se inclúa no currículo.♦
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M.B.
Monterrei é o escenario esco-
llido para celebrar Irmandiños:
A Revolta, un xogo de rol en vi-
vo que dende o 22 de setembro
e durante dous días revivirá da
man dos 500 mozos participan-
tes as loitas que no século XV
se sucederon en Galiza.

Organizado pola Vicepresi-
dencia de Igualdade e do Be-
nestar, a través da Dirección
Xeral de Xuventude e Solida-
riedade, Irmandiños: A Revol-
ta non é unha recreación histó-
rica, aínda que tome certos ele-
mentos reais.

O xogo está escrito e diri-
xido por 13Negativo, unha
asociación formada por Xaco-
be Otero e Xurxo Iglesias, fun-
dadores do desaparecido Pro-
xecto-13. Conxuntamente xa
teñen organizado outros even-
tos deste tipo, o máis destaca-
da tivo lugar o ano pasado en
Compostela, coa participación
dunhas 600 persoas.

Desta banda, o colectivo si-
túa a partida despois do triúnfo
da Segunda Revolta Irmandiña e
da expulsión dos señores feudais
dos seus dominios. O xogo co-
meza coa Irmandade Xeral do
Reino de Galiza gobernando en
todas as vilas e cidades galegas,
impartindo xustiza en nome do

rei Henrique IV. Rematada a
guerra que enfronta a nobreza en
Castela, o rei Henrique IV torna
as costas ao destino dos galegos
e traizoa a Santa Irmandade, au-
torizando ao arcebispo Fonseca
regresar a Galiza e recuperar as
súas terras. Unha das paradas
antes de chegar a Compostela é
o castelo de Monterrei.

A xeito de obra de teatro am-
bientada nas revoltas populares
que durante o século XV alzaron
en armas aos campesiños contra
os señores feudais, no xogo de
rol en vivo, ademais dos actores
contratados pola organización,
participarán ao redor de cinco-
centos xogadores de entre 18 e
30 anos, que de xeito libre, da-
ranlle vida a un personaxe.

Cada un dos participantes
recibirá un manual no que se
inclúe unha parte de ambienta-
ción histórica, o argumento e
as regras do xogo.

A cota de participación é de
24 euros, cun desconto do 25%
presentando o carné xove ou o
carné máis. O prezo inclúe as
comidas durante todo o xogo así
como o desprazamento en auto-
bús até o castelo de Monterrei,
lugar no que se desenvolverá a
partida. Habilitarase ademais
unha zona de acampada para to-
dos os que participen.♦

Rol irmandiño
ao vivo

M.B.
Ao redor de cincuenta especialistas en cine dos me-
dios de comunicación galegos, españois e interna-
cionais reuniranse en Compostela para coñecer da
man dos seus responsábeis a próxima produción ci-
nematográfica galega durante a celebración dos I
Encontros co cine galego: Galicia terra de cine. Or-
ganizada polo Consorcio Audiovisual de Galicia, a
cita desenvolverase entre o 15 e o 16 de setembro
coa finalidade de contribuír na promoción e difusión
do cinema feito en Galiza así como dar a coñecer a
realidade do sector in situ, as súas posibilidades téc-

nicas, instalacións, profesionais e localizacións.
Nestes primeiros encontros participarán produ-

toras como Continental, que lle presentarán aos
medios de comunicación os proxectos nos que está
a traballar, entre eles, De profundis, de Miguelan-
xo Prado, Abrígate e Espello, ou IB Cinema que fa-
rá o mesmo con Linko Killer, ou Filmax Animation
que amosará o seu Donkey Xote. Tamén estarán
presentes Milou Films/Latido Films con Días
Azuis, Filmanova con Hotel Tivoli, Vaca Films Stu-
dio con Mute ou Voz audiovisual con De Bares, di-
rixida por Mario Iglesias.♦

TTEERRRRAA  DDEE  CCIINNEE

OS BOLECHAS aprenden a facer películas
M.B.

Os travesos personaxes ideados por Pepe Carreiro para A
Nosa Terra aprenderán neste curso académico como se fai ci-
nema, televisión e debuxos animados. A iniciativa, que se
presenta como novidade dentro do programa Audiovisual nas
aulas que desenvolve o Consorcio Audiovisual de Galicia
dende o 2003, está dirixida aos alumnos de educación infantil.



O produtor e músico Xosé Boci-
xa é o guionista e director do do-
cumental As Encrobas. A ceo
aberto que se atopa na fase de
gravación e que está previsto ve-
xa a luz no mes de novembro.
Coproducido polas produtoras
Video Film e Ignacio Benedeti
Cinema, o documental afonda
nun conflito que nace a princi-
pios dos setenta cando se proce-
deu, co apoio do réxime fran-
quista, á expropiación de terras
para que Unión Fenosa se encar-
gase da explotación do lignito
que permanecía soterrado.

Nacido nas Encrobas, X. Bo-
cixa viviu o conflito en primeira
persoa. Tiña dez anos cando se
produciron os enfrontamentos
máis fortes, medrou coa mina e
segue a sufrir as consecuencias.
“Hai que contalo. A loita acabou
para moita xente, os medios de
comunicación e os políticos no
1979, pero para os habitantes das
Encrobas está moi lonxe de con-
cluír”. Con esta intención, o músi-

co e produtor comezou en novem-
bro do pasado ano a gravación da
película coa que quere amosar
“como avanzou o buraco, como
devorou as aldeas, a xente e a súa
propia dignidade”. Para traducilo
en imaxes, Bocixa contou na di-
rección de fotografía co fisterrán
Benjamín Trillo Díaz e na realiza-
ción e edición con Mon Soares.

O documental, que arranca a
mediados dos setenta, persigue re-
flectir as diferentes opinións sobre
o conflito, dándolle voz aos axen-
tes implicados, dende os veciños
que viviron os enfrontamentos e a
loita para evitar a expropiación
das terras e a construción da mina,
até representantes de Fenosa, So-
gama e da Administración así co-
mo sindicalistas, ecoloxistas e téc-
nicos. Os testemuños e valora-
cións, por veces encontradas, de
ao redor de trinta personaxes, re-
collidos en más de trinta horas de
entrevistas, artellan unha película
que quere amosar non só o en-
frontamento da década dos seten-

ta senón a evolución dun conflito
que traspasou fronteiras e que ten
consecuencias na actualidade.

“A agricultura e a gandería,
base da economía de Cerceda,
foron esmorecendo a costa da
minería”. O equipo de A ceo
aberto explica que “actualmente
as minas de carbón esgotan as
súas reservas, a Central Térmica
de  Meira ten que adaptarse a ou-
tras enerxías e Cerceda enfocou
o seu futuro cara a gran industria
que actualmente representa So-
gama”. “Moita xente marchou
–explica Bocixa- e o resto vive
entre os cascallos das casas dos

veciños que abandonaron o lu-
gar”.

Música con cheiro a lignito

A banda sonora levará a sinatura
dos grupos de rock e de hip-hop
do entorno das Encrobas. Zën-
zar, Dios ke te crew, Presencia
Zero ou Machina son algunhas
das banda que poderían formar
parte da nómina de colaborado-
res da película.

Participación veciñal

Bocixa destaca da gravación a

colaboración da xente de Cerce-
da. “Os veciños recibíronnos
moi ben. Houbo quen aceptou
participar de boa gana, pero á
hora da gravación saltábanlle as
bágoas e non podían falar”. “A
xente séntese moi abandonada
alí –comenta- e agardan algún ti-
po de cambio. 

A película editarase durante
todo o mes de outubro. Estanse a
estabelecer negociacións coa
TVG para súa posíbel emisión na
canle pública. Farase ademais un-
ha edición en dvd, que incluirá as
fotografías de Xosé Castro así co-
mo diversos de contidos extra.♦
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M.B.
O espectáculo N8 OHX da
compañía Pisando Ovos inau-
gurou o pasado 8 de setembro
no Auditorio Municipal de Vi-
lagarcía a programación de
Rededanza, un dos tres eixes
sobre os que vai xirar a pro-
gramación para este segundo
semestre do ano da Rede de
Teatros e Auditorios, que con-
templa 332 funcións por todo
o país. Con ela a Rede Galega
de Teatros e Auditorios quere
avanzar na posta en marcha
dun novo modelo organizati-
vo baseado no desenvolve-
mento de programacións es-
pecíficas de teatro, música,
danza e maxia.

O programa de jazz Rede-
son Jazz e Redeson Clásica, un
programa artellado ao redor da
música de cámara, completan
o cartel xeral da Rede Galega
de Teatros e Auditorios, inte-
grada por diferentes escenarios
de 45 concellos e entidades.

14 compañías, 8 delas ga-
legas, son as encargadas de re-
presentar os espectáculos pro-
gramados dentro de Rededan-
za en escenarios de Cangas, A
Coruña, Carballo, Ourense, As
Pontes, Ribadeo, Vilalba e Vi-
lagarcía. 

No que se refira á musica,
Redeson Jazz dará comezo o
30 de setembro en Gondomar
co concerto do Jazz Vides

Cuarter. Un total de 17 grupos
e intérpretes galegos confor-
man este cartel, que se desen-
volverá en 9 concellos gale-
gos. O Redesons Clásica cele-
brarase a partir do 11 de outu-
bro en Carballo, O Barco, Foz,
Sada, San Sadurniño, Vilagar-
cía, Viveiro e Xove, onde ac-
tuarán un total de 20 forma-
cións, todas elas galegas. 

Segundo explicou o xeren-
te do IGAEM, Miguel Martín,
a Rede entra agora na recta fi-
nal dunha reformulación a tra-
vés da que busca consolidarse
como un circuíto de espazo de
exhibición. O novo modelo de
funcionamento e xestión supo-
rá “un fondo cambio tanto na
súa concepción como nos seus
obxectivos”.

O que persegue a Rede Ga-
lea de Teatros e Auditorios coa
nova proposta é “potenciar o
mercado galego das artes escé-
nicas, apoiando a súa visibili-
dade social, traballando na
captación de públicos, promo-
vendo a formación na xestión
cultural aplicada ás programa-
cións e incrementando o volu-
me total de contratación”.

Neste sentido, está previsto
que se cree unha páxina web
propia, que se poña en marcha
unha billeteira electrónica, a
xestión a través dunha intranet
e a realización de estudos pe-
riódicos.♦

332 funcións

As Encrobas 1974 - Cercedo 2006
M. BARROS

Na década dos setenta, a loita dos veciños polas terras fixo que
As Encrobas se convertese no punto de mira de medios de co-
municación e de sectores nacionalistas progresistas do país,
que esixían o fin dos abusos seculares que sufría o rural gale-
go. Case trinta anos despois da expropiación e da ocupación
das leiras por parte de Fenosa, os focos mudaron de escenario
e pouco se fala da situación que atravesa Cerceda. Videa Film
e IB Cinema afondan no documental As Encrobas. A Ceo aberto
na evolución dun conflito e dunha mina que foi devorando un val.

Protagonistas do documental.                                                                                                                                     PILAR K

Licenciado en Be-
las Artes pola Fa-
cultade de Belas
Artes de Ponteve-
dra, Cursos de
Doutoramento na
UPV-EHU e Mas-
ter en Escultura
CGU L.A. Califor-
nia. Exposicións
Individuais: Con-
sumiendo Juven-
tud / Consuming
youth, Galería
Distrito Cuatro,
Madrid, 2005;
TLOT, CGAC,
Santiago de Com-
postela, 2002;
Nueve tipos de
encuesta, Espacio
UNO Museo Na-
cional de Arte
Reina Sofia, Ma-
drid, 2002;
KIOSK, Espacio
para a Arte Caja
Madrid, Ponteve-
dra, 2001. Expo-
sicións colectivas:
El Cuerpo, Caja
Madrid, Sala Co-
munidad de Ma-
drid, 2005. En
2004: Collage,
Sparwasser HQ,
Berlín; Latitudes
Salvador Cidrás
& Monica Alonso,
Fundación Caixa-
galicia, Santiago
de Compostela e
Quinzaine Hispa-
nique, Institut Bos-
suet, Touluse. Na
actualidade está
a desfrutar da
Bolsa Fenosa na
Kunstfabrik en
Berlín.♦
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Aló polo ano de 1888, se mal non
me lembro, fundouse na Habana
unha sociedade galega que levaba
o nome de “Aires da miña terra”.

O gran poeta Manuel Curros
Enríquez foi nomeado presidente
de honor, e a resposta deuna nun-
ha poesía de tal inspiración que
para que fose coñecida de todos
foi lida publicamente no teatro
de Pairet, e imprentada e reparti-
da entre os concorrentes.

Despois disto, pasados catro
ou cinco anos, correu un día a
notícia de que o autor de A Virxe
do Cristal chegara á Habana. To-
dos os bos galegos, admiradores
das glorias patrias, foron a lle
render tributo á mais lexítima de
todas; e a directiva de “Aires da
miña terra” foi invitalo a unha
festa de recepción nos espléndi-
dos salóns do seu ridente pazo.

A entrada de Curros Enríquez
naquela sociedade foi triunfal, aga-
rimosa. Afesta da súa coroación na
Coruña, con ser digna desa grande
e liberal vila, non é máis ca un re-
flexo daquel entusiasmo sen nome.
Dende a entrada principal até o sa-
lón de festas, un gran número de
feiticeiras señoritas galegas e cuba-
nas sementaron de flores o chan
que tiña de tripar o poeta admirado.
Música, poesías, vivas entusiastas
que saían do máis agachado das al-
mas, enxordecían o aire.

Namentres durou a festa, Cu-
rros Enríquez estivo triste, abati-
do, como cismando algo que lle
laiaba no seu nobre corazón. Eu
coidei entón que serían as sauda-
des pola patria, que comezarían
xa a magoalo.

Non será do seu agrado este
agasallo?, pensabamos todos os

seus ademiradores.
Curros ergueuse e comezou á

falarnos desta maneira(1).
“Agradézovos moito estas

atencións, que máis que a un po-
eta, adicades, ben o sei, á patria
galega. Esta sociedade que leva
o nome do meu libro é unha dis-
gregación do “Centro Galego”, e
eu quero, eu rógovos que as divi-
sións non collan raíces entre vós.
¡Non temos máis que un cora-
zón; no noso ceo só brilla un sol;
non temos máis que unha nai...
eu pídovos con todas as forzas
da miña alma que vos arrecon-
cheguedes nun só amor por Gali-
cia, que tampouco temos máis
que unha, e esa é a nai dos gale-
gos emigrados. A festa máis aga-
salladora para min, a que levan-
tará na miña alma unha lembran-
za eterna, será a festa da unión

de todos os galegos da Habana”.
Entón comprendín ben o por-

qué da tristura do poeta; daquel no-
bre espírito que naqueles momen-
tos de glorificación esquecérase da
súa persoa e tiña posto o pensa-
mento no porvir da súa patria.

Despois escribiu algunhas
composicións, que el mesmo lía
en público, pedindo sempre ir-
mandade entre os galegos.

E a irmandade chegou a rei-
nar na nosa colonia, e os fillos de
Galicia buscaron agarimo na pa-
triótica e nunca ben gabada so-
ciedade “Centro Galego”.

Un verdadeiro milagre pare-
ce que os galegos teñan axunta-
do tanto diñeiro como custou a
adequisición do Teatro Nacional,
e como ten de custar aínda a
construción do novo pazo.

A musa patriótica de Curros

foi a boa fada, que con fíos invi-
síbeis de ouro, xuntou fortemen-
te nun só sentimento todos os co-
razóns, sen que nos decatáse-
mos; foi o milagreiro que ergueu
o nome de Galicia ao cume glo-
rioso en que escentilea o sol da
fraternidade.

Nas paredes do pazo que está
erguendo o “Centro Galego” la-
bora máis a musa de Curros que
os artífices que materialmente
pican e xuntan os seus sillares.

As sociedade de Cuba mán-
dannos o cadáver do poeta, orgu-
llo e gloria nosa, para que durma
o derradeiro sono na terra que
tanto quixo. ¡Benditos sexan,
porque adiviñan e cumpren o de-
sexo daquela alma nobre, daquel
excelso poeta!♦

(1) Palabras históricas.

A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

O labor do poeta

Lean 
O que non sabe é como o que non ve, di o saber popular, e
peor que o que non ve, pois os cegos len, afortunadamen-
te, con modernos métodos que lles permiten acceder ao co-
ñecemento, e o coñecemento, a información, éo todo. Ce-
gos eran Homero e Jorge Luis Borges, case cego Ernesto
Sábato. Pero os libros foron os seus ollos, permitíronlles
ver o que hai e mesmo o que non hai. Cada libro é como
un par de ollos que se abren nun novo mundo. O lector
crea ese mundo cada vez que abre o tomo e se pon a ler.
Hai que dicir agora: o que non sabe é como o que non le.

Fálase moito da realidade virtual. Porén a realidade
virtual existiu sempre. Mesmo antes ca os libros, na li-
teratura oral. ¿Ou logo non vivimos as vidas dos demais,
non imos buscar o Tesouro con Long John Silver, non
nos acusa o Corazón Delator e non tememos a quen
Agarda no Limiar?

Fáganme caso, lean. Ler é moi divertido. Hai xentes,
estrañamente, que pensan que ler é aburrido. Están errados.
Outros cren que hai que moderarse na lectura. Teño oído
dicir ¡É que o meu fillo le demasiado, é que se vai poñer to-
lo! Non o crean. Ler é a única droga que non mata, nin da-
na, nin afecta o cerebro, o máximo que pode pasar é que te-
ñamos que usar gafas, se lemos moitos libros e libros coa
letra moi pequena. Don Quixote non estaba nada tolo: vía
os muíños e ademais vía os xigantes. Hai que non quere ver
máis lonxe do narís. O que non sabe é como o que non le.
Na tradición oral galega existen uns personaxes que son os

traslidos. Ou sexa: os que se pasaron lendo e estudando e
quedaron “tocados” e sempre andan nas nubes. Pero ollen:
eses traslidos andan literalmente nas nubes. Son Nubeiros.
Magos tremendos que dirixen as treboadas, coñecen gran-
des segredos, controlan os tronos, viaxan sobre as nubes e
moito máis. ¿Quen non quere ser un traslido?

Noutras ocasións teño oído dicir que os rapaces que len
moito, aínda que sexan estudosos, obteñen peores resulta-
dos que os que, sendo igualmente estudosos, len algo me-
nos. E dinme que pode ser por dúas razóns: unha, que te-
ñen máis imaxinación e andan nas nubes (ou sexa, que cer-
tamente son nubeiros), outra, que, en realidade, dedican
menos tempo a estudar ou a pensar nos estudos, pois a lec-
tura acaba sendo un adversario dos estudos e ambas as cou-
sas compiten polo pouco tempo que hai na sociedade ac-
tual. En canto ao primeiro, ¿que hai mellor ca a imaxina-
ción? Nada. Pregúntenlles aos profesores se queren estu-
dantes imaxinativos. Verán a resposta. E en canto ao se-
gundo, os mozos teñen tempo para todo. ¿Lémbranse de
cando eran novos? E, se non o tivesen, o que hai que facer
será estudar un algo menos, e ler algo, saír un pouco, facer
algún deporte. Como dicía Arsenio, non todo vai ser fútbol,
digo, non todo vai ser estudo. E ademais, ler é sanísimo,
ningún estudo forma tanto como a lectura, ambas as cousas
son compatibles, e hai que lles preguntar aos profesores de
calquera idioma, pero tamén aos de calquera materia de le-
tras ou de ciencias, se ler é bo ou non, e se se nota ou non
a enorme diferenza entre os alumnos que len e os que non.

Ler é o único vicio que constitúe unha virtude. Déanlle
ás á súa imaxinación, porque a min a miña aprendeume que
un libro pódese ler e pódese desler. Se un le un libro e o es-
quece é como cando vén unha enchenta do río, a terra có-
brese, anéganse os prados, e cando as augas se retiran, dei-
xan a lama fértil. Aherba que medra a cachón nin lembra que

estivo mergullada, pero sobe máis ca nunca, máis ca nunca
asubía. Se un le un libro e o lembra, entra nas vidas dos de-
máis, aprende, goza, imaxina, vive. Se les o libro dun morto,
fas maxia verdadeira, porque falas con el. Falar cos mortos é
cousa de bruxos. Os que lemos libros somos bruxos.

Se les o libro dun amigo distante, rompes co tempo e
co espazo e poste ao seu lado. Maxia auténtica, como non
hai outra. Se les o libro dun descoñecido, deixa de ser
descoñecido. Soñades xuntos e facedes o libro a medias.
Se les un libro podes subir ás nubes, voar sen ás, pasear
cos vampiros baixo a lúa, vestir a pel do lobo, ir nas ga-
velas cos bandoleiros, subir a unha torre usando de esca-
leira os cabelos dunha moza, matar un xigante, falar cos
caníbales, navegar á illa do tesouro, conxurar un mouro,
abrir as penas, saber segredos, descabalgar nubeiros,
contarlle un conto ao teu avó, visitar os cousos do lobo e
os cavorcos do xabarín, correr baixo a neve polvoriña,
instaurar a república galega e o comunismo.

Se deslés un libro baixas das nubes, pechas as augas,
zarras as penas do tesouro, enches o cuarto de bruxas,
chamas pola escuridade e as sombras decapitadas dos
cans saltan os valados, achegándose. Se queiman un libro
saen del luces de cores. O libro non morre de todo. Está
cheo de trasnos que buscan outra casa. A lectura dá po-
der. Por eso queren ler só eles e queren que só leamos o
que eles din. Os que len libros non queren guerras, nin
chapapotes, nin presidentes que se atragantan coas galle-
tas, coas galletas de cereal ou de chapapote. Queren xus-
tiza, paz e liberdade para todos. Benaventurados os que
len libros, e máis benaventurados se ademáis escoitan os
outros, se falan cos maiores, cos nenos, coas avoas, cos
paxaros, coas fontes, co río que pasa, coas nubes, co ven-
to que zoa. Benaventurados os que len, porque levan na
fronte unha estrela e no bico un cantar.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Semella que foi onte mas serán
perto de dez os anos pasados
dende aquel curso de cata de vi-
ños e sumiller en Casa Alfredo.
Dez anos que estabelecen un an-
tes e un despois no planeta viti-
vinícola peninsular, seguramente
ningunha outra parte do mundo
experimentou tal cantidade de
transformacións en tan curto pe-
riodo de tempo, de feito o pano-
rama daqueles anos pouco ten a
ver co que hoxe contemplamos.
Dende o punto de vista dun
amante dos viños foi e segue a

ser un privilexio ter observado
pasiño a pasiño todas estas mi-
crorrevolucións, pequenas e
grandes sorpresas, despegues e
aterraxes, e non só en denomina-
cións de orixe (DO) esquecidas
ou sumidas nunha inercia de-
cadente, ou incluso en zonas que
non tiñan DO daquela, tamén
grandes DO sufriron pequenos
ou grandes cambios de estilos,
de tendencias, incluso de menta-
lidades. Así e todo penso que un
cambio básico foi na viticultura,
alicerce da calidade, a viña pa-

sou a ser prioritaria despois de
décadas en segundo plano. Ta-
mén variedades infravaloradas e
descendendo en número de hec-
táreas, pasan a ser protagonistas
nas súas zonas de orixe: garna-
chas, monastrel, bobal, prieto pi-
cudo, callet, etc.

Na cata de viños avanzouse
no coñecemento dos compostos
aromáticos dos viños e no estudo
dos nosos sentidos, especialmen-
te no proceso olfactivo (con pre-
mios Nobel incluídos).

Daqueles anos recordo a fo-

to dun novo Álvaro Palacios
entre vellas cepas de carinyena
nun todavía pouco coñecido
Priorat; os escasos Toros que
catabamos eran escuros, alcóli-
cos e bastante rústicos; os Bier-
zos era moito menos atractivos
que os mencías de Valdeorras
ou Ribeira Sacra; o gran pegote
no mapa vitícola da DO de La
Mancha e Valdepeñas, tan gran-
de coma aburrida, tense trans-
formado en varias DO con pro-
xección, amais da indicación
Vinos de la tierra de Castilla e

cinco pagamentos con dereito a
DO. A lista seguiría coa Parke-
rizada Jumilla, Yecla, Cariñena,
Utiel Requena, etc.

En fin se algo aprendimos
nestes anos ademais dun chisco
de viticultura e enoloxía é o pro-
ceso de transformación de zonas
esquecidas, aletargadas ou sumi-
das en inercias sen porvir en ilu-
sionantes e prometedores pro-
xectos de calidade e futuro.

Por certo sabemos dalgunhas
zonas esperando que nos anime-
mos... eu xa o estou...♦

A Viñoteca

Dez anos de cambios
ANTONIO PORTELA
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Despeces 
FRANCISCO CARBALLO

Está a completarse o Ano
da Memoria. É unha
oportunidade para

milleiros de persoas na súa
necesidade de sentirse
dignos fillos de inmolados
pola fidelidade á propia
conciencia. Neste caso estas
persoas unifican as pezas do
seu vivir. 

Mais outro é o caso das
persoas que conclúen o seu
itinerario e senten
necesidade de desfacerse de
pezas do ensamblaxe vital
para que rebrille a urdime
íntima ao despezar moreas
de táboas do ensarillado
cronolóxico. 

Imos ver: hai cinco
anos, o 11 de setembro do
2001, Luís Curuxeiras,
traballador dun guindastre
en Nova Jersey, ve os
primeiros fumes das Torres
Xemelgas de Nova York e
chama á Radio Galega. Foi
o primeiro en comunicarlle
a Galiza o atentado que esta
deu ás ondas. Eis un caso
de identificación co seu
país e de impulso a súa
cultura de parte dun
obreiro. Como neste
acontecemento, así pasa en
infindos outros: non se
constrúe un espazo desde
científicos ilustres senón
desde o home común. Nas
crónicas de cada vida, as
páxinas máis longas non
son as máis importantes.
Fomos atrapados polos
mass media e démoslles
relevo a acontecementos
das superestruturas. 

No 1954 deixaba eu de
asinar como estudante -logo
de oito anos en centros de
Filosofía e Teoloxía e cinco
de Historia na
Complutense. No medio, o
concordato Santa Sé-
goberno do xeneral Franco,
1953. Figuran como
asinantes o cardeal Tardini
e o ministro Martín Artajo;
inspiraron o texto a
Asociación Católica
Nacional de Propagandistas
e o círculo xurídico-
teolóxico de Pío XII.
Trátase dun corpo legal de
36 artigos, un protocolo
final e cinco declaracións.
Recolle o convenio de
1941. Dálle forma ao
“nacionalcatolicismo”.
Unha especie de
“armadura” a retraernos á
Idade das “Monarquías
católicas” da
Contrarreforma. Ía ser a
España definitiva. E foi só
“o soño dunha noite de
verán”. A realidade social
non se correspondía coa
cobertura político-militar
do Estado, nin os cristiáns
comprendían un corcordato
estraño ás aspiracións
católicas de Europa. Foi un
acontecemento de
opereta.♦

Jairo Iglesias
‘O mar
é vida e morte’

M.B.
Vén de concluír na  vila de
Malpica a rodaxe da súa no-
va curtametraxe titulada
Rosa dos Ventos, con estrea
prevista para finais de de-
cembro deste ano. Belén
Constenla protagoniza xun-
to con Miguel Borines e Ma-
ría Castro esta historia de
amor e soidade na Costa da
Morte. Como foi a rodaxe?

Foi unha rodaxe dura, de
cinco días de duración, catro
deles na praia comezando ás
cinco da mañá. Hai que
agradecerlle aos actores,
porque traballaron de balde.
Agora queda o traballos
máis custoso, a montaxe. Ta-
mén estamos moi contentos
coa xente de Malpica, que
colaboraron con nós de xeito
desinteresado.

Cal é a trama de Rosa
dos Ventos?

O argumento xira en tor-
no a unha viúva do mar e os
seus recordos. Despois de
moito tempo de soidade decá-
tase de que non son suficien-
tes os recordos para vivir.

Como nace o proxecto?
Cando estaba a rodar a mi-

ña primeira curta xurdiu a idea
de gravar unha historia nunha
vila mariñeira. Esta idea ini-
cial foi mudando até tomar a
forma que lle demos agora.

Que papel xoga o mar
neste traballo?

É a parte central. O mar é
a vida e é a morte, e tamén
unha liña de esperanza. 

No reparto conta con
actores como Miguel Bori-
nes e María Castro. Que
significa para un director
novo dirixilos?

É unha experiencia que
non se pode esquecer.
Aprendo moito deles. Indí-
colles o que quero que trans-
mitan, mais, dentro dos lími-
tes dos personaxes, déixolles
facer. Xa nos anteriores tra-
ballos tiven moita sorte e
contei con actores como Ta-
mar Novas, que desta vez foi
o director de casting, ou Isa-
bel Blanco. 

Despois de se estrear en
Malpica, que itinerario vai
seguir a película?

Queremos facer unha
campaña forte de promoción
e movela en festivais. Pero a
nosa idea principal é proxec-
tala, levar os actores e falar
coa xente sobre a curta. Pen-
samos ademais vender a cur-
ta con contidos extra.♦

Xosé P. Mondelo

Manuel Rodríguez, o gaiteiro do
toxo, aprendeu a tocar o punteiro
mentres coidaba da súa cabra, a
súa única e valiosa pertenza.
Non tiña máis facenda. Era fillo
de lavandeira do Sil, dunha fami-
lia moi necesitada. Pero era un
mozo espilido e creativo e din
que moi bon gaiteiro. A gaita fo-
ra a súa mellor compañeira nas
horas de pastoreo e soidade aló
polo Carroceiro, entre os toxais
dos outeiros de por riba de San
Clodio –un ollo nos dedos sobre
o punteiro e outro na cabra– e
para sempre foi coñecido no lu-
gar como o gaiteiro do toxo, no-
me que fixo seu para as súas ac-
tuacións. Durante un tempo to-
cou canda el Carlos Rodríguez, o
gaiteiro maior, antes de este for-
mar Os Celtas de Paradaseca.
“Aquí en Margaride, á beira do

Lor, onde o Toxo casara cunha
moi boa moza –conta o seu com-
pañeiro, o Carlos de Paradaseca–
tocamos moito polo San Vicente,
aló por xaneiro. Faciamos o bai-
le nunha cova de arxila, na ladei-
ra, ao pé do lugar. Nun antroido
ou aninovo, non recordo, baixou
o teito da cova, coa sorte de que
foi xusto despois de ter rematado
o baile.” O seu cuarteto chamá-
base Os Gaiteiros do Toxo, gru-
po no que tocaban tamén Xosé
Rodríguez, irmán de Carlos, ao
bombo, e o Caseiriño de Parte-
me, coa caixa.

Cando a guerra, Manuel Ro-
dríguez incorporouse ás mili-
cias da República contra Fran-
co, chegando a acadar o grao de
capitán, despois de ter partici-
pado en primeira liña nas máis
duras batallas. Logo foi evacua-
do a Francia, onde estivo re-
cluído nun campo de concentra-

ción. Cando puido ser liberado
e regresar a Galicia, tentou re-
facer a súa vida na súa vila na-
tal, non sendo isto nada doado
para un home tan significado
coma el, naquel duro tempo da
posguerra. Daquela, viuse obri-
gado a emigrar a Asturias para
traballar nas minas, mais, ao ca-
bo dos anos, aqueixado por un-
ha doenza psíquica, regresou
definitivamente a Margaride,
onde viviu o Manuel os seus
derradeiros anos, decote acom-
pañado pola súa doce muller
Rosalía, sempre fieis aos seus
ideais de mocidade.

A gaita do Toxo, cun fol fei-
to de pelello de cabrito da súa
propia facenda, pendura agora
das paredes do Centro de Arte-
sanía e Deseño de Galicia, en
Lugo, como lembranza e reco-
ñecemento a este honrado e va-
lente gaiteiro.♦

Músicos Populares de Quiroga

O gaiteiro do toxo

XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR
Non hai descanso, noso amigo
grande. Nas últimas primaveras
desde 1914 médranche as abe-
llas e as formigas; e case non
das feito para tanta alborecida
que te acorda, coma hoxe co
Pendello de Honra n´Agolada.
Ese carreiro dos insectos do la-
bor, esa multiplicación. E nunca
negas. Achegas o sorriso e sú-
beste no auto de David, camiño
avante, a recibires os bicos e as
apertas, os ghainetes e as tullas
das palabras. Nosas. Non hai
baleiro. Todo é rebullicio: desde
os teus ollos que avistan coa sa-
biduría dos invernos convenci-
dos, ata esas maus que aínda re-
collen os paxaros do fol da gai-
ta e son capaces de repenicar no
tamboril dos músicos, como
Axóuxere de Melide; e danzares
a muiñeira con María (non lem-
bras hai agora tres anos, os días
cinco e seis de setembro foran,

aló na terra dos irmaus do Xáli-
ma?) A Estemadura que fala co-
ma nós e ti interpretando para
eles, en San Martí de Trevellu e
na praza grande de Valverdi, e
nas Ellas…, todo o repertorio de
Galiza nos pentagramas: Músi-
ca e Palabra e Vida feitas…
“Meu bailador”-díxenche. E
gardamos  nolos dous nun quei-
po de buxo a sinatura cos versos
do vate do Courel: “…Será a
miña xeración quen te salve”.
Pode acaso Novoneyra ficar
máis feliz na espera namentras
ti asistas á promesa.

E hoxe outra volta aquí, neno
eterno do Val da Barcala, Lucho
do Peto, amigo sen pedires, mes-
tre das vangardas que fixeran a
revolución nas escolas e nas
agras abertas dos primeiros anos
da ensoñación, antes da incivil e
aínda despois ao caladiño desde
o exilio e coa mesura  das aler-
tas. E  lémbrome de Castelao, a

túa adoración e nome que presi-
des desde a Asociación: o perfil
do rianxeiro en ti, esa humilda-
de, o xeito vertical da vida, coma
a xunquira e as árbores que non
dobran nin ceden senón é de ra-
íz, cando os ventos mal chega-
dos. Querémoste a milleiros.
Nesta mañá de setembro, cando
o reloxio marque nas agullas as
doce horas, esa sobreposta de
unha sobre a outra, para a fusión
da luz e da esperanza, hanche dar
as mil veces  obrigadas/os nesta
xeira merecente, para que as gar-
des e que as leves contigo en cor-
po de ledicia e teñas tamén un
anaco do teu tempo para a me-
moria desta arquitectura humil-
de, de feira antiga, corredores
abertos, pontes de respecto e tra-
tos, poxas co futuro que labra-
mos: ti que es xeneroso e aberto,
sabio. Meu bailador. Vive cento
e trinta alborecidas máis. E nem-
bra esta data en confianzas.♦

Avelino Pousa Antelo
Avelino Pousa Antelo, ao tamboril, na homenaxe deste pasado xullo ao alcalde de Silleda, Primo Castro, asasinado no 1936.



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS 

A OLLADA DO DESEXO
Na antiga Praza de Abas-
tos podemos ollar sesenta
fotografías de Eduardo
Blanco Amor.

AmesAmes
■ EXPOSICIÓNS 

MANS SALGADAS
Fotografías de Javier Te-
niente sobre o mundo dos
mariñeiros en alta mar que
se poden ollar na Casa da
Cultura até o domingo 24.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS 

MIRIAM CANTERA
Podemos admirar as súas li-
tografías durante todo o
mes de setembro na Funda-
ción CIEC.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS 

PEDRO SOLVEIRA
O artista presenta a mostra
Unha ollada desde o metal,
até o domingo 17, no mu-
seo Massó.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS 

VIVIR NO ESPAZO
O Auditorio Municipal aco-
lle, desde este xoves 14, un-
ha mostra didáctica sobre
as misións espaciais: tra-
xes, instrumentación, ali-
mentos... dos astronautas.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

ISABELLE HUPPERT
A esta actriz francesa, fun-
damental no desenvolvi-
mento do cinema europeo

dos últimos 30 anos, adíca-
lle o Centro Galego de Ar-
tes da Imaxe un ciclo, en
VO con subtítulos en caste-
lán. Este xoves 14 ás 20,30
poderemos contemplar La
dentellière, (Franza-Suíza,
1977), de Claude Goretta,
que repite o venres 15 ás 18
h; o sábado 16 ás 18 pode-
remos contemplar Isabelle
Huppert, une vie pour
jouer, vídeo de Serge Tou-
biana do 2001 e, ás 20,30,
La pianiste (Franza-Aus-
tria, 2001), de Michael Ha-
neke; o mércores 20 ás
20,30 a fita a proxectar será
a de Claude Chabrol
(Franza, 1991), Madame
Bovary, que poderemos
contemplar tamén o xoves
21 á mesma hora. Polo que
respeta ao outro ciclo, Fóra
de serie, este xoves 14 ás
20,30 e con entrada de bal-
de temos a presentación da
película Pensando en sole-
dad (2006), de Marcos Ni-
ne, e mesa redonda arredor
da figura de José Ernesto
Díaz-Noriega, coa partici-
pación deste director e dos
produtores Ignacio Bene-
deti e Xosé Zapata, xunto
co visionado de La ninfas
de la charca (1935), Sever
Odnum (1964) e El cine
amateur (1965), todos ví-
deos de J.E.Díaz-Noriega;
o luns 18 ás 20,30, con en-
trada gratuíta, poderemos
contemplar o vídeo de
Marcos Pérez e Óscar
Sánchez, Ilusiones visua-
les; e o martes 19, tamén ás
20,30, o vídeo a ver será
Vers le sud (Cara ao sul)
(Franza-Canadá, 2005), de
Laurente Cantet con sub-
títulos en español.

■ EXPOSICIÓNS

CARLOS MORAGO
O pintor mostra a súa obra na
galería Ana Vilaseco até o 14
de outubro, de luns a sábado
de 11 a 14 h. e de 17 a 21.

PILAR LÓPEZ ROMÁN
Podemos ollar os seus ca-
dros no hotel Eurostars até
o mércores 20.

MANUEL
GONZÁLEZ BARRO
Este artista expón a súa
obra até este sábado 16 na
sala Mobob.

MOSTRA
INTERNACIONAL
Até finais de setembro temos
no MACUF a IX Mostra In-
ternacional de Arte. No

mesmo lugar podemos ollar,
até o 9 de outubro, a colecti-
va de fotografía Espazos.

A MAXIA DA AUGA
O C.S.C. Caixa Galicia
acolle, até este venres 15,
esta mostra fotográfica so-
bre Mondariz.

MANOLO MILLARES
A destrución e o amor é o
título desta mostra que reu-
ne máis de medio cento de
obras do artista canario pro-
cedentes de 30 coleccións
internaionais. Até o 30 de
outubro na Fundación Cai-
xa Galicia.

A FRAXILIDADE
NO TEMPO
Podemos ollar a mostra O
vidro na antigüidade até es-
te domingo 17 de setembro
no Museo de Belas Artes.

SEN TÍTULO
A Fundación Barrié pre-
senta, nesta mostra de pro-
dución propia, un percorri-
do asíncrono pola historia
da arte contemporánea, a
través de 39 obras paradig-
máticas pertencentes á Co-
lección Berardo. Até o 26
de novembro poderemos
admirar obras de Marcel
Duchamp, Andy Warhol,

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

Perto de 2.500 cans participa-
rán o sábado 16 e domingo 17
de setembro na XIX Exposi-
ción Canina de Galiza, que
xunto coa estatal, se celebrará
no recinto feiral de Vigo (IFE-
VI, en Cotogrande). A través de

diferentes probas, un xurado
especializado escollerá o can
máis bonito e o máis áxil. Ade-
mais, a exposición complétase
cunha ampla feira de produtos
relacionados co coidado e ali-
mentación dos animais.♦

Exposición caninaExposición canina
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Chega a festa unha vez máis a
ALLARIZ con música, proxec-
cións audiovisuais, mercadiños,
pasarrúas... O venres 15 come-
za o festival ás 17 h. coa inau-
guración do mercadiño e das
exposicións na Praza do Conce-
llo e na Praia Fluvial e a actua-
ción, ás 22 h, das bandas Radio
Malanga, Ojos de Brujo e No
Reply; o sábado 16 destaca a
presenza dos Festicultores,
Galegoz, Fanfare Ciocarlia,
Eskorzo e Telephunken DJ,
aos que seguirá unha dance set
co Profesor Angel Dust, DJ Vi-
lou e DJ Nell; o domingo 17 na
Praia Fluvial tocaralle o turno

aos Turres Band, Folkolikos,
Santuka, Batukeros de la Ca-
lle, Som do Galpom e La Fre-

etanga. O programa de activi-
dades completo pode consultar-
se en www.reperkusion.com.♦

ReperkusiónReperkusión
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☞ CORRUPCIÓN EN
MIAMI. O director Mi-

chael Mann adapta ao cinema a
lendaria serie policíaca da dé-
cada do 1980. Acción de cali-
dade. Luís Tosar interpreta a
un mafioso latinoamericano.

☞ SKIZO. Thriller espa-
ñol sobre un secuestro

imposíbel realizado por dous
enfermos mentais hiperviolen-
tos (Óscar Jaenada e Eloy Azo-
rín) que se complica até desem-
bocar nunha orxía de morte.

☞ CLERKS 2. Secuela
do grande éxito do di-

rector Kevin Smith. Dous mo-
zos “raros” dos suburbios de
Nova Jersey e os seus paseos
polo cómic, o cinema e o
amor-sexo. Moito sentido do
humor, reivindicación freakie
e constantes referencias á cul-
tura popular.

☞ STAY ALIVE. Está a
piques de saír un video-

xogo que revolucionará o mer-
cado. Mais o problema chega

cando un grupo de xogadores
que o conseguiran pirateado
comezan a apareceren asasina-
dos. Terror fincado na tecnolo-
xía e na fantasía.

☞ ALATRISTE. Diego
Alatriste é un soldado

veterano que malvive como
espadachín no Madrid do sé-
culo XVII. Aventuras, recrea-
ción de batallas e personaxes
históricos.

☞ PIRATAS DO CARI-
BE. A ARCA DO HO-

ME MORTO. O capitán Jack
Sparrow ten de pagar unha dé-
beda con Davy Jones, o lenda-
rio pirata dono dos fondos ma-
riños. Efectos especiais de úl-
tima xeración, loitas de espa-
das espectaculares e bastante
humor.

☞ MONSTER HOUSE.
Filme de debuxos ani-

mados sobre unha casa antiga
que ten a capacidade de engu-
lir obxectos e persoas. Varios
rapaces tentarán vencer o edifi-

cio monstruoso usando o seu
enxeño. Da factoría Spielberg.

☞ A MOZA DA AUGA.
Historia de terror do di-

rector indio Night Shyamalan
(O sexto sentido, Sinais, O bos-
que…). Un veciño dun vello
edificio descobre na casa unha
misteriosa moza que di ser un-
ha narf (especie de ninfa). Ten-
tará axudarlle a loitar contra os
demos que a perseguen.

☞ GARFIELD 2. O míti-
co gato viaxa ao Reino

Unido para visitar o seu dono
mais alí acabará intercambián-
dose por un gato nobre, Prínci-
pe, que é cuspidiño a el. Histo-
ria para todos os públicos con
imaxes reais e debuxos entre-
mesturados.

☞ CIDADE SEN LEI
(EDISON). Dous policías

deteñen dous traficantes de coca-
ína e acaban matando un deles. O
que sobrevive carga coa morte do
amigo. Thriller policial con Mor-
gan Freeman e Kevin Spacey.

☞ UNITED 93. Recrea-
ción do que puido ter su-

cedido no cuarto voo secuestra-
do o 11 de setembro do 2001, o
que supostamente tiña como
obxectivo a Casa Branca e aca-
bou esnafrado en Pennsylvania.

☞ A NOITE DOS XI-
RASOLES. Filme de

intriga de produción española.
Tres espeleólogos chegan a un-
ha gruta en Ávila. Alí hai algo
que os asustará. 

☞ KEBAB CONNEC-
TION. Parodia das pelí-

culas de kung fu producida en
Alemaña. Un inmigrante turco
decide converterse no primeiro
director alemán de películas de
artes marciais. Moita acción e
bastante comedia.

☞ ALMORZO EN PLU-
TÓN. Nova película do

irlandés Neil Jordan. A historia
de Patrick Braden, abandonado
cando cativo nunha vila irlande-
sa e que nos anos 70 foi pionei-
ro do estilo glam en Londres.♦

CarCarteleirateleira

No ano no que se cumpre
o 10 cabodano do pasa-
mento do pintor, o Museo
Nacional de Bellas Artes
de Buenos Aires, que é
onde se pode contemplar a
mostra até o 8 de outubro,
en colaboración coa Fun-
dación Laxeiro presenta
esta exposición dividida
en catro partes. A primeira
céntrase na súa obra dibu-
xística baixo o título Bus-
cando cosas, dibujos y bo-
cetos; a segunda, chama-
da Galicia en la memoria,
últimos momentos de la
Estética granítica é exem-
plo o estilo que practicou
durante os anos trinta e

coarenta; Nuevos ámbitos,
nuevos lenguajes, apertu-
ra hacia el Informalismo é
o terceiro capítulo no que
dá unha viraxe importan-
te, descubríndonos o La-
xeiro experimental; a
mostra pecha co cuarto
apartado, Memorabilia,
que recolle a documenta-
ción que deixa constancia
da súa intensa vida artísti-
ca e social en Buenos Ai-
res. A mostra completase
cun coidado catálogo con
textos de X. Neira Vilas,
Javier Pérez Buján, Carlos
García Suárez e unha inte-
resante entrevista a Isaac
Díaz Pardo.♦

LaxeirLaxeiro en Buenos o en Buenos AirAireses

Ojos de Brujo.

O Centro
Galego

de Artes
da Imaxe,

na CORUÑA,
adícalle un

ciclo á actriz
francesa
Isabelle

Huppert.
Entre a
palabra e a
imaxe
clausúrase
este
domingo
17 na
Fundación
Luís Seoane.



Joseph Beuys, Piero Man-
zoni, Yves Klein, Bruce
Nauman, Jeff Koons,
Juan Muñoz, Kasimir
Malevich, Piet Mondrian,
Roy Lichtenstein, Sigmar
Polke, Cindy Sherman ou
Nan Goldin, entre outros.

ENTRE A PALABRA
E A IMAXE
Na Fundación Luis Seoane
podemos contemplar esta
mostra autoproducida na
que se analisan experien-
cias de artistas españois,
portugueses e brasileiros no
eido da vinculación entre a
iconografía e a expresión
escrita, desde os anos 70
até a actualidade. A selec-
ción inclúe obras de Tà-
pies, Antoni Muntadas,
Helena Almeida, Álvaro
Lapa, Almudena Fernán-
dez Fariña e Antonio
Dias, entre outros. Até este
domingo 17 de setembro.

A NOIVA CADÁVER
A sede da Fundación Caixa
Galicia amplia, até o 30 de
setembro, a mostra Do de-
buxo á marioneta, sobre a
película de Tim Burton.

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS 

ALFREDO ERIAS
Este venres 8 ás 20,30 na
sala Xosé Rei Lago (Mui-
ños de Acea de Ama) inau-
gúrase a súa mostra de pin-
tura Xente no camiño. Até
o domingo 24 de setembro.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS 

ARTISTAS DO GRAVADO
Mostra que este xoves 14
inaugúrase na Casa da Cul-
tura, onde poderemos co-
ñecela até o 8 de outubro.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS 

MARTA GONZÁLEZ
Podemos ollar a súa obra
até o sábado 30 no centro
comercial Porta Nova.

DAVID PINTOR
Os seu deseños e pinturas
poderemos contemplalos
na galería Sargadelos até o
sábado 30 de setembro.

■ TEATRO 

EL REINO DE LA
TIERRA
Podemos ollar a peza prota-
gonizada por Blanca Mar-
sillach este venres 15 no te-
atro Jofre. No mesmo lugar
estará o sábado 16 e domin-
go 17 Josema Yuste con El
misterio de Ira Vamp.

GondomarGondomar
■ CINEMA 

O GRAN DITADOR
Dentro do ciclo Historia e
Cinema, que organiza o
Cineclub Latino, este ven-
res 15 ás 22,30 h. proxéc-
tase no auditorio Lois To-
bío esta película humorís-
tica de Charles Chaplin
sobre os totalitarismos eu-
ropeus.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS 

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 06
As obras do prestixioso
premio de fotografía de
natureza, recoñecido co-
mo o máis importante do
mundo, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e
o Museo de Historia Natu-
ral de London, nas que
non só se valora a beleza
formal, senón tamén a
crueldade e os problemas
de conservación da natu-
reza, están expostas no
Auditorio Municipal.

■ TEATRO 

NO PAÍS
DAS MARABILLAS
A Praza da Igrexa acolle es-
te venres 15 ás 22 h. este
espectáculo de maxia.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS 

PAULO NEVES
As súas esculturas expó-
ñense, conxuntamente coas
de Manuel Patinha, no
Museo Provincial.

OS CAPÍTULOS
DA IRMANDADE
A mostra Peregrinacións e
conflito social na Galiza
do século XV preséntase en
dous espazos diferentes: a
Capela do Pilar da Cate-
dral que acolle o referido á
arte sacra; e o C.S. Uxío
Novoneyra que acolle a
parte da arte civil, e que
podemos visitar até o 28 de
outubro.

FÉLIX FERNÁNDEZ
A sala do Museo Provincial
acolle unha mostra deste
fotógrafo durante todo o
mes de setembro.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS 

ENCADRES
As acuarelas de Arturo
Ceide poden admirarse na
galería Sargadelos.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS 

ARTES PLÁSTICAS
O Círculo do Quebec pre-
senta os seus traballos, até
o sábado 30, no Auditorio
Municipal.

ESCOLMA
DE ESCULTURA
No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mos-
tra até maio do 2007.

TIEMPOS DE LIBERTAD
Tiempos de Libertad. Arte
en España de 1975 a 1990 é
o título da mostra que pode-
mos coñecer no Centro So-
cial Caixanova e que integra
obras de arte da transición
española de creadores tan
relevantes como Carlos Al-
colea, Leiro, Xesús Váz-
quez, Sicilia ou Barceló.

MONSERRAT
GÓMEZ-OSUNA
Podemos gozar da súa obra
recente, até o sábado 30, na
galería Marisa Marimón.

AMENCER
A sede desta asociación xu-
venil acolle a mostra foto-
gráfica Un verán en mil e
unha instantáneas.

Palas de ReiPalas de Rei
■ EXPOSICIÓNS 

SEBASTIÃO SALGADO
As fotografías, agrupadas
baixo o título de Terra, do
coñecido fotógrafo brasilei-
ro amósanse até o sábado 30
no centro comarcal A Ulloa.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA 

TOMMY LEE JONES
O Cine-Club Pontevedra
proxecta a fita Os tres en-
terros de Melquíades Es-
trada dirixida polo nortea-
mericano no 2005, o mér-
cores 20 ás 19,45 e ás

22,15 h. no teatro Princi-
pal, dentro do ciclo Cine-
ma de actualidade.

■ EXPOSICIÓNS

PONTEVEDRA
COMO INSPIRACIÓN
Caixanova reúne, até o do-
mingo 24 de setembro, nes-
ta mostra inaugural do novo
Centro Social, 57 obras de
28 artistas que estiveron li-
gados á cidade, como Car-
los Sobrino, Castelao, Ar-
turo Souto, Colmeiro, La-
xeiro, Rafael Alonso, Nó-
voa, Leiro ou Manolo Paz
entre outros, percorrendo as
tendencias artísticas desen-
volvidas na Galiza desde
principios do século XX até
a actualidade.

GABRIEL CUALLADÓ
No Café Moderno / Fun-
dación Caixa Galicia se
encontra esta mostra foto-
gráfica pertencente ao Ins-
tituto Valenciá de Arte Mo-
derna. Até este domingo 17
de setembro.

■ TEATRO 

LA CABRA
No C.S. Caixanova este
xoves 14 represántase La
cabra o ¿Quien es Sylvia?,
que conta con José María
Pou e María Casal entre
os actores principais do re-
parto. Entradas á venda en
www.caixanova.es e no
telf. 902 504 500. 

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS 

RIVADAVIA E
OS RIVADAVIENSES
O Museo Etnolóxico presen-
ta esta mostra fotográfica
sobre distintos aspectos da
vila e os seus poboadores.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS 

ESPÍRITO DO CAMIÑO
As fotografías de Luis
Alonso Ocaña poden ad-
mirarse no Mosteiro até es-
te venres 15.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

EDUARDO VALIÑA
Até o 21 de outubro a gale-
ría DF Arte Contempora-
nea presenta Para sempre,
o último traballo do artista
lucense, que supón a súa
primeira incursión no cam-
po do vídeo e da manipula-
ción da imaxe, mediante o
uso das novas tecnoloxías.

MENCHU LAMAS
O CGAC acolle a súa mos-
tra A sombra na man. A
viaxe das formas.

TÍTERES
Podemos visitar esta mos-
tra, até o domingo 17, na
biblioteca Caja Madrid
(Casas Reais 14).

ÓSCAR SECO
O pintor presenta a mostra
Sen novas de interese na
galería Trinta até o mérco-
res 20.

ITINERARIOS
ARTÍSTICOS
O Museo do Pobo Galego
acolle, até 1 de outubro, un-
ha selección de obras plás-

ticas de 55 autores, perten-
cente á colección da Fun-
dación María José Jove da
Coruña, e que está dividida
en oito capítulos: Entre o
tópico e a modernidade
(Ramón Casas, Anglada
Camarasa, Nonell, Álvarez
de Sotomayor...); Coa van-
garda parisina (Óscar Do-
mínguez, Antonbi Clavé,
Celso Lagar...); Precur-
sores dunha arte galega
(Seoane, Maruxa Mallo,
Laxeiro, Díaz Pardo, Caste-
lao...); A outra arte (Ta-
pies, Millares, Saura, Leo-
poldo Novoa...); Novos
xestos (Miquel Barceló,
Broto, Sicilia, Soledad Se-
villa...); Padiante que pa-
trás non hai sitio (Lamaza-
res, Menchu Lamas, Alber-
to Datas...); Encarando o
século XXI (Barbi, Pamen
Pereira, Murado...); e Es-
culturas (Cristino Mallo,
M. Paz, Leiro...).

INTRAMUROS
Co gallo da celebración do
15 aniversario do Real Pa-
tronato, o Consorcio e o
Concello presentan esta
mostra sobre A vida e o es-
pazo interior dos conven-
tos de clausura en Com-
postela, que está aberta no
emblemático edificio do
Banco de España, na Praza
das Praterías, en horario
ininterrompido de 10 da
mañá ás 12 da noite, até o
12 de novembro.

SANTIAGO
A Fundación Granell pre-
senta no segundo andar do
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José María Pou destaca no repar-
to, xunto a María Casal, da obra
La cabra o ¿Quien es Sylvia?, que
se representa este xoves 14 no C.S.

Caixanova de PONTEVEDRA. O sá-
bado 16 e domingo 17 poderemos
ollala no teatro Rosalía de Castro
da CORUÑA.♦

La Cabra o Quien es Sylvia?La Cabra o Quien es Sylvia?

Ou París no cinema clásico es-
tadounidense é o ciclo que os
amadores do cinema poderán
disfrutar, en VO subtitulada en
español, nos locais da Funda-
ción Caixa Galicia, que é quen
organiza durante setembro e ou-
tubro, ás 20 h. (non sendo en
Santiago que será ás 20,15). A
iniciativa está sendo presentada
por expertos e críticos que falan

sobre a súa visión dalgunha das
fitas propostas. Este xoves 14 na
sede de VIGO proxéctase Sabri-
na; e o xoves 21, Irma, a doce;
esta película –Irma a doce– será
a que se pase o luns 18 na CO-
RUÑA, xusto despois da confe-
rencia de Eduardo Galán titula-
da O París-Paradiso: entre ca-
tro paredes; tamén o luns 18 te-
mos en FERROL á mesma hora a

charla de Yolanda López: Vol-
ver a París: a recreción do mito
estadounidense e a continuación
a proxección de Charada; o
martes 19 en OURENSE tamén se
poderá ollar Charada; martes 19
no que repite Sabrina en SAN-
TIAGO, nun acto no que, previa-
mente, José Luis Castro de Paz
nos falará de París e o cine. Un-
ha longa e frutífera relación.♦

SemprSempre nos quedará Paríse nos quedará París

A cervexaría Dublín de CARBA-
LLO convertirase, o vindeiro
venres 22 e sábado 23, na capital
da música pop, cos concertos de

Roy Loney & The Longshots,
Meu, Charades, Los Chicos,
Big City, ou Burgas Beat entre
outros.♦

IX PoxiriapopIX Poxiriapop

Rematan as festas de RIANXO.
Este xoves 14 é o Día das Tradi-
cións Mariñeiras e celebrarase o
III Feirón Mariñeiro Vila do
Mar no casco antigo; ás 22 gran
verbena coas orquestras Jerusa-
lem e Sintonía. O venres 15 ás

22 gran verbena con Marbella,
Master e Philadelphia... ás 2,
bengalas, Rianxeira, e traca fi-
nal; ás 2,30 Eva Iglesias, gaña-
dora de Canteira de Cantareiras
e, a partir das 3, as charangas
Támega e Apeles.♦

Guadalupe 06Guadalupe 06

Árbores
de pedra I

(1998),
de Manolo

Paz que
forma parte

da mostra
PONTEVEDRA

como
inspiración,

no novo
edificio de

Caixanova.

Remata
a mostra
fotográfica
de Gabriel
Cualladó na
Fundación
Caixa
Galicia de
PONTEVEDRA
este
domingo 17.

Eduardo
Valiña
expón na
galería DF
de SANTIAGO



Pazo de Bendaña a mostra
Viaxe a través de diferen-
tes interpretacións da figu-
ra de Santiago, con pezas
de arte ritual de diversos
países, fotografías do gale-
go Luis López Gabú, ou
cadros do surrealista holan-
dés Rick Lina.

ÁREA DE DESCANSO
A galería Espazo 48 organi-
za esta colectiva que estará
aberta até o 30 de setembro.

14+1 ESTACIÓNS
A Consellaría de Cultura
patrocina esta mostra de
Borgny Svalastog no Mu-
seo das Peregrinacións, on-
de a poderemos contemplar
até este domingo 17 de se-
tembro.

OBXECTOS
FOTOGRÁFICOS
Manuel Sendón e X.L. Suá-
rez Canal son os comisarios
desta mostra que podemos
visitar no Auditorio de Ga-
liza até o 24 de setembro, e
na que se expoñen os mag-
níficos traballos de José
Manuel Fors, José Ramón
Bas e Graciela Sacco.

DONS DA INTEMPERIE
A colectiva Poéticas (Ob-
xectuais), con obras de
Luis Jaime Martínez del
Río, Carmen Algarada,
Luis Fega, Evaristo Be-
llotti, Miguel Ángel Blan-
co, Fernando Baena, Jor-
di Alcaráz e Santiago Ma-
yo, permanecerá aberta até
o 18 de setembro na Funda-
ción Granell.

■ TEATRO 

MOFA E BEFA
O magnífico dúo representa
Sempre ao lonxe, do mérco-
res 20 ao 1 de outubro, na
sala Nasa.

CONFESIÓN
Teatro do Noroeste leva á
sala Yago esta peza de
Eduardo Alonso, dirixida
por Luma Gómez, desde
este xoves 14 ao domingo
17. Máis información e
consulta de horarios en
www.salayago.com.

VVigoigo
■ CINEMA 

SOPHIE SCHOLL:
DIE LETZEN TAGE
O luns 18 ás 20,30 h. pode-
remos ollar no Auditorio do
Concello, nunha sesión or-
ganizada polo Cineclube
Lumière, esta fita dirixida
polo alemán Marc Rother-
mund en 2005.

■ EXPOSICIÓNS

MARTÍN PENA
Espazos de recreo titula a súa
mostra que podemos con-
templar no Espazo Anexo do
MARCO desde este venres 15
até o 3 de decembro.

MANUEL MOLDES
Mostra a súa obra na gale-
ría PM8 a partir deste ven-
res 15 de setembro, en que
se inaugura a mostra ás 20
h, até o 21 de outubro.

COLECCIÓN ALMUNDE
A sala I do C.S. Caixanova
amosa, até o 1 de outubro,
un percorrido pola obra

máis recente, cargada de
cor, forza e intensidade, do
pintor Xurxo Alonso.

IÑIGO ALMEIDA
Na Casa da Xuventude po-
demos coñecer desde o
luns 18 o mundo surrealis-
ta do artista a través das
súas pinturas, esculturas e
fotografías.

MÁIS ALÁ DO MITO
A Fundación Barrié presen-
ta, até o 12 de novembro, es-
ta mostra sobre deseño es-
candinavo, producida polo
Museu Nacional de Arte,
Arquitectura e Deseño de
Oslo, na que podemos ato-
par pezas internacionalmen-
te coñecidas de mobiliario,
moda, cristalaría, tipografía,
publicacións, iluminación
ou tecnoloxía, desde os anos
50 até a actualidade.

JESÚS CELA
RODRÍGUEZ
A Casa da Xuventude aco-
lle, até este xoves 14, a
mostra de BD deste debu-
xante afincado na Franza.

FARRERAS
Até o 8 de outubro pode-
mos visitar esta mostra na
sala do C.C. Caixanova.

A POÉTICA DA PAISAXE
A Casa das Artes presenta
esta mostra do pintor Car-
los Fernández Iglesias até
domingo 17 de setembro.

OS HERNÁNDEZ
O museo Quiñones de Le-
ón, en Castrelos, presenta a
mostra Ourives de Vigo, de-
señados por estes antigos
construtores de alfaias, até
o 30 de novembro.

DO REVÉS
No MARCO temos a mos-
tra Artistas Contemporane-

os de Israel, na que se reú-
ne unha coidada escolma de
pezas do rico e complexo
panorama artístico israelí

SWITCH
ON THE POWER
Na sala do primeiro andar do
MARCO encóntrase a mostra
Ruído e políticas musicais,
que presenta a un grupo de ar-
tistas do mundo da arte e da
música compartindo estrate-
xias performativas e estéticas
para transmitir valores alter-
nativos ou contidos políticos
críticos. Até o domingo 17 de
setembro poderemos ollar pe-
zas artísticas e documentos
videográficos de Alaska &
Nacho Canut, Tobias
Bernstrup, Carles Congost,
Chico y Chica, Killer Bar-
bies, Chris Korda, Yoko
Ono, Siouxsie Sioux, ou
Andy Warhol entre outros.

EN EFECTIVO
Amaya González Reyes ex-
pón na Fundación Laxeiro
até este domingo 17 de se-
tembro. A través da fotogra-
fía, o vídeo e a instalación
propón unha mirada lúdica
sobre o mundo do diñeiro.

■ MÚSICA 

SLIM JIM PHANTHOM
Este xoves 14 ás 22,30 h.
temos na  Fábrica de Cho-
colate a este supergrupo de
rock liderado polo Stray Cat
e icona rockabilly do mes-

mo nome. Xunto con eles
tocarán The Fishfuckers.

THE MIRAGE
O sábado 16 poderemos es-
coitar en directo na Iguana
Club a esta banda local de
hard rock. O vindeiro venres
22 gozaremos co punk rock
alternativo dos Punk de Mi-
llo e o reggae, ska dos Olví-
dalo Jack.

■ TEATRO

LA RATONERA
O vindeiro mércores 20 e
xoves 21 ás 20,30 h. repre-
séntase no C.C. Caixanova
esta adaptación do clásico
thriller de Agatha Christie,
dirixida por Ramón Barea
e protagonizada por María
Luisa Merlo.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS 

TAL COMO ERAMOS
Até o venres 22 podemos
ollar na Casa da Cultura a
3ª edición da mostra Fotos
para o recordo.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS 

FERNANDA GOMES
No Museu de Serralves po-
demos gozar, até o 8 de outu-
bro, co traballo desta artista,

CURSO REVELACIÓN
DO LUGAR.
ARTE E MEDIO AMBIENTE
Seminario que parte dunha amplia-
ción da definición clásica de Me-
dio Ambiente como concepto e ter-
mo vencellado ao natural ou á pai-
saxe, e que aquí se entende como
“todo o que nos rodea”: obxectos,
ideas e todo o externo que nos cir-
cunda, nos completa, nos interesa
ou nos ocupa. Os contidos organí-
zanse en nove conferencias que se
complementan con proxeccións de
material audiovisual e unha selec-
ción de películas relacionadas coas
conferencias. Se ben o curso está
aberto ao público en xeral, teñen
preferencia na inscrición o estu-
dantado universitario das faculta-
des de Belas Artes, Xeografía e
Historia, Filosofía, Humanidades e
disciplinas afíns. Organizado polo
Parlamento de Galiza e o Museo
de Arte Contemporánea de VIGO,
terá lugar no salón de actos deste
museo desde o luns 18 ao sábado
23 de setembro. A dirección do
curso é de Alberto Ruiz de Sama-
niego, profesor de Estética da U.
de Vigo e crítico de arte, e a coor-
denación audiovisual corresponde
a Pablo Mtnez. Samper, investiga-
dor en Estética e Comunicación da
U.A. de Madrid. O prezo para es-
tudantes é de 10 euros e para o pú-
blico en xeral de 20 (desconto do
20% para a Agrupación de Amigos

do MARCO). Á fin do seminario en-
tregarase un diploma de asistencia.
Os estudantes de Belas Artes da U.
de Vigo obterán 1 crédito de libre
configuración. Máis información
no fax 986 113 901 ou no correo
electrónico info@marcovigo.com
ou no propio Marco.

V CONCURSO
FRANCISCO MANTECÓN
O 30 de setembro remata o prazo
para presentar as obras a este cer-
tame internacional de deseño de
cartelismo publicitario convocado
polas adegas Terras Gauda, co
que pretenden servir de plataforma
de lanzamento para novos crea-
dores e recuperar a importancia do
cartelismo publicitario. Ademais
dun premio en metálico de 6.000
euros para o gañador, o cartel pre-
miado utilizarase na campaña pu-
blicitaria de Terras Gauda do vin-
deiro ano, sendo un importante
trinque publicitario para o artista
nos importantes mercados interna-
cionais nos que a adega está pre-
sente. Ademais concederanse dous
accésit cunha dotación de 1.500
euros cada un. Máis información
en www.terrasgauda.com ou en
www.franciscomantecon.com.

MAXIMO GORKI
A Asociación de Solidaridade en-
tre os Povos, de VIGO, reanuda o
2 de outubro as súas aulas de: Ru-

so; Castelán para rusos e Xadrez
ademais da súa Coral Polifónica.
Para matricularse ou recabar máis
información pódese chamar ao
986 366 331 pola mañá, ao 986
224 457 de 5 a 7 da tarde, ou diri-
xirse ao local da asociación sito
na rúa República Arxentina, 17,
2º Esquerda.

IV PREMIO ESTORNELA
Coa finalidade de estimular a cre-
ación teatral e de proporcionarlles
ás crianzas obras que poidan re-
presentar, a Fundación Xosé Nei-
ra Vilas promove este premio de
teatro infantil, cunha dotación
económica de 1.500 euros, no que
poden participar todas as persoas
que o desexen, de calquera na-
cionalidade, con textos inéditos
escritos en lingua galega, poden-
do conter cada orixinal unha ou
varias pezas teatrais. Os traballos
enviaranse, orixinal e dúas copias,
antes do 15 de novembro, á sede
da Fundación Xosé Neira Vilas,
36587, Gres-VILA DE CRUCES,
cun título e, a parte nun sobre pe-
chado, indicarase por fóra o mes-
mo título e dentro os dados perso-
ais do autor. Edicións do Castro
publicará a obra premiada.

PROXECTOS
DE COLABORACIÓN
A Fundación Barrié dispón, até o
31 de outubro, destas axudas dun-

ha contía de 400.000 euros dirixi-
da nesta edición a un só proxecto,
para a recuperación do patrimonio
cultural e natural en Galiza, coas
que se pretende estimular os me-
llores proxectos e iniciativas inno-
vadoras promovidas por institu-
cións galegas en beneficio da cul-
tura galega. As bases poden con-
sultarse en www.fbarrie.org.

XIX PREMIO
XOSEMARÍA PÉREZ PARALLÉ
Poderán participar todas aquelas
persoas que o desexen, indepen-
dentemente da súa nacionalidade
ou lugar de residencia, sempre que
non teñan publicado ningún libro
individual, admitíndose traballos
presentados por persoas que publi-
casen previamente algún libro en
edición de autor. Deberán presen-
tar un libro de poesía en lingua ga-
lega, dunha extensión mínima de
300 versos, por triplicado, debida-
mente encadernados ou grampa-
dos, identificados inequivocamen-
te con pseudónimo ou lema e
acompañados dun sobre pecho, no
que se fará constar na parte exter-
na o título ou lema da obra, e no
interior os dados persoais do autor,
antes do 30 de setembro, no Círcu-
lo Mercantil e Industrial de FENE
(Porto do Río 21, San Paio). O
premio consiste na edición do li-
bro na colección de poesía de Es-
piral Maior.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

Convócase a concesión de axudas e subvencións
por danos persoais causados pola vaga de incen-
dios que asolaron Galiza durante os días 4 a 14 de
agosto de 2006. As solicitudes deberán presentar-
se antes do 6 de outubro deste mesmo ano. Toda a
información desta orde está recollida no DOG do
5 de setembro de 2006.

CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN E
INDUSTRIA

Convócanse axudas para compensar os danos su-
fridos en estabelecementos mercantís, industriais e
turísticos causados pola vaga de incendios produ-
cidos entre o 4 e o 14 de agosto. A información

completa desta orde atópase no DOG de 5 de se-
tembro de 2006.

CONSELLARÍA DO MEDIO RURAL

Estabelécense axudas a reparación dos danos causa-
dos polos incendios forestais acontecidos entre o 4 e
o 14 de agosto. A orde contempla a reparación nas in-
fraestruturas de titularidade privada situadas en terre-
os forestais descritas  no artigo 7.1º do Decreto
138/2006, do 24 de agosto; na maquinaria e equipa-
mento agrícola ou forestal ocasionados en tarefas de
colaboración nos labores de extinción; a reparación
da morte do gando e a restauración dos terreos quei-
mados dedicados a pasto e cultivos forraxeiros de ex-
plotacións gandeiras. A orde completa pode lerse no
DOG de 5 de setembro de 2006.♦

D.O.G.D.O.G.
Manuel
Moldes
expón na
galería PM8
de VIGO.

Mofa e Befa
actúa na

sala Nasa
de SANTIAGO

desde
o mércores

20 de
setembro.



ademais de con outras mag-
níficas mostras como Gego,
Desafiando Estruturas;
Barry Le Va; ou Da Nature-
za... que se poden vistar até o
15 de outubro. Até esta mes-
ma data a Casa de Serralves
acolle a mostra Penumbra,
de Luc Tuymans.

■ MÚSICA 

ÁFRICA
Música africana para a Fes-
ta de Estreia Os Negros, o
venres 15 ás 00 h. no Salão
Nobre do Teatro Nacional S.
João con entradas a 5 euros.

JOANA MACHADO
A xove cantora de jazz
apresnta CRUde, disco en es-
trea, en formato cuarteto con
Afonso Pais (guitarra), Ber-
nardo Moreira (contrabaixo)
e André Sousa Machado (ba-
tería), o sábado 16 no Salão
Nobre do Teatro Nacional
São João ás 00 h. por 5 euros.

CATS
O famoso musical chega
despois de 20 anos en cena
no West End londinense e no
Broadway. Baseado na obra
de T.S. Eliot, Old possum’s
book of practical cats, o mu-
sical ten a sinatura de An-
drew Lloyd Webber, é en
versión orixinal e con lendas
en portugués. No Coliseu do
Porto até este domingo 17 ás
21,30 (sábado e domingo ta-
mén ás 16 h). Entradas des-
de 25 a 55 euros podendo
obter máis información no
telf. 707 234 234.

■ TEATRO 

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MARIONETAS
Desenvólvese na Praça de D.

João e no Rivoli Teatro, e vai
até o 24 de setembro. Inter-
vencións plásticas, exposi-
cións, performances, danza,
circo, teatro de marionetas,
de obxectos e formas anima-
das. A Festa de Abertura será
este xoves 14 ás 21,30 na
Praça de D. João a cargo da
O’Questrada, colectivo mu-
sical cunha vertente cénica
importante, ademais doutras
formacións, maiormente de
percusión. No Rivoli, desde
o 15 ao 18 mostra de papa-
gaios de papel de todo o
mundo. O sábado 16 ás
11,30 e 16 h. e o domingo 17
ás 15 e 17 h. A princesa Ziah
pola cía. Era uma vez; tamén
o sábado 16 e o domingo 17
ás 21 h. Flatland (Trilogia),
por Patricia Portela; o do-
mingo 17 ás 16 e 18 h. Selva
urbana, danza a cargo de
Mariana Rocha, que tamén
estará na segunda feira 18
acompañada de crianzas ás
15 h. para realizar o Jogo de
pulgas; tamén o 18 pero ás
17 e 18 h. máis danza a car-
go de Teresa Prima; volta a
danza coa cía. belga Bala-
deux o martes 19 ás 11 e 14 e
o mércores 20 ás 15 e 17 h; o
martes 19 e o mércores 20 ás
10,30 e ás 15 h, representa-
ción de Subtone a cargo de
Real Pelágio Produções; ta-
mén o martes 19 e mércores
20 ás 21,30 Cavaterra por
Circolando; o mércores 20
volta a danza ás 11,30 e 17 h.
da man de Teresa Prima; o
xoves 21 ás 10,30 e 15 h.
Queres que te conte outra
vez? polo criador, intérprete
e construtor de marionetas
Delphim Miranda; o mesmo
xoves 21 ás 21,30 A viuva
astuta a cargo de Teatro ao
largo; o venres 22 instalación
plástica con perto de 2.000
estatuas de xelo da brasileira
Néle Azevedo; o venres 22 e
o sábado 23 con distintos ho-
rarios Speakers; o venres 22
e sábado 23 ás 10,30 e 15 h.
Pequena fábrica de pinguins
a cargo de Turak / CCB; o
venres 22 e sábado 23 ás
21,30 Depuis hier a cargo de
Turak Theâtre; e o domingo
24 ás 21,30 The insurrection
mass with funeral march for
a rotten idea por Bread &
Puppet Theatre pecha o
FIMP deste ano.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS 

FUNDAÇÃO CALOUSTE
S. GULBENKIAN
Até o 8 de outubro na Gale-
ria de Exposições Temporá-
rias da sede desta fundación
e con entrada libre podemos
contemplar O gosto do co-

leccionador. calouste S.
Gulbenkian (1869-1955);
tamén até o 8 de outubro na
Sala de Exposições Tempo-
rárias do Museu encóntrase
De Paris a Tóquio. Arte do
livro na Coleccão Gulben-
kian; no andar 01 da sede
da fundación até o 15 de ou-
tubro estará 770, Rua Vigo-
rosa, Porto, de Domínguez
Álvarez. No Centro de Arte
Moderna José de Azeredo
Perdigão (CAMJAP), até o
24 de setembro poderemos
contemplar Relation, do fo-
tógrafo inglés Craigie
Horsfield; até xaneiro, Bo-
ok ceel, instalación de Ma-
tej Krén (Eslovaquia); asi
como outra instalación de
Pedro Cabrita Reis.♦

MARIBOLHERAS PRECÁRIAS
http://maribolheras.blog.com/

Páxina electrónica dun grupo nacido en
Monte Alto, na Coruña, e constituído co-
mo unha rede intermitente, informal, va-
riábel, dinámica, múltipla e inestábel que
quere denunciar de maneira directa, fes-
tiva e radical a homofobia, o heterosexis-
mo e a precariedade.♦

AA RedeRede
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■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), en setembro, por quince-
nas a 250 euros. Telf. 981 761 144.

■ Alúgase casa de campo comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño, con 3 cuartos du-
plos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, por
temporadas. Chamar ao 686 753 105.

■ A asociación Máximo Gorki de Vigo
imparte cursos de ruso en agosto.
Máis información, de 17 a 19 h, no telf.
986 224 457.

■ Alúgase apartamento completa-
mente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, coci-
ña e inmellorábeis vistas ao mar no Pe-
nedo (Bueu). Telf. 986 320 837.

■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos. Ambiente fa-
miliar. Chamádeme, donas e cabalei-
ros, ao 986 378 608.

■ Véndense cachorros de Fox Te-
rrier en Vigo. Preguntar por Carlos
Martínez no 616 904 688.

■ Ofrécese Enxeñeira Agropecua-
ria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.

■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 per-
soas. Telf. 981 761 158.

■ Ofrécese licenciado en Filoxoxía
Galega (apto no CAP) para taballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector orto-
gráfico, etec. Contactar no telf. 619
991 876 (polas tardes).

■ Alúgase habitación con dereito a
cociña e baño propio en piso novo na
zona de Conxo, en Santiago de
Compostela. Piso amoblado e exte-
rior moi acolledor, a 10 minutos dos
hospitais e do Campus Sur. Preferíbel

persoa que traballa e se quede alome-
nos un ano. Contacto no 687 581 137.

■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador
podcast Ouveos na noite. Converte
o teu ordenador nun moderno transis-
tor do século 21 para sentir os ouve-
os e música contemporánea desta
emisión sucedánea das emisoras
árabes da AM.

■ Véndese coche xemelgar para
crianzas completo por 150 euros en
Santiago. Preguntar por Teresa no
981 576 832 ou 650 768 973.

■ O Comité de Defensa dos Presos
Concepción Arenal naceu hai dous
anos, en Vigo, da sensibilidade dun
grupo de persoas cara a situación da
poboación penitenciaria galega. Des-
de entón levamos desenvolvido activi-
dades asistenciais e culturais na ca-
dea, e asesorando e orientado nos
seus dereitos. Facemos un chama-
mento a quen queira colaborar (do
xeito que sexa) para que se poña en
contacto con nós, no telf. 986 291 722
ou no apdo. 6068 36210 de Vigo.

■ Alúgase casa en Penalva (Noguei-
ra de Ramuín), en plena Ribeira Sa-
cra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con gara-
xe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafeta-
ría. Con experiencia. 639 505 806.

■ Psicólogo especializado en
modalidades de intervención para
inmigrantes. Posibilidade de preven-
ción, reformulación ou resolución de
conflitos vencellados a necesidades
de integración na cultura de acollida.
Para particulares e institucións da co-
munidade. Primeira consulta de bal-
de. Telf. 981 134 144.

■ Inglés impartido por nativa bi-
lingüe diplomada pola Escola Ofi-
cial de Idiomas. Todos os niveis,
conversa, apoio, recuperacións, tra-
dución, fonética, cursos para peque-
nas empresas/institucións. Se que-
res aprender inglés de verdade,
chama ao 625 692 813.

■ Traspásase, por enfermidade lo-
cal comercial a pleno rendimento.
Bazar, venda de caramelos e bom-
bóns e libraría no centro de Ponteve-
dra. Telf. 886 208 703.

■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e ta-
mén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.

■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Galiza,
España e Europa. Telf. 662 170 654.

■ Coido crianzas, anciáns e, ta-
mén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.

■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica
de Galiza (CRAEGA), libres de trans-
xénicos, correctores, antibióticos e
insecticidas, e producidos na Galiza.
Apoia o desenvolvemento sostíbel
no rural ao tempo que produces ali-
mentos sans. Telf. 676 863 910 / 637
913 642

■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Varal
(www.ovaral.blogspot.com) podes se-
guir toda a actualidade dista competi-
ción e se queres que un torneo LNB se
dispute na túa vila, parroquia ou cidade,
escribe a ovaral@hotmail.com. Outro
deporte é posíbel.

■ Cromoterapia. Imán Kathya, terapeu-
ta de Aura-Soma®. Rúa Ribeiriño 13, 6º
D - Ourense. Telf. 639 816 727.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A fotografía está tomada nunha cidade galega na que o seu casco vello está declarado na súa to-
talidade como monumento. Tal cousa implica protección absoluta e mesmo blindaxe sobre actua-
cións que arruínen tanto a súa historia como a súa estética. Mais, voltos de ferias os responsábeis
do noso Patrimonio, a desfeita de azulexos, rótulos de plásticos e plotters publicitarios afiánzase.

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

Instalación
feita con
libros de
Matej Krén
no Centro
de Arte
Moderna
J.A. de
Perdigão
de LISBOA.

Retablo de
Soutozar de

Ausentes,
de Xurxo

Alonso que
expón no

C.S.
Caixanova

de VIGO.



Nº

Nº 1.235
Do 14 ao 20 
de setembro
do 2006 ‘Colléremoste alá onde

te atopes”. É unha
ameaza falsa, infan-

til e maniquea, pero non dun
novo episodio do Correcami-
ños ou de Tom e Jerry, senón
de George Bush a Ben Laden,

no quinto aniversario do 11-
S. Os diálogos do cómic in-
vaden desde hai algún tempo
a política de masas, pero o
peor é que tamén son asumi-
dos cada vez máis por certos
expertos, líderes partidarios e

editorialistas de prestixio. A
este paso a teoría política xa
non será cousa de Maquiave-
lo, Hobbes, Montesquieu,
Marx ou Weber. Abondará
cun bo álbume seleccionado
de Superheroes.♦
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Xenofobia
FRAN ALONSO

Hai uns días, durante
as festas parro-
quiais, mantiven

unha animada conversa
cun veciño que é obreiro
da construción. El queixá-
base da falta de persoal, de
que ninguén quere xa tra-
ballar na estada pois –ar-
gumentaba– é unha profe-
sión socialmente moi des-
prestixiada. Nin ofrecén-
dolles soldos moi decentes
a rapaces novos se conse-
gue man de obra, confesá-
bame desencantado. Da-
quela suxerinlle que se po-
día botar man dos inmi-
grantes, que con segurida-
de estarían felices de ato-
par un posto de traballo.
Pero batín contra as súas
desconfianzas con respec-
to á inmigración: que esa
xente non estaba prepara-
da para ese tipo de postos
de traballo, que non era
xente de fiar e, en definiti-
va, que mellor farían que-
dando no seu país que vin-
do a Galicia a xerar intran-
quilidade e roubar postos
de traballo. Pregunteille a
que postos de traballo se
refería, se el mesmo me
confesara que o sector da
construción non atopa
man de obra. Pero nada o
facía entrar en razón. O
máis contraditorio é que el
mesmo está casado cunha
inmigrante uruguaia. Pero
nin sequera un feito vital
tan determinante coma ese
mudou o seu discurso con-
tra a inmigración. 

Días máis tarde man-
tiven outra conversa no
mesmo sentido, esta vez
cunha muller maior, que
sufriu nas súas propias
carnes o azoute da emi-
gración, xa que o home
estivera a traballar en
Suíza e Alemaña. Pero
ela tamén desconfiaba
dos inmigrantes, argu-
mentando que os respec-
tuosos e sacrificados
emigrantes galegos non
eran equiparables aos
africanos, que chegaban
de tan lonxe para engro-
sar as filas da delincuen-
cia. Neste caso, non é que
a memoria histórica non
funcione, senón que se
amolda á conveniencia
das circunstancias para
utilizala ideoloxicamente
como máis conveña.

Son dúas pequenas
anécdotas, pero indicati-
vas de que a perversa
mensaxe do racismo e da
xenofobia está a enchou-
par a mentalidade popu-
lar moito máis do que se-
mella. E no racismo e na
xenofobia está o caldo de
cultivo do fascismo. Xa
que logo, non poden máis
que parecerme irrespon-
sables as persoas –políti-
cos ou non– que transmi-
ten publicamente unha
opinión negativa do pro-
blema da inmigración.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Antonio Ricón é un ensinante
que repasa algúns dos proble-
mas que hoxe afectan a un
sistema educativo que, como
cada ano, volve estar de actua-
lidade polo comezo do curso.

Comeza o curso, aos nenos de
hoxe encántalles a escola.

A uns, a outros encántalles
menos. Sucede porque hoxe fai a
función de coidadora. Nela sén-
tense socializados, menos sós.

Para os pais, mellor que
vaian á escola todo o verán.

E se poden durmir alí, mellor.
Antes, odiabamos o colexio.
Agora é a forma de sentirse

acompañados e non ter que estar
na casa coa tele, cos viodeoxo-
gos ou nas odiosas actividades
extraescolares. Pero non é todo
culpa dos pais, o sistema axuda,
non teñen tempo para nada e a
familia tradicional xa non existe.

Di odiosas actividades ex-
traescolares.

Si, porque o que querían os
nenos é estar cos pais.

Hoxe quen non quere que
empece o curso son os profesores.

Si queremos, pero poderíanse
racionalizar as vacacións, por
exemplo. O sistema francés, de
quince días cada dous meses,
quizais sexa menos irracional.

Hai moitos ensinantes que
non fan máis que queixarse:
Que son moitas horas, que non
hai quen ature os nenos...

Houbo uns cambios sociais
moi profundos e os ensinantes son
os que soportan o maior peso en
relación cos rapaces. Cambiaron
as leis, os criterios, os rapaces, os
valores... e iso supera os profeso-
res, desmotívaos e quéimaos.

Ve como teño razón, todo
son queixas.

Si, é certo.
Eu aos profes envéxolles as

vacacións. Non quero que llas
quiten, pero que me dean a
min as mesmas.

Non me estraña. Eu a outros
sectores envéxolles poder coller
vacacións en novembro. De to-
das formas, as vantaxes laborais
dos funcionarios non deben ser
envexadas, deben ser reivindica-
das para todos, como un mínimo
común a todos os traballadores.

Falan de ampliar os hora-
rios escolares, os profesores
non quererán.

Os horarios están no mesmo
nivel que no contorno europeo.
Máis ben penso que queren usar
as escolas como estacionamen-
tos de nenos e alguén ten que fa-
cerse cargo. De todos xeitos, os
profesores non estamos inque-
dos, dáme a impresión de que a
Administración pensa contratar
persoal específico.

As instalacións hai que usalas.
Está ben que haxa convenios

e que se usen. Faise, aínda que
escasamente, pero, por defini-
ción, os medios materiais e hu-
manos son sempre insuficientes.

Fálase de violencia na esco-
la, de fracaso escolar, pero hoxe
temos un sistema educativo que
abrangue toda a poboación.

Do que non se fala é do valor
da educación. Hoxe os nenos
non a ven como fonte de cultura,
nin sequera como saída laboral.
O que importa é ter éxito na Fór-
mula 1, nos deportes ou en Ope-
ración Triunfo.

Parece un reaccionario. Ho-
xe hai máis matrícula e uns ne-
nos serán mellores que outros.

Non, hoxe a sociedade está
anestesiada e algúns progres son
os máis reaccionarios porque
dan de todo aos rapaces, sen ser
coherentes coas propias ideas.
Todo por contentar os nenos,
aínda que non sexa pedagóxico.

Está a prol dos castigos cor-
porais?

Cando un neno de tres anos
ten unha rabecha, ás veces non
hai máis solución que unha zurra
porque non entende de diálogo e
hai que poñerlle uns límites. Non
o digo por sistema. Quen preci-
san unha zurra son moitos pais e
nais. Pasouse do “vostede déa-
lle” a “voulle dar unhas hostias”
ao profe. Non é culpa deles. Dei-
xan os fillos a monte porque non
teñen tempo e cando hai proble-
mas bótanlle a culpa aos profe-
sores por mala conciencia.

E con esa actitude, os nenos
de hoxe estarán dispostos a pa-
garnos as pensións?

Non. Estarán encantados en
que paguemos pensións privadas
porque para qué van gastar nuns
vellos que non producen?♦

A nación galega existe
Conversas con Francisco Rodríguez

Xosé Mexuto

Sempre se dixo que Francisco Rodríguez ten moito
que contar. Neste libro de conversas faino reflexiva
e abertamente desde unha óptica persoal e política e

mesmo con ánimo de trascender. 

Non agacha opinións sobre calquer tema e,
menos aínda, sobre as maís espiñentas situacións
que lle tocou viver desde o liderado
do nacionalismo galego contemporáneo.

N O V I D A D E A  N O S A  T E R R A

Antonio Ricón
‘A escola de hoxe é un aparcadoiro de nenos’

CANOSA


