
Nº 1.237
Do 28 de setembro
ao 4 de outubro
do 2006
Ano XXIX - IV Xeira

FUNDADO EN 1907

Pepe Carreiro

Adianto
dos

relatorios
do BNG

(Páx. 14)
1,75 euros

PA
C

O
 V

ILA
BA

RR
O

S

A MORTE DE AARÓN, O NENO DE PONTEAREAS QUE FINOU
de pura fame e desatención, conmocionou toda a sociedade galega.
Non podía ser doutro xeito. Álzanse voces alporizadas. Con razón.
Algo falla nesta sociedade para que un neno morra por desnutrición
sen que ninguén interveña. Sería fácil culpar as distintas adminis-
tracións por non ter tomado as medidas oportunas para remediar a
situacións. Poderiamos acusar tamén os veciños, os de Ponteareas,
os de Fornelos de Montes, onde viviron os pais con anterioridade,
por non se ter dado conta do que pasaba e ter posto remedio. Non é
esta a sociedade galega que se por algo se caracteriza é pola so-
lidariedade e por unha percepción comunitaria e de relacións so-
ciais que van mesmo máis alá da familia na corresponsabilidade
dos máis desfavorecidos. Esa é a auténtica tradición galega que aín-
da non morreu, malia o individualismo e as mensaxes egocéntricas
e egocentristas que proclaman os medios de comunicación. Malia o
hedonismo que nos venden onde o maior logro é o da satisfacción
persoal consumista. Galiza, por fortuna, aínda non é así. Fronte á
familia de Ponteareas que decidiu automarxirnarse socialmente, hai
centos de casos onde a sociedade, os veciños, resolven situacións
semellantes. Só que estas non saen nos medios de comunicación.
Agora ben, a traxedia de Ponteareas é un síntoma, inquedante, que
nos ten que pór alerta perante os cambios sociais da modernidade
individualista. Apliquémonos a lección, o social ten que sobrance-
ar sobre o persoal cando están en xogo principios básicos.♦

OS DOMINIOS DE CAÍN
Xosé Carlos Caneiro

Neste mangado de ensaios
sobre estética e liberdade na literatura,
o autor defende e define o seu propio
territorio, o da “literatura a
contracorrente”, fronte ao territorio
do mercado e a “ditadura do simplismo”.
Os dominios de Caín constitúe
unha lectura orixinal, persoal e polémica
que alicerza unha obra e un xeito
de entender a escritura

Escándalo na Federación Galega de Fútbol

O presidente
MEANA

controla unha mutua
á que non poden

acudir os futbolistas

Nova revolta
no PSOE vigués

(Páx. 7)

Historia
da vaca galega

(Páx. 17-18)

O concello de Sanxenxo
paga a campaña do candidato do PP
á alcaldía de Pontevedra

(Páx. 8)



Que o fútbol afeccionado non fai
rico a ninguén parecía unha sen-
tenza asumida por todos. Campos
de terra, bancadas baleiras, presi-
dentes con máis créditos ca un es-
tudante que fai tres carreiras a un
tempo… Pero nesa “loita pola su-
pervivencia” que cada domingo
se xoga en cada parroquia parece
que non todos pasaban mal.

As denuncias da Asociación
Galega de Clubs, que dirixe Plá-
cido Díaz, presidente do Ponte
Ourense, sobre as irregularida-
des contábeis da Federación Ga-
lega de Fútbol (FGF), mostran
indicios graves e escandalosos
que crearon desilusión nos
clubs de terceira división e to-
das as categorías autonómicas.
Pero máis alá do descubrimento
de comportamentos posibel-
mente ilegais, os clubs quéixan-
se de que o presidente da FGF,
Xulio Meana, creou un sistema
de funcionamento seguramente
legal pero moi nocivo para os
seus intereses.

A estrutura máis criticada po-
los presidentes dos clubs de fút-
bol afeccionado é a mutua sani-
taria da que todos os xogadores,
técnicos e directivos teñen que
formar parte se queren ter unha
licenza para disputar competi-
cións en Galiza. “En clubs coma
o noso, que ten moitos xogado-
res porque temos 17 equipos de
base, o gasto na mutua rolda os
6.000 euros”, explica o presiden-
te do Arousa, da terceira divi-
sión, Xosé María Gómez. “Este
é un gasto que non nos repercute
en nada. O hospital adscrito á
mutua máis próximo ao Salnés
está en Pontevedra e a meirande
parte dos que necesitan de aten-

ción sanitaria recorren a profe-
sionais máis cercanos”. Gómez
comenta que se intentou cambiar
a situación, asinando convenios
con outras clínicas coa fin de es-
pallar a rede da mutua. “A Xulio
Meana, que é quen controla esta
mutua, non lle interesa. Fai todo

o posíbel por facela inútil. Nou-
tros deportes, estes convenios
fanse acotío e benefician os xo-
gadores, que reciben atención es-
pecializada e perto da casa”.

As críticas contra o funcio-
namento da mutua están xenera-
lizadas. Ricardo Lores xoga no

Candeán, un club das aforas de
Vigo que milita no grupo 11 da
segunda división autonómica.
Hai menos de un ano lesionouse
nun xeonllo. “Fun á mutua só
dúas veces. Dáche terror sim-
plemente entrar alí. Os médicos
e enfermeiros fan todo o posíbel

para que non voltes”, comenta.
“Tan pronto como poidas, debes
ir a un médico bo. Se hai alguén
que fixo a rehabilitación a tra-
vés da mutua, debe estar retira-
do do fútbol”.

Algúns presidentes contan
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Clubs e xogadores coinciden en sinalar que está mal deseñada e
que non se pode utilizar

Meana controla a mutua sanitaria
do fútbol afeccionado

CÉSAR LORENZO GIL

Ao contrario que os demais deportes, o fútbol afeccionado depende dunha mu-
tua sanitaria controlada polo presidente da Federación Galega de Fútbol, Xu-
lio Meana, de obrigado pagamento pero deseñada para que sexa infrautilizada.

Santiago Domínguez, á dereita, aconselloulle a Xulio Meana, á esquerda, que dimitise tras coñecerse a denuncia sobre irregularidades na FGF. A.G.N.



con este gasto e resígnanse, aín-
da que saben que non lle sacarán
partido. “Cando o pagas, vai in-
cluído na taxa da ficha. É un im-
posto máis por poder competir”,
afirma Xosé García Liñares, pre-
sidente do Cerceda, da terceira
división. “Raro é o que acode á
mutua. Cando pensamos no gas-
to sanitario, facemos unha parti-
da á parte porque hai que pagar
boas clínicas privadas”.

Ademais da sangría que supón
o gasto na mutua, os dirixentes do
fútbol afeccionado
reparan no dano
que se lle fai a es-
ta modalidade de-
portiva. “É como
se todo estivese
montado para nos
facer dano”, láiase
Xosé María Gó-
mez. “Pero sen
nós, acábase o fút-
bol base. Os clubs
profesionais po-
den ser o berce da canteira do fu-
turo, pero onde realmente se fai
deporte, onde se xoga e se apren-
de a xogar é nos equipos afeccio-
nados”. Gómez considera que é
necesario redeseñar o funciona-
mento global do fútbol galego,
prestándolle moita atención á sa-
nidade. “Simplemente modifican-
do o sistema, co actual orzamento,
poderiamos gozar dunha mutua
debalde, eficaz e de referencia.
Hoxendía hai moitas clínicas co-
marcais de calidade que poden
servir de punto de atención para
todos os equipos da zona. Nin-
guén se oporía porque o fútbol é
un deporte de contacto e raro é o

xogador que ao longo do ano non
ten que ir ao médico, sexa por fe-
ridas, lesións ou outras doenzas”.

Soldos de multinacional

O propio Meana saíu ao paso das
denuncias da Asociación Galega
de Clubs defendendo a súa honra.
“O diñeiro público que recibiu a
federación foi usado correctamen-
te. O que se difundiu é unha media
verdade e un insulto a un profesio-
nal que leva 38 anos traballando
polo fútbol galego”. O asturiano

aceptou que cobra
un salario de máis
de 108.000 euros
anuais, “público e
coñecido polos
clubs e por Facen-
da”. A esta cifra
súmanse anual-
mente as gratifica-
cións e dietas. Se-
gundo a denuncia
de Plácido Díaz,
os premios pecu-

niarios procedían das funcións
máis extravagantes, como recibir
cartos unha vez que se xestiona-
ban as subvencións públicas para
un club ou pola reelección de Me-
ana como presidente. No capítulo
das dietas, o presidente da FGF era
menos orixinal. Unhas veces du-
plicaba as facturas. Por exemplo,
pasaba os gastos dunha viaxe ao
Porto e outra a Santander no mes-
mo día. Outras veces pasaba unhas
dietas idénticas ao mesmo período
do ano pasado, sumándolle escru-
pulosamente o índice de suba do
custo da vida. A suma total destes
emolumentos converte a Meana
nun dos homes mellor pagados do

país. O presidente da Xunta, Emi-
lio Pérez Touriño, gaña 81.451 eu-
ros anuais e a maioría dos direc-
tores xerais das compañías galegas
non superan os gaños do presiden-
te da FGF.

Meana non era o único be-
neficiario deste maná. O secre-
tario xeral da FGF, Ramón de
Llano, tiña o teléfono da casa
pago e tamén tiña debalde de-
gustacións de viño por máis de

mil euros ou un cambio de
pneumáticos do Audi por máis
de 700, a pesar de que tamén
estaba recibindo dietas por uso
do automóbil de 0,17 euros por
quilómetro.♦
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Vén da páxina anterior

O escándalo do fútbol foi máis
doloroso para todas aquelas fe-
deracións deportivas que se ven
en graves dificultades para
cumpriren os seus obxectivos.
Actualmente, en Galiza hai 57
federacións, que acollen desde a
colombifilia até o salvamento e
socorrismo. Ano a ano sobe o
número de licenzas e nacen no-
vos organismos para xestiona-
ren novas prácticas deportivas.

Ao contrario que no fútbol, o
seu sistema de mutualidade ten
unha xestión xeral e o modelo de
subvencións responde a outros
criterios. “O problema é que se
está a cambiar o sistema co fin de
melloralo e non sei se estarán a
empeoralo”, agoira o presidente
da Federación Galega de Duatlón
e Triatlón, Francisco Villanueva.
“Pensan que as federacións so-
mos pouco transparentes e por
iso subvencionan directamente
os clubs. Se é difícil controlar 60
organismos, imaxinemos contro-
lar miles de clubs”, afirma.

Villanueva é moi crítico coa
lexislación deportiva e a buro-
cratización do sistema de axu-
das. “Aínda querendo facelo to-
do polo dereito, encóntraste con
buratos burocráticos. Para nós
poder recibir a subvención por
normalización lingüística, te-
mos que inventarnos facturas de
servizos de tradución ou de cre-
ación da páxina electrónica”,
recorda o presidente. “Isto non é
lóxico, porque nós levamos

anos usando o galego en toda a
nosa documentación e a web fí-
xonola un amigo que non co-
brou. E todo ese esforzo para
que ao final acabe cobrando ta-
mén polo mesmo algunha fede-
ración que ten to-
do en castelán e
que non pensa
cambiar nada até
dentro dun ano.
Que lle dean eses
cartos no intre en
que mude a do-
cumentación”.

Para Villanue-
va, cómpre mudar
o sistema de axu-
das públicos e
adecualo aos re-
sultados deporti-
vos de cada
modalidade. “Em-
pecemos de cero,
cos mesmos pun-
tos todos os de-
portes. E cada un,
cos seus méritos e
tendo en conta os
seus federados,
que recibe por
éxitos conseguidos; non só meda-
llas senón participación popular”.
Villanueva lembra que Galiza ten
dúas figuras senlleiras no triatlón,
Xavier Gómez Noia e Iván Raña,
“a pesar de que aquí temos a déci-
ma parte das licenzas que hai en
Francia”. O presidente considera
vital o apoio dos medios de co-
municación públicos para a difu-

sión dos deportes minoritarios.
“Non pido que nos fagan o segue-
mento doutros países pero botar
en directo un par de probas ao ano
tampouco é tanto sacrificio”.

Outro dos puntos difíciles para
estas federacións é
o mantemento dos
salarios dos ades-
tradores e demais
traballadores. “Por
desgraza, só temos
unha empregada
dada de alta na Se-
guridade Social e o
salario medio dos
adestradores é de
400 euros”, conta
Serxio Vázquez,
presidente da Fe-
deración Galega
de Atletismo. “O
noso é un deporte
caro. En cada
competición fan
falta 50 xuíces, aos
que hai que pagar-
lles. Precisamos
unha atención pre-
ferente. Arestora, o
atletismo é o de-

porte que máis cartos recibe do
Consello Superior de Deportes”.

Vázquez pensa que a solu-
ción para aumentar a transparen-
cia pode provir da xestión de-
portiva galega. “Talvez regulan-
do os soldos, gratificacións e de-
mais emolumentos que se poden
manexar en cada área, se acabe
coa corrupción”, comenta.

De semellante opinión é
Óscar Fernández, presidente da
Federación Galega de Halterofi-
lia. “Non é normal que un ades-
trador do noso deporte cobre
120 euros ao mes e se escolle
outra especialidade poida dupli-
car o soldo”, analiza. “Deste
xeito, impídese o desenvolve-
mento dos deportes minoritarios
e facilítase a corrupción. Onde
hai cartos, máis facilmente
agroma a irregularidade”.

Fernández é consciente de
que os deportes pequenos teñen
que asumir máis complicacións
pero esixe respecto. “Por sermos
poucos, non imos ser discrimina-
dos. Se nós somos responsábeis
e racionalizamos o gasto ao má-
ximo, debemos pedir eficacia

por parte da administración”. A
federación que el preside recibe
55.600 euros, a maioría para pa-
garlles aos técnicos e mellorar a
súa formación. “Consideramos
que é unha grande axuda mais
deberían pagarnos antes. Este
ano déronnos a metade da sub-
vención a 10 de agosto”.

Fernández recorda o enorme
valor do deporte de base como
medio de integración social e
formación. “Os nosos clubs
moitas veces teñen que facerse
cargo das fichas dos rapaces
–uns 20 euros anuais– porque é
preferíbel ter que poñer cartos
do peto a encontrarnos con
crianzas que acaban na rúa por
falta de actividades deportivas
coas que medraren”.♦

O fútbol está en crise. Polo me-
nos o fútbol en directo. Os in-
gresos por entradas baixaron
espectacularmente nos últimos
dez anos na maioría dos clubs
profesionais e hai casos, como
o do Celta, que incluso son pre-
ocupantes. O equipo vigués non
acolle en Balaídos nin o total
dos seus socios anuais. “Hai
perto de 10.000 persoas que
non van ao fútbol malia telo pa-
gado”, explica o xefe de seguri-
dade da entidade viguesa, Fer-
nando González.

Se iso pasa no fútbol de
elite, os campos afeccionados
parecen ermos. “Co que gaña-
mos en cada partido temos o
xusto para pagarlle ao árbi-
tro”, explica o presidente do
Cerceda, Xosé García Liñares.
“Non é que cobre moito, uns
180 euros por arbitrar e viaxar
e comer, pero para nós é un
gasto fundamental”.

Os clubs reciben unha me-
dia de 12.000 euros de subven-
ción da Xunta de Galiza, que se
completa con axudas das depu-
tacións e os Concellos. “Este
ano deixamos de percibir a pe-

quena axuda –algo máis de
1.000 euros por ano– que daba
a CRTVG por retransmisión”,
indica Xosé María Gómez, pre-
sidente do Arousa. Estes cartos
xestiónaos a FGF e non se reci-
ben directamente
senón que que-
dan como fianza
para lles facer
fronte ás multas
por cartóns ver-
mellos e amare-
los. “Ao Cerceda
descontáronlle o
ano pasado 3.600
euros só en san-
cións”, quéixase
Xosé García Li-
ñares. “Son moi-
tos cartos para o
fútbol afeccio-
nado”.

Ante esta si-
tuación, os clubs
recorren á débe-
da cos bancos e
particulares. “É a
min a quen me emprestan o di-
ñeiro, é a min a quen me dan os
cartos para poñer un valado pu-
blicitario no campo. Aí é onde

está o problema. Os presidentes
acabamos sendo a esencia do
club, e iso non é bo”, critica Li-
ñares. E iso que no seu caso, ten
máis doado o diálogo coa alcal-
día. “O Concello de Cerceda in-

viste o mesmo
no club de fútbol
que antes de que
eu estivese nos
dous cargos”.

As dificulta-
des económicas
son tales que a
meirande parte
dos clubs mo-
destos non que-
ren ascender á
segunda B, cate-
goría na que os
gastos aumen-
tan considera-
b e l m e n t e .  “ O
Arousa ten un
orzamento de
270.000 euros.
Máis do 80 por
cento dese di-

ñeiro hai que buscalo por vías
privadas se queremos manter a
estrutura dos nosos equipos de
base”, explica Gómez.♦

Meana cobra
108.000 euros
de salario base, o
presidente da Xunta,
ao redor de 81.451.

‘O que gañamos en cada partido
dá xusto para pagar o árbitro’

As dificultades
económicas son
tales que a
meirande parte dos
clubs modestos non
queren ascender á
segunda B,
categoría na que os
gastos aumentan
considerabelmente.

Federacións sen lucro

O presidente da Federación Galega de Duatlón e Triatlón, Francisco Villanueva. A.G.N.

‘Para nós
poder recibir
a subvención
por normalización
lingüística,
temos que
inventarnos facturas
de servizos
de tradución ou
de creación da
páxina electrónica”
FRANCISCO VILLANUEVA



Até hai pouco tempo, falar de María Xosé
Lamas era referirse fundamentalmente
ao teatro, no que ten desenvolvido un in-

tenso labor como actriz, autora e directora. A
súa produción poética tan só era coñecida por
uns poucos, até que no 2001 se publicou a es-
colma Catro palabras caladas e, sobre todo,
cando en 2004 saíu do prelo Datando lembran-
zas, poemario que tivo unha meirande difusión.

Algúns sabemos que auténtica voz da Terra
Chá é o vento: é indescritíbel a morea de sen-
sacións que se perciben na mistura coa paisaxe,
escoitando o silencio. Ese pode ser o verdadei-
ro motivo de que a Chaira dese tantos cantores.
Por iso antes de adentrármonos na obra de Ma-
ría Xosé Lamas hai que facer referencia á Es-
cola Poética da Terra Chá, segundo a denomi-
nación de Manuel María, quen destacaba como
principais figuras desta a Xosé Crecente Vega
(1896-1948), Aquilino Iglesia Alvariño (1909-
1961) e Xosé María Díaz Castro (1914-1990). 

Dentro desa Escola Poética Chairega, con
personalidade propia, o Manuel identificaba
a chamada Subescola Poética Vilalbesa, á
que pertencen, ademais doutros poetas me-
nores, Xosé María Chao Ledo (1844-1894),
Manuel Mato Vizoso (1846-1909), Antonio
García Hermida (1885-1939), Carmiña Prie-
to Rouco (1901-1977) e Xosé Luis García
Mato (1924-1980). En liñas xerais, Manuel
María soía dicir que a creación dos seus
membros caracterizábase por ser conserva-
dora, bilingüe, localista e costumista; o seu
medio de comunicación principal era a pren-
sa local e, na maioría dos casos, os seus ver-
sos publicáronse a título póstumo.

Porén, nas últimas décadas xorde unha no-
va xeración de autores, cunha obra que non se
encadra nesa caracterización que facía Manuel
María. Algúns dos seus membros son Xesús
Rábade Paredes (1949), Margarita Ledo An-
dión (1951), Darío Xohán Cabana (1952), Mi-
guel Anxo Fernán Vello (1958), María Xosé
Lamas (1961), Miguel Barrera (1964), Pilar
Maseda (1968) e Rafael Yáñez Jato (1979).

A producción poética dalgúns deles en-
tronca directamente coa figura de García
Mato; estarían nesta liña, entre outros, Mi-
guel Barrera e María Xosé Lamas. Galeguis-
tas e progresistas, fillos da contracultura,
herdeiros da transición e de ampla temática
(a paisaxe, o tempo, a nostalxia). Na poética
de Miguel predomina o emprego do verso li-
bre e a influencia das vangardas do século
XX, en especial de Manuel Antonio; pola súa

banda, María Xosé Lamas engade un ele-
mento diferencial: a utilización do soneto, o
que lle dá unha gran mestría e un dominio
extraordinario do idioma. 

A piques de rematar o triste período históri-
co da longa noite de pedra, María Xosé come-
zaba a ler os clásicos galegos (Rosalía, Curros,
Pondal...), coñeceu a obra de Celso Emilio e
decatouse da existencia de diversas normativas
da escrita do noso idioma, que por aquel entón
estaba fóra do sistema educativo. Andando o
tempo foi descubrindo outros autores da litera-
tura galega e coñecendo os distintos movemen-
tos literarios, dende a poesía social até a Esco-
la da Tebra (Manuel María, Uxío Novoneyra,
Xohana Torres, Bernardino Graña, Avilés de
Taramancos...) e incluso o colectivo Rompente
(Antón Reixa, Alfonso Pexegueiro...). E máis
recentemente a escritores doutras linguas, tanto
clásicos como contemporáneos; a súa escrita
foi tinguíndose de pinceladas de cada un destes
autores até acadar ese estilo tan seu. 

Na actualidade podemos dicir que a súa
principal influenza é Sophia de Mello Brey-
ner Andresen (1919-2004), unha das voces
máis altas da literatura portuguesa, autora de
máis dunha ducia de libros de poesía, contos,
relatos infantís, artigos, ensaios e teatro.

Como Sophia, María adquiriu o gusto por
escribir sendo moi nova: unha cartilla en
branco e un lapis ben afiado eran todo o que
precisaba para expresar as súas inquedanzas,
co único fin de baleirar de forma secreta o
acumulo de sentimentos que posuía. Rara
vez facía partícipe dos seus poemas a alguén;
ían destinados a amarelar nunha vella caixa
de madeira. Mais de cando en vez agasallaba
cun poema algunha persoa moi achegada.

Unha desas persoas foi Paulo Naseiro, con
quen comparte a súa vida. “El levaba moito
tempo instándome a que publicase, a que dese
a coñecer o que escribía. Mais eu non pensa-
ba que a miña escrita tivese a suficiente cali-
dade como para amosarlla a todo o mundo, se-
guía a ter para min un carácter moi privado.
Un día pediume permiso para facer unha es-
colma entre os meus poemas e preparou unha
pequena edición caseira non venal, como aga-
sallo polo Día da Nai do 2001. Así foi como
saíu á luz a primeira edición de Catro pala-
bras caladas”. Os cen exemplares numerados
pasaron moitos meses gardados nun andel do
fondo da súa biblioteca enchéndose de po, até
que finalmente os amigos máis achegados fu-
mos recibíndoos paseniñamente. 

No 2002 presentou o poemario Cartafol
de Nostalxias ao Certame Literario de Vilal-
ba e concedéronlle o accésit. No outono dese
mesmo ano, aproveitando a celebración duns
encontros literarios na Terra Chá, fíxolle che-
gar un exemplar a Manuel María, que lle res-
postou axiña: “Quedo tamén moi recoñecido
polo envío do teu Cartafol de nostalxias que
me gustou o mesmo que os poemas teus
achegados ao meu coñecemento. Fronte a
tanto xogo mental e escuridade rebuscada, os
teus versos teñen verdade, beleza e un latexo
humano, ausente en case todos os versifica-
dores que andan soltos. O malo é o dano que
lle fan á poesía” (17 de setembro do 2002). 

Despois animouse a facer unha segunda
edición de Catro palabras caladas –que viu a
luz no outono– e a colaborar en Xistral, revis-
ta lucense de creación poética. Ao ano seguin-
te repetiu no Certame de Vilalba con Tempos
verbais, acadando o primeiro premio. Entre
tanto, o seu contacto con Manuel María era
continuo: “El xa me tiña dito que o importante
era publicar, que preparase un libro, mais eu
aínda era reticente”. Até que o Manuel lle
mandou unha mensaxe de ánimo: “Agardo,
impaciente e ilusionado, o teu libro de poemas.
Non demores a súa publicación. Todo ten o seu
tempo. Entendo que na actualidade, ti es a úni-
ca voz femenina presente na poesía chairega.
Presente e válida” (10 de outubro do 2003). 

Era case que o derradeiro empurrón que
precisaba para preparar o seu segundo libro
de poemas, titulado Datando lembranzas e
que lle ofreceu publicar –por encargo de Ma-
nuel María– a fundación que leva o seu nome,
pouco antes do pasamento do poeta, en se-
tembro de 2004. O libro saíu do prelo no Na-
dal do mesmo ano, coincidindo coa publica-
ción do poemario Ao norte do camiño, incluí-
do no número 2 do Caderno de Estudos Chai-
regos. Na primavera de 2005, María Xosé
participou como membro do xurado dos Pre-
mios Minerva do Colexio Peleteiro de Com-
postela e tamén no Certame Literario das Le-
tras Galegas convocado polo Concello de Vi-
lalba, onde se mantivo na edición de 2006.

No escudo da vella liñaxe de Lamas, na ve-
ciña localidade de Cospeito, aparece unha flor
de lis de ouro. Quizais non sexa de todo casua-
lidade que esta muller –vitalista, sentida e com-
prometida co seu tempo– leve ese apelido.♦

MONCHO PAZ é xornalista.
xornalista@monchopaz.com
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Cartas

Muxía
e o patrimonio
O sucedido estes días de atrás
na vila de Muxía demostra ben
as claras que a este país o cam-
bio político chegou só en parte.
A Galiza destrutora do seu pa-
trimonio e da súa historia segue
viva, grazas a uns dirixentes
municipais que son uns verda-
deiros animais de cortello (con
perdón para os animaliños, que
non teñen culpa).

O auto-odio cara ao propio,
e uns dirixentes locais que nun-
ca deron exemplo de respecto
cara á lingua e á cultura galega,
lévannos a situacións tristes e
ao mesmo tempo esperanza-
doras.

Tristes porque ningún gale-
go bo e xeneroso sentiría outra
cousa vendo como as lousas

que levan centos de anos na
beira das rúas dunha vila mari-
ñeira como é Muxía, son subs-
tituídas. A modernidade, dirán
algúns (xa que hai cartiños do
Prestige, que outra cousa me-
llor, tirar o vello e colocar todo
novo). Para outros non é máis
que moita ignorancia. Esperan-
zadoras tamén, porque pode-
mos comprobar que non todo o
mundo é igual. Que a pesar de

que desde o poder non se teña
sentidiño, hai persoas que son
quen de parar as máquinas e
impedir a barbarie. Eu que vi-
vo lonxe de terras galegas, e
non coñezo as persoas que es-
tán a manifestarse, só quero
desde aquí enviarlles todo o
ánimo do mundo.♦

ANTONIO DE SANTIAGO
BERLÍN (ALEMAÑA) 

O engano
político das gaitas
Recentemente, a banda de gaitas
Nova Fronteira & Cartelle (Ouren-
se) foi proclamada a  mellor banda
de gaitas de Galicia. Vivimos nun
país cheo de contradicións e curio-
sidades que o Colectivo en Defen-
sa da Gaita (CDG) nunca poderá
comprender. Unha banda que des-
fila con gaitas marciais, percusión
de alta tensión e faldras (elementos
inspirados e copiados das bandas
escocesas) non pode representar os
galegos. Algúns políticos desta te-
rra (do novo goberno PSOE-BNG)
presumen de defenderen os valores
musicais e culturais galegos, sen
decatarse do que verdadeiramente
está a acontecer no noso país no to-
cante ás bandas de gaitas. Outros,
como a alcaldesa de Vigo, Corina
Porro, incumpren promesas de fa-

Fé de erros

Na información do número anterior sobre a manifestación con-
vocada por SOS Lume en Compostela, refírese a Xosé Antonio
Landín como alcalde de Portas cando é primeiro edil de Barro.
No mesmo número, páxina 30, sobre a constitución do Consello
da Memoria, debía dicir que Mariquiña Villaverde é filla do diri-
xente da CRG, Xosé Villaverde.♦

María Xosé Lamas, voz da chaira
MONCHO PAZ

Que a Terra Chá é prolífica en talento literario non é novidade. Pero si o é que figuras até ago-
ra descoñecidas, como María Xosé Lamas, teñen unha obra poética digna de se destacar.

Algún conversante
radiofónico insiste en
criticar o BNG de
Vigo por estar a prol
“do plano xeral do
PP”. Galiza non é
grande, pero a
desinformación si. O
Plano xeral de Vigo
foi elaborado polo
BNG, co apoio do
PSOE, cando os
nacionalistas
detentaban a
alcaldía. O absurdo é
do PSOE que agora
non o apoia.

Din que hai unha
guerra de relixións.
Pero Chávez, nas
Nacións Unidas,
presentouse como
cristián (chamoulle a
Bush “demo”), fixo
publicidade dun libro
de Chomsky (que é
xudeo e sionista) e as
súas palabras foron
gabadas en Beirut
polos islamistas de
Hezbolá que
colocaron grandes
cartelóns cunha
fotografía do
presidente de
Venezuela.

Baloncesto
femenino. Xoga
España-Brasil. A
muller comentarista
di: “Agora van facer
marcaxe de home a
home”. Renxeron os
ouvidos dos
espectadores. Sería
ben máis propio dicir:
“marcaxe
individual”. 

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Estase a falar acotío da vaga de lumes
forestais e máis que se falará, o que
non impide facer unha nova refle-

xión, sincera, ao fío da percepción empíri-
ca das cousas, do contraste de manifesta-
cións e opinións diversas no Parlamento e
na rúa, da constatación de que nisto dos lu-
mes forestais non imos ben e de que, se co-
nectamos o tema ás arelas dunha policía au-
tonómica propiamente tal, que sexa quen
de ser eficaz para este cometido e acaída ás
nosas necesidades neste eido, as cousas an-
dan aínda peor.

Cómpre recoñecer que en Galiza leva-
mos un cuarto de século de fracaso sostido
en materia de seguranza pública. Que o mo-
delo do PP, de medios policiais “prestados”
polo Ministerio do Interior é case unha
afrenta á nosa autonomía e capacidade de
autogoberno. Algo así como lles poñer aos
membros policiais unha escarapela branca e
azul e dicir, deseguido, que xa son policía
galega, a marxe da súa dependencia e efica-
cia real do “sistema”.

Cómpre afirmar de vez que a seguranza
en Galiza non se pode basear nunha policía
insuficiente e nuhna Garda Civil mal dota-
da e mal pagada, sen motivación, quizais en
boa medida por unha militarización obsole-
ta e non maioritariamente querida, e
mandada desde fóra de Galiza. Que hai dé-
ficits notorios en moitos aspectos, mais no-
meadamente en investigación de conductas
e delitos... Un modelo, en definitiva, cadu-
co e sen futuro.

Por iso, preme a urxencia da implanta-
ción dun modelo propio, demandado por
inescusábeis razóns de autogoberno (a auto-
nomía actual leva consigo que a Xunta, por
contraste cos alcaldes dos concellos galegos,
mesmo os máis cativos, non dispoña de po-
der coactivo realmente propio para impor as
súas lexítimas decisións) mais tamén por in-
discutíbeis razóns de necesidade.

Ao carón das razóns políticas de autoa-
firmación e autogoberno, hai especificida-
des galegas que exixen a urxente implanta-
ción dun sistema policial propio: graves
problemas ambientais, problemas de sinis-
tralidade viaria, de furtivismo marisqueiro
nas rías, de prevención de accidentes nas
pirotecnias, e tantos outros. Un modelo que
ten que estabelecerse sobre criterios diame-
tralmente diferentes, isto é, atendendo á
problemática propia con solucións distin-

tas, específicas e acaídas a ela. E, como é
primordial, unha policía dirixida verdadei-
ramente pola Xunta e con carácter integral
e substitutorio dos Corpos e Forzas de Se-
guridade do Estado.

Esta necesidade resuta palmaria de se bo-
tar unha ollada ao pasado e o presente. As for-
zas e corpos estatais nin o fixeron ben nin o
están a facer ben, con frecuencia a contrapelo
dos axentes individuais, que si senten o país
doutra maneira. Dependemos de-
les, dos condicionamentos orgá-
nicos e de subordinación dos “de
fóra”. Eis o prezo da sistemática
rendición a Madrid. Isto ocorre
coas competencias en tránsito,
mais tamén noutros moitos cam-
pos. É cuestión de actitude políti-
ca, aquí e alá. Así comprendese
que os intentos de “especiali-
zación” da Garda Civil (SEPRO-
NA, por exemplo) se fixeran
sempre, até o de agora, baixo os
gobernos do PP, cunha finalidade
espuria: non tanto para obter efi-
cacia no cometido como para re-
tardar a creación dunha auténtica
policía galega integral. Ao pan,
pan; e ao viño, viño.

Estamos agora, xa que logo,
diante dun falso dilema: crear
unha policía galega integral e
substitutoria ou, en troques, cre-
ar unha policía galega de corte
administrativo e sectorial, que
mesture verdadeira actividade
policial con funcións adminis-
trativas de vixilancia e sanción.

O dilema é falso, xa que non se formula
en termos de necesidade e conveniencia, se-
nón en termos políticos de control e de grao
de restrición do noso autogoberno. E así in-
ficciónase a cuestión de intereses políticos,
non de eficacia e de lóxica funcional.

Os lumes deste pasado mes de agosto pu-
xeron todo isto de manifesto. Resulta dramá-
ticamente rechamante que a Garda Civil diga
que máis do 80 por cento dos lumes da vaga
de agosto foron intencionados e que, non em-
bargante, atribúan eses lumes (máis de 1.500,
con 5 e a 8 focos cadanseu) exclusivamente
a tolos, alcólicos, solitarios, drogadictos ou
inadaptados... sen que até o momento exista
conclusión ningunha sobre a existencia ou
non doutros motivos que, en troques, a so-

ciedade galega sabe ou intue que están a ope-
rar realmente no drama: intereses urbanísti-
cos, madeireiros e de calquera outra caste so-
cioeconómica. Estamos todos tolos ou como
é isto posibel? Porque a estas alturas resulta
ademais dificil negar que os lumes deste ano
presentaron na súa produción características
diferenciais ben claras a respecto a anos an-
teriores, traducindo a impresión dunha orga-
nización coidada e sistematizada para crear

alarma social, para facer o maior
dano posíbel, mesmo ás persoas
e non só á foresta. Os tolos non
adoitan ter comportamentos tan
organizados e ben tramados.

Todo isto pon de manifesto
a necesidade de que a futura
policía autonómica asuma
integralmente (tamén, xa que
logo, as funcións de policía
xudicial) as competencias na
investigación desta caste de
delitos. Sorprende o escaso
éxito que durante tantos e tan-
tos anos de lumes tiveron este
tipo de investigacións. Pasado
un tempo, parece que ninguén
se lembra do que ocorreu, es-
morecendo mesmo a concien-
cia social sobre a gravidade de
ditas condutas. O sistema ten
que ser tamén aquí integral: a
Xunta, que ten o mando opera-
tivo na prevención e extinción
dos lumes, debe ter asemade a
responsabilidade da súa inves-
tigación criminal, conectada
ao labor do Ministerio Fiscal e

a definitiva decisión xudicial.
Todo isto non exclúe de seu que se avalíe

a conveniencia de agravar as penas previstas
hoxe en día para este tipo de delitos que, co-
mo dixo o vicepresidente Anxo Quintana, sá-
enlle “moi baratos” aos incendiarios. Mais
cómpre ter tanta ou máis fe nunha actividade
policial rigorosa, eficaz, integralmente diri-
xida desde Galiza e ben dotada para o maior
éxito na investigación criminal e na conse-
guinte represión xudicial desta case endémi-
ca praga do noso país. Policía autonómica e
lumes forestais é un binomio inseparabel pa-
ra a súa erradicación.♦

PAULO GONZÁLEZ MARIÑAS é deputado do BNG. Foi
conselleiro da Presidencia entre 1987 e 1989.
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Lumes forestais e policía galega
PAULO GONZÁLEZ MARIÑAS

Os lumes deste pasado verán mostran carencias nas defensas civís de Galiza. Por que non
aproveitar o momento para implementar unha policía autónoma con amplas competencias?

‘A Xunta,
que ten

o mando
operativo

na prevención e
extinción

dos lumes,
debe ter

asemade a
responsabilidade

da súa
investigación

criminal”

O diario vigués
Atlántico ten consigna
de que o candidato
nacionalista, Olveira,
saia nas fotos cos ollos
pechados. A poder ser.

No andel da libraría
aínda está a garimosa
e apaixoada entrevista
de Suso de Toro a
Camilo Nogueira. En
Faro, onte, Nogueira
declárase
independentista. Hoxe,
en El País De Toro fala
da súa amizade con
Zapatero. Lecturas
cruzadas, lecturas
equívocas.

Unha das autoras de
críticas de arte de La
Vanguardia visita en
Berlín o museo
dedicado a antiga RDA.
Cre ver un gran
parecido entre a estética
doméstica dos pisos da
Alemaña socialista e os
da España franquista,
até que descubre que
os alemáns do leste
pasaban as vacacións
en praias nudistas.
Aquí, con Franco,
non había diso,
non señor.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

cer respectar a nosa música. Na
TVG continúan retransmitindo en-
contros multitudinarios de gaitei-
ros, que semellan máis escoceses
ca galegos, co beneplácito gober-
namental e financiados con cartos
públicos de todos nós. Nas fases
desa Liga de Bandas de Gaitas
continúan asistindo representantes
do IGAEM (dependente da Conse-
llaría de Cultura) para facer a foto
de costume. En Pontevedra xorde
unha rede de escolas, financiada
pola Deputación, que fomenta a
creación de bandas de gaitas pro-
escocesas. E isto semella non im-
portarlle a ninguén. Aparentar nor-
malidade para conseguir votos é
enganar a xente. E é unha vergoña
que os representantes políticos do
noso país non teñan a suficiente
convicción para facer o que real-
mente teñen que facer. Son moitas
as palabras pero poucos os feitos. E
a esperanza do cambio político pa-

ra o cambio musical é sinónimo do
desánimo que actualmente sente o
CDG coas cousas que están a
acontecer. Ir máis aló deste proble-
ma non é sinxelo, pero tampouco é
tan complicado. Vontade e espírito
de loita. Sen isto nunca faremos
nada. E se nós mesmos non somos
capaces de apreciar a riqueza cultu-
ral que temos sen recorrer a mode-
los musicais foráneos nunca pode-
remos dignificar a nosa música co-
mo se merece. E todas as bandas de
gaitas que copian directamente ele-
mentos importados de Escocia
nunca poderán ser galegas nin re-
presentar a Galicia. Por moito que
nos queiran convencer algúns ilu-
minados. Só pedimos unha cousa:
respecto. Para a nosa música e pa-
ra a nosa terra.♦

RICARDO CASÁS, LUÍS GARCÍA
E RAMÓN RODRÍGUEZ (CDG) 

(A CORUÑA)

Xosé Lois
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A cerrazón
cultural
de Madrid

Xavier Bru de Sala compara
no suplemento Culturas de La
Vanguardia (20 de setembro)
o ambiente cultural de Ma-
drid e Barcelona. Despois de
constatar que Madrid é unha
referencia cultural máis im-
portante que a capital catala-
na, que só destacaría no eido
editorial, sinala non embar-
gante: “A comercialidade [en
Madrid] domina o panorama
dun modo moito máis explíci-
to que en Barcelona. O éxito
é a medida de todas as cou-
sas, sen que os filtros de cali-
dade funcionen o suficiente
como para determinar a for-

mación e manter o prestixio
social da alta cultura. Prodú-
zase onde se produza é un
enorme handicap ao que con-
tribúen os medios de comuni-
cación pertencentes a grupos
que lles impoñen unha visión
nesgada e empresarial da súa
escala de cotizacións na bolsa
cultural (...). As campañas su-
cédense como as ondas, de
xeito que non hai maneira de
navegar coa mínima e im-
prescindíbel tranquilidade de
espírito. O chamado caso Ru-
bianes é boa mostra diso (...).
O verdadeiramente dramático
do veto á obra de Rubianes,
que reivindica unha España, a
que leva a razón moral, que é
a que non gusta en Madrid, é
o colaboracionismo por parte
de persoas que noutros tem-
pos terían posto o berro no
ceo ao menor albiscamento

de censura. Onde está o mo-
vemento de solidariedade?
(...) Non sei que sucedería en
Barcelona perante un caso se-
mellante, supoñendo, que xa
é moito, unha censura política
de tal calibre. Desde logo, ha-
bería asembleas, manifestos e
manifestacións, profesión te-
atral en pe de guerra (...).
Barcelona mantén unha certa
capacidade autoanalítica e
obxectivista que a Madrid lle
falta. Para empezar, Barcelo-
na non existe para Madrid co-
mo referente cultural. Imaxi-
nádevos”.♦

Líder sen crítica
interna,
líder en perigo
Josep Ramoneda comenta en
El País (21 de setembro) a re-
nuncia de Ibarra a unha nova
reelección, así como a elimi-
nación de toda oposición a
Zapatero dentro do partido.
Ramoneda analiza tamén a
democracia interna dos parti-
dos. “Se un partido demostra
certa diversidade interna, cer-
to debate de ideas e propostas,
e un monllo de figuras de pri-
meira orde en competencia,
como debería ser, a prensa e a
oposición dirán con toda cer-
teza que o partido está a atra-
vesar unha seria crise. E pro-
babelmente o electorado tera-
llo en conta. Ou seña que, en
contradición cos principios
democráticos máis elemen-
tais, o que se agarda dos parti-

dos —en nome da cohesión,
presunta condición da eficien-
cia— é que sigan como un só
home ao líder máximo. Así
ocorreu no PP de Aznar, até
que o presidente abríu a caixa
dos tronos da súa sucesión. E
así está a ocorrer no PSOE de
Zapatero. Naturalmente, estas
unidades graníticas son máis
ficticias do que parece. Están
garantidas por un cemento
moi poderoso: o poder. Cando
desde a oposición se ten unha
espectativa razonábel de aca-
dar o poder, ou cando se ten o
poder e non se ven ameazas
reais no horizonte, a cohesión
e a unidade danse por engadi-
dura. Mais, precisamente por-
que estas unidades son forza-
das e os cauces democráticos
internos non están engrasados
por falta de uso, a pouco que

as cousas se poñen tortas, es-
talan con suma facilidade. E,
daquela si, é a crise. Parece
coma se a democracia só fixe-
se falta nos partidos cando se
perdeu o poder. Cando, en re-
alidade, a falta de contrapeso
acaba lastrando aos líderes”.♦

Dous rapaces
detidos por
roubar un libro
de seis euros
A edición pontevedresa de La
Voz de Galicia ofrecía o pa-
sado 15 de setembro unha
chamativa noticia. “Un dis-
positivo de seguridade” deti-
vo a dous mozos aos que “se
relaciona coa sustración do
libro Os cen discos máis ven-
didos dos anos oitenta”. A in-
formación sinala que os auto-
res do roubo, de 21 e 19 anos,
“tiveron que forzar un dos
cristais do escaparate da li-
braría Michelena”. Tamén se
di que “os dous mozos deti-
dos mantiveron que o libro o
atoparan tirado e que non ti-
ñan nada que ver co roubo”.
Despois de pasar a noite nas
dependencias policiais foron
postos a disposición xudicial.
O fiscal “destacou que o va-
lor do libro roubado ascendía
a apenas seis euros e que, en
principio, non tiñan antece-
dentes”. A Comisaría de Pon-
tevedra informou que os deti-
dos ficaran “en liberdade con
cargos”.♦

A NOSA TERRA
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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

Pepe Rubianes.
Juan José Rodríguez Ibarra.



AFONSO EIRÉ
Abel Caballero leva dous anos
realizando a campaña para a
alcaldía viguesa utilizando os
fondos do Porto de Vigo, enti-
dade que preside. Agora seica
dubida en presentarse ou non.
Máis que dúbidas, o que se-
mella ter é medo a que, final-
mente, a imposición de Ma-
drid non teña o apoio sufi-
ciente na executiva viguesa.
Touriño aínda non se pronun-
ciou publicamente ao seu favor.

As cousas non marchan ben nin
para Abel Caballero nin para os
socialistas vigueses. A necesida-
de de pospoñer o nomeamento
de Caballero como cabeceira de
lista ás municipais até perto do
10 de outubro, data límite, seme-
lla unha lanzada da que lle vai
ser difícil recuperarse ao presi-
dente do Porto.

Este adiamento é unha nece-
sidade pois o candidato imposto
por Xosé Blanco non conta aínda
co apoio da maioría da executiva
viguesa perante unha nova rebe-
lión das bases, que demandan
que se celebren eleccións prima-
rias, como xa teñen pedido
maioritariamente en numerosas
ocasións os diferentes organis-
mos locais e comarcais.

A dirección socialista cavila-
ba que coa marcha de Miguel
Barros e parte dos seus apoios,
poderían manexar mellor a agru-
pación viguesa. Pero equivocá-
ronse, xurdindo unha nova plata-
forma que encabeza, precisa-
mente, Gonzalo Caballero, con-
celleiro e sobriño do aspirante a
candidato. Xunto a el outros con-
celleiros como Belén Sío e histó-
ricos do socialismo vigués.

Denuncian que non se teñen
en conta as bases na toma de de-
cisión e que se impón un candi-
dato sen respectar os procede-
mentos estatutarios, tirando po-
la borda un dos capitais máis
importantes dos socialistas, a
participación.

O responsábel de organiza-
ción, o conselleiro Ricardo Va-
rela, contéstalles que non con-
tan con ningunha representa-
ción e que quen vai decidir é a

executiva local, propoñendo o
candidato.

Pero nin con esta fórmula,
suprimindo as primarias, teñen
asegurado que Caballero poida
ser o nomeado. A nova rebelión
das bases “fronte ao autoritaris-
mo” impugna o procedemento,
do que botaron man xa excep-
cionalmente hai catro anos para
colocar un independente, Ventu-
ra Pérez Mariño como candida-
to. Os militantes pretenden ter
voz e voto.

Sen suficiente apoio

E a executiva, ao día de hoxe, se-
gundo as consultas realizadas por
A Nosa Terra, négase maiorita-
riamente a propoñer a Abel Ca-
ballero coma candidato. Desde
Madrid, Xosé Blanco tenta forzar
a situación. Unha fórmula sería

chegar a un acordo con Carlos
González Príncipe para que este
lle dese o seu apoio a Caballero,
en troques de ser “rehabilitado
politicamente”, e dándolle un
cargo en compensación. Cargo
que podería ser o de embaixador.

Pero, por unha parte, Prínci-
pe pica alto e gusta da embaixa-
da de Lisboa, e pola outra, ten
medo a que un apoio explícito a
Caballero lle faga perder boa
parte dos apoios cos que conta
na militancia.

Porque Caballero, ao que non
acompañan as dotes de negocia-
dor, ten manifestado en algunhas
círculos próximos que xa te con-
feccionada a súa propia lista de
concelleiros que o acompañarían
na corporación viguesa. Príncipe
necesita postos para os seus fieis.

A situación para Caballero
agrávase por que o presidente

Touriño aínda non lle deu o seu
apoio público. Sábese que a can-
didata de Touriño era a consellei-
ra María Xosé Caride, para ten-
tar controlar a agrupación vigue-
sa. Pero Blanco apostou por Ca-
ballero polas mesmas razóns.

Se fracasa a opción do ex mi-
nistro, o pacto ao que poderían
chegar Blanco e Touriño podería
ser o da ministra Helena Espino-
sa, propiciando así unha remode-
lación no goberno do Estado que
lle viría moi ben a José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

E os chamados “venturistas”,
aquela longa lista de apoios e
abaixo asinantes? Sen ningún
peso no partido nin na sociedade,
desbaratados e procurando aco-
modo as beiras dun novo poder.

A situación do PSdeG-PSOE
en Vigo mostra a súa debilidade
organizativa porque ostenta o go-
berno galego e o do Estado, pero
tamén como certos intereses eco-
nómicos se impoñen á súa políti-
ca. Doutro xeito non se entende a
entrega do goberno de Vigo ao
PP, primeiramente expulsando os
concelleiros do BNG, logo ne-
gándose a unha moción de censu-
ra e, agora, teimando en paralizar
o PXOU desde a Xunta, nunha
actitude que á única que beneficia
é á candidata do PP, Corina Porro.
Non se pode esquecer que é uni-
camente unha parte dos socialis-
tas a que se opon a un PXOU que
eles tiñan pactado, e que está a ser
apoiado polas entidades veciñais,
sindicatos, patronal e colexios
profesionais, sen excepción.♦
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Latexos

Outra
de Bush
X.L. FRANCO GRANDE

Aúltima de George
Bush, por agora, e que
eu saiba, é o seu

propósito de eliminar a figura
do whistleblower, ou sexa,
unha institución ben
democrática que protexe os
funcionarios públicos que de-
nuncien delitos de fraude, co-
rrupción e abusos de poder. É
a chamada Oficina do Conse-
lleiro Especial (OSC, nas sú-
as siglas inglesas), e que, ade-
mais, ten a obriga de investi-
gar os casos denunciados.

Na actualidade, non se in-
vestigan as denuncias (só un
1,5% no ano 2004) e máis de
1.000 delas din que nin
sequera foron abertas. Scott
Bloch, o conselleiro especial
nomeado por Bush no 2004
como xefe da OSC, fixo e fai
todo o que pode para que os
casos non se investiguen, pa-
ra que non se teñan en conta
ou para que obteñan
resolución favorable, actitude
que lle supuxo xa varias
denuncias, incluso do persoal
da propia oficina.

É máis: demostrou unha
actividade moi  intensa na
persecución de empregados
gais da súa oficina, incluído
o despido, pero á par de todo
iso négase a investigar casos
de discriminación con funda-
mento na orientación sexual.
E soubo significarse na
contratación á marxe da lei, é
dicir, sen licitación: o escán-
dalo chegou ao Senado, e foi
obxecto de investigación por
un subcomité deste, pero ao
día de hoxe non se coñece re-
solución ao respecto.

Outra de Bush, dicimos,
porque o suposto ilustra moi
ben a súa mentalidade
cobizosa de máis poder, en
realidade dun poder absoluto,
e a súa consecuencia obriga-
da: o noxo a calquera crítica.
Que non houbo outro
presidente no país que dispu-
xese dun poder tan absoluto,
ninguén o nega. O poder que
reclama para si é o propio
dos estados de emerxencia,
en realidade do estado de ex-
cepción permanente, que el e
os seus neocons defenden.
Ou sexa, o contrario da
democracia.

Pero tampouco lle abonda
con ter o poder de que xa vi-
ña dispoñendo, senón que in-
terpreta, unha e outra vez,
que os amplísimos poderes
que lle foron conferidos por
mor do 21-S lle permiten
prescindir sen máis das
preceptivas autorizacións do
Congreso ou do Senado co
gallo de ser “un presidente en
guerra” e deixar de esguello
canta institución e canta nor-
ma se presente, ou el xulgue,
como atranco no seu camiño.
¿Hai diferenza entre esa acti-
tude e aquela que vía no Füh-
rer o principio do que
dimanaban todos os
dereitos?♦

Touriño aínda non lle deu o apoio a Caballero, que podería
non ser candidato logo de dous anos de campaña desde o porto

Nova rebelión no socialismo vigués
ante o ‘autoritarismo da dirección’

“Sempre igual, sempre igual, cervexa El Aguila,
sempre igual”. Este era o anuncio da cervexa ma-
drileña cando estaba presidida por Manuel Fraga.
Fraga foise da cervexeira para volver á política. Ta-
mén se marchou da política galega para recuncar en
Madrid, pero a dereita galega segue “sempre igual”.

Cada catro anos rachan os pactos municipais que
todos afoutos volverán conformar cando pasen de no-
vo os comicios. Semella un baile de galanteo ao que
son dadas algunhas especies animais para aparearse.

Así hai que entender os desencontros en Ponte-
areas, en Baiona, en Nigrán..., deixando os gober-

nos do PP en minoría. É só unha toma de posicións,
un xeito de negociar. Non é a primeira vez que os
“independentes” volven entrar no PP. Que os do PP
se presentan como independentes e logo confor-
man goberno e defenden idénticos intereses.

Este ano os “independentes” cotízanse á alta por-
que hai tantos desafectos dentro do partido que po-
derían conformar unha nova corrente na dereita pa-
ra, chegado o caso, entraren con máis forza do PP.
Por iso a dirección popular ten medo. Pero como ta-
mén os coñece sabe que non son nada sen estar nos
gobernos. Así, saben que poden contar con eles.♦

O PP, sempre igual
A.E.

Touriño –terceiro pola esquerda– prefire a Caride –terceira pola dereita– que a Caballero –segundo pola dereita– para a alcadía de Vigo.

A
.G
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H. VIXANDE
Unha campaña que a oposición
valorou en 120.000 euros e que
paga o concello de Sanxenxo é o
que avala ao alcalde desta loca-
lidade para deixar o seu posto e
concorrer nas próximas muni-
cipais na cidade de Pontevedra.

En decembro próximo, Telmo
Martín González (PP) deixa a al-
caldía e a vila de Sanxenxo para
trasladarse a Pontevedra e prepa-
rar a súa presentación ás elec-
cións municipais á cabeza da lis-
ta do Partido Popular na capital
provincial. Pero antes de mar-
char, encetou unha campaña que
gaba os seus “éxitos” no conce-
llo de Sanxenxo.

Para a oposición do BNG, a
campaña do concello de Sanxen-
xo só pode estar orientada a Pon-
tevedra “porque contén tantas
mentiras que é imposíbel enga-
nar a alguén deste municipio, xa
que coñecen o que fixo, pero é
moi útil para Pontevedra, onde
non saben que sucede aquí”.

Telmo Martín é unha persoa
tan ocupada que é difícil dar con
el no concello ou na alcaldía, si-
tuada de forma provisoria nun pa-
zo lonxe da casa consistorial, que
se atopa en obras. Porén, a xefa de
prensa do concello, María Durán,
contesta ás preguntas por el. “A
campaña tiña un carácter informa-
tivo e ía dirixida aos veciños; é
certo que o seu inicio coincidiu no
tempo co anuncio de que se pre-
sentaría en Pontevedra, pero había
meses que estaba en preparación”.

Os veciños de Sanxenxo reci-
biron un folleto de pequeno for-
mato e integrado por catro páxinas
a cor que se titulaba “As claves do
urbanismo en Sanxenxo”. Por se
alguén quedaba por informarse,
durante oito domingos seguidos o
concello inseriu un anuncio dunha
páxina a toda cor en varios xornais
comarcais e galegos nos que ta-
mén daba conta da xestión do PP
en Sanxenxo. Aínda que a alcaldía
non deu cifras oficiais nin extrao-
ficiais do custo da campaña, tam-
pouco negou que ascendese aos
120.000 euros estimados pola
oposición. “Ou sexa –indica o lí-
der do BNG local e xefe da oposi-
ción Roberto Fernández Lores–,
que esa cantidade podería ser
maior do que dicimos nós”.

A campaña

Que afirma a campaña do conce-
llo de Sanxenxo que provocou
tanta polémica? O primeiro que
di é o que ninguén discute: que o
urbanismo é o eixo da política do
goberno que preside Telmo Mar-
tín. O segundo, que o desenvol-
vemento urbanístico do concello
está baseado en criterios de pro-
tección do medio ambiente e so-
bre todo da costa e na cesión ao
concello dunha parte das zonas
urbanizábeis para equipamentos.
Pasa por alto que as trinta zonas
urbanizábeis contempladas no
novo plano xeral constitúen o

11% do territorio municipal e
que once delas están en zona de
influencia de costa –a pesar de
asegurar que se amplía a protec-
ción a 21 quilómetros de costa.

O frenesí construtor dos pla-
nos municipais non só veñen da-
dos por unha demanda exterior
que procura pisos para o veraneo,
senón tamén pola propia mentali-
dade do alcalde Telmo Martín, un
promotor metido a político que
chegou á alcaldía en 1999 cunha
maioría absoluta que lle quitaba o
poder a un PSOE moi dividido.

Méritos e deméritos

Hai méritos que ninguén lle discute
a Telmo Martín, como dotar ao
concello dun centro de día, unha
piscina municipal de luxo –custou
case cinco millóns de euros– e un-
ha gardería, pero o afán polas obras
valeulle máis dun desgusto. Un de-
les foi a forte oposición ao seu pro-
xecto de rolda que fixese as veces

de cinto de circunvalación. O tras-
lado ás aforas do perpetuo atasco
de verán e as urbanizacións previs-
tas ás beiras da rolda fixeron que a
última hora o alcalde tratase de ma-
quillar o proxecto reconvertendo o
nome da vía e chamándolle Aveni-
da Aviador Piñeiro. Aínda así, non
convenceu os veciños. A iniciativa
quedou en suspenso porque Políti-
ca Territorial considerou que non se
trata dunha modificación puntual
da norma urbanística, senón que
constitúe unha reforma do plano
xeral fóra de prazo. “Recorremos
esa decisión ante os tribunais por-
que entendemos que só hai razóns
políticas”, matizou María Durán.

Se Telmo Martín comezou o
seu primeiro mandado con obras
necesarias para o concello, a súa
reelección levouno a poñer en
práctica de forma definitiva un
modelo de xestión municipal ba-
seada nuns organismos autóno-
mos nos que a oposición non po-
de meter o fociño. “Ademais,

non hai papel que non asine el,
os concelleiros delegados do seu
goberno non teñen autoridade
ningunha”, di o portavoz da opo-
sición, o nacionalista Roberto
Fernández Lores.

Sen aliados

Aos poucos, Telmo Martín vai
perdendo aliados. Unhas veces
porque concibe unha rolda de cir-
cunvalación que alporiza os veci-
ños, outras porque despide a pa-
rentes de notábeis locais que el
mesmo contratara, outras porque
non lles dá corda ás construtoras
locais e garda todas as obras para
as grandes empresas de Madrid,
da Coruña e de Pontevedra, ou-
tras porque non permite que lle
faga sombra ningún dos conce-
lleiros do seu partido... “Mágoa
que non se presente aquí, porque
destas perdía”, resume o opositor
Roberto Fernández Lores.

Curiosamente, Telmo Martín
marcha de Sanxenxo para medir-
se en Pontevedra con outro Fer-
nández Lores, este de nome Mi-
guel Anxo e irmán do anterior. O
alcalde de Pontevedra, que tamén
milita no BNG, leva dous man-
dados consecutivos e atópase no
momento máis doce da súa alcal-
día, tras dar forma a unha cidade
na que os peóns gañaron espazos
e os vehículos foron relegados.

Mais para Telmo Martín, a
nova Pontevedra de Miguel Anxo
Fernández Lores “carece de lide-
rado”, en palabras da súa xefa de
prensa María Durán. E para cu-
brir semellante baleiro, presénta-
se Telmo Marín. María Durán sa-
be que é moi difícil conseguir o
obxectivo da alcaldía ao primeiro
intento, pero asegura que “traba-
llará por Pontevedra desde a opo-
sición”. Mentres, Sanxenxo que-
da sen rexedor e sen candidato
popular, xa que o substituto é to-
da unha incógnita.♦
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fronteiras

X.M. SARILLE

Ooccidente xudeu-cris-
tián busca sempre
culpábeis para os seus

propios crimes. Agora non
atopa a quen endosarlle a des-
graza dos pretos que rebentan
nos caiucos. Os negriños nun-
ca se deciden a coller a bom-
ba, o avión nin a espingarda.
Se a espingarda collesen, o
primeiro mundo axiña
acendería as súas lavadoras
de conciencia e explicaría que
a solución do problema está
bloqueado precisamente por
culpa dos que pretenden ama-
ñar as cousas coa espingarda.
Os países ricos verían nos te-
rroristas a causa fundamental
da traxedia.

Na África preta non hai
terroristas e os famentos
carecen dese pracer tan
humano que consiste en
saborear a desgraza e a rabia
allea. A nós domínanos a ira
contra o Islam, no entanto só
miramos con tristeza os cor-
pos dos mortos nas praias e
os ollos alucinados dos que
desembarcan.

Aínda así, aquí hai soció-
logos de encarga que preten-
den redondear a faena
acusando aos donos dos
caiucos, uns pobres demos,
de seren “traficantes de
persoas”. Falan de mafias,
que en xeral non son máis
que tres  tipos: un contacto
nas terras do interior, un car-
pinteiro e o caiuqueiro. 

Estes días vemos a foto
do ministro de economía nos
xornais e parécenos mentira
que sexa o xestor do maior
pozo negro do mundo, do de-
saugue nauseabundo do diñei-
ro do crime, as drogas, as ar-
mas, o latrocinio e o tráfico
de putas. A fascinante Suíza,
con nova lei de inmigración,
onde os maiores tiranos
gardaron as súas fortunas, in-
cluído Adolf Hitler. Mais as
mafias están en Senegal.

Dirán vostedes que este
non é un artigo político senón
moralista. Pois é político. Mo-
ralistas son os medoños que
agardan solucións celestes
mentres combinan a tristeza
diante do televisor coas gañas
de máis garda civil na costa. A
fame non ten fronteiras e non
hai xeito de pórlles cancelas
aos dentes. Chegarán por terra
mar e aire, por moito que
Nikolas Sarkozy, frío e cruel,
lles encargue aos policías
senegaleses que eviten a saída
dos desgrazados. Convérteos
así en negreiros invertidos.
Nos séculos pasados Europa
mercáballes os escravos aos
antepasados dos que agora vi-
xían. Se daquela os levaban
para subhastalos no mercado
de Nantes, agora retéñennos
para que non molesten polas
rúas de Nantes. Sarkozy
contrátaos pola ridícula canti-
dade de dous millóns de euros.
Un choio que merece a pena,
porque desde logo, aquí non
os imos ter.♦

O rexedor cambia de concello e concorre na capital da provincia

Sanxenxo paga a campaña do candidato
do PP á alcaldía de Pontevedra

O porto deportivo, xestionado a través dunha sociedade limitada do concello, tamén resultou polémico.                PACO VILABARROS

Telmo Martín leva dous mandados na alcaldía.                                                  X.C.



Como é o momento do turismo
galego?

Bastante bo. A nivel xeral
segue habendo unha actividade
forte, no que son os destinos do
sur de Europa, e a península
ibérica segue sendo moi atracti-
va turísticamente. Pero, aínda
así, hai unha certa tendencia ao
cansazo para os destinos masifi-
cados de sol e praia, tanto no
Algarve como nas Canarias ou
na Comunidade Valenciana. En
cambio, os destinos que se están
revalorizando son os do interior
e, sobre todo, os do norte. Os
galegos estamos nesta onda, que
vai dende Euskadi até a rexión
do norte de Portugal. O que nós
estudamos é que, se hai unha
tendenza ao incremento, o ele-
mento de identidade e de carác-
ter diferencial que presenta Ga-
liza é un plus que se pode ven-
der dende o punto de vista turís-
tico. Polo menos, para os mer-
cados do resto de Europa. Nal-
gúns casos, non podemos utili-
zar tanto o termo Galiza e temos
que utilizar máis o de Santiago
porque no fondo somos Jaco-
busland para a cultura xermáni-
ca e temos de reforzar esta dife-
renza porque aí si que lles saca-
mos vantaxe a Asturias, Canta-
bria, Castilla y León e a rexión
norteña portuguesa.

Que pode ofrecer Galiza
para situarse ben nesa onda?

Fundamentalmente, un tu-
rismo de calidade. Hai que or-
ganizar un turismo mellor re-
partido. A sustentabilidade ta-
mén debemos facer posíbel que
nos visiten nas catro estacións,
que o turismo se reparta mellor
ao longo do ano e no territorio.
Somos fortes en turismo termal.
Moi fortes no que é a motiva-
ción do turismo, que é o des-
canso. Aquí a xente vén, come,
bebe e ve monumentos históri-
cos, pero sobre todo desconec-
ta. Este é un dos elementos so-
bre os que temos que traballar.
Tamén no turismo rural, que
pode ser con guías a través da
natureza. E turismo dos cascos
históricos. E logo o litoral, pero
non exclusivamente o de sol e
praia. O litoral  pódese utuilizar
os doce meses do ano. Permite
paseos polas praias e polos
acantilados e préstase a facer
roteiros de contemplación da
paisaxe. Sempre temos paixase,
restos histórico-culturais e ou-
tra fortaleza, que é a atención
que se lles presta aos turistas. O
hostaleiros e a xente que traba-
lla no sector tutístico en Galiza
ten unha calidade en atención
moi superior a outros territo-
rios, e isto é moi valorado polos

que nos visitan. Sen esquecer-
mos a gastronomía, que é un
punto a favor enorme.

A vaga de lumes que houbo
en agosto prexudicou moito o
turismo?

A incidencia dos lumes que a
nós nos preocupa moito non é
tanto a concretada sobre o mes
de agosto como os efectos nega-
tivos que o lume poida ter sobre
a imaxe de Galiza. As imaxes
que saíron mostrando unha Gali-
za que ardía, chea de cinza que
podía afectarlles aos ríos e ás rí-
as, poden ser demoledoras de
cara ao turismo. Por iso contraa-
tacamos facendo unha campaña
de promoción en todo o Estado e
no conxunto de Europa para di-
cir que Galiza segue sendo única
e verde. O verde, con estas choi-
vas que está habendo, recuperá-
molo nuns meses. Imos perder
espazo forestal, pero dende o
punto de vista da calidade turís-
tica seguemos tendo exactamen-
te o mesmo.

Dáse tamén no turismo esa
dualidade da Galiza interior e
costeira?

Dase moito. Hai que ter en
conta que a provincia de Pon-
tenvedra ten a metade da oferta
turística de Galiza. Entre A Co-
ruña e Pontevedra concentran o
80 por cento da oferta total. Por

iso é tan importante facer políti-
cas de reequilibrio territorial do
turismo. Ourense vai un paso
atrás do resto das provincias ga-
legas. Pois hai que facer un pla-
no de estratexia turística para
Ouense e apostar pola Ribeira
Sacra como un produto máis ou
menos complexo. Sabemos que
Ourense pode ser a vangarda do
turismo termal de boa parte do
sur de Europa. Imos traballar en
turismo rural. Temos unha rede
de casas bastante completa e
agora o que temos que facer é
desenvolver empresas de activi-
dades complementarias. O que
queremos é que se fagan rotei-
ros, deportes de aventura, turis-
mo de incentivos, travesías flu-
viais ou marítimas en relación
cos espazos rurais, etc.

Tense ctriticado a política
seguida até agora nas casas ru-
rais?

En xeral foi unha política
moi custosa na que se gastou
moito diñeiro en rehabilitación.
Agora o que hai é unha oferta
impresionante. Ningún lugar de
Europa, agás quizais Euskadi ou
Asturias, ten tan boa calidade en
relación a prezos. Foi unha polí-
tica que se fixo con pés coxos.
As casas rehablitáronse facendo
cuartos insuficientes. Outras ve-
ces son casas marabillosas arro-

deadas por vinte quilómetros nos
que non se pode facer nada, e
agora hai que crear unha oferta
para que se poida facer algo.

Como pode evoluír proxi-
mamente o sector turístico
dentro da economía galega?

A Organización Mundial do
Turismo calcula que os despra-
zamentos turísticos no mundo
vanse duplicar en 20 anos. A
economía turística medra en to-
dos os lados, e nós pensamos
que os países atlánticos van me-
drar por riba do promedio. O
que pasa é que temos que con-
vencernos. Hai que lograr unha
boa formación en materia turís-
tica. Até hai pouco tempo con-
siderábse que o turismo era un-
ha actividade económica me-
nor. Tiña que haber enxeñeiros
industriais pero non había titu-
lados superiores en turismo até
hi moi poucos anos. Pois hai
que facer esa aposta e hai que
ter en conta que chegará un mo-
mento no que o turismo de Ga-
liza terá que fixarse nunha pai-
saxe ben coidada en un patri-
monio ben conservado.

Fálase de que Galiza debe
ser destino do turismo de elite
europeo. Que lle parece?

En parte é certo. O que pasa é
que os turistas de elite son pou-
cos e están moi solicitados. A
nós, por exemplo, estanos fun-
cionando moi ben o turismo de
cruceiros. Somos unha moi boa
escala. Este turismo haino e nós
traballamos con algúns operado-
res alemáns que son moi de elite.
O que pasa é que nisto pelexá-
monos con Mónaco ou con cal-
quera deses resorts que agora
aparecen en calquera lugar do
Mediterráneo e, a nivel cultural,
con Italia. Santiago está moi ben,
pero está competindo directa-
mente con Veneza ou Roma.

En Santiago está en mar-
cha a construción da Cidade
da Cultura, acabará exercen-
do efecto turístico como exer-
ceu, por exemplo, o Guggen-
heim en Bilbao?

As obras da Cidade da Cultu-
ra terían sido mellores se non co-
menzasen, pero agora que xa co-
mezaron, dende o punto de vista
turístico, é bo que continúen. Vai
ser un bo referente que haberá
promovelo unha vez que se abra.
A arquitectura contemporánea
ten unha potencialidade tuística
enorme. Hai un público especifi-
co que se dirixe aos museos de
arte contemporánea, por exem-
plo. As obras de Siza son o se-
gundo punto máis visitado en
Santiago. Ter edificios de arqui-
tectos con firma reforza a oferta
turística de calquera lugar. En
París cada dez anos fan unha
gran obra para seguir sendo a ca-
pital do mundo.

Cando estará operativa a
Cidade da Cultura como ele-
mento de atracción turística?

Cara ao final deste decenio.
Nun par de anos ou tres, cando
nos acheguemos ao Xacobeo,
poderemos empezar a tela por-
que eu creo que aí hai equipa-
mentos que son necesarios e que
requiren o consenso de todo o
país. Os temas da Biblioteca, da
Hemereca Nacional ou do Mu-
seo da Historia non teñen dúbi-
das. Máis dúbidas ofrece facer
un Palacio da Música como se
pretendía cando hai programa-
ción de ópera a 45 minutos.♦
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Rubén Lois
‘Hai que organizar un turismo mellor repartido”

PERFECTO CONDE

O director xeral de Turismo, Rubén Lois González, considera que o carácter diferencial
de Galiza constitúe unha potencialidade turística moi importante. A nosa fortaleza no sec-
tor verase reforzada se se coida ben a paisaxe e se conserva axeitadamente o patrimonio.

P.C.



H.V.
A condena de inhabilitación con-
tra a alcaldesa de Cabanas, Mo-
desta Anca (PSOE), levou ao seu
partido a pedirlle que dimita. Ao
tempo, os socialistas evitaron
condenar a conduta da rexedora.
Ela afirmou que seguirá no cargo.

A condena por prevaricación emi-
tida polo xulgado do penal núme-

ro un de Ferrol afectou á alcaldesa
de Cabanas e a Xosé Xoán Rivera,
un aparellador contratado polo
concello para facer un informe que
beneficiaba a unha promotora coa
que estaba relacionado e que im-
plicaba pasar por alto algúns trá-
mites legais. Evitaron un fallo ad-
verso tres concelleiros socialistas e
outro ex edil do PSOE porque os
chamaron a declarar cando xa se

iniciara a causa e non puideron de-
fenderse en forma. De todos xei-
tos, todos eles aprobaran unha ur-
banización contra a que se pronun-
ciara unha aparelladora municipal
(distinta do condenado) e sobre a
que había sospeitas e denuncias de
irregularidades.

Tras coñecer a sentenza de in-
habilitación a oito anos e multa
de 5.400 euros para a alcaldesa

socialista, o avogado da imputada
expuxo cales serán as liñas da de-
fensa no recurso que interporá na
Audiencia da Coruña. Para o le-
trado, non hai prevaricación urba-
nística, como sinala a sentenza.
“Se o fiscal tivese solicitado pre-
varicación ordinaria sería outra
cousa”, indicou o avogado, que
puña así de manifesto que recoñe-
cía que a alcaldesa fixera mal, pe-

ro non exactamente polas razóns
que dicían tanto o fiscal como fi-
nalmente a xuíza que condenou a
Anca e a Rivera.

En calquera caso, a alcaldesa
contratou a Xosé Xoán Rivera na
súa condición de aparellador para
emitir un informe positivo do con-
cello a prol dunha urbanización re-
lacionada co mesmo aparellador e
que se enfrontaba a un informe ne-
gativo da aparelladora municipal.
O contratado deu un contra infor-
me favorábel en dous días e na
mesma data de sinatura do docu-
mento a comisión de goberno mu-
nicipal concedeu o permiso de
obra. Ademais, varias fontes veci-
ñais e técnicas indicaran que a ur-
banización en cuestión precisaba
dun estudo de detalle previo. Se-
gundo afirmou a alcaldesa no xuí-
zo oral, este estudo traspapelouse,
por iso se aprobou a urbanización
sen o documento en cuestión.

Na sentenza tamén se indica
que a alcaldesa “desoía as de-
nuncias da oposición sobre a po-
síbel incompatibilidade” entre o
aparellador e a empresa constru-
tora, ademais de sinalar que “fi-
xo caso omiso e con prepotencia
limítase a dicir que se cumpriron
os trámites requiridos”.

Aínda que os restantes mem-
bros da comisión de goberno do
concello de Cabanas en agosto de
1999 libráronse das imputacións
porque non se presentaron en for-
ma nin en prazo, a acusación par-
ticular solicitará que se abra un
proceso contra eles polas mesmas
condutas que implicaron a conde-
na da alcaldesa e do aparellador.

Reaccións

As reaccións á condena foron diver-
sas. A alcaldesa dixo que recorrería
e que pensaría na posibilidade de di-
mitir pero logo negouse a facelo. O
seu partido tratou de que deixase o
cargo para que a condena non se use
contra eles, pero foi condescenden-
te coa conduta da alcaldesa. A pos-
tura dos socialistas é reclamar a
marcha da alcaldesa ao tempo que
indican que teñen o “máximo res-
pecto ás decisións xudiciais, así co-
mo ao dereito á defensa e á presun-
ción de inocencia de calquera cida-
dán até a emisión dunha sentenza
firme”. Esta declaración é unha for-
ma de desculpar a Modesta Anca,
xa que a posibilidade de presentar
recurso diante da Audiencia da Co-
ruña fai que o fallo do xulgado do
penal número un de Ferrol non sexa
unha condena firme.

O Partido Popular conside-
rou “moi grave” a condena e esi-
xiu a dimisión da alcaldesa nun
pleno extraordinario da corpora-
ción. Os nacionalistas do BNG
estiman que os actos da alcalde-
sa son “escandalosos e censurá-
beis”, circunstancias que deben
levar ao PSOE “a condenalos
publicamente e tomar as medi-
das oportunas, en lugar de aga-
charse nas evasivas e no bando-
leirismo”. Deste xeito, o Bloque
indica que “ou o PSOE resolve o
problema ou será cómplice”.♦
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Inhabilitada oito anos por autorizar unha urbanización que non cumpría os requisitos

O PSOE pídelle á súa alcaldesa en Cabanas
que dimita pero non condena a súa prevaricación
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Oleiros
CARLOS AYMERICH

O alcalde de Oleiros, o singular Anxo García Seoane
Gelo, non puido resistir a tentación, certamente inten-
sa nun concello como o de Oleiros, e meteuse no ne-
gocio. Mercou terreos no Concello, participou como
alcalde en decisións que incrementaron o seu valor ur-
banístico e vese agora confrontado coas responsabili-
dades dunha actuación ética e politicamente indefen-
díbel. A descuberta destes negocios produciunos, aos
membros do BNG de Oleiros e, de seguro, a moitos
outros veciños unha fonda decepción persoal e un gra-
ve temor político. Decepción porque sendo certo que
outros alcaldes da comarca tamén están metidos no ne-
gocio urbanístico –aí está o alcalde popular de Artei-
xo, imputado, e o socialista de Cambre, denunciado e
con investigación xudicial aberta– tamén o é que de
ningún deles agardabamos nada. É chocante, cando
menos, ter o Che Guevara e a Cuba como modelo e
aproveitar o cargo para enriquecerse persoalmente. E
medo porque a corrupción de Gelo ábrelles a porta do
Concello a Partido Popular e PSOE que, en Oleiros,
actúan como se dun só partido se tratase, en perfecta
unidade de acción.

O BNG participou desde un principio nun proxec-

to –candidatura dos veciños ao comezo, alternativa
dos veciños despois e, finalmente, coaligados no go-
berno– que xulgamos positivo para Oleiros e que per-
mitiu, con todas as súas contradicións, que este conce-
llo ofreza unha calidade de vida –en termos de aposta
polos servizos públicos, de participación veciñal, de
xestión urbanística e de respecto pola paisaxe– incom-
parábel coa dos demais concellos da área da Coruña.
Afortunadamente, Oleiros non é Culleredo, nin Artei-
xo, nin Cambre nin tampouco, por suposto, A Coruña.
E neste proxecto hai moito traballo investido polo na-
cionalismo, por compañeiros como Xosé Luís Martí-
nez, Carlos Vales ou Antón Tenreiro. Mais non podía-
mos seguir compartindo o goberno cunha persoa coma
Gelo. Tiñamos un pacto de goberno cunha forza polí-
tica, a Alternativa dos Veciños e non cunha persoa.
Ofrecémoslles investir como alcalde calquera outro
dos seus concelleiros. Mais foi imposíbel. Ao fin, a Al-
ternativa non é máis, neste momento, que a cobertura
dun proxecto personalista e caudillista mesmo a pesar
da valía política de moitos dos seus militantes.

Mais no BNG non nos enganamos. Estarmos fóra do
goberno non nos converte en aliados do PP e do PSOE.
Somos ben conscientes de que, en plena tramitación do
PXOM, o que estes partidos tencionan non é moralizar
a vida política no Concello. Se así fose tiñan traballo
abondo dentro das súas casas. Non. Trátase de eliminar
o gran que Oleiros lles supón e impedir, para o futuro,
unha maioría de goberno alternativa á que eles, con-
xuntamente, representan. 

Por iso actuaremos con responsabilidade, apoiando,
desde fóra do goberno, as políticas que entendamos posi-
tivas e congruentes co noso programa e, sobre todo, tra-
ballando na sociedade para afortalar a única alternativa
que garante, con honradez, o mantemento do proxecto
orixinal dun Concello para os veciños. O proxecto é a al-
ternativa do BNG.♦

Logo da xuntanza mantida entre
o presidente provincial de PP,
Xosé Manuel Barreiro e o rexe-
dor da Deputación Provincial,
Francisco Cacharro Pardo, as
aparencias semellan apuntar a un
acordo puntal, a un pacto de si-
lencio ou mellor, a non mover fi-
cha para non crear unha maior
desunión da xa existente no par-
tido conservador lucense.

Pero todo iso non deixa de ser
unha posta a punto de cara á ga-
lería, do quero e non podo ou de
que aquí non pasa nada cando as
conspiracións están á orde do día.

De momento, Cacharro man-
tén silencio, mesmo sobre a súa
continuidade como senador aín-
da que o posto é goloso, maior-
mente para manter as costas cu-
bertas ante posíbeis procesos xu-
diciais, e o outrora todo podero-
so señor da provincia, limítase
agora, antes de deixar a poltrona,
a blindar certos funcionarios que
puidesen ter certa relación co de-
nominado “Caso Muralla”, o que
é considerado pola oposición co-
mo unha atadura de mans para a
futura corporación provincial
que saia das eleccións de maio.

Pero o certo é que as voces
disonantes son cada vez máis
dentro do PP lucense, non dende
logo a nivel oficial, onde todo
semella unha balsa de aceite, se-
nón nas tertulias de café e en
xuntanzas non oficiais.

Como se lembrará, a Federa-
ción de Asociacións de Veciños, da
que moitos dos directivos son afi-
liados aos conservadores, anun-
ciou a presentación dunha candida-
tura para as próximas municipais,
detrás da cal víase a man oculta do
presidente da Deputación ainda
que el negase tal extremo.

Pois ben, o rumor chegou en
forma de noticia interesada de
que tal candidatura poderíase re-
tirar, e todo iso xusto cando Ba-
rreiro e Cacharro mantiveran a

súa xuntanza. Aínda así, todo se-
mella ser un foguete de sete esta-
los porque decontado os mem-

bros da asociación veciñal apu-
ráronse a desmentir tal rumor e
mesmo a confirmar a súa presen-

za nas listas electorais apostilan-
do, con certa dose de petulancia,
que nunca se integrarían no PP. 

Hai quen afirma que Cacharro
ten asimilado xa o seu retiro, a
súa derrota dentro do seu propio
partido e que vai quedar calado.
Outros, pola contra, aseguran que
o outrora poderoso Cacharro non
se vai resignar a marchar coa ca-
lada por resposta e que non pensa
mover ningún dos moitos peóns
que ainda lle quedan na provincia
para apoiar o seu partido senón
máis ben todo o contrario.

Non hai dúbida de que este
home sempre foi unha incógnita e
seguirao sendo até a súa desapari-
ción política. De momento, ainda
lle quedan oito meses de mando,
que poden dar moito de si.♦

Veciños
ANTÓN GRANDE

Haberá paz entre Cacharro e Barreiro? O futuro
electoral do PP na provincia depende da posi-
ción que cada quen ocupe nos comicios do 2007.

Lugo

A pluma de Helena
LOIS DIÉGUEZ

De todos os agasallos que temos recibido, o de Helena foi dis-
tinguidamente aprezado. É unha pluma de faisán, longa e lixei-
ramente curvada, de negras pinceladas sobre un fondo de ma-
rrón aveludado. Témola sobre o escritorio, e cando o usamos,
lembramos sempre aquel cumpreanos en que a recibimos. E a
ela, a amiga, claro está. Non son estes primeiros días de outono
gratos nen alegres, e o ouro do sol pareceu abandonar o seu re-
fulxente espello. A morte dun ser querido métenos ferro no co-
razón, e os días fanse escuros, os horizontes negros. Helena so-
fre a morte da irmá Marisa, aquela muller forte e vital como un-
ha heroína. Tamén a tratamos. As Mosqueira levaron sempre a
atractiva personalidade feminina do campo lemavo. Sinxela,
profundamente galega, loitadora e rexa. Así que estas palabras
son a nosa pluma para devolverlla á amiga. Mollada en animo-
so viño de Amandi das nosas adegas. Viño de vida renovada.
Reflectida nas tintas douradas do sosego, ese humilde respirar
contido que transforma a bágoa nunha tarde plácida e serea. Iso
é a vida, amiga, sempre a cabalgar sobre o cabalo das ilusións.
Pois aínda que se rebele, lévanos na súa anca cara á meta asig-
nada polo destino para todos. A viaxe ha ser reflexo da felicida-
de. Aínda que non a vexamos agora, está aí. Aquí.  E nós quere-
mos ser cabalos hoxe para levarche a ti, amiga, os paraísos que
aínda agacha o mel de cada hora.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘A Alternativa non é máis,
neste momento,

que a cobertura dun proxecto
personalista e caudillista

mesmo a pesar da valía política
de moitos dos seus militantes”

Anxo García Seoane.



A. EIRÉ
O proxecto de orzamentos do
Estado é bo ou malo, segundo
desde onde se olle. Para o
PSOE, “histórico”. Para o PP,
“decepciónante”. Para o
BNG, “mellorábel”. A maio-
ría esquece que estamos no
primeiro paso da negociación. 

“Os números aínda son máis
mentireiros que as persoas”, dicía
a Helena, unha velliña do meu lu-
gar que acreditaba máis no empí-
rico, aínda que fose inanimado,
que no que semella evidente.
Non lle sacaremos razón nin lla
daremos, pero si temos que
constatar que, polo menos, os nú-
meros teñen diversas lecturas.

Non hai máis que ollar como
analizan os partidos políticos ga-
legos o proxecto de lei de orza-
mentos presentado polo ministro
de Economía, Pedro Solbes.
Ollen as diferenzas e os porqués
e, se cadra, concordan que todos
teñen parte de razón.

O presidente da Xunta, Emi-
lio Pérez Touriño, afirma que
son os orzamentos estatais “me-
llores da historia”, ollados desde
Galiza. A estrela será a aposta
polo ferrocarril de alta velocida-
de que absorbe o 55% dos recur-
sos. E as infraestruturas de trans-
porte levarán un total do 75% do
investimento territorial.

En troques, o ministro Sol-
bes, cando analiza os orzamentos
para todo o Estado resalta que
son uns investimentos “clara-

mente sociais”. Galiza non nece-
sita uns orzamentos sociais?

Antón Louro, o parlamentario
encargado de explicar a política
do goberno central para Galiza,
este ano semella máis contento
que o ano pasado, pero o mesmo
de contundente e con idénticas
afirmacións: “estes orzamentos
reafirman a vontade do goberno
central de continuar o proceso
modernizador das infraestruturas
e equipamentos de Galiza”.

O PP, que está na oposición,
óllaos dun xeito completamente
distinto. Esquecendo os anos
que eles gobernaron, cando os
orzamentos eran moi inferiores
(763 millóns, menos da metade
no 2003) resalta que se atrasan
os grandes proxectos de cone-
xión coa meseta en tren, así co-
mo as autovías.

Ademais, pon o dedo na cha-
ga ao afirmar que “unha cousa é
o investimento previsto e outra o
que se execute”.

Que orzamentos do ano pasa-
do non executados se inclúen es-
te ano nas previsións de Solbes?

Se tivésemos que crer o par-
lamentario do PP Celso Delga-
do, moitos, pois aínda que non
dá datos, cualifica os orzamen-
tos de “de decepcionantes e pa-
ralizantes”.

A ninguén se lle escapa que o
PSOE é quen goberna e o PP está
na oposición, por máis que Pérez
Touriño sexa presidente da Xunta.

E o BNG? O vicepresidente
da Xunta, Anxo Quintana cuali-

ficounos de “ilusiónantes e es-
peranzadores” para Galiza, aín-
da que, aclarou, haberá que
agardar a analizar a súa distribu-
ción. Ao mesmo tempo, adver-
tiu, que non se conforma e que
traballará “até o último minuto
para mellorar estes orzamentos”.

Francisco Rodríguez, o depu-
tado do BNG que ten a tarefa de
lidar con Solbes para conseguir
unha mellora dos orzamentos co-
mo fixo o ano pasado aumentan-
do en case 100 millóns, cualifí-
caos de “limitados”.

Os datos que manexan

Analicemos os datos que mane-
xan uns e outros para poder fa-
cernos a nosa opinión. Galiza
capta o 8% do investimento esta-
tal, como demandaba o BNG e
como adiantou Touriño, preten-
dendo vender o logro. O BNG
debería estar contento e o presi-
dente satisfeito, sobre todo se te-
mos en conta que supón un 13%
máis que o ano pasado.

Pero hai outro xeito de velo. O
de Rodríguez: “no 2006 a cantida-
de que recibiu Galiza medrou nun
30% a respecto do ano anterior,
pero os orzamentos para o próxi-
mo ano só aumentan nun 10%”.

Que quere dicir isto? Que os
orzamentos dedicados a Galiza
non medran ao ritmo necesario
para concluír as obras de infraes-
truturas no prazo fixado e com-
prometido polo goberno central
en cámara parlamentaria.

Así, temos que se impulsarán
catro obras de infraestruturas,
pero reléganse outras dez das
principais.

O Eixo Atlántico ferroviario,
que debería estar rematado no
ano 2009, non o estará, polo me-
nos, até dous anos despois, pois
o maior investimento aínda se
contempla para o 2010.

Este mesmo ano é o horizon-
te previsto para a finalización da
Transcantábrica, comprometida
para o ano que vén. Adíase, así
mesmo, o remate das obras da
autovía Pontevedra-Vigo e a de
Vigo-O Porriño.

Do tren entre Ourense e Va-
lladolid, que Touriño resalta co-
mo un dos orzamentos priori-
tarios, só aparecen consignadas
partidas para o proxecto no tra-
ma de Lubián, e non para obras.

Desde o PSOE resaltan que
Galiza recibe un 26% máis que
a media estatal, e que é a sétima
comunidade en gasto por per-
soa. Os expertos sosteñen que
os niveis demográficos son de-
terminantes á hora de comparar
os orzamentos fixados para cada
autonomía.

Onde está o trato positivo pa-
ra Galiza? Onde uns orzamentos
que permitan superar o atraso en
infraestruturas, pero tamén ma-
teria social? Castilla y León e
Castilla-La Mancha presentan,
por exemplo, ratios de investi-
mento per capita mellores, con
similares niveis de poboación.

Se temos en conta os ratios

que se lle aplican a Catalunya,
Galiza tería que recibir, polo me-
nos, 1.800 millóns de euros. 

Esta cifra é a que vai demandar
o BNG. Cen millóns máis do 8%.
“Nesa dirección imos traballar,
porque consideramos que son de
xustiza e son necesarios”, afirmou
Rodríguez. Ademais, os naciona-
listas, van analizar as partidas e tra-
tar de priorizar algúns investimen-
tos como xa fixeron hai un ano. 

Aínda que non semelle, se te-
mos en conta o conformismo de
Touriño e o PSOE, as críticas do
PP sen dar solucións, o localis-
mo da maioría dos medios de co-
municación, e o letargo da maio-
ría das institucións galegas, este
só é un proxecto de orzamentos.

Agora é cando comezará ver-
dadeiramente a negociación. Se
Galiza puxase unida con forza,
seguramente podería acadar me-
llores condicións para esas pro-
xectos que se adían e que todos
consideran prioritarios.

Lamentabelmente, todo vai
quedar, como o ano pasado, nas
costas dun BNG e da súa capa-
cidade de negociación e de pre-
sión ao goberno central. Este
ano pode ser maior, dado que a
correlación de forzas pode be-
neficialo. O goberno de Zapate-
ro, de non contar co apoio de
ERC, vai necesitar dos votos
dos nacionalistas galegos para
sacar adiante os orzamentos.

Galiza, no que consideran to-
dos un momento histórico, pode
deixar o BNG só?♦
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A comisión do BNG encargada
do relatorio que se discutirá na
Asemblea Nacional para cele-
brar os días 2 e 3 de decembro xa
comezou os seus traballos, se-
gundo o temario aprobado polo
Consello Nacional.

Centrado en cuestións políti-
cas globais e transversais, conta
con catro puntos nos que se in-
clúe un apartado organizativo.

O primeiro apartado titúlase
“nación e autogoberno: o novo
Estatuto de nación”. Os tres pun-
tos básicos que o conforman son
o novo Estatuto de nación como
parte do proceso de autodetermi-

nación nacional; autogoberno e
modelo de financiamento, coas
súas chaves políticas e ideolóxi-
cas, e o novo Estatuto de nación
visto desde o contexto estatal.

Neste epígrafe analizarán a
situación política no Estado, as
posibilidades, as responsabilida-
des e os compromisos para avan-
zar politicamente; a aposta por
un Estado plurinacional e a de-
fensa dun modelo económico e
social ao servizo das maiorías.

Tamén se analizará o proceso
galego no contexto interna-
cional, cun apartado específico
para ollar a evolución dos proce-

sos de autodeterminación e outro
para as políticas de alianzas in-
ternacionais.

Neste apartado, o papel da
UE e súa influencia en Galiza vai
ser un dos máis controvertidos.

O segundo apartado terá por
título “o nacionalismo no gober-
no”. Nel analizarase o papel do
goberno galego como defensor
dos intereses de Galiza e a apli-
cación das estratexias de desen-
volvemento económico, social,
cultural e político. Marcaranse
os obxectivos prioritarios na ac-
ción do goberno, como lograr a
formación dunha conciencia na-
cional galega e o impulso á es-
trutura social.

Mención especial neste
apartado merece o papel do
BNG como tal forza política
que participa no goberno, con
especial atención á relación

BNG-goberno, aos cargos go-
bernativos do BNG e á interven-
ción social do BNG.

O terceiro apartado estará de-
dicado ás eleccións municipais
contempladas como “un novo re-
to para o nacionalismo”.

Fixaranse os obxectivos e
orientación programáticas; o pa-
pel dos concellos no proxecto
nacional e tamén se analizará co-
mo este proceso electoral debe
de servir para aumentar a expan-
sión orgánica do BNG.

O cuarto e último apartado
versará sobre as actualizacións
organizativas, entre elas a cele-
bración das próximas asembleas
por delegados ou universais. Te-
ma este último que foi até de
agora o máis polémico.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

Quintana e Jorquera coordinan o relatorio a discutir na asemblea de decembro

Case o 50 por cento do Consello Nacional
participa na redacción dos textos

A. EIRÉ
A comisión do BNG encargada de redactar o temario que se
discutirá na súa próxima Asemblea Nacional conta cunha al-
ta participación, participando nela máis de medio cento de
persoas, case a metade do seu Consello Nacional. Os traballos
están a ser coordinados polo seu portavoz nacional, Anxo
Quintana e polo coordinador da executiva, Francisco Jorquera.

Anxo Quintana e Francisco Jorquera.

Camilo Nogueira non se presen-
tará como cabeceira de lista da
corrente Alternativa, que está a
impulsar. Así llo manifestou en
declaracións a A Nosa Terra. Es-
ta plataforma, composta por Es-
querda Nacionalista, ex membros
de Unidade Galega e indepen-
dentes, celebrará a súa asemblea
constituínte o 7 de outubro na
que actualizará o seu manifesto
programático, que xa foi dado a
coñecer hai varios meses e que
está a ser reelaborado. Este texto
será o que presenten para discutir
na Asemblea Nacional do BNG
como o seu programa político.

Nogueira afirma que esta co-
rrente, que non pode ter recoñe-
cemento oficial dentro do BNG,
non é algo conxuntural, senón
que ten “vocación de permanen-
cia cunha mínima estrutura orga-
nizativa” e sen ter que levar con-
sigo a desaparición das organiza-
cións que a compoñen.

Rexeita Camilo Nogueira
calquera pacto ou apoio das co-
rrentes presentes na actual direc-
ción e, menos aínda, apoiar “a
Quintana contra a UPG”, porque
“nós o que nos posicionamos é

contra a actual dirección e contra
a súa política no seu conxunto”.

Dáse a circunstancia de que
Esquerda Nacionalista formou
parte da maioría que levou a
Quintana a portavocía do BNG e
apoiou a actual executiva. Unha
executiva da que están seguros
van formar parte agora a Alter-
nativa, pois afirma Nogueira
“contar cos apoios suficientes,
cada vez máis manifestos, entre
as bases cansas do autonomismo
de do mimetismo madrileño”.♦

Camilo Nogueira non se
presentará como alternativa

Camilo Nogueira.



O nacionalismo político está a vivir un
dos momentos máis importantes da súa
historia sen que as probas de tal feito ape-
nas trascendan. Esaxeración? Paradoxo?
Non. Os acontecementos importantes
adoitan fraguarse meses ou anos antes de
que se coñezan. Estamos a referirnos á ac-
tual experiencia de goberno, como un fei-
to en si. Deixamos para máis adiante o seu
balanzo, así como a súa tan sobrosa como
trivial casuística. 

Dicíame un bo amigo, que comezou a
militar no nacionalismo en 1968 e que ho-
xe exerce de tenente de alcalde no seu
concello, que aprendera máis en tres me-
ses no goberno da corporación que en to-
da a súa vida política anterior. Esaxeraba?
É posíbel que algo, mais estou en condi-
cións de certificar que non se trata dunha
persoa frívola nin dun brando. El afirma-
ba que por primeira vez chegara a saber
como se movían verdadeiramente moitas
cousas e moitos intereses na cidade, con
quen había que contactar e de que modo.

Coas eivas que se queira, coa correla-
ción de forzas que hai e coa inexperiencia
que sen dúbida ás veces abrolla, eu son
dos que pensan que ao BNG lle compen-
saría estar no goberno galego aínda que
só fose para —dito metaforicamente—
poñer a orella. Non poucos cidadáns,
asociacións e empresarios individuais es-
tán a descobrir, por exemplo, que os na-
cionalistas non son os ogros que certa
prensa lles viña mostrando e estano a
comprobar por si mesmos. Como dicía
hai pouco, aínda que con outras palabras,
o presidente Zapatero nunha entrevista
con Juan José Millás, desde o poder po-
des lanzar unha mensaxe directa que co-
necte coa cidadanía por riba das distor-
sións de certos medios de comunicación
que confunden os desexos dos electores
cos seus propios desexos.

O nacionalismo galego non é un mo-
vemento tan novo como ás veces a miña
xeración gosta de crer, pero si é aínda moi
curta a súa experiencia institucional, a súa
práctica de administrar recursos e de ver-
se cunhas e outras facetas da realidade,
sobre todo en comparanza coas demais
forzas políticas: socialistas e nacionalistas
doutras comunidades e non se diga cos
conservadores. Todas esas forzas reúnen
unha dupla ou tripla experiencia política,
o que se nota sempre dun modo palmario
tanto no exercicio do goberno, como na
autoconfianza interna.

Ai! Pero onde deixa vostede, señor co-
mentarista, os perigos que sempre trae
consigo o pisar moqueta? Non, non os es-
quecemos. E non podemos esquecelos
non xa polos engados saduceos da mo-
queta en si, senón porque o BNG non é,
non podería selo, unha forza ao uso. Se os
conservadores consideran o goberno co-
mo algo inherente ao seu apelido e os so-
cialistas cren no turnismo como mecanis-
mo democrático que permite que unha
vez goberna un e outra vez outro, sen que
para iso haxa que modificar demasiado as
políticas fundamentais, o nacionalismo —
e, máis que outros, o galego— ten unha
dupla obriga: a de xestionar para hoxe (re-
solvendo os problemas e facendo pedago-
xía) e a de preparar unha reforma do mar-
co político e do modelo de sociedade (por
exemplo no que respecta á soberanía ali-
mentaria) que nos permita vivir —aos na-
cionalistas, aos galegofalantes, aos que
investen os seus recursos en Galiza, aos
que non queren emigrar, aos mozos que
non aceptan traballar en postos inferiores

aos da súa capacidade, aos informados pe-
ro non culturalmente miméticos— como
cidadáns normais e non como “rareza to-
lerada” desta democracia nacida, con bas-
tantes máis limitacións das que se adoita
recoñecer, hai xa case trinta anos. 

É por este segundo factor polo que es-
tes días, ante certos debates, a dinámica
interna do BNG lem-
bra máis a do PT bra-
sileño (salvados señan
—e toquemos madei-
ra— os casos de co-
rrupción) que a dos
partidos europeos ho-
mologados. Cando
unha forza ten que go-
bernar nun marco po-
lítico e social que non
é de todo o seu sofre
inevitabelmente ten-
sións polos dous ex-
tremos: a dos que pi-
den máis aggiorna-
mento e a dos que esi-
xen máis cambios e
quérenos xa. En reali-
dade, o BNG viviu
sempre desde a súa
creación, e como re-
sulta lóxico, con esta
tensión interna. E o
seu mérito radica pre-
cisamente en non ter-
se escorado, malia todos os vaticinios e
con salvedades coxunturais, nin a un nin a
outro lado. Compriría que esta tensión se
entendese do modo máis obxectivo posí-
bel, para evitar saídas de ton innecesarias
que sempre prexudican as relacións per-
sonais dentro dun movemento con recur-

sos humanos tan pouco sobrados.
Non hai que agardar que os naciona-

listas no goberno acerten en todo, cómpre
paciencia e lealdade para con aqueles que
hoxe realizan as tarefas para as que foron
escollidos. E os nacionalistas que ocupan
postos na administración deben compren-
der que a base social nacionalista non ten

porque cinguir as súas
reivindicacións estri-
tamente os límites
(orzamentais, tempo-
rais e de pactos) que
presenta a xestión.
Certo que este proble-
ma resulta máis doa-
do de diagnosticar
que de conducir. O
caso do concello vi-
gués, no período de
alcaldía nacionalista,
pode servir de re-
ferencia para non re-
petir os erros de inco-
municación nos que
caeron ambas partes.
Mais en todo caso
cómpre saber que o
debate central deste
momento radica, non
en resolver definitiva-
mente este punto, o
que resulta imposíbel,
senón en saber levalo.

Quizais un pouco menos de pesimismo
ideoloxista por parte de certa base mili-
tante e un pouco máis de atrevemento por
parte dos gobernantes nacionalistas, que
ás veces pecan dun exceso de institucio-
nalite propia de recén chegados, serían
boa receta para este problema.

Fixándonos un pouco máis no conxun-
to da sociedade, permítaseme constatar un
feito observado. Dado que teño unha filla
que vén de comezar a idade escolar, vexo
como esa parte da sociedade que ten fillos
menores está a interpretar as novas medi-
das de escolarización en galego. As medi-
das son mínimas, ás veces case impercep-
tíbeis, mais a sociedade, polo mero cam-
bio de goberno, entendeu que se está a dar
unha mudanza bastante clara de tenden-
cia. Nese debate que se vive na rúa deben
entrar os nacionalistas (e cando digo na-
cionalistas non me estou a referir só aos
militantes, nin moito menos), con cohe-
rencia lingüística, paciencia monástica e
en apoio crítico do goberno.

Se esta é unha pincelada no plano mi-
cro, no macro habería que lembrar que o
PP segue enrocado na súa estratexia para
non perder electorado e o PSOE goberna
con tendencia a alza. A propaganda anti-
nacionalista xeral amainou algo desde os
tempos de Aznar, mais aínda conserva
parte da súa forza (tamén porque o PSOE
é un dos actores responsábeis de que exis-
ta). Contodo, o nacionalismo ten agora,
desde a súa minoría de goberno, escudos,
mesmo mediáticos, para se defender algo
mellor ca antes. A correlación de forzas é
a que hai e existen momentos máis propi-
cios que outros para avanzar. En todo ca-
so, cómpre recoñecer as vantaxes que
ofrece a presenza no goberno en compa-
ranza, por exemplo, co feito de estar na
oposición aínda que fose con algúns de-
putados máis, como sucedeu nos anos da
debacle socialista. Esas vantaxes deben
ser aproveitadas ao máximo e o non face-
lo si que se convertiría nun problema para
o día de mañá.♦
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O BNG, entre o ‘aggiornamento’
e o maximalismo

M.V.

Celebración do Día da Patria deste ano.                                                                                                                                                             PACO VILABARROS

‘Quizais
un pouco menos

de pesimismo ideoloxista
por parte

de certa base militante e
un pouco máis
de atrevemento

por parte dos gobernantes
nacionalistas

serían boa receta”
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GONZALO

PACO VILABARROS

Un cento de persoas lembran os derradeiros fusilados do franquismo
Co gallo da celebración do XXXI aniversario dos fusilamentos do 27 de setembro, a Asociación pola Memo-
ria Histórica reuniu un cento de persoas no cemiterio de Pereiró (Vigo). Na homenaxe aos galegos Humberto
Baena, cuxa irmá asistiu ao acto, e Sánchez-Bravo recordouse o labor dos asasinados na loita contra a ditadu-
ra. Varios dos asistentes tomaron a palabra para pedir que se manteña vivo o compromiso dos executados.♦

Em 10 de novembro de 1.987 o Parlamento
de Galiza promulga a Lei 7/87 “sobre a
Compilacióm do Direito Civil de Galicia”,
expresando no seu Preámbulo que “… no
tocante á devandita defensa (da sua identi-
dade e dos seus intereses), o exercizo da po-
testatde legislativa que lhe corresponde a
Galiza em materia do seu Direito Civil re-
presenta uma fasquia sobranceira por mor
da realidade histórica, das suas normas e
instituizons e sobre todo pola potencialidade
que, ao amparo do disposto no artigo 27.4
do Estatuto, deve conlevar o seu desenvol-
vemento cara a formazóm de um corpo jurí-
dico civil proprio, autonómico e parlamen-
tariamente estabelecido”. Posivelmente o
mais importante, ou tal vez o único impor-
tante, seja esta declarazóm, ja que o resto
consistiu básicamente em eliminar todo o
referente aos foros e outros gravamens aná-
logos (ja sem vigor) e em reproducir prati-
camente o resto do articulado da Compila-
cion do Direito Civil especial de Galiza.

A Lei nom derogava a Compilazóm,
embora adoptava e integrava no ordena-
mento jurídico galego o seu texto norma-
tivo. É dizer, o primeiro texto do Direito
civil de Galiza, nascido do poder legisla-
tivo do Parlamento galego, limíta-se a

adoptar como proprio um texto promulga-
do polo Estado español. Que vergonha!

Em 24.05.95 o Parlamento galego
aprova a Lei 4/95, do Direito Civil de Ga-
liza, que deroga a Lei 7/87, antes mencio-
nada; ja nom se intitula “Compilación”
senom “Lei do Direito  Civil”  e constitue
o primeiro texto jurídico proprio sobre o
nosso direito civil.

A Lei 4/95, com todas as suas eivas, é
um texto voluntarioso que marca um fito
importante na recuperazóm, actualizazóm
e sistematizazóm do nosso direito civil.
Derogada pola actual, da que iremos dan-
do noticia neste e seguintes artigos, nom
paga a pena prolongar esta referência. 

O 14.06.06 o Parlamento de Galiza
promulga a Lei 2/06, do Direito Civil de
Galiza, que deroga a 4/95, de 24.05.95,
melhora notoriamente tanto a sistematiza-
zóm de materias como a regulamentazóm
de varias instituizóns, designadamente as
referidas a montes vizinhais, servidumes,
parcerias, companhía familiar galega,
etc.; nom se limita a recuperalas , aliás as
desenvolva e actualice. No seu preámbulo
declara que “o direito  civil de Galiza é
uma criazóm genuina do povo galego…
froito da realidade social e como tal cam-

biante ao longo do tempo”; invoca os arti-
gos  27.4 do Estatuto e o 149.1.8 da Cons-
tituizóm espanhola para executar um salto
cualitativo no que deve ser o texto com o
fim nom só de conservar as instituizóns
jurídicas embora aperfeizoalas e modifi-
calas, acometendo incluso o  estudo e de-
senvolvimento de algumas materias ine-
xistentes na Lei 4/95, como as relativas á
protecçóm de menores, a adopzóm e a au-
totutela.

Quero salientar que o direito civil ga-
lego, embora tenha um forte contido agra-
rio, nom é ruralista nem arcaico; nasce co-
mo consecuencia das relacions eminente-
mente agrícolas e gandeiras do nosso pa-
ís, mas tambem desenvolve outros suces-
sos económicos e sociais como as suce-
sions e as relazons vizinhais.

Entrando ja no articulado da Lei. O Tí-
tulo Preliminar determina com claridade o
importante e discutido tema das fontes,
nom das fontes e rios de Rosalia senom
das fontes do direito galego. As fontes ou
origens na Compilazóm ficavam constitui-
das pola propria Compilazóm, o costume
como fonte supletoria de primeiro grao e o
Código civil como fonte supletoria de se-
gundo grao; a Lei 7/87 refire-se só, como

fonte de interpretazóm, aos costumes; a
Lei 4/95 considera como fontes os usos e
costumes proprios e as normas em ela con-
tidas asím como o resto das leis galegas
que os conservem, desenrolem ou modifi-
quem, é dizer, prima o costume sobre a lei;
a actual Lei 2/06 determina expresamente
que as fontes do direito civil de Galiza
som a lei, os costumes e os principios ge-
rais que integram e informam o ordena-
mento jurídico galego, do que resulta que
a primacia é para a lei por considerar que
praticamente todos os institutos e figuras
jurídicas do direito civil fican incluidas na
propria lei. Haverá interpretacions.

Determina como territorio de aplica-
bilidade o da Comunidade Autónoma (cu-
riosamente a “Compilazóm”, emanada do
Estado español, estabelecia como territo-
rialidade alem da Galiza territorios de Za-
mora, Leon e Asturias … e ninguém pro-
testou como há pouco tempo com motivo
da proposta de Estatuto do BNG). Fica-
mos suxeitos ao direito civil galego todos
os que temos vizinhanza civil galega; os
galegos que residan fora de Galiza teram
direito a conservar a sua vizinhanza civil
galega e, consequentemente, seguir sujei-
tos ao Direito civil galego.♦

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza 

III. As leis sobre o Direito Civil de Galiza
NEMÉSIO BARXA

Obreiros alén mar
Mariñeiros, fogoneiros e anarquistas galegos en New York

BIEITO ALONSO

Mariñeiros e fogoneiros en contacto con outros inmigrantes anarcosindicalistas puxeron a andar, no primeiro terzo de século XX,
unha experiencia sindical inédita, de base “étnica” e industrialista: a Unión de Fogoneiros, Cabos e Engraxadores do Atlántico,
asentada nos principais portos da costa leste norteamericana. Con oficios vinculados ao mar, determinaron unha organización
societaria –moi influída pola cultura da taberna portuaria– na que o debate aberto entre a pretensión dos anarcosindicalistas por
configurar unha identidade internacionalista e a pervivencia dunha identidade de raiz “étnica”, permiten situar o obxecto deste
estudo no marco da discusión xeral sobre a reformulación desa identidade e o recoñecemento de clase.

A NOSA TERRA



Ao longo dos anos, a gandería
gozou dunha relevancia decisi-
va tanto a nivel económico co-
mo sociocultural. No eido eco-
nómico, ademais de aportar car-
tos nas transaccións comerciais,
o gando servía como alimento
principal da dieta dos galegos,

como enerxía e forza de traballo
e como fonte do desenvolve-
mento agroindustrial. Na
vertente sociocultural, o gando
actuou como medio de transpor-
te para o desprazamento das
persoas e instaurouse como o
centro de atención das casas do

rural. Os animais domésticos
foron obxecto de numerosas
festas gastronómicas e estiveron
vencellados a mitos e crenzas
relixiosas. 

O sector primario galego
presenta dúas faces antagónicas.
Por unha banda, o sector agrope-

cuario chegou a experimentar
profundos cambios tecnolóxicos
que converxeron nas empresas
de grande eficiencia que se eri-
xiron como insignia do tecido
empresarial galego. Non obstan-
te, as sociedades mercantís máis
avanzadas conviven na actuali-

dade coas pequenas unidades
tradicionais caracterizadas polo
autoconsumo, a reutilización
dos recursos e a forza de traballo
da familias. Estas ancestrais
prácticas agrícolas e gandeiras
son a herdanza máis directa da
Idade Media.♦

N
º 

1.
23

7 
●

D
o 

28
 d

e 
se

te
m

br
o 

ao
 4

 d
e 

ou
tu

br
o 

do
 2

00
6 

●
A

no
 X

X
IX

A terra galega posúe todos os trazos necesarios para a cría
óptima do gando. A base, o medio e a finalidade do siste-
ma de produción agrícola é a gandería vacuna. Ao igual
que a agricultura non tería sentido sen a existencia do gan-
do, sen a agricultura e a gandería tampouco existiría o de-

senvolvemento industrial. A recente saída ao prelo do es-
tudo A gandería, tesouro de Galicia, iniciativa da IXP Ter-
nera Gallega e do Museo do Pobo, coa colaboración da
Consellería de Medio Rural, desvela as características fun-
damentais da actividade agropecuaria na nosa historia.

Toda unha vida de gandería na nosa terra

Vacas, pulmón da economía galega
MARÍA OBELLEIRO

O percorrido
pola historia
O Medievo

Durante a Época Medieval, como
apuntan os autores M.C Pallares
e E. Portela, gran parte da poboa-
ción adicábase aos coidados do
campo. Os labradores traballaban
as terras da Igrexa e da nobreza,
os máis altos estamentos sociais,
dende un marco de contratata-
ción denominado foro. Parte dos
produtos que se obtiñan tralo cul-
tivo servía para pagar os foros e
outros tributos e a outra parte
destinábase ao autoconsumo. 

Como a actividade gandeira
se desenvolvía ao redor dos mos-
teiros, a urbe e a gandería só se
relacionaban mediante a activida-
de industrial. Era de obrigado
cumprimento que a venda pública
de carne se fixera nas carnicerías
para evitar fraudes e para garantir
o abasto. Nestes establecementos,
protexidos e vixiados, tentábase
gardar a hixiene para que os ani-
mais non lles propagaran aos in-
dividuos as enfermidades infec-
ciosas. Pero a carnicería non só
servía de intermediario entre o
gandeiro e o consumidor, tamén
era o escenario da sociabilidade,
o punto de encontro dos veciños.

A riqueza da gandería supuxo
o crecemento da actividade co-
mercial. A calidade do coiro in-
crementou o número de vendas
dos produtos de artesanía, a de-
manda do pel para a confección
do calzado era unha constante
nas vilas e nas cidades.

No Medievo tivo lugar o mo-
mento no que a gandería entrou
en contacto coa xerarquía social
grazas ao papel desempeñado
polo cabalo, que se instituíu co-
mo símbolo de riqueza, de pres-
tixio e de guerra. 

Séculos XVI-XVIII

Durante os séculos XVI, XVII e
XVIII houbo unha gran cantida-
de de animais, aínda que se trata-
ba de gando de baixa calidade. A
sarna, as nevadas e os lobos fo-

ron os tres factores que máis in-
cidiron na morte dos animais du-
rante estes séculos.

Na Galiza do Antigo Réxime,
os campesiños decidiron mello-
rar a alimentación do gando para
incrementar o peso das reses, xa
que que o comercio adquirira un
incremento extraordinario. As
vendas de gando resultaban vi-
tais para unhas economías cada
vez máis necesitadas de acudiren
ao mercado. 

Segundo o estudoso do Anti-
go Réxime, P. Saavedra, a di-
mensión do comercio de gando
dedúcese dos motíns que tiveron

lugar no 1790 tralas reformas
fiscais que gravaron as opera-
cións de compravenda.

Século  XIX

O século XIX foi a chave do de-
senvolvemento do sector primario.
Entre 1840 e 1897, o sector gan-
deiro experimentou grandes mello-
ras no coidado e na alimentación
dos animais grazas ás vantaxes
económicas procedentes da expor-
tación de bois e vacas á Inglaterra
industrial. A fin das exportacións
tivo lugar pola falta de competitivi-
dade da carne galega. A raíz da fin

das partidas a Inglaterra, deuse un-
ha crise de superprodución, que á
súa vez, favoreceu a emigración da
xente máis nova. 

Como sinala H. Pernas Oro-
za, é durante o século XIX cando
xorden, pola toma de conciencia
da elite intelectual, as iniciativas
para o desenvolvemento agrario.
Con arelas de elevar o nivel cul-
tural dos labregos, os intelectuais
publicaron numerosas revistas
agrarias de carácter divulgativo.

No 1886, agroma o aso-
ciacionismo campesiño vencella-
do á loita antiforal coa primeira
mutua gandeira en Caldas de

Reis. Durante esta época tamén
xorden os primeiros certames ga-
legos, que comportan o coidado
óptimo e a hixiene dos animais.

Co nacemento da Granxa
Agrícola Experimental da Coru-
ña, no 1888, iniciouse a rexene-
ración da rubia galega a base do
cruzamento con outras razas. En-
tre o decisivo labor desta organi-
zación atópase a difusión das
melloras pecuarias e agrícolas. 

Século XX

Entre 1910 e 1920 deuse a moder-
nización da agricultura e o merca-
do español estableceuse como
substituto do inglés. Non obstan-
te, a importación da carne proce-
dente de Uruguai propiciou unha
tendencia á baixa na exportación
de reses ás rexións españolas. 

H. Pernas Oroza denuncia as
descricións pexorativas no Esta-
do español das características do
gando galego en comparación co
gando estraxeiro. Non obstante,
as razas galegas respondían
aceptábelmente ás necesidades
que supuña unha agricultura moi
pouco especializada. 

A principios do pasado sécu-
lo tivo unha grande importancia

A acción dos intelectuais foi de-
cisiva no desenvolvemento do
sector. O catalán Rof Codina foi
o principal impulsor das mello-
ras pecuarias en Galiza. Os seus
artigos sobre o foro amosan o
seu saber polos problemas que
cercaban a agricultura galega do
primeiro terzo do século XX. O
precursor da zootecnia moder-
na, que publicou nos xornais
numerosos traballos sobre o sec-
tor, desenvolveu as bases da gan-

dería e da veterinaria en Galiza.
Valeriano Villanueva preo-

cupouse por conseguir unha
transformación racional do agro
galego, ao igual que Hernández
Robredo e Cruz Gallástegui.

Pero non só os intelectuais
desempeñaron papeis chaves
na gandería galega. H. Pernas
Oroza, S. Rial García e B. Sá-
enz-Chas Díaz, tamén destacan
o traballo das mulleres galegas.
Toda a historia de Galiza está

cuberta dun matiz feminino.
Centos de mulleres anónimas
foron e continúan a ser a alma
do fogar galego. Durante anos,
foron as mulleres as encargadas
de participar nos labores agrí-
colas e nos coidados do gando. 

Dende mediados do século
XIX, debido ao incremento da
emigración, o traballo femini-
no adquiriu unha maior rele-
vancia, gañando protagonismo
na vida social e comunitaria.♦

Figuras chave na evolución

Continúa na páxina seguinte



a  aparición do agrarismo, son
anos de grande convulsión social
no campo. Entre os movementos
antiforistas destaca o labor de
Acción Gallega, organización li-
derada polo cura Basilio Álva-
rez. Os detractores dos foros
houberon de agardar ata 1926
para a consecución da abolición. 

Co agrarismo dinamízase a
evolución da gandería e supérase a
crise de fin de século. Ao mesmo
tempo que o gando mellora, inten-
sifícanse as plantacións forraxeiras
nas explotacións, aumenta a su-
perficie de prados e o uso de pesti-
cidas e fertilizantes para unha pro-

dución de maior calidade.
A contratación de veteri-

narios, a obriga de vacinar o gan-
do, as renovacións tecnolóxicas,
a venda de produtos agropecua-
rios e a actuación no eido educa-
tivo foron vitais para a moderni-
zación do sector gandeiro. 

As melloras na selección das
razas comezaron a seren apreciá-
beis, dos 260-320 quilogramos a
comezos do século XX, pásase aos
350-400 quilos dos anos trinta.

O 1936 foi o ano da recesión.
A coxuntura histórica supuxo a
desaparición de moitas das aso-
ciacións agrarias e o comercio
foi intervido.

Na metade do século, aparece-
ron as novas tecnoloxías. A inse-
minación artificial, as pradeiras
con especies seleccionadas e a uti-
lización  de pensos compostos pa-
ra o gando instituíronse como
axentes dinamizadores do campo. 

Entre 1950 e 1970, deuse o
éxodo do rural ás urbes, feito que
reduciu de xeto considerábel o
número de efectivos no campo.
A partir de entón, relaciónase o
traballo do sector agropecuario
coa poboación avellentada. O
sistema da Seguridade Social pa-
ra o campo e o programa de ve-
llez incentivaron a permanencia
dos galegos no agro.♦

Nº 1.237 ● Do 28 de setembro ao 4 de outubro do 2006 ● Ano XXIX Saúde e igualdade
MANUEL CAO

As políticas da igualdade ocupan un importante espazo nos pro-
gramas electorais dos partidos políticos pero tradúcense na prác-
tica en propostas orientadas substancialmente á creación de or-
ganismos burocráticos convencionais destinados a premiaren os
grupos de interese e rentseekers que detentan a representación
dunha problemática real derivada da situación de desigualdade
de base entre homes e mulleres nas sociedades do noso tempo.
Esta importante acción gobernamental ten orixes e consecuen-
cias diversas no ámbito político, económico e social que serían
moi longas para analizar aquí pero ten certas derivacións especí-
ficas no ámbito da saúde que pasamos a ilustrar a continuación.

Segundo datos da Organización Mundial da Saúde para Es-
paña, a esperanza de vida ao nacer para 2004 era de 77 anos pa-
ra homes e 83 para mulleres; a esperanza de vida sa en 2002 era
de 69,9 anos para homes e 75,3 para mulleres; a probabilidade
de morrer (por 1.000) entre os 15 e os 60 anos (taxa de mortal-
dade de adultos) para 2004 era de 113 para homes e 45 para mu-
lleres e, finalmente, a probabilidade de morrer (por 1.000 naci-
dos vivos) en menores de 5 anos para 2002 era de 5 para nenos
e 4 para nenas. Estes datos, recollidos no Informe sobre a saúde
no mundo 2006, proporcionan indicadores espectaculares nal-
gúns países do leste de Europa, con resultados moi negativos
para o xénero masculino en relación ao feminino (por exemplo,
na Federación Rusa, os datos para os mesmos indicadores serí-
an os seguintes: 59/72; 52,8/64,1; 485/180 e 18/14).

En xeral, os marcadores de saúde e calidade de vida melloran
globalmente nos países industrializados e con políticas públicas
de benestar pero subsiste a diferenza de xénero incluso nos países
nórdicos, habitualmente tan avanzados nas políticas de igualdade
e benestar. As diferenzas son enormes nos países menos desen-
volvidos ou inmersos en guerras e conflitos sociais desencadeán-
dose un desequilibrio interno que se traduce no empobrecemento
do capital humano propio e no crecente incentivo a emigrar cara
á UE desenvolvida tanto para homes como para mulleres.

Para abordar esta problemática en Europa existe o Foro Eu-
ropeo da Saúde Masculina, co obxectivo declarado de aproxi-
mar os niveis de saúde masculina á feminina. Así, faise referen-
cia ás enormes diferenzas existentes en taxas de suicidio, acci-
dentes de tráfico e as maiores taxas de morte prematura e enfer-
midades relacionadas co tabaco, alcol e dieta de baixa calidade,
ao que habería que engadir a sinistralidade laboral que castiga
case exclusivamente os homes. O presidente do Foro, Ian
Banks, sinala certos factores globais derivados dunha forma de
ser masculina que resume no dito ser moi homes que incidirían
na menor taxa de supervivencia e calidade de vida dos homes e
que se concretaría na falta de prevención sanitaria, na renuencia
a expresar as propias feblezas, na escasa atención prestada á ali-
mentación ou na tendencia á busca de riscos excesivos.

Na nosa sociedade, a desigualdade de xénero no ámbito da
saúde ten causas diversas e seguramente algunhas son as sina-
ladas por Banks, pero na realidade da implementación das polí-
ticas públicas a mera introdución dun asunto na axenda política
e a súa toma en consideración requíre previamente a conciencia
e organización dos intereses do grupo afectado. Neste sentido, a
temática da saúde masculina apenas existe no debate político
pese á evidencia dos datos obxectivos materializada nos acci-
dentes laborais, nos mozos mortos nas estradas, nos infartos e
no estrés, na masculinización da poboación reclusa e dos traba-
llos máis arriscados e perigosos, etc. Como grupo de intereses,
os colectivos de mulleres están máis e mellor organizados e son
capaces de captar recursos e desfrutar de bens e servizos públi-
cos que se traducen nunha mellor calidade de vida e saúde.♦

‘Hai enormes diferenzas entre homes
e mulleres en taxas de suicidio,

accidentes de tráfico e morte prematura
e enfermidades relacionadas co tabaco,

alcol e dieta de baixa calidade”

Vén da páxina anterior

No momento no que o Estado es-
pañol se integrou na Unión Euro-
pea, a gandería galega comezou a
enfrontarse co seu maior reto. A
aplicación das medidas da PAC,
Política Agraria Comunitaria, su-
puxo graves problemas econó-
micos e sociais no agro galego. O
sector leiteiro galego ficou discri-
minado por mor das agresivas po-
líticas agrarias ao ser reducida a
cota láctea. Xabier Gómez Santi-
so, responsábel da secretaría de
acción sindical gandeira do SLG,
afirma que o número de explota-
cións adicadas á produción de lei-
te e de carne reduciuse un 50% no
período do 2000 ao 2006.

Outros produtos, como o cere-
al e os aceites, víronse favoreci-
dos. As axudas do Estado español
beneficiaron as producións olea-
xinosas, o arroz ou o sector ovino.

A caída de prezos, a limitación
da produción e a finalidade das
axudas, creadas para compensar
de xeito parcial a perda das rendas
pola baixada dos prezos, son as
consecuencias directas da PAC so-
bre a economía agraria galega.

O Sindicato Labrego Galego
apunta as derivacións das medi-
das nos seguintes puntos: o des-
censo da renda agraria bruta, a
redución da porcentaxe de pobo-
ación activa no agro e na gande-

ría, a redución da superficie agra-
ria útil, a forte fraxilización das
explotacións que investiron para
acometer as melloras que lle fo-
ron requeridas, a desaparición da
maior parte da agroindustria de
capital galego e a perda dos mer-
cados agrícolas tradicionais.

As multinacionais son as
grandes beneficiadas das medi-
das da PAC. Dende a aplicación
das políticas agrarias, os produ-
tos agrícolas galegos foron des-
prazados polos bens foráneos de
baixo custe.

O SLG denuncia que non se
teñan en conta as peculiaridades e
as necesidades do agro galego.♦

As medidas da PAC
danan a estrutura agropecuaria galega

As cifras
No que atinxe á poboación activa
que traballa no sector agropecua-
rio, as porcentaxes experimenta-
ron grandes cambios ao longo dos
anos. No 1900, adícanse á agricul-
tura e á gandería o 86% da poboa-
ción activa, no 1930, o 65´3%, no
1940 é o 73%, no 1970 traballa na
gandería e na agricultura o 50 % e
na actualidade correspóndese co
10% da poboación activa.

Aprodución instensiva da carne
de porco aumentou de 22.758 tone-
ladas no 1962 ás máis de 100.000
toneladas do 2001. Pola outra ban-
da, a produción da carne avícola in-
crementou de 5.254 toneladas no
1962 ás máis de 145.000 toneladas
do 2001. A carne vacúa pasou de
20.232 toneladas no 1962 ás máis
de 88.000 toneladas no 2000. 

O número de ovellas e cabras
diminuíu de forma progresiva e
o rol do gando equino mudou.
Hoxe en día, os cabalos están
destinados a desenvolver activi-
dades relacionadas co lecer.♦

O crecemento muscular, a produ-
tividade, conseguir que as femias
acadaran un tamaño medio, unha
boa calidade maternal e a adapta-
ción ao sistema de cría eran os
obxectivos que se fixara a elite
intelectual para o proceso de se-
lección da raza. Dende a súa im-
plantación na protohistoria, a ra-
za rubia galega evolucionou cara
a unha mellora das características
reprodutivas e produtivas para
implantarse como o prototipo de
vaca galega. A rubia galega é a

verdadeira protagonista do rural. 
Segundo X. Rivero Cuesta,

unha maior precocidade sexual,
a aptitude óptima para a produ-
ción de carne, o maior crecemen-
to dos animais ata o destete, a
mellora da calidade da carne e a
mellora da calidade das canais
son as consecucións logradas
tralo paso dos anos polos intelec-
tuais, veterinarios e labregos.

O primeiro recoñecemento
da calidade da carne vacúa gale-
ga logrouse no 1989. A denomi-

nación Ternera Gallega acadou,
no 1996, o grao de Indicación
Xeográfica Protexida pola UE.
Trátase dun organismo que con-
trola, protexe e promociona a
carne que procede de xatos na-
dos, criados e sacrificados na
Galiza. Ternera Gallega conse-
guiu incrementar o beneficio pa-
ra o sector en 15 millóns de eu-
ros ao ano. O seu labor serviu
para prestixiar a carne galega e
para crear un mercado de carne
de calidade no Estado español.♦

Unha raza con futuro



A imaxe de tres encarapuchados
armados con fusís durante a ce-
lebración do Día do Soldado
Vasco –unha festa da esquerda
abertzale en homenaxe aos mor-
tos da ETA– creou
fortes disensións
en varios ámbitos
a respecto do futu-
ro do proceso de
paz aberto en Eus-
kadi. Mais o co-
municado que leu
un dos embazados,
no que se afirmaba
que a organización
independentista
non renunciara á
loita armada, entra
máis no capítulo
de arenga ás bases,
de propaganda po-
lítica nun acto in-
terno que no deba-
te político sobre o proceso de
paz.

É por iso que non se parali-
zou o traballo de todos os parti-
dos vascos agás o PP por rematar

o deseño previo da Mesa de par-
tidos, que todos querían ver tra-
ballando a finais deste mes e que
pode finalmente convocarse para
outubro. O PSOE é o que máis

traballa por
alongar o proce-
demento, xa que
pretende evitar
aparecer como
motor da mesa.
Na práctica dei-
xa que sexa o
PNV quen leve
o peso dos traba-
llos pero fontes
peneuvistas con-
sideran que o
PSE será ele-
mento activo nas
negociacións e
diálogos que na
mesa se produ-
zan. 

Batasuna, pola contra, ten
moita présa. Decátase de que o
proceso vai demasiado amodo e
comeza a sufrir as primeiras im-
paciencias por parte da militan-

cia. O 27 de setembro creouse
unha coordinadora abertzale de
activación social que pretende
elevar o ton do discurso inde-
pendentista entre as bases e pre-
sionar, tanto a dirección do par-
tido como os gobernos de Vito-
ria e Madrid para que aceleren
os pasos cara á normalización
política. Tamén ten moito a ver
con esas présas o relanzamento
da loita na rúa, a famosa kale
borroka que se considera única

vía de escape para unha “ideolo-
xía proscrita”, en palabras de Jo-
seba Permach, un dos líderes de
Batasuna.

A présa de Batasuna ten unha
razón fundamental. Ten que po-
der presentarse ás eleccións mu-
nicipais do 2007. A organización
sabe que o rebufo do proceso de
paz pode darlle un excelente ré-
dito electoral, un capital político
de riqueza inestimábel de cara á
negociación ulterior.

A meirande arma de Batasu-
na no diálogo co goberno é a
pantasma da volta ao pasado. Se
a esquerda abertzale non conse-
gue canle política para defender
as súas demandas, quen deterá a
frustración de parte da militancia
da ETA? Ou legalización ou po-
sibilidade de que unha parte vol-
te á loita armada. A ameaza
abertzale, de todos os modos,
non impresiona na Moncloa. O
presidente do goberno central,
José Luis Rodríguez Zapatero,
sabe moi ben que o pulso maiori-
tario na ETA non admite volta
atrás. Pode haber loita armada,
pero sería froito dunha escisión,
pensan os servizos secretos. É
máis, o PSOE sabe que Batasuna
non quere para nada tensar tanto
a corda que perda definitivamen-
te a oportunidade de ser quen li-
dere, autonomamente, a esquer-
da independentista en Euskadi.
Nesa lida todos saben que teñen
moito que gañar e que perder e é
por iso que as esixencias son tan
altas e os problemas tantos.

Nese tirapuxa entre todas as
partes do conflito, cobran intere-
se as posicións que ocupan os
presos. A folga de fame iniciada
por José Ignacio de Juana Chaos
en demanda do traslado dos pre-
sos da ETA a Euskadi considéra-
se unha anomalía no sentimento
do colectivo. Fontes da esquerda
abertzale cren que De Juana irá
coa folga até o final. “Pronto es-
tarei en Donosti, de un ou doutro
xeito”, parece ser que lles dixo
aos seus familiares. De producir-
se, a morte do etarra pode ser
empregada por Batasuna para
pedir que os presos ocupen un
lugar preferente nas primeiras
fases da negociación.

O PNV e Eusko Alkartasuna
defenden desde hai unha década
o traslado dos presos e pensan
que cumprir a lexislación euro-
pea sobre este aspecto serviría
para darlle credibilidade ao pro-
ceso. Durante a tregua do 1998,
o goberno do PP trasladou un nu-
trido grupo de presos cara a ca-
deas próximas a Euskadi.♦
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Batasuna precisa rapidez no proceso para se poder presentar ás eleccións locais

O comunicado da ETA
non impedirá a creación da Mesa de partidos

CÉSAR LORENZO GIL
O último comunicado da ETA durante o Gudari Eguna de
Oiartzun non será atranco para a formación da Mesa de parti-
dos vascos, que se ultima e que podería estar constituída de
aquí a un mes. As tensións do proceso de paz das últimas se-
manas deben interpretarse na seguridade do goberno español
de que a vía armada está superada e na urxencia de Batasuna por
recuperar o seu status legal de cara aos comicios locais do 2007.

Só o xornais Gara e Berria puiderono fotografar os encarapuchados de Oiartzun.

O comunicado
entra máis
no capítulo
de propaganda
política
que no debate
sobre o proceso
de paz.
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“Viva María. María del Carmen,
a nosa flor. Viva María, a depu-
tada de Salvador”. Cinco furgo-
netas cos seus grandes altofalan-
tes, tipo orquestras, instalados
no teito, atronan o barrio de Pi-
rajá con está cantiga-consigna
electoral.

Semella que na vez de María
del Carmen fose “María Bonita”
a primeira muller que se uniu en
1923 aos “cangaceiros” (bando-
leiros), na procura de xustiza so-
cial no Estado brasileiro de
Bahia. Hai unha cantiga popular
que a recorda.

O reclamo da candidata a
deputada María do Carme ta-
mén é a xustiza social. Na can-
tiga-cuña electoral tamén se re-
corda que “Salvador precisa
dunha muller” e que María do
Carme ten “na palma da man o
mapa do Salvador..., feito pola
cidadanía”.

María do Carme Fidalgo é
candidata a deputada ao parla-
mento do Estado de Bahia. A
número dous do Partido dos
Traballadores (PT), e a número
tres da lista electoral dunha co-
alición que encabeza Inácio Lu-
la da Silva, o actual presidente
brasileiro.

María do Carme Fidalgo é
galega, máis concretamente do
concello da Cañiza. Aos cinco
anos, e xa van alá máis de cin-
cuenta, saíu cos seus pais cara
ao Brasil. Alí casou con outro
galego, tamén da Cañiza, “por-
que eu sempre teimei en que
quería volver a Galiza. Cando
marchei leváronme os meus
pais á forza, eu quería quedar
coa miña avoa”. Actualmente é
vereadora (concelleira) de
Asuntos Sociais en San Salva-
dor de Bahía, unha cidade que
ten tantos habitantes coma toda
Galiza. E tamén, ademais de
dirixente do PT, milita no
BNG, “da miña patria, da miña
nación”.

Estivemos con María do
Carme, como a coñecen todos,
en campaña electoral. O barrio
de Pirajá ten tantos habitantes
coma Vigo, pero só tres rúas
que se poidan considerar coma
tales. As outras son camiños e
carreiros, case sempre empina-
dos, que van dar saltando escai-
ros polo medio de bananeiras,
coqueiros e animais deitados á
sombra, a estas rúas asfaltadas.
Non é dos máis pobres de San
Salvador, aínda que para com-
paralo cuns barrios galegos te-
riámolo que facer co Carqueixo
de Lugo, Pena Moa da Coruña
ou o Vao en Pontevedra, e sai-
ría perdendo.

A marcha electoral

Chegamos ás once da mañá logo
de asistir a unha reunión do co-
mité electoral que rematou cun
“café comunitario” no que com-
partimos esta bebida, zumes,
froita e doces que mesmo fixera
a militancia, moitas delas mulle-
res. Foron sacando as bandeiras
do PT das furgonetas e distri-
buíndoas entre máis dun cento
de militantes. Tamén a propa-
ganda electoral e os carteis.

Collemos unha bandeira e
puxémonos ao lado de María do
Carme. As furgonetas situáronse
estratexicamente cos seus alto-
falantes a todos os decibelios ba-
tendo, que eran moitos. As ban-
deiras polos dous lados da rúa
coma se fose unha procesión,
aínda que no Brasil se chama
marcha.

Avanzabamos lentamente.
María do Carme paraba cos ve-
ciños que saían ao seu encontro
ou entraba nas cantinas e, mes-
mo, nalgunha casa. En cada ana-
co estaba acompañada por unha
persoa que era a responsábel po-
lítica do PT naquela quadra de
casas. As distintas igrexas
protestantes, que loitaban por si-
tuarse estratexicamente no me-
llor do barrio, estaban ateigadas,
con actos para o meniños ou re-
partindo axudas para os máis ne-
cesitados.

A charla era animada. As
grandes demandas eran os servi-
zos sociais, as axudas que pro-
metera Lula, tanto para poder
comer tres veces ao día, como
para educación. As máis activas,
as que máis se achegaban a Ma-
ría do Carme eran mulleres.

Estaba a agardar que saíse
por algún lado o tema da co-
rrupción con que a dereita e os
medios de comunicación lle
medían as costas todos os días
e a todas horas ao presidente
Lula. Ninguén fixo referencia
a ela.

María do Carme explicounos
que “é algo que electoralmente
xa temos descontado. É certo
que existe corrupción no gober-
no. Non o podemos negar. Pero
a xente tamén sabe que a dereita
é moito máis corrupta e non vai
facer nada por eles”. Unha de-
reita, que tamén na campaña
electoral xoga coa miseria.

–Eu quero votar por Lula,
pero o outro día viñeron os dos
PTB e déronme un colchón e un-
ha cesta. Dixéronme que se non
votaba por eles viñan logo das
eleccións e tiña que devolverllo.
Pero eu necesito o colchón e ne-
cesito a cesta –abordou unha se-

ñora rodeada de meniños a Ma-
ría do Carme.

–Vostede use o colchón, co-
ma a cesta e, cando chegue a ho-
ra de votar, vote en conciencia
que ninguén vai saber para quen
foi o seu voto –contestoulle Ma-
ría do Carme.

A señora despediuse cun bi-
co e un sorriso. A uns metros be-
rroulle: “dígalle a Lula que ten
que cumprir as súas promesas, é
a única esperanza que nos que-
da!”

María do Carme explicounos
que os regalos de colchóns, po-
tas e outros enseres, así como da
“cesta básica” (fariña, feixóns,
sal, arroz, azucre, café...) é unha
práctica habitual da dereita para
conseguir os votos.

Das cestas electorais
ás camisetas

Pola contra, a Comisión Electo-
ral prohibiu que se regalasen ca-
misetas dos partidos, argumen-
tando que os partidos gastaban
moito diñeiro e que podía ser un
xeito de mercar votos. Certa-
mente que calquera camiseta ten
un gran valor para quen non ten
nada, pero non se pode compa-
rar coa práctica caciquil tradi-
cional da “cesta”.

María do Carme non nega a
corrupción dentro da coalición
que encabeza Lula, afirmando
que “o sistema electoral leva a
uns alianzas, ás veces, que na-
da conveñen, pero sen elas, é
imposíbel gobernar”. Non é un-

ha xustificación, é “unha expli-
cación por que a nosa chegada
ao goberno supón unha verda-
deira revolución, “aínda que
moitos compañeiros pensen
que imos demasiado lentos nas
reformas”. Explica que a xente
impaciente sempre é a que non
ten “responsabilidades de xes-
tión. Non sei por que teñen a
manía de cavilar que os demais
somos máis brandos ou máis
dereitistas. Creo que ao BNG
lle está a pasar algo igual”. Ex-
plícao ela que vén da ala es-
querda. 

E aí están as promesas de
Lula. É a demanda unánime dos
cidadáns que se achegan á María
do Carme cando xa levamos
máis de tres horas de marcha. A
rúa queda toda empapelada, pe-
ro non nas minúsculas paredes,
senón no interior dos negocios,
co permiso dos seus donos.

Explícanos que unha persoa
que che deixa pór o cartel na súa
parede é un voto asegurado. Ta-
mén nos comenta que saben que
moitas das promesas non se
cumpriron nesta lexislatura e
que algunhas non se van poder
cumprir nin sequera na próxima.
“Pero temos que facelas igual.
Non só é darlle unha esperanza a
moita xente, senón poñernos un-
ha meta que, máis tarde ou máis
cedo, conseguiremos”.

Os raparigos achéganse e
saben de memoria o que teñen
que preguntar ou o que teñen
que botarlle na cara á candida-
ta. A comida e a escola son a
súa gran demanda. Tamén a se-

Crónica dun día de campaña electoral nas eleccións brasileiras

María, a deputada galega de San Salvador de Bahia

Maria do Carmo debatindo cunhas mulleres sobre as promesas sociais do PT.                                                                    A.N.T.

Unha militante da cidade de Pirajá fixa uns carteis nun bar.                              A.N.T.

AFONSO EIRÉ
Brasil celebra as súas eleccións, municipais, estatais e fede-
rais o 1 de outubro. Está en xogo a presidencia para Lula, pe-
ro moitas cousas máis. En Bahia, a cidade máis galega con 60
dos nosos emigrantes, tamén a máis negra, temos unha bóa
representación de candidatos. Tres preséntanse a deputados:
Javier Alfaia, polo Partido Comunista do Brasil; María Luísa
Oreje (a muller do alcalde) polo PTB e María do Carme Fidalgo,
polo PT. Con ela compartimos uns días de campaña electoral.



X.C.
O referendo celebrado en Suíza
o pasado domingo restrinxe
fortemente os dereitos dos in-
migrantes e aínda que non afec-
ta á poboación galega emigra-
da, si podería facelo se en 2009
os cidadáns suízos revocan o
acordo bilateral  coa Unión
Europea actualmente vixente.

“Non tomou posición ningunha
asociación de emigrantes gale-
gos antes do referendo”, conta o
galego Xesús Gómez, traballa-
dor no xenebrino SIT (Sindicato
Interprofesional de Traballado-
res), que promoveu o voto en
contra da nova lexislación suíza,
por canto non solucionan ningún
dos problemas que actualmente
plantea a presenza de traballado-
res sen legalizar.

O SIT intenta organizar a es-
tes colectivos de traballadores,
en colaboración con outras enti-
dades, “O noso traballo consiste
en reagrupar a todas as persoas
que traballan en Xenebra sen
permiso de estadia, co obxectivo
de organizalos e buscar a regula-
rización, pero tamén para orien-
tar, informar e buscar solucións
aos problemas que se lles apre-
sentan debido á súa situación”.
O colectivo reúnese men-
sualmente en forma de asemblea
e conta coa colaboración de de-

cenas de grupos sociais, sindica-
tos e partidos”.

Apesar da forza destas orga-
nización as leis promovidas polo
goberno federal, competente na
materia, conseguiu case un aba-
fante 70% de apoio. O resultado
supón o endurecemento das súas
leis de Asilo e Estranxeiría

En todos os casos, a cidada-
nía suíza aprobou ambas leis aín-
da que o respaldo foi menor nos
cantóns francófonos, fronte a un

esmagador apoio a esas iniciati-
vas na rexión suíza xermanófona.
Así, a Lei sobre o Asilo foi apro-
bada por un 52 por cento dos vo-
tos en Xenebra, 52,9 en Neucha-
tel e 52,8 en Xura, fronte ao ma-
sivo 77 por cento do cantón de
Glaris, o 76 por cento de Argovia
e o 73 por cento de Lucerna.

Con respecto á Lei de Estran-
xería, a tendencia é similar cun
53 por cento de votantes a favor
en Xenebra, 52 por cento de

apoio no cantón de Neuchatel e
52,7 en Xura, ata o 72 por cento
obtido no cantón de Uri ou o 76
por cento de Glaris e Argovia.

O endurecemento lexislativo
non prevé aumento das sancións
para os empresarios que utilizan
man de obra ilegal e si dá novos
poderes aos funcionarios para
proceder a expulsións. Segundo
explica Xesús Gómez “aos em-
presarios séguelles compensan-
do empregar ilegais porque non
pagan seguridade social e aínda
que os sancionaran sempre sería
por unha contía inferior a manter
traballadores legais. Hai moitas
paradoxas en todas estas lexisla-
cións, porque o parlamento xe-
nebrino pedira en varias oca-
sións que se legalizara a situa-
ción, pero nestas cuestión resol-
ve Berna. Temos estudos que fa-
lan de moitos deputados e cargos
públicos en todos os cantóns que
teñen na súa casa traballando in-
migrantes ilegais”. A maioría dos
sen papeis traballan na economía
doméstica (latinoamericanas e
filipinas), limpeza (africanos es-
pacialmente) e hostelería.

Se en 2009 –cando se pode
facer a revisión– se realizase un
referendo que revise o actual tra-
tado bilateral de Suíza coa UE a
situación dos galegos sen papeis
podería ser a mesma doutros in-
migrantes ilegais.♦
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Cada vez que evocamos o nome de Suíza,
moitos adxectivos e imaxes veñen á mente:
neutralidade, humanitarismo, bancos, cho-
colates, reloxos, eficiencia, Alpes. Non obs-
tante, a partir do domingo 24 de setembro,
un triste adxectivo pode adherirse a este pe-
queno pero orgulloso país: xenofobia.

Nunha Europa convulsionada pola in-
migración ilegal, os caiúcos subsaharianos
e as palabras do Papa sobre o Islam, case
un 70% dos suízos votaron nun referendo
a favor dunhas leis draconianas que extir-
pan os dereitos dos inmigrantes e a peti-
ción de asilo, dous elementos que tradicio-
nalmente fixeron de Suíza un paraíso para
aqueles que escapaban das tiranías, da
guerra e do desastre económico e humani-
tario. Hoxe, pedir asilo en Suíza é practi-
camente un dereito imposíbel.

O impulso destas leis defendidas polo
ministro de Xustiza, o conservador de ul-
tradereita Christoph Blöcher, confirman o
avance no centro de Europa dunha tenden-
cia radical cara ao problema da inmigra-
ción, con posíbeis secuelas a nivel euro-
peo. En ton demagóxico e excluínte, para
Blöcher “no paraíso non hai suficiente si-
tio para todos”. Segundo o historiador suí-
zo Hans-Ulrich Jost e o sociólogo Jean
Ziegler, o discurso xenófobo xa forma par-
te cultura política suíza, con cores incluso
institucionais. 

Para Blöcher e moitos suízos, é necesa-
rio comprender os seus temores cara á in-
migración. Nun país de pouco máis de sete
millóns de habitantes, un 20,4% son inmi-
grantes, afondando a diversidade cultural,
lingüística e racial do país helvético. Cunha

maior inmigración ilegal (estímase en mais
de 300.000 en Suíza), o desemprego pode
dispararse nunha Europa que, precisamen-
te, coxea por esa pata.

Pero o referendo suízo pode ser unha
perigosa referencia nunha Europa “toca-
da” na súa identidade. Sen esquecer o tris-
te exemplo do triunfo electoral en Austria
do líder xenófobo e
simpatizante nazi Jörg
Haïder en 1999 (preci-
samente este país ce-
lebrará eleccións na-
cionais o domingo 2
de outubro), o exem-
plo suízo pode expan-
dirse rapidamente co-
mo unha medida efec-
tiva para afrontar, con
punitivos métodos le-
gais, un problema que
ten causas morais, ademais de socioeco-
nómicas. Alemaña, Francia, Italia ou Ho-
landa, países con sólidos partidos xenófo-
bos e de ultradereita, poden copiar este
exemplo.

Tomemos o caso francés, onde o seu
ministro de Interior, o dereitista da UMP
Nicolás Sarkozy, enfoca o problema da in-
migración como debate electoral estrela pa-
ra as presidenciais de maio de 2007. O im-
pulso pre-electoral da socialista Segolène
Royal e a crise dos suburbios parisinos no
2005 provocan temores na dereita francesa
e, especialmente, nun ambicioso Sarkozy
que acaba de asinar un acordo con Senegal
para patrullar as augas dese país e abortar
os soños de miles de subsaharianos que es-

capan da miseria para atopar o inferno no
paraíso europeo. 

O discurso oficial de Sarkozy tamén se-
mella dirixirse cara posicións radicais, xe-
nófobas: “nin Europa nin Francia poden ser
como El Dorado”. Con Haïder, Jean-Marie
Le Pen e agora Sarkozy, Blöcher semella
non estar só na súa tarefa.

Resulta tamén evi-
dente a falta de cohe-
sión e solidariedade po-
lítica da Unión Europea
á hora de acometer un
problema que se nega a
recoñecer como “euro-
peo”. Así se o dixera a
chanceler alemá Angela
Merkel a Zapatero en
Madrid, pero no cumio
europeo de ministros de
Interior e Xustiza de

Tampere (Finlandia), foi precisamente a posi-
ción alemá (co apoio austríaco e holandés) a
encargada de naufragar a petición española (e
mediterránea en xeral), de solicitar medios fi-
nanceiros e loxísticos para solucionar a crise
dos caiúcos. Dúas Europas, unha nórdica e
outra mediterránea, pero un problema común.

E o Vaticano? Ben grazas, contribuíndo
cun pequeno grao de area, co papa Joseph
Ratzinger identificando o Islam coa “guerra
santa” nunha Europa onde habitan quince
millóns de musulmáns. Alianza de Civili-
zacións? O paraíso europeo? Por favor, pa-
sen e vexan.♦

ROBERTO MANSILLA BLANCO é analista do IGADI.
www.igadi.org

O ‘paraíso’ helvético
ROBERTO MANSILLA

Aquí fóra

‘Alemaña, Francia, Italia
ou Holanda, países con

sólidos partidos xenófobos
e de ultradereita, poden
copiar este exemplo”

O referendo suízo sobre os inmigrantes
non afecta aos galegos

Manifestación palestiniana en Xenebra.

guridade cidadá. As televi-
sións dedícanlle máis do 50%
das novas do día aos crimes,
sobre todo en São Paulo e Rio
de Janeiro. O outro 40% é ao
fútbol. Non hai casoupa na fa-
vela máis mísera que non teña
televisión con antena parabóli-
ca feita de arames. Televisión
que mercan a crédito, como
todo o que mercan os pobres,
facendo ricos os “samesugas”
que prestan sen garantía e a in-
tereses moi altos.

Aínda que a marcha vai con-
tinuar todo o día, María do Car-
me ten que asistir a unha comi-
da no Centro Español. Marcha-
mos con ela, pero antes entra-
mos no que semella o bar máis
importante do barrio, non pasa
dos 20 metros cadrados. A mu-
ller atende detrás da barra e un
home senta nunha cadeira res-
pandingado, cos pés sobre unha
mesa de formica.

Fútbol, mulleres e cachaça

Achégase María do Carme para
entregarlle propaganda pero re-
xéitaa sen sequera baixar os pés.
Afirma que non quere saber na-
da da política. María do Carme
tenta convencelo de que a polí-
tica é cousa de todos, de que é
necesario participar, senón ou-
tros toman as decisións por el.
Non hai maneira. Logo de cinco
minutos pecha a conversa:

—Aos meus 49 anos, que
me vai dicir a min! O único que
me interesa é o fútbol, as mulle-
res e a cachaça (augardente de
cana)”. 

A súa muller, moito máis
nova, que seguía atentamente a
conversa, baixou a cabeza, en-
tornou os ollos, e pasou un pa-
no, de novo, pola barra de ma-
deira. Catro raparigos de menos
de sete anos corrían polo bar.
Segundo nos contaron tiña 16
fillos, algo normal no Brasil.

“Os métodos anticoncepti-
vos, incluídos os profilácticos
son debalde, pero os homes né-
ganse a usalos”, explícanos Ma-
ría do Carme. A outra grande
aposta do Goberno Lula foi a
posta en marcha das Farmacias
Populares, nas que os medi-
camentos xenéricos están a dez
veces menor prezo que nas far-
macias non dependentes do Es-
tado. A sanidade é outra das
apostas do PT.

Mentres baixamos cara ao
centro da cidade, máis de 30
quilómetros, as emisoras dan
conta das últimas enquisas.
Coinciden coas anteriores en
que Lula non vai necesitar nin
sequera a segunda volta para sa-
ír presidente. Máis dificil o ten
o PT no Estado de Bahia. Con-
fórmase cos dez deputados que
xa teñen dos 63 que forman o
parlamento. Pero Lula é outra
cousa, Lula é o gran reclamo. A
grande esperanza de moitos que
aínda non quebrou nestes catro
anos de goberno.♦

rasileiras

Salvador de Bahia

A.N.T.



Aqueles que medraron escoitan-
do os goles dos Atlético de Ma-
drid-Barça na voz de Manuel
Pampín saben o
que perderon can-
do a Sexta gañou
o concurso para a
retransmisión do
fútbol profesional
en aberto. Haberá
outra xeración
que medre escoi-
tando a Andrés
Montes (“Salinas,
qué noche Sali-
nas. Fútbol con
patatas”), pero os
seus recordos xa
non soarán en ga-
lego.

Co cambio de
operador, a TVG
considera que se
vulneran os derei-
tos dos galegos a
escoitaren as na-
rracións deportivas no seu pro-
pio idioma. Esa é unha das bases
do seu recurso contra o fallo do
concurso. A Sexta defendeuse in-
dicando que é posíbel acceder á
retransmisión galega a través da
Televisión Dixital Terrestre
(TDT). Para mostrar que promo-

ve esta opción, durante os seus
encontros dos sábados sobreim-
presiona esta posibilidade sobre

a pantalla. Mais a
realidade é que a
TDT aínda non
está xeneralizada
e a Sexta incluso
non cobre com-
pletamente o es-
pectro radieléc-
trico analóxico
de todo o Estado.
Para salvar esta
incapacidade, a
canle negocia a
cesión de derei-
tos a canles lo-
cais, a meirande
parte delas non
obrigadas ao uso
do galego.

Escolla desigual

No criterio de
opcionalidade móvense tamén as
canles dixitais e por cable. Tanto
na televisión que ofrece R como
na que ofrece Digital Plus dáse á
escolla usar o galego. Mais, can-
tas persoas a elixen? Esta opción
hai que activala e, con certeza,
os locutores non son dos máis

asisados. Mentres que as grandes
canles apostan por equipos de lo-
cución con moita personalidade
(Andrés Montes, na Sexta; Car-
los Martínez e Michael Robin-
son, en Canal Plus; José Antonio
Luque, en Antena 3…), as voces
das dixitais son anónimas, frías e
intercambiábeis.

Certo é que a propia Galega
renunciara desde hai anos á lo-
cución e era unha tarefa incó-
moda e mesmo aborrecida, se se

atende ao ton que empregaron
Óscar Suárez, Xosé Manuel Ba-
rrera ou Xosé Manuel Moldes,
entre outros locutores. Agora
que falta, o fútbol na TVG amo-
sa cruel o seu enorme oco. E
amosa tamén o maltrato que re-
cibiu dunha canle que, na sec-
ción de Deportes, careceu de di-
rección e claridade de obxecti-
vos desde hai moito tempo.

A importancia do idioma no
fútbol non é pouca como arma

de normalización. En Euskadi
sempre se dixo que valía máis,
en termos de recuperación do
éuscaro, o partido semanal na
ETB1 que a metade das ikasto-
las. En Galiza, toda unha xera-
ción deixará de aprender que é
un curruncho, recuncho, recan-
to, pau largueiro, caneo, cami-
sola e cartón. Iso si, deitaranse
coa promesa de que a vida pode
ser maravillosa, así, con v, á
castelá. ♦
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Gustaríame consultar con to-
dos vos cómo fariades se esti-
vésedes no seguinte caso: ser
pais que deben decidir como
orientar os seus fillos para un
futuro próximo.

Tedes un fillo en idade esco-
lar, por exemplo con 12 anos, e
con xornada lectiva estipulada
por lei. O resto do tempo está
por organizar. Este é fundamen-
tal porque configura riscos de
personalidade que non se traba-
llan na escola. Entón debedes
axudar o voso fillo a que tome
decisións sobre qué facer.

Entre outras posibilidades
tedes as seguintes:

–Que aprenda música nunha
escola.

–Que aprenda idiomas nun-
ha academia ou na escola ofi-
cial.

–Que adestre  nun club de-
portivo de alto rendemento.

–Que faga deporte nunha es-
cola deportiva municipal.

–Que se apunte nun club de-
portivo afeccionado. 

–Que vaia a un club de in-
vestigadores novos.

–Que participe nunha ONG.
–Que faga actividades varia-

das nunha asociación xuvenil.
Como vemos, as posibilida-

des poden ser case que infindas,
pero non todas se poden levar a
cabo, e por iso hai que elixir.

Vós como pais tedes que facer
un esforzo e tratar de situarvos
no mellor para o voso fillo, pero
quen decide que é o mellor ou
como sabelo? Esta é a cuestión
delicada que cada pai ten que
afrontar sen axuda por parte de
ningún organismo. Así temos a
famosa frase de que o neno vai
a escola a aprender. Educarse,
edúcase na casa; pero quen edu-
ca os pais?

Sodes vós do tipo de pais
que desexades que o voso fillo
sexa campión do mundo dal-
gunha modalidade deportiva?
Preferides que sexa recoñecida
socialmente, coma o balonces-
to, ou dávos igual que sexa en
tenis de mesa? Sería quizais
mellor que o equipo no que xo-
gue sexa profesional e que en-
tón viva dese traballo? Moitos
interrogantes, verdade?

¿E que vos parecería a posi-
bilidade de complementar os es-
tudos con outras áreas de coñe-
cemento como os idiomas, a
música, etc. e participar nunha
escola deportiva municipal ou
nun club afeccionado que ten
como obxectivo practicar de-
porte sen aspiracións, fóra dos

seus propios recursos, de alto
rendemento?

Non sei se vos dades conta
de que moitas veces deseñá-
moslles aos fillos un futuro irre-
al. Non facilitamos o desenvol-
vemento das súas potencialida-
des senón do que consideramos
mellor para nós e xeralmente de
forma errónea. Este é o caso da-
queles que pretenden que os
seus fillos sexan campións e por
iso os levan a clubs que se con-
sideran a si mesmos de alto ren-
demento ou que sen denominar-
se así actúan como tales. De al-
to rendemento porque perse-
guen o resultado máximo en ca-
da competición, ser os mellores,
os campións. Pero sen médicos,
sen psicólogos, sen fisiotera-
peutas, sen adestradores físicos,
sen pedagogos.

A porcentaxe de rapaces de-
rrubados polo camiño nas súas
aspiracións é infindamente su-
perior á dos que conseguen o
triunfo, pero os pais insisten e
crear “personaxes” sen valorar
as consecuencias dese esforzo e
do máis que probábel fracaso.

Agora pensade en que a vosa
filla poida ser investigadora, que

estude as causas do cancro ou
que experimente novos medi-
camentos. Pensade tamén no ra-
paz que descubriu a fórmula para
abaratar custos no consumo ener-
xético, ou que desenvolveu un
sistema de seguridade activa moi
innovador para os coches. Son
dúas caras da mesma moeda. 

O deporte profesional é in-
compatíbel co desenvolvemento
profesional noutras áreas e á in-
versa, pero o deporte como
afección, como aprendizaxe e
hábito saudábel, é compatíbel
con calquera outra ocupación e
debe estar ao alcance de todas
as persoas. Como? Cunha admi-
nistración que cumpra o manda-
to constitucional de favorecer a
práctica; cun goberno que dis-
tinga claramente o profesional
do afeccionado, apoiando os ci-
dadáns que queren facer depor-
te con profesores, con instala-
cións e con programas, e feito
dende a Consellaría de Cultura
e Deportes. Aqueles que opten
pola vía profesional porque des-
tacan, deberán ser apoiados po-
las consellarías de Industria, de
Traballo, de Economía ou de
Turismo, porque favorecerán o

emprego digno, o desempeño
na soa terra sen ter que emigrar
a outros equipos do Estado ou
do estranxeiro.Os clubs de alto
rendemento non poden estar ca-
muflados baixo estruturas de
asociacións sen ánimo de lucro
cando todos sabemos que os xo-
gadores e os adestradores co-
bran porque é o seu traballo o
seu sustento de vida.

Non é de senso común in-
vestir cartos dende a Consella-
ría de Cultura e Deportes en
empresas como Citroën, Indi-
tex, etc, porque os traballadores
non practican o deporte de facer
coches ou roupa, pois da mesma
maneira, un xogador do Celta
ou do Deportivo non é un de-
portista, é un traballador, un
profesional que fai o seu traba-
llo da mellor forma posíbel e
que cobra un salario por facelo.
O investimento nestas empresas
chamadas deportivas non debe
ser diferente do adicado a fábri-
cas de roupa para o deporte, ou
as que fabrican bicicletas. Son
industrias que deben ser trata-
das como tales con presupostos
específicos e non cos cartos que
lles corresponden aos millóns
de cidadáns que teñen o dereito
pero que se lles nega coa escusa
de que non hai cartos.♦

coquegl@terra.es
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Deporte e emprego

Só é posíbel escoller a narración no noso idioma nas canles dixitais

O galego, proscrito do fútbol en aberto

Andrés Montes é a voz máis famosa da locución futbolística a día de hoxe.

CÉSAR LORENZO GIL
Co remate da emisión dos encontros da liga profesional a través da
TVG, non é posíbel escoitar retransmisións na nosa lingua nas canles
analóxicas. Só se pode acudir ao galego na TDT e nas canles dixitais ou
de cable, iso si, sen a impronta das voces máis famosas da televisión.

Toda unha xeración
deixará de aprender
que é un curruncho,
recuncho, recanto,
pau largueiro,
caneo,
camisola e cartón.



Neira Vilas,
Premio Facer País
O escritor Xosé Neira Vilas recibirá o
sábado 30 de setembro o premio Ramón
Piñeiro Facer País, un galardón outor-
gado pola asociación cultural Val de
Láncara que quere recoñecer o compro-
miso con Galiza e o labor literario do
autor de Memorias dun neno labrego. O
acto de entrega, presentado pola xorna-
lista Sonia Vizoso, contará coa partici-
pación de Ramón Villares, presidente do
consello da Cultura Galega, e de Dolo-
res Vilavedra. Xosé Manuel Beiras To-
rrado, gañador da pasada edición, será
o encargado de entregar este quinto ga-
lardón dos premios, que desta banda,
contará coa música de Miro Casavella.♦

Apostas innovadoras
nos Premios Opinión
Nova Galega de Danza, o dúo formado
por Guadi Galego e Guillermo Fernán-
dez e o músico Xabier Díaz foron os ar-
tistas premiados na quinta edición dos
Premios Opinión. Desta banda o xurado
apostou por propostas musicais innova-
doras dentro do folk galego. O primeiro
premio recaeu na Nova Galega de Dan-
za, un proxecto que combina música e
baile no seu primeiro traballo Alento.
Con Espido, o disco debut de Guadi
Galego e Guillermo Fernández, o dúo
fíxose co segundo premio, deixando o
terceiro lugar para Xabier Díaz e Sali-
tre. A entrega de premios será o 6 de
outubro no auditorio da Maestranza.♦

Utopía musical
en San Simón
Co título Lorca en San Simón, Utopía
Foro organiza o primeiro concerto da
memoria que terá lugar o sábado 30 de
setembro partir das cinco do serán,
despois da visita guiada á illa. O con-
certo, artellado sobre textos de Federi-
co García Lorca, foi preparado polos
músicos Javier Pena, Silvia Costas,
Xavi Núñez Bertolo, Piort Grudzien,
Julián Rodríguez, Pedro Román,
Yohsvanny Palma e Morau. O concerto
quere render homenaxe a todos os que
sufriron cadea e morte na Illa de San Si-
món no Estado español por defender a de-
mocracia. As invitacións poden recollerse
no Café UF, na rúa Pracer de Vigo.♦

O xurado revoga
o Vicente Risco
A editorial Sotelo Blanco vén de revo-
gar o XI premio Vicente Risco de
Ciencias Sociais, que se lle concedera
a Erica Sarmiento da Silva en febrei-
ro, por non ser inédito, como se esixe
nas bases. A decisión tomouse despois
de cotexar a obra gañadora, Unha his-
toria descoñecida. A presenza galega
no Río de Janeiro, coa editada por
tresCtres titulada O outro río. A emi-
gración galega a Río de Janeiro. Tras
unha xunta extraordinaria, o xurado
apunta no seu fallo que o tema de ob-
xecto de estudo é o mesmo en ambas
obras, con variacións secundarias e
con fontes metodolóxicas idénticas.♦
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qo, Kalandraka, Tambre, Xerais, a Universidade de
Santiago e a Asociación Galega de Editores e máis a Xunta
representan o libro galego na feira internacional Liber de
Madrid. A Consellaría de Cultura presentou o 27 de setem-
bro o seu proxecto ‘Praza das Letras’, proposta para facer

máis visíbel a literatura galega diante dos consumidores. Facer máis útil
o galego é o que pretende tamén a nova proposta da Universidade de
Vigo, un corrector ortográfico en liña (http://sli.uvigo.es/corrector/) adap-
tado á normativa de consenso e capaz de corrixir adxectivos, verbos e
substantivos. E para traducir do galego ao castelán e viceversa, outra

páxina electrónica, http://oesi.cervantes.es/traduccion.jsp. Esta proposta
depende do Instituto Cervantes e conta coa colaboración da Secretaría
Xeral para a Normalización Lingüística. A súa responsábel, Marisol
López, xa anunciou que en breve se disporá dun programa informático
para traducir que se estivo testando nas últimas datas na administración
autónoma. E das boas novas á inquedanza do equipo técnico e artístico
do filme Os mortos van ás présas, de Anxo de la Cruz, producido por
Dygra. O 27 de setembro interrompeuse a rodaxe da película após
cinco días de traballo en Rinlo, na Mariña. A interrupción da rodaxe
afectoulles a un total de 145 persoas, entre figurantes e traballadores.♦

O

Nova Galega de Danza.

Fernando Alonso Romero
diante da fotografía
da expedición do Breogán.

Olegario Sotelo Blanco.

GGaallaaiiccooss
nnaass  iillllaass
bbrriittáánniiccaass

XAN CARBALLA



En maio deste ano anunciaba
no Parlamento o director da
CRTVG Benigno Sánchez que,
antes de que rematase este ano
2006 a TVG contaría cunha se-
gunda canle. Os expertos reu-
nidos en Vigo no Foro Segunda
Canle de TVG chegaron a con-
clusións que valoraban a crea-
ción desta e os seus puntos po-
sitivos e negativos. Os aspectos
que desaconsellan a súa crea-
ción baséanse, segundo este in-
forme, en que: “convertería de-
finitivamente en deficitaria a
televisión pública galega e ade-
mais  incrementaría o número
de funcionarios.” Os puntos a
favor serían que permitiría dig-
nificar a propia imaxe da TVG
así coma contribuír á normali-

zación lingüística e igualar a
Galiza co resto das realidades
políticas e sociais do Estado
que contan xa cunha segunda
canle. O que parece claro é que
nun mundo cada vez con maior
oferta de contidos e onde as
persoas teñen cada vez máis
onde elexir, unha realidade co-
ma a galega debe ter represen-
tación nos medios. Se cando
comezou emitíase en galego un
canle de tres que existían, ago-
ra xa é un de sete e cada vez
menos, polo que hai que consi-
derar a implantación dunha no-
va canle tamén desde este pun-
to de vista. Mesmo así, segun-
do o foro, “Hoxe por hoxe, non
existe demanda social maiori-
taria para unha segunda canle”,

sendo un debate que só lles im-
portaría aos políticos, aos pro-
fesionais do xornalismo así co-
ma o sector audiovisual. Polo
que a solución pasaría por
agardar á implantación da Tele-
visión Dixital Terrestre que po-
sibilitaría a creación dunha se-
gunda canle dixital, o cal sería
menos custoso. Aínda que sería
posíbel comezar a emitir en
analóxico o máis recomendá-
bel resulta aproveitar as dúas
licencias que se lle concederon
a CRTVG así coma as posibili-
dades que ofrece a TDT até que
se produza a definitiva implan-
tación desta. Trátase dun asun-
to complexo que vén de lonxe.
O anuncio feito por Benigno
Sánchez xa fora realizado por
Paco Campos que, no 2004,
prometeu unha segunda canle
para o 2005. 

A televisión europea e
americana

As emisións da TVG para Eu-
ropa e América céntranse basi-
camente na oferta informativa
así coma na emisións de pro-
gramas xa “clásicos” da TVG

coma O Agro ou Mareas Vivas.
Programas coma “Empresas
Galegas” que se emite na canle
europea e que ten coma obxec-
tivo “difundir a realidade em-
presarial galega” serven para
constatar como ás veces a pro-
gramación destas canles se li-
mita a realizar un labor de pro-
paganda cara fóra, prescindin-
do dunha programación que re-
flexe a realidade galega e fuxa
dunha representación mera-
mente costumista. A esta repre-
sentación contribúen progra-
mas coma “Olladas” que “ofre-
ce reportaxes sobre tradicións e
lugares de interese das localida-
des e vilas de Galiza” ou Gali-
cia Enteira Internacional. Emi-
sións que co chamado “apagón
analóxico” pronto se poderán
ver tamén na Galiza e que, a
non ser que realicen un cambio
na programación, facendo que
esta sexa complementaria pero
independente da TVG non se
achegarán ao que debería ser
unha canle alternativa.

A Radio Galega

A emisión da outra emisora da

Radio Galega, Radio Galega
Música básease principalmente
na música, contando cun máis
de 30% de música galega ade-
mais de todo tipo de estilos, en
diferentes idiomas e dirixidos a
todo tipo de público. A aposta
real de radio coma servizo pú-
blico viuse realizando dende a
primeira canle, a Radio Gale-
ga, con exemplos coma A Polo
Ghit, o concurso dende o que
se buscaba unha canción do ve-
rán galega, coma impulsores
dos grupos galegos. Destacan
dende a Radio Galega o éxito
dunha iniciativa coma esta, que
fixo que se producisen 66.000
descargas das cancións que op-
taban ao premio.

A Radio Galega Música
ofrece programación musical
en cadea e catro horas diarias
de elaboración propia. Os do-
mingos programarase “3 pei-
xes voando” en preparación
nestes momentos. Outro pro-
xecto próximo será a emisión
en FM da que até agora só se
pode escoitar por Internet, Son
Galicia Radio, que conta uni-
camente con música galega e
en galego.♦
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As segundas canles da CRTVG
A renovación do organismo público provoca interrogantes
sobre o estado das canles alternativas da compañía

PERFECTO CONDE
Case un ano despois de que a
Compañía de Radio e Televisión
de Galicia cambiara de dirección,
por mor do cambio político re-
xistrado no goberno da Xunta en
2005, os dous medios públicos
de comunicación que comprende
presentaron a semana pasada un-
ha nova imaxe que afecta tanto
aos logotipos de Televisión de
Galicia, cada vez máis coñecida
como A Galega, como a Radio
Galega. Os cambios tamén foron
aplicados nas cabeceiras do pro-
gramas, nos estudios de grava-
ción e directos e en todo o que
afecta a imaxe da compañía, ve-
hículos de transporte e unidades
móbeis incluídos.

A presentación oficial deste
cambio foi precedida dunha
campaña de publicidade dando
a coñecer parte dos elementos
da nova imaxe corporativa d’A
Galega, que foi deseñada e
confeccionada pola empresa
Rez, especializada en trata-
mento de cadeas de televisión,
cabeceiras de programas e ma-
nexo de imaxes en xeral. O seu
director, Vicente Gómez, mos-
trouse moi satisfeito de ter tra-
ballado cos directivos de Tele-
visión de Galicia até consegui-
ren “un referente de comunica-
ción tanto visual coomo de
son”, que, segundo dixo, “vai
ter unha longa vida dende o
punto de vista técnico”.

Xesús Iglesias, director d’A
Galega, presentou a nova ima-
xe como “un lavado de cara
que se fai cada certo tempo”.
Foron, segundo indicou, “de-
masiados anos coa mesma ima-
xe e decidiuse renovala partin-
do da base de que se trata dun-
ha televisión xeneralista públi-
ca á que había que marcarlle
aspectos de modernidade”. 

O director da Televisión de
Galicia explicou que, “despois de
moito discutir, optamos un un G
como símbolo de identidade, por-

que este país chámase Galicia,
para unha televisión que defende
os valores do país e do noso idio-
ma”.  Iglesias admitíu que este re-
mozamento da imaxe televisiva
“sae non sen retraso” por “servi-
dumes legais e burocracias insal-
vábeis” que adiaron a presenta-
ción pública do anovamento.

Respecto á programación,
Xesús Iglesias salientou que “en
marzo fíxose un esforzo moi
grande por arrancar novos pro-
gramas que tiveran éxito; non
foi así, e precisamos un tempo.

O verán foi unha paréntese con
reposición de cousas baratas e
algún programa de proba. Ago-
ra volven Os Tonechos, perma-
nece Cifras e letras, reaparece
Luar os venres, tamén volve
Alalá e no Debate temos un re-
traso de dúas semanas porque a
presentadora tivo unha oferta
que lle interesou máis. Volven A
vida por diante, Libro de fami-
lia e Maridos e mulleres, e es-
tréase un reality que se emitirá
tres días á semana”.

Iglesias tamén anunciou

que A Galega vai rescatar un
programa dos inicios da Televi-
sión de Galicia, Os Novos, que
vai complementar Onda curta.
As dobraxes anteriores a 1990
hai que repetilas todas por ra-
zóns de normalización lingüís-
tica. Outro programa que volve
é o de Xosé Luís Barreiro, ago-
ra reformateado. Tamén se en-
cargaou a realización de moi-
tos documentais que será emi-
tidos sucesivamente. “De aquí
a xaneiro –dixo Iglesias– iran-
se resolvendo os acondiciona-
mentos técnicos que retrasan o
arranque dalgún programa”.

O tema da emisión de parti-
dos de fútbol os sábado preo-
cupa de maneira especial aos
directivos da Televisión Gale-
ga “polo custo social que tén
pois levabamos 15 anos dando
fútbol en galego”, dixo Xesús
Iglesias, que ratificou a deman-
da presentada contra Mediapro
sobre un tema no que se vai se-
guir “insistindo e negociando”.

Virxilio Costas, director da
Radio Galega, lembrou que a
súa cadea xa fixo en xaneiro a
renovación de programas pre-
sentando “un novo estilo que
pretende ser máis urbán, cosmo-
polita e comprometido co país”.

Pastor Lorenzo, director de
Comunicación e Relacións Ex-
ternas, tamén abondou nos ar-
gumentos expresados por Xe-
sús Iglesias.♦

XELA CUÑARRO
Co novo cambio de imaxe da CRTVG retómase a polémica so-
bre cales deben ser os servizos que ten que ofrecer o ente públi-
co. O cambio vén unido ao recordo da promesa do director xe-
ral do organismo, Benigno Sánchez, de que a TVG contaría
cunha segunda canle antes de que finalizase este ano. Por outra
banda, topamos as “outras” cadeas, Radio Galega Música e as
emisións para América e Europa que, coa chegada da Televisión
Dixital Terrestre (TDT) pronto poderán verse na maioría das
pantallas galegas. Ante esta situación, cabe preguntarse: cal é o
estado actual e o futuro das emisións alternativas da CRTVG?

Radio e televisión pública galegas renovan a súa imaxe

Presentación da nova imaxe da Televisión de Galicia.                                                                                     OTTO / A.G.N.
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A obra de Bernard-Marie
Koltès, O regreso ao deserto,
abrirá o 20 de outubro no Salón
Teatro de Santiago a nova pro-
gramación do CDG. Baixo a di-
rección de Cristina Domínguez
Dapena, o espectáculo narra a
historia de Mathilde cando re-
gresa a Francia despois de vivir
exiliada durante anos en Alxe-
ria. Regreso ao deserto é unha
das tres producións propias que
se representarán no país até o
mes de xuño dentro dunha pro-
gramación coa que o CDG que-
re abrir novas liñas de traballo.

Fidelizar e diversificar o
público é outros dos obxecti-
vos cos que arranca a nova pro-
gramación. Desta banda o Cen-
tro inclúe no cartel dous espec-
táculos dirixidos ao público
máis novo. Un deles leva por
título Tarará-chis-pum. Esta
obra, creación colectiva de Ar-
tello Teatro Alla Scala 1:5, foi
o primeiro espectáculo profe-
sional de teatro infantil feito en
Galiza. Estreouse en 1978 na
Sala Carral de Vigo e a boa
acollida que tivo materializou-
se na realización de 90 fun-
cións e na súa prolongación en
cartel até setembro de 1981.
Case trinta anos despois os ca-
tivos poderán ver desde febrei-
ro, a historia dun rapaz, apren-
diz de pallaso, que perde a risa
na escola. A viaxe que se em-
prende para topala estará en
cartel até o mes de abril.

A outra aposta, enfocada ao
público escolar, é o espectáculo
de música e narración A cabana
de Babaiagá. Dirixida por Paula
Carballeira, e coa pequena Na-
tasha e a bruxa Babaiagá como
protagonistas, a obra retoma en
outubro a campaña iniciada a
principio de ano. O espectáculo
poderá verse no Teatro Principal
de Ourense do 4 ao 6 de outu-
bro, no Pazo da Cultura de Car-
ballo do 9 ao 11 e no Teatro Mu-
nicipal Lauro Olmo do Barco de
Valdeorras, do 17 ao 20.

Obradoiros e dramaturgo
xerente

Outra das novidades do CDG é
a creación da figura do drama-
turgo residente, responsabilida-
de que este ano recae en Cándi-

do Pazó. Durante este período,
Pazó será encargado de coordi-
nar o novo Centro de Creación
Dramática Contemporánea, co
que se quere impulsar a drama-
turxia galega a través do inter-
cambio de coñecementos e ex-
periencias, do fomento de pro-
xectos de investigación en novas
linguaxes escénicas e do ache-
gamento a disciplinas artísticas.

O Salón Teatro acollerá as
actividades deste Centro de
Creación, que darán comezo no
mes de novembro co curso Pis-
tas para unha dramaturxia da
actualidade. Cándido Pazó, o
dramaturgo valenciano Paco
Zarzoso e o portugués Abel
Neves, impartirán os tres obra-
doiros do encontro, de 15 horas
de duración cada un.

As obras que resulten deste
laboratorio serán publicadas. 

Como dramaturgo residen-
te, Cándido Pazó escribirá e di-

rixirá a terceira das producións
da temporada que baixo o títu-
lo de A Piragua, será presenta-
da a partir de abril. Nela Pazó
reúne a comunidade de propie-

tarios dun edificio para solu-
cionar a queixa dun deles, que
protesta pola presenza dunha
piragua nunha praza de garaxe.
A solución do conflito sérvelle

ao autor para tratar o tema da
violencia de xénero. A obra es-
trearase en abril e representara-
se até o mes de xuño de 2007.

Novas linguaxes

A nova tempada orientase ade-
mais cara as novas linguaxes
escénicas. Nesta liña, en xuño
de 2007 estrearase o espectácu-
lo Kamikaze, unha coprodu-
ción da compañía Pista Catro,
especializada no denominado
novo circo, e o CDG. Hernán
Gené é o encargado de dirixir a
sete personaxes radicais, no lí-
mite entre a vida e a morte en
cada unha das súas accións.

Por outra parte, o CDG asu-
mirá a xestión do Salón Teatro.
Neste último trimestre do ano o
espazo acollerá varias das pro-
xeccións de Cineuropa (do 21 ao
30 de novembro), a gala final do
Certame de Creación Coreográ-
fica de Galicia (25 de novembro)
e os espectáculos El señor
Ibrahim y las flores del Corán,
coproducido por Uroc Teatro e o
Centro Dramático Nacional (2 e
3 de decembro), Lorca eran to-
dos, da compañía Fila 7 (16 e 17
de decembro) e Woyzeck, a car-
go do Teatro Nacional San João
(21 e 22 de decembro). A pro-
gramación rematará coa Semana
de Teatro Infantil que se celebra-
rá do 26 ao 30 de decembro.♦

O regreso ao deserto abre a nova
programación do Centro Dramático
Con ela póñense en marcha nova liñas de traballo

A.N.T.
O regreso ao deserto, de Koltès, Tarará-chis-pum, de Artello, e A
piragua, de Cándido Pazó son as tres producións propias que se
inxiren dentro da programación que o Centro Dramático Galego
vén de presentar para a tempada 2006-2007. Con ela o CDG pon
en marcha novas liñas de traballo coas que se quere fidelizar e di-
versificar públicos, poñer en escena repertorios clásicos e con-
temporáneos, galegos e internacionais e apoiar outros xéneros
artísticos como o circo ou a danza. Ademais, dentro das novida-
des, créase a figura do dramaturgo residente, responsabilidade
que este ano recae en Cándido Pazó, que se encargará de coor-
dinar o novo Centro de Creación Dramática Contemporánea.

Cristina Domínguez e Ánxela Bugallo.



Título: Xelamonite.
Autor: Luís Paradelo.
Edita: Galaxia.

Cre o lector nas casualidades?
Habelas, hainas; ninguén o vai
negar, tamén afortunadas. Ás
veces certa que a ficción relata-
da nunha no-
vela ve acre-
centado o inte-
rese que pode
crear no lector
a raíz de que a
a c t u a l i d a d e
dispón aconte-
cementos que
poden semellar
tirados das sú-
as páxinas. Tal
é o caso desta
novela de Luís
Paradelo. Non
ben a novela
chega ás nosas
mans coñécese
a noticia de
que foi achada, nun zulo dunha
localidade próxima á fronteira
portuguesa, en terras lusas, un-
ha determinada cantidade de ex-
plosivos de fábrica caseira
acompañados de propaganda,
pertencentes a un grupo de vin-
dicación armada nacionalista
galega. Resulta un tema nada
frecuente nas nosas letras o da
loita armada, igual de infre-
cuente que a noticia que expe-
len os teletipos. Contando con
esa infrecuencia, a novela de
Luís Paradelo parecería un xogo
de posibilismo se fora editada
hai tres anos ou seis meses.

Mais hoxe non se pode dicir
o mesmo. Gañas dan de poñer-
se a lembrar ocorrencias dalgún
tipo de loita armada na narrati-
va galega. O cervo na torre
(Darío X. Cabana), por exem-
plo, a comentada a semana pa-
sada (Historia dun paraugas
azul) de Xosé Miranda, ou
mesmo o Retorno a Tagem Ata
(Xosé Luís Méndez Ferrín), in-
clusive se pode ver algo en As
galeras de Normandía (Ramón
Loureiro). Con todo hai unha
gran distancia entre calquera
que nos veña ás mentes a esta
Xelamonite. Esa distancia con-
siste en que á de Luís Paradelo
non se lle pode aplicar a etique-
ta de política ficción (a diferen-
cia das de Darío e Ferrín men-
tadas) e insírese claramente no
eido da narrativa realista (fron-
te á de Miranda ou Loureiro).
Son as novelas de Diego Amei-
xeiras (Baixo mínimos e a re-
cente O cidadán do mes) as que
ofrecen mellor termo á compa-
ranza, mais nestas non se aga-
cha, en maior ou menor grado,
a súa condición de pano de fon-
do das andanzas detectivescas.

Luís Paradelo, ponferradino
radicado en Ourense, relata un
acto violento consistente na co-
locación de material exploxivo
nunha minicentral da xeografía

galega. Do acto que o protago-
nista, unha vez, leva a cabo, vai
depender todo, porque en en-
trando nesa espiral resulta logo
moi difícil quererse fóra. E que-
remos, de propósito, agora lem-
brar Rúa Carbón, de Marilar
Aleixandre, onde constitúe o ei-
xo narrativo central, está am-
bientada en Euskadi e non na
Galiza, do resto establecése un
diálogo diáfano entre elas, e ta-
mén as dúas unha complemen-
tar intriga intimista integrada, o
mesmo que O fillo do acordeo-
nista de Bernardo Atxaga.

Con todo non é ese acto
violento o único foco de intere-
se que proxecta o discurso, non
é o único conflito que sostén a
trama. Canda el vai aparellado

outro de índole intimista. Ese
amor do protagonista, que é
frustración e desespero, acae
moi ben á hora de transmitir o
caos vital no que se atopa un ser
confundido, que non sabe moi
ben o que quere ou si; e velaquí
un dos aspectos que a novela
mellor traballa, e a que máis
tempo lle adica, bastante máis
que á violencia, trátase da con-
fusión-complicidade entre so-
ño-pesadelo, realidade e pasa-
do-presente. Un retrato segura-
mente moi realista, dá para ca-
vilar nesa mocidade sen expec-
tativas, de moito bar e ningun-
ha esperanza, mais consciente
de que lle están amargando a
vida e de que ten que facer algo
que rache para deixar de sentir-

se outro monicreque máis. Can-
do se lle brinda ao protagonista
ocasión para, dialecticamente,
criticar a vida acomodaticia,
pragmática dos que renuncia-
ron a querer mellorar a socieda-
de, a verdade é que resulta con-
vincente, sen dúbidas e eficaz.

O protagonista camiña as rú-
as de Ourense (é unha das nove-
las de máis grande periplo ou-
rensán, como nas novelas de
Ameixeiras mentadas, Sede en
Ourense, de Uxía Casal, e sobre
todo Os fillos do río, de Antón
Risco, revisitando só a narrativa
máis recente) entre xentes anóni-
mas, seres alleos, entes dotados
de movemento. Párase o narra-
dor neles, impórtalle describir a
sociedade que envolve e cría es-
te drama humano. Como conse-
cuencia o discurso ficará estabi-
lizado nun clima frío. Téndese a
comezar así os capítulos, amo-
sando o exterior del para despois
pasar a amosar o interior, oca-
sión propicia para rachar a frial-
dade, mais o tratamento da desa-
zón tampouco o logrará. De xei-
to que o descritivismo é amplo,
profuso, e resolto nos termos an-
tes indicados; só xa mediada a
novela empeza a dar sinais de
que coñece a quen está á súa vol-
ta, inclusive sabe interioridades,
historias, dos demais.

Case vén coincidir isto co
momento no que a trama come-
za espertar máis interese (e iso
que os exploxivos xa detona-
ran), aí polo metade da novela é
cando mellor se xera no lector
esperanza de que de verdade
está a piques de mudar o estatus
no que as personaxes estaba
instaladas, desencadearanse
acontecementos que ameazan
virar as súas vidas nunha espi-
ral de non retorno. Concreta-
mente no cuarto capítulo (a no-
vela ten sete) sobe moito a altu-
ra narrativa dun discurso no
que, sobre todo nos primeiros
capítulos, se abusa en exceso
do período curto, o cal dá lugar
a un ritmo de lectura rápico, pe-
ro monótono, no que a evolu-
ción da trama é pequena.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Reedición
histórica
Don Afonso VII , rei de
Galiza, e o seu aio o conde de
Traba, de Antonio López
Ferreiro, aparece agora, 121
anos
despois da
súa edición
orixinal,
nunha
versión en
galego que
publica a ‘Se-
rie Trivium’
de
Toxosoutos.
Estudo
historiográfico sobre unha das
etapas de maior esplendor do
reino galego da man do
primeiro grande historiador do
noso acervo.♦

De paseo
por Vigo
Xerais publica Vigo e comarca
camiñando, de Xosé Ramón
Varela Nogueiras, un
conxunto de
vinte rutas a
pé pola área
viguesa, con
mapas,
rutómetro, tru-
cos prácticos e
fotografías.
Descubrir os
montes Aloia e
Alba, albiscar a
paisaxe costeira desde o Gali-
ñeiro ou facer o roteiro dos fa-
ros agora fica algo máis
doado.♦

Disco-libro
Milladoiro é algo máis ca un
grupo de música. Nos últimos
trinta anos publicou máis de
vinte
discos e foi
referente da
renovación
da música
tradicional
galega. Para
homanexear
estes
músicos, Ga-
laxia edita un disco-libro, A
Galicia de Maeloc. Unha
fotobiografía, de Marcos Pé-
rez Pena, con epílogo de Ma-
nuel Bragado. Inclúe un cd
coa peza “Trasalba” nunha
edición especial.♦

Filosofía feminina
Inés Fernández Buxán publi-
ca As mulleres na filosofía,
un percorrido pola
influencia
feminina no
pensamento.
Desde a an-
tigüidade até
o século XX,
a filosofía ta-
mén recibiu
das mulleres
interesantes
conclusións.
Entre as auto-
ras analizadas, destacan
Cristina de Pizán, Mary
Wollstonecraft e Simone de
Beauvoir. Edita Baía.♦

Un retrato
segura-
mente moi
realista,
dá para
cavilar nesa
mocidade
sen
expectativas
de moito
bar e
ningunha
esperanza.

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

2. OLLOS DE AUGA.
Domingos Villar.
Galaxia.

3. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

4. XELAMONITE.
Luís Paradelo.
Galaxia.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. 1936. REPRESIÓN E

ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

2. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.

Francisco Martínez-López.
A Nosa Terra.

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

Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

4. GALICIA EN GUERRA.
Eduardo Rolland.
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)

Depresión e loita armada en Ourense
Luís Paradelo estréase con Xelamonite

Ilustración da portada de Xelamonite. Á dereita, o autor, Luís Paradelo.
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Título: O xuízo de Kaissa.
Autor: Pablo Roibás Painceira.
Edita: Mandaio.

A definición novela por entre-
gas posúe xa de seu unhas con-
notacións que nos transportan a
unha estación da paixón pola
lectura hai tempo esquecida. A
inqueda espreita do seguinte
capítulo, a voracidade coa que
se acolle unha nova entrega, a
sorpresa ante
as reviravoltas
que o autor in-
troduce para
manter alerta a
nosa atención
e prolongar a
tensión que
nutre a nosa
adicción ás
historias cons-
titúen a cerna
dun xeito de
ler que non
forma parte xa
dos nosos há-
bitos. E, non
embargante ,
non podemos
obviar que algunhas das obras
das que máis pracer obtivemos
os lectores de todos os tempos
naceron precisamente como
novelas por entregas.

Pablo Roibás Painceira foi
finalista do Premio de Novela
por Entregas do xornal La voz
de Galicia con O xuízo de
Kaissa, a súa primeira obra, e
semella non ter esquecido que
este é un xénero cuns códigos
que esixen precisión na dosifi-
cación da intriga, nos move-
mentos narrativos que se des-
pregan dediante do lector. Un-
ha exactitude tan rigorosa co-
mo a que cómpre para levar a
bo termo unha partida de xa-
drez. Xa que logo –e un tanto
sorprendentemente– opta por
contarnos xustamente iso, unha
partida de xadrez: a que o na-
rrador desputa nun torneo de
afeccionados. Cada un dos ca-
pítulos –das entregas, na súa
versión orixinal– correspónde-
se cun movemento dos xoga-
dores e mesmo vén acompaña-
do dun diagrama que explicita
a posición da partida nese mo-
mento concreto. Deste xeito,
cada modificación do tabolei-
ro, cada situación táctica, ten o
seu correlato nos cambios in-
troducidos pola estratexia na-
rrativa, pola evolución do rela-
to.

“A experiencia práctica
acredita que unha posición é
defendíbel en tanto non conte-
ña máis que unha debilidade”
dinos o narrador falando, natu-
ralmente, de xadrez. A posición
de Roibás elixindo esta formu-
lación para a súa novela conti-

ña unha debilidade: a de ser
susceptíbel de se converter nun
texto só apto para lectores ini-
ciados naquel xogo. Pero esa
febleza queda neutralizada gra-
zas a outra boa xogada que o
autor infiltra no relato aprovei-
tando a natureza lóxica da con-
tenda que se dá no taboleiro xa-
drecístico. A observación e a
dedución son as armas coas
que combaten tanto o xogador
de xadrez coma o detective pri-
vado, e isto facilita a transición
cara ao xénero políciaco que
Roibás é quen de lle imprimir á
súa historia. Un xénero policía-
co entendido na súa acepción
máis clásica, a holmesiana, a
que provoca a ilusión de que a
aplicación metódica da dedu-
ción é a chave da porta que le-
va á resolución de todos os
misterios. Aquela que, para pe-
char o círculo, se desenvolveu,
en gran medida, mercé á nove-
la por entregas.

Igual que nos relatos policí-
acos o motor que impulsa o
protagonista é o desexo de pe-
netrar na mente do criminal, na
partida que nos describe esta
novela –probabelmente en to-
das– a arela do protagonista é
instalarse no pensamento do
adversario para anticipar os
seus movementos. E o solilo-
quio do xogador-narrador, na

súa pescuda do outro, mestura
consideracións técnicas sobre a
táctica a seguir cunha serie de
concisos e expresivos apuntes
e digresións que, pouco e pou-

co, van xerando unha atmosfe-
ra de enigma por esclarecer
que mantén a atención constan-
te do lector e o seu desexo de
coñecer cal será a seguinte xo-
gada, o seguinte desvelamento. 

E iso é o notábel, o modo
en que Roibás crea esa sensa-
ción de que existe algo confuso
e turbio sen apelar a unha revi-
rada intriga, simplemente dei-
xando que os acontecementos
transcorran de maneira espon-
tánea. Para dar unha pista,
apuntarei que o conflito pro-
piamente dito só aparece cara á
páxina oitenta, nunha novela
de cen. E, emporiso, o clima de
misterio vai instalándose no
lector paulatina pero inexora-
belmente até conseguir que
cheguemos até esa altura da
novela sen case decatarnos,
amosando un autor cun pulso
narrativo seguro que acelera ou
ralentiza a acción con gran
equilibrio e só cos titubeos pro-
pios dunha obra primeiriza.

O xuízo de Kaíssa presénta-
senos coma un relato sinxelo.
Roibás quere contar algo con-
creto e faino sen ostentacións
estilísticas, mais cunha sobrie-
dade que lle outorga ao discur-
so unha atraente ambigüidade.
Porque a fin de contas, a meta
que persegue o narrador res-
ponde a necesidade de coñecer
o outro, de comprendelo, e isto
é o que lle outorga interese e
converte a obra en algo máis ca
unha novela entretida.♦

MANUEL XESTOSO

A
observación
e a
dedución
son as
armas
coas que
combaten
tanto
o xogador
de xadrez
coma o
detective
privado.

Literatura popular
Un músico aparece morto na
torre da illa de Toralla, en Vi-
go. Un novo caso para o
inspector Leo Caldas, que terá
que mergu-
llarse nos
buracos
máis
secretos da
sociedade vi-
guesa, axuda-
do –ou máis
ben atrapalla-
do– polo seu
axudante
Rafael
Estévez. Ollos de auga é a
primeira novela de Domingos
Villar, xa editada en castelán e
italiano. Edita Galaxia.♦

Literatura popular
A cancela, de Filomena Fraga,
é unha reedición, da man do
Concello de
Ames, do
compendio
de
creacións
desta
escritora de
Agrón, no
propio muni-
cipio de
Ames. Auto-
didacta e adi-
cada toda a
vida ao coidado da terra e da
familia, neste libro recolle len-
das, contos e poemas
populares que escoitou nos
seus 80 anos de vida.♦

Un día tecleando
Cid Cabido publica a súa nova
novela, Blúmsdei, unha obra
experimen-
tal que tra-
ta de deixar
ceibo o flu-
xo de
pensamento
para demos-
trar que é
imposíbel
contar. Cun
modelo de
narración se-
mellante ao
monólogo interior, o escritor
refire os conflitos da súa
propia escrita, sentado no
teclado do ordenador. Edita
Xerais.♦

Novela europea
Toxosoutos publica o terceiro
traballo narrativo do escritor
Xoán Fuentes Castro. Este
grovense de
74 anos
presenta
agora O
pescador de
cana, unha
novela que
xira ao redor
da soidade e
a incompren-
sión a través
de moitos es-
pazos de Europa. A busca do
amor, a saudade do pasado e as
paisaxes extremas son o contor-
no no que se desenvolven os
feitos, onde medran e minguan
os personaxes.♦

Unha novela de xadrez
tamén é unha novela policial
Roibás publica O xuízo de Kaissa, a súa primeira obra

Pablo Roibás Painceira.

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



Título: Salvador.
Director: Manuel Huerga.
Intérpretes: Daniel Brühl, Trisán Ulloa, In-
grid Rubio, Leonor Watling.
Produción: MediaPro.

Estas liñas están a ser escritas un
27 de setembro. Xusto o día no
que se cumpren trinta e un anos
das últimas execucións ordena-
das polo xeneral Franco. Aquela
serodia barbarie administrada
pola caseira xustiza do exército
da ditadura quen de seiturar por
fusilamento a vida de Juan Pare-
des Manot, Ángel Otaegui, Ra-
món García Sanz e os galegos
Xosé Luís Sánchez Bravo-Solla
e Xosé Humberto Baena Alonso.
E escríbense atentas ao ronsel
que xa logra debuxar unha péli-
cula que cobre o mesmo, e tan
recente como esquecido, tempo
histórico. “Salvador” chega aos
cines coa man produtora dun an-
tigo membro das Ligas Comu-
nistas da extrema esquerda anti-
franquista. O Jaume Roura que,
desde MediaPro, estivo detrás de
“Os luns ao sol” ou “El maquis
de la memoria”. Mais o ambien-
te político catalán, tan distinto do
Madrid da Cope, Gallardón e
Ana Belén ten moito que ver co
seu parto como tamén os com-
promisos orzamentais do “Me-
morial Democratic”, establecido
polo goberno tripartito da Gene-
ralitat de Catalunya. Algo ben
distinto, temos que dicir, do que
está a acontecer en Galiza onde,
as producións que –agora– se es-
tán a elaborar a conta da nosa
memoria antifranquista depen-
den máis da graciosa “invita-
ción” da TVG a determinadas e
amistosas produtoras que a unha
vontade política de restaurar o
agachado pola ditadura, a restau-
ración monárquica e o felipismo.

Nos primeiros anos da transi-
ción unha película como “La fu-
ga de Segovía” aínda era posí-
bel. Dirixida por Imanol Uribe

en 1981, nela, un extraordinario
Ovidi Montllor dáballe vida a un
dos presos internos naquel sinis-
tro cárcere. O desaparecido can-
tante e actor tomaba corpo de
Oriol Solé Sugranyes que agora
tamén é protagonista do filme
dedicado a Salvador Puig Antich
e que, na realidade tráxica da-
quela fuga lendaria, morrería a
mans da Garda Civil cando, xa
nos Pireneos, estaba a piques de
acadar a fronteira francesa. Unha
morte que puña fin en 1976 á tra-
xectoria activista dun dos crea-
dores e teóricos do grupo arma-
do antifranquista do que formou
parte Salvador Puig Antich que,
tanto en claves sociais como po-
líticas, foi estudado en libros pu-
blicados xa desde 1977–caso do
de Telesforo Tajuelo– ou por
man de André Cortade, Antonio
Téllez Solá e Carlota Tolosa. “El
MIL: una historia política” (Ali-
kornio, 2002), escrita por Sergi
Rosés Cordovilla, pasa por ser a
obra que con máis intensidade
analiza o seu diferencial activis-
mo mentres que, cal biografía
centrada en Puig Antich, o libro
de Francesc Escribano “Compte
enrrera: la història de Salvador
Puig Antich” (2001) vai ser quen
abra o camiño á realización do
filme de Huerga desde unha

compacta e documentada elabo-
ración e na que, á fin, descansa o
guión final dunha cinta que se
ben ten un arrinque tímido no ci-
nematográfico no tarda en coller
a onda do que finalmente vai ser
unha gran película.

A grandeza de “Salvador”
descansa no propio piar central
da historia a
narrar –e recu-
perar–, mais
tamén, nunha
escolla envi-
diábel dun
elenco que
chega a facer
totalmente crí-
bel, na prácti-
ca, todos e ca-
da un dos per-
sonaxes. En
especial o pro-
pio Puig An-
tich adoptado
por Daniel
Brühl e o Leo-
nardo Sbara-
glia abordando o funcionario de
prisións que remata contradito-
riamente achegado a quen o
franquismo vai agarrotar. Unha
posta en escena a da execucción
–ampla e mestra– que é debedo-
ra, en canto a caracterización, de
calquera dos verdugos do impa-

gábel filme de Basilio Martín
Patino “Queridísimos verdu-
gos”. As actrices-irmás de Salva-
dor, todas veraces (Olalla Escri-
bano, Carlota Olcina, Bea Segu-
ra, Andrea Ros) e o noso Celso
Bugallo, cal escenografía –xa é
común– e sen falar practicamen-
te nun filme que se expresa en
francés e español e catalán, cal
espello do represivo panorama
lingüístico baixo o franquismo.

“Salvador” é unha película
da que sen dúbida se poderá afir-
mar que chega tarde en canto his-
toria a contar. Os medos e as cen-
suras encobertas dunha democra-
cia asentada son semellantes ás
veces aos da ditadura que asasi-
nou a Puig Antich. Desde aquela
fuga de Segovia filmada por
Imanol Uribe pouca cousa máis.
Polo medio, “La noche más lar-
ga” (Jose Luis García Sánchez,
1991) unha fallida, distante mais
decente visión dos fusilamentos
de setembro do 75 e, practica-
mente, máis nada para ben dos
complexos memorísticos xera-
dos na sociedade civil do PSOE
gobernante. Sería triste confir-
mar que a realización dunha pelí-
cula apoloxética da infiltración
policial na ETA da transición co-
mo “Lobo” (Miguel Courtois,
2004) servise como desculpa á

contra ou posibilidade certa de
abordar, por fin no celuloide, o
activismo armado contra, tanto o
derradeiro como o epigonal,
franquismo. En todo caso, “Sal-
vador” abre o debate, unha volta
máis sobre a pena de morte e re-
porta argumentos para considerar
como lexítima a opción da loita
armada contra unha ditadura mi-
litar como a establecida en 1936
por Franco. Xusto a mesma que
se servía de “liberais” da caste de
Pío Cabanillas ou Manuel Fraga
para decidir ou apoiar directa-
mente o agarrotamento de Puig
Antich en marzo de 1974. Perso-
naxes estes, salvados pola histo-
ria e os historiadores da demo-
cracía española como o foron
igualmente, os oficiais e xefes do
exército español que compuxe-
ron o Consello de Guerra que
condenou a Puig Antich ou os
membros da Brigada Político-
Social que campaban coa tortura
en Barcelona. Os pactos da tran-
sición monárquica e constitucio-
nal serviron para custodiar o fun-
cionariado franquista e, nos me-
ses previos a execución de Salva-
dor, ensaiáronse, precisamente,
as compoñendas vindeiras. O re-
traimento naqueles días do
PSUC, o PCE e boa parte da opo-
sición satélite, especialmente a
asentada en Madrid, non axudou
nada á salvación do libertario ca-
talán. Máis ben o contrario.
Aquel PCE de Santiago Carrillo,
que poucos anos antes dirixía a
loita guerrilleira, pasou a consi-
derar a Puig Antich un terrorista
que só mereceu a solidariedade
sinceira da esquerda máis com-
prometida. Lembrar aqueles
comportamentos  infaustos servi-
ría para entoar un “I Si canto
trist” cal o que consegue pegar
aos espectadores nas súas cadei-
ras cando a voz de Lluís Llach
ponlle ramo a “Salvador”.♦

X. ENRIQUE ACUÑA
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Un canto xeral con Puig Antich

Daniel Brühl, abaixo, interpreta a Salvador Puig Antich, á dereita.

O ben
escollido
elenco
chega
a facer
totalmente
críbeis
todos
e cada
un dos
personaxes
da película.



Publicouse nestes días pasa-
dos o adianto dunha investi-
gación británica que, me-
diante estudos estatísticos de
ADN, confirma antigos con-
tactos de poboacións do no-
roeste peninsular e as illas
británicas. Son fiábeis?

Sono. Cando fixen os meus
primeiros estudos, hai tres déca-
das, non se facían os actuais tra-
ballos xenéticos. A noticia co-
menteina cunha bióloga e díxo-
me que se determinadas carac-
terísticas do cromosoma mascu-
lino Y se repiten da mesma ma-
neira en ambas poboacións po-
dería establecerse unha relación
xenética entre culturas antigas.
Posibelmente haberá que vali-
dalo con mostras máis amplas.

En que se basaban os es-
tudos que vostede fixo?

Na análise dos testemuños
lendarios, como o famoso Libro
das Invasións irlandés, que se
escribiu no século XI pero coa
orixe no VIII e IX; tamén nos
textos clásicos de César e Pli-
nio sobre os barcos de coiro
que había nas Illas Británicas,
na Galia e na Hispania e final-
mente nos datos arqueolóxicos
que a mediados dos 70 había
sobre as relacións entre Galiza
e as Illas Británicas. Axudeime
tamén dos vestixios etnográfi-
cos, a pervivencia das embarca-
cións de coiro e a interpretación
que fixen dalgúns petroglifos
da costa atlántica europea (Bre-
taña, Escandinavia ou Galiza).

Pasados trinta anos daque-
les primeiros traballos, sostén
as mesmas conclusións?

Non hai moito descubriuse en
Santa María de Oia un petroglifo
interesantísimo que, para min, é
unha embarcación de xuncos ou
papiros, datada sobre o ano 2000
antes da nosa era. Iso demostra
que por esa época remota se na-
vegaba polo Atlántico en embar-
cacións desa fasquía. Que pasou
cando esas poboacións non ato-
paron papiros e dificilmente xun-
cos? O paso seguinte debeu ser a
conversión en coiro desas naves
respectando a estrutura. Por iso
hai similitude entre as embarca-
cións dos gravados escandinavos,
algúns bretóns e outros do deser-
to de Nubia e do Exipto de épocas
predinásticas. Iso quer dicir que
poboacións de Galiza e de Portu-
gal deberon chegar ás illas britá-
nicas moito antes ca os celtas.
Outro testemuño a favor desta hi-
pótese é que até hai poucos anos
se empregaban en Portugal em-
barcacións de xuncos, na costa
occidental de Marrocos e nalgúns
lagos africanos, e sorprendemen-
te na costa occidental de Irlanda
aínda se facían barcos con arma-
zón de xuncos semellante ás de
coiro que aínda hoxe se empre-
gan, substituíndo as peles por lo-
na embreada.

Do que se trata é de saber
como se relacionan as poboa-
cións nesas épocas?

Iso ímolo sabendo polos res-
tos arqueolóxicos. Na Galiza a
meirande concentración de dól-
mens está na Costa da Morte,
penso que porque as poboacións
chegaron por vía marítima. A pe-
netración á Meseta coido que ta-
mén foi por vía fluvial, cara Sala-
manca, onde aparecen dólmens

coa mesma orientación astronó-
mica que os galegos ou os irlan-
deses. Se esa xente veu ou foi por
mar tivo que facelo con embarca-
cións de xuncos ou papiros. Ana-
vegación de Galiza a Bretaña é
moi curta, de apenas 800 quiló-
metros. Para facernos unha idea
só hai que mirar o camiño que
fan hoxe os caiucos, en malas
condicións e sobrecargados, des-
de as praias de Senegal ás Cana-
rias. E un caiuco é unha piragua.

A relación destas investi-
gacións co celtismo fai obri-
gado preguntarlle pola seve-
ra crítica deste concepto por
parte dalgúns autores.

O problema é que houbo un-
ha postura bestial contra o celtis-
mo como reacción aos erros que
se cometeran, interpretando co-
mo celta todo o que era prehistó-
rico. En lugar de adoptar unha
posición intermedia pasouse ao
extremo contrario onde nada é
celta. Iso, unido a que esta reac-
ción comeza na etapa da Ditadu-

ra, por temor a que o celtismo se
convertise nunha cuestión na-
cionalista, fixo que se fomentase
o anticeltismo, o que contribuiu
moito a deteriorar unha posición
científica. O mundo celta é moi
antigo, pódese remontar ao ano
1000 a.n.e., cun preceltismo na
área atlántica que foi evolucio-
nando posibelmente con rela-
cións entre as fisterras atlánticas,
por iso as semellanzas no folclo-
re, nas lendas e nas crenzas. Co-
mo exemplo, a lenda escocesa,
bretona e irlandesa que explica a
orixe dos dólmens é igual á gale-
ga: unha muller que vai polo ar
levando pedras na cabeza, ao
tempo que amamanta a un neno
e vai fiando coa outra man para
deixar cair onde lle parece unha
pedra que forma o dólmen. Non
podes dicir que esa coincidencia
veña da época romana porque en
Escocia e Irlanda apenas entran
os romanos. Todos traballamos
en hipóteses, pero podemos arre-
cadar datos etnográficos, arque-

olóxicos e tamén lingüísticos
que afiancen unha teoría.

A aventura
dos barcos de coiro

En 1975 e 1978 botan senllas
embarcacións (Borna e Breo-
gán) feitas con vímbios e coi-
ro que son unha experiencia
singular en Europa.

A realización daqueles pro-
xectos era pioneira e arriscada,
ademais de moi cara. Era a se-
gunda experiencia de arqueoloxía
náutica experimental que se facía
en Europa, despois da Scandina-
via, nos anos 60, pero este coas
peles curtidas por métodos mo-
dernos. O obxectivo era demos-
trar que se podía construir unha
embarcación cos medios técnicos
que se supuñan na época e que
podía navegarse con ela, por flo-
tabilidade, estanqueidade e con-
dicións mariñeiras. Non puide-
mos saber se o Breogán chegaría
a Irlanda, algo moi interesante do

ponto de vista publicitario, pero
que non tería demostrado máis do
que fixo. Máxime cando na
prehistória é posíbel que saísen
pequenas flotas para poder garan-
tir que algún barco chegara. Se-
guindo co exemplo de antes, se-
guramente saen máis caiucos dos
que chegan ás Canarias.

Por aqueles anos eran fa-
mosas as experiencias de
Thor Heyerdahl.

Despois da Kontiki en 1947,
Heyerdahl construiu dúas balsas
de papiros, a Ra I e II. Con esta
última fixo unha travesía sorpren-
dente, desde Exipto, polo norte de
África e atravesou o Atlántico,
percorrendo 4.000 millas até as
illas Barbados. Coincidindo no
tempo coa Breogán, o inglés Tim
Severin reconstruiu un barco de
coiro para demostrar a lenda de
San Barandán, que fala da chega-
da a América cun barco de coiro.
E Severin chegou. Mantiven moi-
to contacto epistolar con el, por-
que me preguntou moitos datos
do Breogán e do Borna, sobreto-
do do xeito de coser o coiro e de
impermeabilizar as peles.

Toda a tecnoloxía daque-
les barcos ideouna vostede?

Todo o fixemos nós, desde
cortar os vimbios para facer a es-
trutura, a procurar os artesáns
que nos axudaran a construíla, o
curtido tradicional das peles ou a
realización das velas. Os primei-
ros cesteiros tomáronme por chi-
flado pero ao final dei con quen
se animou a facelo, e aceptou que
se podían entrelazar os vimbios
máis alá da súa longura. O curti-
do fíxose polo vello sistema. Ho-
xe ningún curtido usa o sistema
de cortiza de carballo, e as peles
destes dous barcos estiveron seis
meses sumerxidas en alxibes e
despois de secar tratáronse con
sebo para impermeabilizalas. Pa-
ra o cosido tivemos a sorte de
atopar un zapateiro de Noia que
lembraba o vello sistema co que
se facían as botas dos mariñeiros
galegos no século XIX, e iso foi
eficaz porque ambas naves foron
estancas por completo. O Breo-
gán tiña once metros e levaba
52.000 puntadas. Foi un traballo
de meses de dous zapateiros. 

Como foi a aventura no mar?
O Borna saiu ao mar en Do-

maio en agosto de 1975. O Breo-
gán, botou metido no mar seis
meses, sen que lle entrase nada de
auga. Costeou moito e despois,
aínda que tivemos problemas le-
gais, chegamos a sair sen permiso
en marzo de 1978, da Coruña,
con mal tempo e unha tripulación
de dez persoas, para intentar pa-
sar a Marola, que non o consegui-
mos, porque cambiou subitamen-
te o vento e levábanos ás rochas.
O Borna pódese ver hoxe no Mu-
seu Arqueolóxico da Coruña e o
que queda do Breogán, que pasou
un tempo á intemperie, está no
Museu Naval da Armada en Fe-
rrol. Gárdanse as velas de liño e
coiro de cabalo, que se expuxeron
non hai moito no Museu Luís Se-
oane e consérvanse filmacións e
fotografías daquelas travesías.
Quizais sería unha boa idea facer
un documental para cando se
cumpran 30 anos, porque pagaría
a pena lembrar como se fixo todo
aquelo en tempos en que a Uni-
versidade galega era arcaica.♦
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Fernando Alonso Romero
‘As últimas informacións sobre a relación

entre galaicos e británicos son críbeis’
XAN CARBALLA

Profesor de Historia e Cultura dos Países de Fala Inglesa na Facultade de Fi-
loloxía da Universidade de Santiago, Fernando Alonso Romero (A Coruña,
1944), é autor de numerosos traballos sobre as relacións de Galiza e outros pa-
íses atlánticos, e pioneiro en Europa das experiencias de arqueoloxía náutica
experimental, coa construción e navegación das embarcacións Borna e Breo-
gán en 1975 e 1978, que recrearon artesanalmente os antigos barcos de coiro
usados polos habitantes de Galiza para chegar á Bretaña, Inglaterra ou Irlanda.

XAN CARBALLA



Títulos: El Arte. Conversaciones imagina-
rias con mi madre / O lado da sombra. Có-
mic dos anos 70.
Edita: Reservoir Books Mondadori / Funda-
ción Luís Seoane.

Arte para ler neste verán que xa
pasou, e aí estaba lendo, botado
na toalla, coa pel untosa de pro-
tector 20, baixo o parasol e  coas
ondas de Báscoas aos meus pés.
Fun dar con El arte. Conversa-
ciones imaginarias con mi madre
de Juanjo Sáez (un mozo que, ca-
sualidade, tiña na Revista de
Agosto de El
País unha tira
diaria), un libro
este que vai xa
pola 3ª edición.
Primeiro que
nada teño que
confesar que,
entre as miñas
moitas eivas,
está a de non
ser lector habi-
tual de cómics
(agás os de Ralf
König, o cal,
por certo, pásalle a moitos dos
que len a König). Nesta ocasión
merquei o volume de Juanjo por-
que era un cómic que falaba de
arte, e iso non soe ser, coido eu,
algo habitual e porque, ollándoo,
semellaba unha reflexión diga-
mos popular dunha Arte que o
propio autor escribe con maiús-
culas. O autor (ao parecer ben co-
ñecido xa por un libro anterior de
notábel suceso titulado Viviendo
del cuento) caracterízase (véxase
www.juanjosaez.com)  por un es-
tilo inxenuo, pobre e mesmo naïf,
sexa polo modo en que debuxa
os personaxes  sexa pola propia
escrita que o achegan ao infantil,
ao precario, ao feble. Pero que
tampouco ninguén vaia buscan-
do un libro de aventuras, nin de
historietas ao uso, porque se trata

máis ben, dun libro de conversas
do autor consigo mesmo e co lec-
tor, un dietario de pensamentos
lixeiros e ciscados, onde cavila
da arte e de certos artistas de an-
tes e de agora mesmo (a parte
máis morbosa claro, polo que ten
de crítica descarnada a coñecidos
artistas españois da actualidade). 

Ao cabo, o libro posúe un
xeito absolutamente eficaz de
explicar a arte contemporánea
as nosas nais e ás nosas amiza-
des, sempre escépticas e incré-
dulas coa arte do século XX.
Certo que os especialistas na
arte contemporánea non atopa-
rán no libro nada novo nin des-
coñecido, pero serviralles co-
mo útil achegamento, unha
volta máis, á realidade, a ese
mundo real das nosas nais e in-
fieis varios  e, daquela, o volu-
me de Juanjo Sáez ten o mérito
de servir para equilibrar o ba-
lanzo entre uns e outros, é di-
cir, entre a fe cega dos crentes

e o desprezo taxativo dos ateos
da arte contemporánea.

Unha volta aos Patiño,
Marín, Barro, Díaz etc.

É seguro que o cómic de Juanjo
Sáez fixo que fose á procura dun
catálogo que dormiñaba nos
meus andeis (destino frecuente
dos catálogos tras sucesivas olla-
das e case nunca lecturas). Tratá-
base de Cómic dos anos 70, se-
gundo volume de O lado da
sombra, proxecto que dirixiu An-
xo Rabuñal e editou a Fundación
Luis Seoane co gallo daquela ex-
posición. Aí estaban os cómics
que van de 1971 a 1975 dos, ho-
xe deseñadores, Xosé Díaz e Pe-
pe Barro, dos xa finados Xesús
Campos e Reimundo Patiño, de
Antón Patiño e de Xaquín Marín.
A mín particularmente parécen-
me sumamente interesantes for-
mal e plásticamente os traballos
deste último (agora arrombada a

súa tira diaria ás páxinas de ver-
bas cruzadas de La voz de Gali-
cia). E en todos esas historietas
que vou debullando na morneza
das tardes deste verán que xa
marcha atopo devezos por un pa-
ís normalizado, arelas por un pa-
ís grande e avanzado. 

O singular desa lectura rea-
lizada entre afeites, auga salga-
da e area a ecoarse polas follas
do catálogo, era descubrir canto
do reclamado polos autores ne-
sas viñetas aínda segue a procu-
rarse sen conseguirse. E se non
ollen cara a ese extraordinario
debuxante que é Pepe Carreiro
cismando a espertarnos e espi-
lirnos e a quen, por certo, pre-
gunto, non sería o momento  de
que esta consellaría de cultura
actual se lembrase de argallarl-
le unha grande exposición que
documentara toda a súa laboura
xornalística?♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Non sería
o momento
de que
unha
grande
exposición
reunise
o labor
xornalístico
de Carreiro?

Un cómic para entender a arte actual e unha
lembranza da banda deseñada galega dos 70

A tristura
cultural
de Miraxes
Por mor dos negros fumes ou por
arredar das caravanas de coches
en eterna procesión domingueira
cara as praias algúns domingos
era cousa de ficar na casa e aí, á
sombra das persianas baixas, fica-
ba estarricado no sofá, ollando ca-
ra Miraxes o programa cultural da
G (bendita mudanza!). Se queren
coñecer a morna tristura cultural
da nosa televisión fiquen un do-
mingo despois de xantar ollando
para  ese programa. E iso que xa
os aviso de antemán de que foi
mellorando de xeito gradual den-
de que nacera. En Miraxes case
todo está mal. Está mal o horario
de emisión (un domingo despois
de comer). Está mal o nome que
lembra inequívocamente a Mira-
das 2, programa que se emite con
moita máis fortuna, axilidade, va-
riedade e graza todos os días na
segunda canle de tve. Está mal o
formato que nin é axenda cultural
(por minguada) nin monográficos
temáticos (o tempo resulta unha
vez máis unha pexa para tratar cal-
quera tema cun mínimo de xeito)
nin actualidade cultural (ás veces
reseñan cousas de arte que só serí-
an tolerábeis na vella tvg) nin dan
moito de sí as entrevistas (se ben,
quizais sexa o menos malo). Os
presentadores, mália os seus peite-
ados à la mode, resultan aparva-
dos, moi pouco dinámicos e tele-
xénicos (con todo ela é bastante
mellor ca él) e iso que foron
aprendendo e mellorando e sol-
tándose moito, moito dende os ini-
cios. E en fin, por estar mal, estao
tamén a propia cabeceira do pro-
grama que ten un deseño penoso.
Sempre hai algo referido ao mun-
do da arte mais escusan lembrarse
de conectar o televisor para velo
(eu por máis que teño insistido
con fe de novicio en darlles unha
oportunidade, sempre fico aburri-
do do modo en que envolven e de-
senvolven ese pack cultural sema-
nal). Claro que para compensar te-
ñen vostedes na radio galega o
Diario Cultural, contra as 15.10
de luns a venres. Magnífico sem-
pre e ideal para encarar calquera
estación, tamén este outono que
xa asoma pola fiestra.♦

X.M.B.B.

Doble páxina de Juanjo Sáez dun conto infantil para Laboratorios Almirall.

As árbores son os máis grandes e lonxevos dos seres vivos

ARBORES DE GALIZA
Unha obra de

Adela Leiro,
Mon Daporta,

Víctor M. Caamaño,
Manuel Núñez,

Isaac Pontanilla e
Xoán Colazo.

A NOSA TERRA



Moitas tardes pasamos xo-
gando á chave no parque.
Só que nós, xogabamos con
pedras. Agora, non hai nin
chaves nin pedras, polo me-
nos nese parque. Moito nos
doeu cando as sacaron,
mesmo deixamos de ir pa-
sar as tardes alí. Por sorte,
hai quen se adica a recupe-
rar estes xogos, así como os
espazos nos que practicalos,
todo para que non se aban-
done algo que supón máis
que unha determinada for-
ma de xogar, senón que vai
máis alá e supón unha ver-
dadeira forma de ser. Así, a
Asociación Galega do Xogo
Popular e Tradicional
(AGXPT) levou a chave ao
Festival Internacional de Xo-
gos na Rúa (Tocati), celebra-
do en Verona os pasados
22, 23 e 24 de setembro. Es-
ta actividade enmárcase no
labor xeral de recuperación
dos xogos tradicionais gale-
gos que vén realizando esta
asociación, con actividades
adicadas a coñecer e expli-
car os esquecidos xogos po-
pulares. Estas inclúen a difu-
sión dos diversos xogos así
coma o apoio a calquera ti-
po de iniciativas que com-
partan os obxectivos da
asociación e que sirvan para
dar a coñecer o noso patri-
monio. Así, enmarcado nes-
te labor e como representan-
te da cultura galega, os visi-
tantes do Festival (o ano pa-
sado calcúlase que foron
85.000 cada día), puideron
aprender o xogo da chave.
Para representar a Galiza
no festival foron dúas as
modalidades de chave elexi-
das: a chave de 2 aspas (a
de Ourense) e a de “lingoa”
(de Compostela). Acudiron a
Verona representantes das
Asociacións Culturais e De-
portivas da Chave de Ouren-
se e Santiago, en represen-
tación de cada unha das
modalidades. O xogo foi ex-
hibido, xunto cos de outras
comunidades europeas, che-
gando a un total de máis de
50. Unha cantidade que fa-
voreceu o intercambio entre
asociacións que se adican a
este tema así coma a consta-
tación dos parecidos e dife-
renzas entre os diversos xo-
gos populares. Porque estes
son un reflexo da vida dos
pobos, coma afirma o mes-
tre e membro da AGXPT Pa-
co Veiga: “o catálogo lúdico
tradicional transmite incons-
cientemente, formas de vida,
medos, tabús, crenzas ou
maneiras específicas de nos
enfrontar ao medio. Doutra

maneira, os xogos popula-
res e tradicionais que confor-
man o noso catálogo lúdico
específico están impregna-
dos, sen que nos decatemos,
do ser galego. Esta asevera-
ción non entra en contradic-
ción co feito de que existan
moitos xogos galegos co-
múns a outras culturas pró-
ximas, e mesmo non tan
próximas, pois formas de vi-
da semellantes e un rico in-
tercambio cultural teñen que
ter producido similitudes ta-
mén na cuestión lúdica.”

Iniciativas para recuperar
a nosa cultura

A AGXPT está integrada en
Brinquedia, a Rede Galega
do Xogo Tradicional, que
destaca pola súas iniciati-
vas para recuperar a cultu-
ra galega nestas manifes-
tacións concretas. Brinque-
dia denuncia “que, malia
existir tantas iniciativas, o
xogo tradicional non se
atopa recoñecido social-
mente, véndose relegado
habitualmente a unha se-

gunda plana.” Relaciona-
do con isto afirman que os
xogos tradicionais perde-
ron pulo entre a xente mo-
za e que veñen sendo un-
ha práctica do sector máis
adulto da poboación así
coma unha reivindicación
da que só se encargan as
asociacións de recupera-
ción. Cabe destacar o caso
da Asociación da Chave de
Ourense, que para desen-
volver a súa actividade ten
que estar inscrita na Fede-
ración de Petanca.♦
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A  CHAVE viaxa

a Verona
XELA CUÑARRO

Debú da

Selección

Nacional

Galega de

Billarda

O pasado 24 de setem-
bro xogouse en Castri-
llón, Asturias, o partido
que supuxo o debut das
seleccións de billarda
tanto galega coma astu-
riana. O triunfo foi para
a galega, por 27-21. A
selección galega, alcu-
mada “A auténtica”
ofreceu, facendo honor
ao seu nome, unha au-
téntica demostración de
forza frente a tamén
debutante Asturias. A
“Auténtica”, composta
por Bixi, Ginés, Calvete,
Carmiña, Toño, Teresa,
Vicente, Ana de Louren-
zá, Sevando, Ana, Xer-
mán e Ismael dos que
dez titulares saltaron ao
campo enfrentouse ao
equipo astur, que tamén
debutaba en Piyarnu. A
pista foi testemuña dun
partido dos de verdade,
deses nos que o xogo
en si mesmo é o verda-
deiramente importante.
Partido que a chuva
non conseguiu emba-
zar, só suspender mo-
mentaneamente. Tras
este parón o equipo ga-
lego desigualou o parti-
do para darlle a victoria
a selección galega. Os
dous equipos arrastra-
ron ducias de siareiros
até o campo aínda que
contrastou o desplegue
de medios asturianos
en contraposición coa
cobertura dos galegos,
coma denuncian dende
a propia selección de bi-
llarda. Dende esta ta-
mén protestan polos
obstáculos de todo tipo

que topan á hora de de-
senvolver a súa activi-
dade ao mesmo tempo
que destacan o paso
adiante que supón o de-
but da selección men-
tres esperan que este
sexa o primeiro pero en
ningún caso o último.♦



M.B.
Concertos para todos os gus-
tos, espectáculos cómicos, pa-
sacalles, monicreques para os
cativos, contacontos, activida-
des deportivas, unha feira
multisectorial e diferentes ex-
posicións son algunhas das ac-
tividades que compoñen o pro-
grama do San Froilán que este
ano estrea a lenda de Festa de
Interese Turístico Nacional.

Ecléctico é a palabra que mellor
pode definir o programa que este
ano artellou o concello de Lugo
para festexar o San Froilán, un
cartel que se desenvolverá du-
rante oito días e no que conviven
o flamenco de Rosario, a rumba
de Huecco, o rock de Loquillo, a
gaita de Susana Seivane, a festa
Lamatumbá e no que non falta
animación de rúa, monicreques e
contacontos, orquestras, exposi-
cións e o polbo á feira.

A pequena dos Seivane será a
encargada de ler o pregón inaugu-
ral da festa, que este ano por pri-
meira vez goza do recoñecemen-
to do Ministerio de Industria e
Turismo como Festa de Interese
Turístico Nacional, e que repite a
experiencia do San froilanciño,
con toda unha serie de activida-
des para os máis cativos entre as

que se atopa o Festival Interna-
cional de Monicreques e o con-
certo dos Lunnis o 7 de outubro.

A Praza de Santa María acolle
o 4 de outubro o concerto de Ro-
sario, que presentará os temas do
seu novo traballo Contigo me voy.
Con esta actuación, que terá lugar
as dez da noite, ábrense os máis
de vinte concertos programados
que reunirán na capital luguesa ar-
tistas que despuntan no panorama
musical galego e no internacional,
cos que se quere abarcar todos os
estilos e todos os públicos.

A poesía intimista de Pablo

Milanés escoitarase o 5 de outu-
bro. O músico cubano ofrecerá
en directo os temas do seu traba-
llo Como un campo de maíz, no
que revisa creacións da súa mo-
cidade. Esa mesma noite subi-
ranse ao escenario Loquillo y los
Trogloditas para presentar o es-
pectáculo Hermanos de sangre.

Dende Cuba, e coa resaca
que deixa recibir un goya pola
colaboración na autoría BSO da
película Habana Blues, achégase
a Lugo o venres 6 X Alfonso co
traballo Civilización.

O domingo das mozas, a músi-

ca correrá a cargo dunha das gai-
teiras que están a acadar máis sona
internacional. A partir das 20 ho-
ras, Susana Seivane mostrará o seu
terceiro traballo Mares de tempo,
no que a interprete mestura o son
da gaita coa súa propia voz. Des-
pois do folk, na carpa do Semina-
rio daranse cita os sons canallas de
Huecco. Este artista achega ao San
Froilán o seu primeiro traballo Pa’
mi guerrera no que mestura o
mambo, a rumba e o pop con pun-
tos de hip-hop, punk e ska.

A recta final das festas terá
como convidado a Falete, que

presentará o seu novo disco de
copla Puta mentira.

Ismaël Lô, coñecido por moi-
tos como o Bob Dylan africano,
actuará o 12 de outubro. O can-
tante senegalés interpretará temas
destacados do seu repertorio, en-
tre eles o Tajabone, que xa forma
parte da memoria colectiva pola
película Todo sobre mi madre, de
Almodovar. O cartel deste ano,
que conta ademais coa presenza
de Holywater, Ocean’s garden,
Juan Rivas, La banda del camión,
The Gift, Silvia Supersttar, Iván
Ferreiro, Najwa, Nena Daconte,
Ojos de Brujo, Lamatumbá e Os
Festicultores, pecharao Barricada.

San Froilanciño

Para os cativos porase en marcha
o San Froilanciño, unha progra-
mación específica para rapaces
que combina monicreques, maxia
e animación de rúa. Un ano máis
celebrarase o Festival Interna-
cional de Monicreques do 5 ao 12
de outubro, que este ano contará
coa participación de compañías
como Títeres Cachirulo, coa obra
O libro da selva, Teatro Kristall
que porán en escena Tears of the
river, Sala Yago con Cucho, Coco
e o dilema 6 ou os arxentinos El
Abrojito con Trapitos y señales.♦
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A.N.T.
O novo número da revista
Arraianos, editada en Celano-
va, está adicado monografica-
mente ao poeta Celso Emilio
Ferreiro, cando se cumpre o
seu noventa e cinco aniversa-
rio. Coordenado por Aser
Álvarez, este volume inclúe
materiais de grande interese
para seguir a traxectoria do
autor de Longa noite de pe-
dra, tanto do ponto de visto li-
terario como político, con
achegas que son fundamentais
para reconstruír a biografía
dun dos poetas galegos con-
temporáneos de máis inciden-
cia popular. A revista distri-
buiuse en librarias de diferen-
tes cidades e nas principais lo-
calidades arraianas buscáron-
se pontos de venda alternati-
vos: en Muiños, Terradomillo
e Supermercado Placido; en
Lobios, Quiosco Miguel; en
Lobeira, Supermercado As
Conchas ou en Pitões das Ju-
nias Taberna Terra Celta.

Xunto cunha entrevista
inédita que lle deu a Miguel
Castelo en 1978, a revista in-
clúe colaboracións de Manuel
Vilanova, Ramón Nicolás,
Xosé Benito Reza, o seu fillo
Luís Ferreiro, Alonso Monte-

ro, Benedicto García Villar e
Carlos Xohán Díaz, entre ou-
tros, e unha entrevista con
Méndez Ferrín. Especialmen-
te interesante resultan as apor-
tacións documentais do epis-
tolario de Celso Emilio, que
se dirixía en termos durísimos
a moitos dos seus coetáneos,
sobre todo no referente á po-
lémica creada arredor do seu
Viaxe ao país dos ananos. Ca-
ra o centenario en 2011 faise
especialmente interesante tan-
to unha biografía como unha
obra completa definitiva.

Quen queira saber máis da
revista Arraianos pode con-
sultar a sinxela e completa
web, www.arraianos.com.♦

Ecléctico SAN FROILÁN

Najwa e, á dereita, Loquillo, dúas das actuacións do San Froilán.

VâÅÑÜxtÇÉá tÜÜt|tÇÉ

ÑtÜt VxÄáÉ XÅ|Ä|É



M.B.
Diablito Beer volve ás an-
dadas. Despois de presentar no
“Viñetas desde o Atlántico” a
obra Onde ninguén pode che-
gar, gañadora do primeiro pre-
mio Castelao, o debuxante Da-
vid Rubín estréase no mercado
portugués co álbum Os deuses
caídos e ultima a súa próxima
obra con Astiberri. É probábel
que pronto franceses e italia-
nos podan saber das derrotas
vitais dos antiheroes de Rubín.

En agosto apareceron por fin
editadas as peripecias vitais do
Ulises co que David Rubín aca-
dou o primeiro premio Castelao
de Banda Deseñada, un super-
heroe de mandíbula prominente
e disfrace enmascarado vencido
pola tristeza tras a ruptura coa
súa parella. Máis dun ano des-
pois de recibir o premio, a his-
toria titulada Onde ninguén po-
de chegar foi presentada na lin-
gua orixinal na que foi concibi-
da, o galego, no salón Viñetas
desde o Atlántico. Alí, o autor
tamén deu a coñecer o álbum
Corazón de tormentas, editado
baixo o selo de Polaqia, coa co-
laboración da Casa da Xuventu-
de de Ourense.

Pero a historia Onde ninguén
pode chegar, que agora sae á luz
con máis de 50 páxinas, editouse

de forma abreviada dentro do li-
bro El circo del desaliento (Asti-

berri), o primeiro ál-
bum longo de David
Rubín. A obra que tira
agora edicións Lea
non é, en palabras do
autor, “un capítulo en
galego do álbum en
castelán de Astiberri,
senón a historia do ori-
xinal realizada para o
concurso”. “Agardaba
que a edición en gale-
go saíse antes que El
circo del desaliento,
pero por cuestións
alleas a min non puido
ser” sinala o autor. 

Ademais de en es-
tabelecementos especializados,
Onde ninguén pode chegar, po-

de mercarse en librarías xenera-
listas, todo “un avance” para
Rubín, que coida que até o de
agora tebeos coma este “non ti-
ñan cabida no mundo editorial”.
“O cómic vende máis que o en-
saio, por iso me estraña que non
se dediquen andeis nas librerías
a este xénero, pero cómpre mirar
cara o futuro, especialmente
agora que as editoras de fóra te-
ñen as gadoupas postas en nós”,
comenta David Rubín.

Portugal, Francia, Italia

David Rubín ademais estase a
lanzar ao mercado internacional.
Está previsto que en outubro se
publique en Portugal Os deuses

caídos (Ediçiões Polvo), unha
escolma de catro historias entre
as que se inclúe Onde ninguén
pode chegar e A sombra que me
afoga, publicada no fanzine Bar-
sowia, na que Rubín ofrece unha
visión a pé de rúa dos heroes.
Con ela achegarase ao Festival
de Banda Deseñada de Amadora.
Tamén se está a negociar a edi-
ción da obra en Francia e Italia.

Por outra parte, en novem-
bro sairá o novo álbum do autor
en Astiberri. A obra que levará
por título La tetería del oso ma-
layo, un compendio de historias
na que os protagonistas, toda
unha colección de animais an-
tropomorfos, se deixan caer por
esta tetaría. ♦
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A lingua
de festa

M.B.
O Porriño celebra este sábado 30 a primeira Festa da Lingua, un-
ha cita organizada dende o Departamento de Normalización Lin-
güística do concello coa que persegue normalizar a nosa lingua
levando a literatura e a lingua á rúa. 

Os actos comezarán a partir das 10:30 coa apertura dunha fei-
ra na que se amosarán iniciativas asociativas e empresarias que
teñen o galego como sinal de identidade. A libraría Andel, o pe-
riódico A Peneira, a discográfica Falcatruada, Aduaneiros sem
fronteiras, a revista Malladoira, ADEGA e a Mesa pola Norma-
lización Lingüística son algunhas das entidades participantes.  

Durante todo o día, paralelamente a mostra, que permanecerá
aberta até as 20 horas, as rúas e prazas do concello contarán con
ambientación de música galega, portuguesa e brasileira e con es-
tatuas viventes de Rosalía de Castro, Castelao, Padre Sarmiento
que repartirán marcapáxinas con citas destes autores. Para os ca-
tivos, a actuación ás 11 horas de Peter Punk.

O acto central da xornada é a ceiba de libros en diferentes
puntos do concello a partir das oito da noite. No acto, que estará
presentado por Xurxo Souto e Marga do Val, soltaranse ducias de
libros como forma de promoción do bookcrossing, o intercambio
de libros e a creación de novos lectores en galego. María Xosé
Queizán, Manuel Forcadela, Marta Dacosta, Vítor Vaqueiro, Ro-
que Cameselle e Kiko Neves son algúns dos escritores que parti-
ciparán na solta de libros. A intención do departamento de noma-
lización do concello é que “a xente lea literatura galega e litera-
tura universal en galego”. Entre os títulos que comezarán o seu
itinerario no Porriño atópase Fausto, obras de Virginia Wolf, as
traducións das aventuras de Harry Potter, así como libros de Te-
resa Moure, Suso de Toro, Marga do Val ou Castelao.

A noite pecharase cos ritmos festeiros de Lamatumbá. O gru-
po, que vén de participar no Mercat de Música Viva de Vic, ofre-
cerá en directo os temas do seu traballo Lume para que saia o sol,
un dos discos en galego máis vendidos e máis aclamados dos úl-
timos anos. Eles porán o punto e final a unha festa que quere le-
var a lectura en galego e a lingua á rúa.♦

OS ANTIHEROES DE RUBÍN

M.B.
O Premio Ourense, que anual-
mente outorga a Casa da Xu-
ventude e a Concellaría de Cul-
tura para distinguir o labor máis
destacado no eido da banda de-
señada, recaeu este ano na libra-
ría Paz de Pontevedra e no seu
encargado Ánxel Paz “Cano”.

Pioneira no país en prestarlle
atención a banda deseñada, a li-
braría Paz comezou en 1990 a de-
dicar parte do estabelecemento

ao cómic da man de Cano Paz, fi-
llo dos fundadores da libraría.
Dende aquela, Cano Paz e a li-
braría Paz participaron en dife-
rentes feiras por todo o país, le-
vando consigo o cómic e abrindo
camiño para que a percepción so-
cial da banda deseñada acadase o
espazo que lle corresponde.

Cano Paz, que valora máis o
premio “por vir de quen vén”, co-
ñece de primeira man os cambios
que experimentou o cómic en Ga-

liza. “Mudou moito, –apunta–,
comezamos cunha colección pe-
quena que cabía en catro andeis.
Agora estamos desbordados”.
Nos últimos anos apareceron en
Galiza librarías especializadas ou
xeneralistas cun apartado para a
banda deseñada e existen toda un-
ha serie de iniciativas a prol deste
eido. Pero non sempre o cómic
contou co apoio do sector.

Máis de quince anos despois,
o premio pretende “salientar a

importancia capital que para a
banda deseñada supón a súa di-
fusión a través das librarías, e de-
fender un sector, o dos libreiros,
que é o punto de contacto direc-
to co público e o máximo axente
divulgador da novena arte”.

O premio, unha estatuíña de-
señada por Manolo Figueiras, se-
rá entregado durante a celebra-
ción das Xornadas de Banda De-
señada de Ourense, que terán lu-
gar entre o 4 e o 22 de outubro.♦

Premio á libraría Paz

Pormenor de Onde ninguén pode chegar, de D. Rubín.

O artista vive
entre Madrid e
Berlin. A propósi-
to desta obra
que presenta en
ant_art escribe: 
“Se fecho os
ollos, e destapo
a caixa das
miñas lembranzas
primeiras,
sempre remato
tirado en
camiños que
levan ao mesmo
sitio, perdido na
memoria, buscan-
do primeiras
partes que
parecen non ter
sido nunca.

Se me imaxino,
aínda vexo ese
neno descalzo
que sobe ás
árbores, un mozo
que non quería
ser paxaro, nen
xogar a voar,
nen roubar o
azul, nen
medrar.

Agora, que levo
zapatos, sigo
gaveando cara a
atrás, porque alí
arriba, agocho
un dos meus
tesouros mellores,
a alma dese
neno que nunca
quixo medrar,
que sempre
quixo ir
descalzo.”
www.alexisw.net♦

CO PATROCINIO DA CONSELLARÍA DE CULTURA. XUNTA DE GALICIA
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Era entre lusco e fusco. As gali-
ñas na compaña de tres corus-
cantes e xentís galos, empoleirá-
ranse xa no galiñeiro.

Espreguizaron as ás, cataron
o bicho e paseniñamente foron
agachando o bico dispoñéndose
á durmir. Xa non se escoitaba
máis ca o xordo cacarexo dunha
galiña celosa, que dirixía non
limpos alcumes a unha pita
branca, que aquel serán fora
agasallada, con cortesía e con
feitos. polo galo máis novo e so-
lermiño, verdadeiro sultán na-
quel serrallo voador.

Un dos galos alongou o pes-
cozo, e dirixindo a cabeza de
dereita a esquerda, púxose a ou-
zar. Na porta do galiñeiro sentí-
anse mainas rabuñaduras, que
foron subindo pouquiño a pouco
até o tarabelo. Os demais galos
e galiñas espertaron, e cacarexa-
ron asustados.

—Quen anda aí?– pregun-
tou un galo mozo que dun brin-
co baixou até a porta, poñéndo-
se a axexar por unha regandixa
do caneiro.

—Son eu –dixo o raposo, que
tal era o animal que rabuñaba na
porta.

—Eu é palabra que á todos
nos cadra. Díganos o seu no-
me, calidade e demais circuns-
tancias.

—Pois eu son o can de pa-
lleiro do señor Chinto, que vive
perto da ponte.

—E que quere de nós, señor
can de palleiro?

—Pois direivos, meus queri-
diños –dixo o raposo con meigo
falar que chegaba ao fondo dos
corazóns dos que escoitaban– eu
sei que lles tedes moito medo
aos raposos ladróns do monte de
Lixandre, que mesmamente non
vos deixan acougar. Dádesme

lástima, abofellas, porque a vosa
vida é ben arrastrada e triste.
Como se fosen poucos os traba-
lliños que pasades na eira, e
mais a negra fame que sufrides
polo esquencemento do señor
dono, o voso único porvir é re-
matar na cazola de calquera ca-
manduleiro. A min dóeme a al-
ma cavilando sobre a vosa aso-
ballada e humilde condición,
digna de mellor sorte...

—Vaites, vaites! –dixo entón
burlonamente un galo vello, que
non se movera do poleiro.

—Es un can de boa lei, ho!
–engadiu o galo mais novo que
conversaba dende a porta.

—Como tedes moitos inimi-
gos –seguiu falando o raposo–,
o voso dono prívavos da liber-
dade para que os raposos la-
dróns non vos finquen o dente.
Prívavos da liberdade, meus
queridiños, que é a maior des-

graza que pode caer sobre un
animal, a quen Deus lle deu ás,
como a unha aguía, e que as ma-
las fadas os teñen escravos entre
valados dun curro! Eu non podo
permitir que vivades desa ma-
neira. Movido dun forte senti-
mento de amor e solidariedade,
veño ofrecervos a miña protec-
ción, xurándovos que escorren-
tarei todos os raposos que vos
queiran roubar...

—Viva o can do señor Chinto!
—Viva!, viva! –berraron ga-

los e galiñas, menos o galo vello
que aínda seguía empoleirado.

—Pois abride a porta, meus
queridiños, para seguir a con-
versa, que aquí fai un corisco
que tolle.

Ía o galo pequeno dar un pu-
lo para empuxar co bico o tara-
velo, cando o galo vello baixou
súpeto do poleiro, e dixo:

—Alto aí! Aos animais que

non son da nosa condición non
hai que lles dar creto. Acouga-
de, e deixádeme falar con ese
can, ou o que sexa. ¡Es o can do
señor Chinto?

—Son –dixo o raposo.
—Pois amósame a orella.
—E para que? A desconfianza

non é digna de galos de boa lei.
—Daquela non abro a porta.
—Aquí tes a orella –respon-

deu o raposo amosando pola re-
gandixa un anaquiño.

—Mala perdigonada te es-
mendrelle, raposo ladrón! Perdes
o tempo. Esta porta non se abre
para ti de ningunha maneira. Po-
des liscar.

E volvéndose despois aos de-
mais compañeiros plumíferos,
díxolles solemnemente:

–Tede en conta que os tiranos
non compren os programas de-
mocráticos, e que nunca o vicio
poderá imitar ben a virtude.♦

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

Boa protección! O raposo e máis as galiñas

Lugo na literatura
Agora que hai tempo que pasou o ano do meu moi ilus-
tre concidadán, don Ánxel Fole, si señor, e xa moitos se
esqueceron del, se cadra é bo momento para dicir que con
el empeza a cidade de Lugo a ser unha cidade literaria.

Nas páxinas de Contos da Néboa e de Historias que
Ninguén Cre andan as nosas rúas, a de Caiñós, a do Pro-
greso, Recatelo, Fingoi, o vello cemiterio, o desaparecido
cine España, o Lugo-Bar, o bar do Manco e o Calvo, as no-
sas néboas, o queixo de San Simón e os bebedores de viño
de Chantada e de Queiroga, a folla do luns e o diario local,
os días de inverno e as longas noites, os nosos nomes e os
nosos apelidos, os nosos alcumes e os nosos costumes, os
comercios, a paisaxe, as crenzas e as ideas, en suma, o Lu-
go verdadeiro. Non esquezan que Fole fai personaxes a to-
los e esmolantes, labregos e fidalgos, si, pero tamén a con-
celleiros e mesmo a libreiros. Lembremos, como tal, ese re-
lato que titula: Morre en acidente de automóbil o libreiro
lugués Don Segundo Daponte. E se dicimos esto dos seus
libros de relatos, moito máis poderiamos dicir do Cartafo-
lio de Lugo e de outros dos seus artigos periodísticos.

Fole foi, se cadra, o principal, pero pódense citar xa
uns cantos escritores que fan de Lugo a paisaxe dos seus
relatos ou a fonte dos seus versos. Pois a cidade anda nos
versos do Cura de Fruíme, Diego Antonio Cernadas y
Castro, en 1755. Nos de Ánxel Xohán, nos do gran Luís
Pimentel, nos de Álvaro Cunqueiro, nos do bo de Aquili-
no Iglesia, nos de Lorenzo Varela:

Na vida, na morte, no amor e no ren,
loubareite, Lugo de aceiro e de mel.

Nos de Manuel María; nos dos irmáns López Valcár-
cel, esta cidade de pombas mortas a balazos; nos de Da-
río Xohán Cabana e a súa Fraga Amurallada; nos de An-
tón L. Dobao; Xavier R. Barrio; Xoán Neira; Lois Dié-
guez; Claudio Rodríguez Fer e o seu Lugo-blues e a súa
Noite amurallada; no Cántico da Fonte da Praza do
Campo, de Cesáreo Sánchez Iglesias, nos versos de Cel-
so Emilio Ferreiro, que non quería ir a Glasgow, que que-
ría vir a Lugo; no Moucho na Alameda de Uxío Novo-
neyra; esta cidade fría, profunda, posuída por un fado es-

curo, de estancias pechadas ata a fin, con tardes que son
lagoas lentísimas e grises, apacibles coma tépedos auto-
buses, cunha néboa fermosísima, intratable, anda nos
versos do poeta de Meilán, esa parroquia nosa de ríos, li-
ñares e bosques ingleses con ovellas, Manuel Xosé Nei-
ra, e nos versos, terribles como estampas da dor e da mi-
seria dos extrarradios, de Isidro Novo.

E tamén nas prosas, nas de Paco Martín, Dende a Mu-
ralla, Das Cousas de Ramón Lamote, e en Dous Homes
ou Tres, entre outras; nun preciosísimo e moi triste libro,
Memoria de Derribos, do Miguel Anxo Murado, e nal-
gúns libros infantís, outra vez de Paco Martín, como no
conto O vagón que perdeu o tren.

Cando no futuro queiran saber como era Lugo terán
que ler eses libros, e terán que ler os Tabernarios de An-
tón Grande, os Cronóforos de Marica Campo e El Cri-
men del Procurador de Xoán Soto, e o Cumbres Amoro-
sas, e El Callejón del Deán de Cheta, e os ensaios histó-
ricos ou retratos de costumes do Doutor Castro, de Amor
Meilán, de Narciso Peinado, de Abel Vilela, de Felipe
Arias e de moitos máis, e outros que non vou citar por
que o esquecín e por non consumir máis tempo, non por-
que non o merecesen. Entre eses libros haberaos mello-
res e bos, e ata os haberá malos, non digo que non, pero
todos son importantes para a cidade e para os cidadáns,
para os lugueses, para todos os galegos. Pois chama ben
a atención que se fale moito de Auria como cidade litera-
ria, a partir de Eduardo Blanco Amor e das continuas
achegas doutros escritores (entre eles do magnífico Miss
Ourense de Bieito Iglesias e as extraordinarias prosas de
Ferrín) e, en cambio, ninguén se fixase en que tamén
existe un Lucus como cidade literaria. E quero eu hoxe
poñer o epílogo a esta reflexión recomendando a lectura
de dúas novelas policiais: A xeada negra e Chuvia Man-
sa, ambas do mesmo autor, Xoán Ramón Díaz, ambas
editadas por Tris Tram.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

O mundo que xira ao redor do
viño late con vitalidade, por
momentos semella unha reac-
ción nuclear, os átomos multi-
plícanse e expándense cara non
sei a onde, e ás veces coma se
esquecesen os datos mercantís.
Un sector que mestura proxec-
tos meramente capitalistas, so-
ños románticos, poetas do viño
e da viña, unión de amantes do
viño e tradicionais viticultores,

adegueiros ou cooperativas de
toda a vida en plena reconver-
sión e modernización.

Se pescudamos no interior
deste latexo vitivinícola e nos
transformamos no alter ego de
Robert Parker, con permiso de
Jonathan Nossiter, director do
filme Mondovino, onde ataca
este tipo de personaxes do mun-
do do viño, fariamos supostas
predicións: na Península Ibérica

despois da explosión e confir-
mación do Priorato como gran-
dísima zona vinícola, a consoli-
dación no viño de calidade de
Toro, e o ascenso meteórico do
Bierzo ao Olimpo dos mass me-
dia vinícola, existen outras zo-
nas, algunha delas esquecidas
ou descoñecidas, que incluso
nos obrigan a repasar o mapa,
que van soltando pinceladas
anunciadoras de potencialida-

des insospeitadas coma: Jumi-
lla, Manchuela, Yecla, Cebre-
ros, etc. Aínda que as rexións
con máis futuro para este imita-
dor de R. P. son o Douro e o
Alentejo, esta última máis se-
mellante enoloxicamente ao no-
vo mundo. O Douro con castes
de calidade excepcional (touri-
ga nacional e francesa, a tinta
cao, tinta barroca, sen esquecer
a tinta roriz, que no resto do

Douro é tinta de toro e tinta fi-
na e tempranillo en La Rioja).
En Galicia, o salto máis grande
será en Valdeorras, baste que un
viticultor-adegueiro con olfac-
to, garra, moita calidade e sona
neste mundo, que xa o hai, saia
ao mercado para que provoque
por arrastre o resto da denomi-
nación.

Xa o veremos... e o gozare-
mos!♦

A Viñoteca

Pulsión do universo vitícola
ANTONIO PORTELA
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Despeces (3)
Voces ceibes 
FRANCISCO CARBALLO

Este 16 de setembro,
Xerardo Moscoso
voltou a Pontevedra.

Unha visita. Moscoso,
médico mexicano,
membro de ‘Voces
Ceibes’ nos anos 1968-
1974. Xerardo lembra
detalles da súa presenza
en Poio, no teologado
mercedario, a onde o
invitaban os estudantes
para conversar e ouvir
aquela música de
denuncia e busca dunha
Galiza de liberdade. 

‘Voces Ceibes’ iniciou
espectacularmente a súa
breve xeira na Facultade
de Medicina de Santiago,
1968. Todos temos
nostalxía daquel instante,
dos cantautores, Vicente
Araguas, X. Gonzáles,
Guillermo Rojo etc, das
letras de Lois Diéguez,
Celso Emilio Ferreiro etc.
Aos que máis ouvín en
Vigo dos setenta foron
Miro Casabella, Bibiano e
Benedito. Con quen máis
me encontrei por Galiza
adiante foi con Suso
Vaamonde, xograr con
guitarra ao lombo e
letrista de Manuel María. 

‘Voces Ceibes’ foi
vento refrescante que até
puido entrar nos
“seminarios galegos”,
como testemuña Moscoso.
De 1965 a 1975 estes
centros atravesaron o
“mar vermello” cara ao
deserto dunha nova
configuración. Uns
lograron transformacións
lentas e firmes; outros
foron presionados,
cambiaron de domicilio
ou pecharon. 

A xeira fecunda e
breve de ‘Voces Ceibes’
coincidiu
cronoloxicamente coa dos
intentos de galeguización,
apertura e saída ao pairo
dos seminarios. Xogamos
unha aventura de
ilustración e
enculturación. Non se
perdeu todo; nalgures
voltaron ás “ondas de
Exipto”; outros
madureceron. Eran o
corazón das dióceses;
agora languidecen. 

Creo que a aquel intre
de creatividade baixo o
tellado de chumbo do
nacionalcatolicismo está a
enviar sementes a todo o
país. E así todos os
sectores da cultura. ‘Voces
Ceibes’ inspira e roe ; é
unha aguillada que
acompañar. O novo de
paradigma cristián dos
seminarios e parroquias
urxe máis que as vacinas
contra a sida ou o
alzheimer.♦

Evaristo
Calvo
‘Sería bo que
as etnias perdesen
exotismo’

M.B.
Estase a representar na Sala
Nasa a obra Sempre ao lon-
xe. Acompañado de Víctor
Mosqueira, na obra danlle
vida a padres misioneiros,
baladistas milanés, romeiros
ourensás, especialistas na
doma ritual de animais sal-
vaxes... que se vai atopar a
xente que se achegue a sala?

Mesturas imposíbeis.
Xogamos durante toda a
obra con figuras que renxen
como o flamenco abertzale.
O espectáculo está presenta-
do por tres personaxes: un
padre misioneiro, un droga-
dicto e un executivo. Con
eles comezamos a mover o
público, a descolocalo e di-
vertilo. En parte é unha bro-
ma continua.

Como xorde a idea?
As ideas son antigas e

vanse materializando co pa-
so do tempo. Sempre quixe-
mos facer un espectáculo
que xirase ao redor das et-
nias. Pretendíamos inicial-
mente presentar como exóti-
cas as que non eran tal, co-
mo se un reporteiro do Na-
tional Geography entrase
nunha discoteca e se puxese
a retratar. Logo démoslle a
volta e creamos personaxes
imposíbeis.

Estamos nunha de-
cadencia étnica?

Dende que dixemos que
morrera deus, que hai que ver
se é así o conto, pois xa non
sei. A sociedade da informa-
ción énchenos tanto de todas
as etnias que perderán exotis-
mo e deixarán de interesar. E
coido que sería algo bo.

A obra está dirixida
por Quico Cadaval.

A dinámica de traballo
de Mofa e Befa é curiosa.
Quico Cadaval incorporouse
non últimos momentos do
espectáculo. El elaborou o
sketch da Moralidade do ce-
go e o tolleito.

E despois da Nasa?
Cando rematemos en

Compostela, iremos a Mostra
de Teatro de Moaña e despois
participaremos no Teatro Có-
mico de Maia, en Portugal.
Non temos para máis adiante
unha xira programada senón
actuacións espalladas que
nos levarán a Pamplona, Bil-
bao e outros lugares.♦

XOSÉ PÉREZ MONDELO
Cabo do sulagado lugar de Au-
gasmestas, onde Lor e Sil se
apertan mansamente antes de se
perderen nos silenciosos canóns
do Sil, está Parada de Lor, hoxe
solitaria e tristemente espellada
nas limpas augas do río. Nin ve-
ciños se atopan para lles pregun-
tar por outro gaitero de renome
por terras quiroguesas. Trátase
do Pata de Pau, o alcume popu-
lar de Francisco Aristondo, o seu
veciño máis ilustre. Seica per-
deu a perna traballando de rapaz
nas obras da estrada nova, no al-
to de Aldriz, a estrada nacional
que viña de Lugo a Ponferrada
por Monforte. Era Francisco un-
ha persoa moi humilde, moi ne-
cesitada. Para sacar adiante a fa-
milia ía de lugar en lugar, de fes-
ta en festa, ofrecendo as súas ha-
belencias musicais. Mais o esti-
pendio non había ser moi abon-
doso polo que se axudaba do que
os veciños lle daban por lles
axudar nas angueiras do campo,
un bolo de pan ou cestas de pa-

tacas. O Pata de Pau era un gai-
teiro dos bos: o que tocaba tocá-
bao moi ben, como se fose un
músico virtuoso. Deixábase
acompañar moitas veces por uns
rapaces da Pobra, cos que for-
mou un cuarteto, entre eles polo
Alfredo da Fontela, tamén outro
virtuoso do requinto. Este mes-
mo Alfredo sería o que lle había
ensinar a tocar a gaita á Felisa, a
gaiteira de Bendilló.

Sobre da música de Francis-
co Aristondo, tamén chamado o
Coxo de Parada, ten escrito o
musicólogo e antigo membro
fundador de Os Celtas de Para-
daseca, Charles Rodríguez, logo
exiliado en Nova York. Nun arti-
go publicado en Galicia por me-
diación de Ramón Piñeiro
(Grial, nº 26, 1969), o gaiteiro,
clarinetista e saxofonista Carlos
Rodríguez fai unha análise com-
parativa entre unha marcha pro-
cesional que tocaba o Pata de
Pau e unha danza do pano escan-
dinava, que sorprendentemente
coincidían nota por nota case

que na súa totalidade. Con todo,
as xentes do lugar o que máis
lembran era a “muiñeira dos
merlos”, que segundo contan
compuxera o noso gaiteiro en es-
coitando un merlo cantar no ga-
llo dun amieiro.

Calquera oportunidade era
boa para que a música alegrase o
corazón canso dos homes: un
bautizo, un antroido, o día pro-
pio da festa. Á roda dun carro un
cantineiro argallaba unha canti-
na, limpábase unha palleira ou
unha corte, improvisábase un
palco, e alí ao quente, veña mo-
zos e mozas, grandes e peque-
nos, baila que te bailarás. Os
sons da gaita  de Francisco se-
mella que aínda hoxe se deixan
ouvir no souto asulagado do lu-
gar de Augasmestas, onde tantos
anos tocara polas festas do San-
tiago, e nas tardes mornas do ou-
tono cando unha brisiña abanea
lene as brancas bidueiras da ri-
beira e todo se tingue de ámbar e
azul, os ríos irmáns, a serra lon-
ga e o horizonte todo.♦

Músicos Populares de Quiroga

O Pata de Pau

Tres obras de referencia sobre
a resistencia galeguista

ao franquismo

A NOSA TERRA

O siñor Afranio.

Ou como me rispei

das gadoupas da morte

ANTÓN ALONSO RÍOS

Os irmáns Saco.

Ou a loita galeguista

baixo o franquismo

FERNANDO SACO

Catro anos a bordo

dunha illa.

Memoria dun preso en San Simón

EVARISTO A. MOSQUERA



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS 

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

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS 

ÁNXEL CASAL
Até o mércores 4 podemos
visitar esta mostra didáctico-
divulgativa do insigne na-
cionalista e director d’A Nosa
Terra na galería Sargadelos.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS 

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

BoirBoiroo
■ EXPOSICIÓNS 

PABLO CHOUZO
As súas fotografías poden
admirarse no Centro Social.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS 

PEPE CÁCCAMO
Presenta a súa mostra Under-
wood. O concepto e a letra
na galería A Carón do Mar.

ENCARNA GONZÁLEZ
Podemos ollar a obra desta
pintora, xunto coa de
Montse Frieiro, na Casa
da Cultura.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS 

VIVIR NO ESPAZO
O Auditorio Municipal aco-
lle unha mostra didáctica
sobre as misións espaciais:
traxes, instrumentación, ali-
mentos... dos astronautas.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

CARLOS
SÁNCHEZ PARDO
É cooperante de Solidarie-
dade Internacional e está a
dar unhas charlas-coloquio
sobre Guatemala. Este ven-
res 29 ás 20 h. estará na sa-
la de prensa da Fundación
Caixa Galicia. Máis infor-
mación en www.solidari-
dadgalicia.org.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo Fóra de Serie te-
mos este xoves 28 ás 20,30
h. o filme El sabor de la
sandía (2005), dirixida por
Tsai Ming-Liang. O ciclo
adicado a actriz francesa
Isabelle Huppert presénta-
nos o venres 29 ás 18 h. La
ceremonia (1995), de
Claude Chabrol –que se
volve a proxectar ás 20,30
do sábado 30–, e ás 20,30 h.
Salve quien pueda (la vida)
(1979), do magnífico Jean-
Luc Godard, que podere-

mos ollar tamén o sábado
30 ás 18 h. Todos as pelícu-
las proxéctanse en versión
orixinal con subtítulos en
castelán. Máis información
en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

ARTURO BREA
A súa obra exponse até o
vindeiro xoves 5 na galería
Arte Imaxe.

ISABELLE HUPPERT
Na casa da cultura Salvador
de Madariaga podemos vi-
sitar a mostra de fotografía
La femme aux portraits até
o domingo 8.

JUAN NAVARRO RAMÓN
O artista ten unha mostra
até o sábado 30 no Quios-
que Afonso.

VANESA LODEIRO
Podemos ollar as súas pin-
turas no casino Atlántico
até o 4 de outubro.

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.

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.

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.

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,
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.

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.

■ MÚSICA 

THEHYPPESTOFCATS
Ademáis algún outro invi-
tado serán os encargados
de animar a sesión do sá-

bado 30 (das 3 da mañá en
diante) do Nordic Club.

LIV FESTIVAL
DE ÓPERA
Este venres 29 e o domingo
1 poderemos gozar, no Pa-
lacio da Ópera, co clásico
Carmen, de Georges Bizet.
O sábado 30 subirá ás tábo-
as do mesmo escenario a so-
prano Fiorenza Cedolins.

■ TEATRO 

LORCA ERAN TODOS
Podemos ollar esta magní-
fica obra –eso é, a que non
deixaron representar en
Madrid– dirixida por Pepe
Rubianes, este venres 29 e
sábado 30 ás 20,30 h. no te-
atro Rosalía de Castro.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS 

MANUEL
GONZÁLEZ VIGO
Podemos ollar a súa obra,
até o sábado 30, na galería
Sargadelos.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS 

ARTISTAS DO GRAVADO
Mostra que se encontra na
Casa da Cultura, onde po-
deremos coñecela até o 8
de outubro.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS 

VIDAS PRIVADAS
Na sede da Fundación Cai-
xa Galicia podemos admi-
rar desde o martes 3 a Co-
lección Foto Colectánea.

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

DAVID PINTOR
Os seus deseños e pintu-
ras poderemos contem-
plalos na galería Sargade-
los até este sábado 30 de
setembro.

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

Entre este sábado 29 de setem-
bro e o 26 de novembro, Lugo
acolle a exposición ‘San Froi-
lán. Culto e festa’, composta
por 120 pezas que fan un per-
corrido atractivo e moi visual
ao longo da historia do culto

ao santo desde o medievo até
os nosos días. A mostra, orga-
nizada polo Xacobeo, terá dú-
as sedes, a capela de San Froi-
lán, na catedral; e unha carpa
instalada na praza de Anxo
Fernández Gómez.♦

AA festa do San Frfesta do San Froilánoilán
O O TTrinquerinque

As festas de LUGO! As casetas do
polbo e todo ese ambiente festei-
ro! Pois de todo eso entresacamos
a Rosario o mércores 4 ás 22 na
Praza Nova de Ramón Ferreiro; a
Pablo Milanés o xoves 5 ás 20 h.
na Praza de Sta. María; Loquillo y
Los Trogloditas tamén o xoves 5
ás 22,30 na Praza do Seminario; X
Alfonso o venres 6 ás 22 na Carpa
do Seminario; Os Lunnis, os ami-
gos dos pícaros, o sábado 7 ás 13
h. na Carpa do Seminario; Susana
Seivane o domingo 8 ás 20 h. na
Praza de Sta. María; tamén o do-
mingo pero ás 22,30 e na Carpa do
Seminario, Huecco; o luns 9 ás
20,30 na Praza de Sta. María, Fa-
lete; o martes 10 ás 22,30 na Pra-
za de Sta. María, Najwa Nimri; o
mércores 11 ás 22 na Praza Nova
de Ramón Ferreiro, Ojos de Bru-
jo; o xoves 12 ás 20 na Praza de
Sta. María, Ismaël Lô e ás 22,30
Barricada; o venres 13 ás 20 h.

na Praza de Sta. María, Los Sa-
bandeños. Ademais as crianzas
teñen un completo programa de
monicreques, maxia, música, con-
tacontos e teatro na Carpa da Pra-
za do Campo Castelo.♦

San FrSan Froilánoilán
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☞ SALVADOR. Emocio-
nante filme sobre os últi-

mos días de vida do activista
antifranquista Salvador Puig
Antich, derradeiro executado
con garrote vil en España. Coi-
dado coas bágoas.

☞ O VENTO QUE SA-
CODE O ORXO. Novo

filme de Ken Loach. A guerra
pola independencia de Irlanda e
as consecuencias do plano de di-
visión entre o Eire e Irlanda do
Norte provocaron unha escalada
da violencia e o nacemento do
IRA. Palma de ouro en Cannes.

☞ 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.

☞ ALATRISTE. Diego
Alatriste é un soldado ve-

terano que malvive como espa-
dachín no Madrid do século
XVII. Aventuras, recreación de
batallas e personaxes históricos.

☞ 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.

☞ 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.

☞ PIRATAS DO CARI-
BE. A ARCA DO HO-

ME MORTO. O capitán Jack

Sparrow ten de pagar unha dé-
beda con Davy Jones, o lendario
pirata dono dos fondos mariños.
Efectos especiais de última xe-
ración, loitas de espadas espec-
taculares e bastante humor.

☞ CLERKS 2. Secuela do
grande éxito do director

Kevin Smith. Dous mozos “ra-
ros” dos suburbios de Nova Jer-
sey e os seus paseos polo có-
mic, o cinema e o amor-sexo.
Moito sentido do humor, reivin-
dicación freakie e constantes re-
ferencias á cultura popular.

☞ 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 policí-

as deteñen dous traficantes de
cocaína e acaban matando un
deles. O que sobrevive carga
coa morte do amigo. Thriller
policial con Morgan Freeman e
Kevin Spacey.

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

Pablo Milanés.

Á actriz
francesa
Isabelle

Huppert o
CGAI

adícalle un
ciclo de

cinema e na
Casa de
Cultura

Salvador de
Madariaga

podemos
contemplar

a mostra
fotográfica
La femme

aux
portraits.



■ MÚSICA 

MONDELLO QUARTET
O teatro Jofre acolle este
concerto o venres 29 ás
20,30 h.

O GrO Grobeobe
■ EXPOSICIÓNS 

TECNOLOXÍA ARCAICA
A galería Lembranza Sar-
gadelos presenta esta mos-
tra da obra máis recente do
pintor Federico Fernán-
dez Alonso, que podemos
visitar até o 7 de outubro.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS 

LUIS NISTAL
O museo municipal Ramón
María Aller expón a obra
do pintor até o mércores 4.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS 

RAFA PÉREZ
As súas cerámicas poden

admirarse na capela de San-
ta María.

COUSAS DE BARES
Podemos admirar as pintu-
ras de Julio Díaz Gesto,
até o sábado 14, na sala
Puerta 11.

FIGURACIÓNS
A galería Amararte acolle
esta mostra do pintor Peña
Romay.

FAR BLUES 2
As pinturas de Xurxo Mar-
tiño expóñense na galería
Clerigos até o martes 31.

SAN FROILÁN:
CULTO E FESTA
Desde este venres 29 até o
26 de novembro poderemos
visitar esta exposición
composta por 120 pezas
que fan un percorrido pola
historia do culto ao santo
desde o medievo até os no-
sos días. Na capela de San
Froilán da catedral e na car-
pa da Praza de Anxo Fer-
nández Gómez.

MARTA NOGUEIRA
Até o 12 de novembro po-

demos admirar as súas foto-
grafías no Arquivo Históri-
co 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 po-
demos visitar até o 28 de
outubro.

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

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS 

ECOS DA CREACIÓN
O museo Manuel Torres
acolle esta mostra até o 15
de outubro.

OrOrosooso
■ EXPOSICIÓNS 

GOIS ARTE
Esta mostra internacional
pode ollarse, até o martes
10, no Edificio de Servizos
Múltiples.

OurOurenseense
■ ACTOS 

FRAN SEVILLA
O xornalista especializado
en información internacional
falaranos, o vindeiro xoves 5
no Centro de Desenvolve-
mento Caixanova, da Vio-
lencia contra as mulleres.

■ EXPOSICIÓNS 

EN SUBXUNTIVO
A sala Alterarte do Campus
Universitario acolle a obra
de Sara Fuentes Cid.

A PAISAXE
O Museo Provincial expón
os seus fondos até este sá-
bado 30.

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

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

TIEMPOS DE LIBERTAD
Tiempos de Libertad. Arte
en España de 1975 a 1990
é o título da mostra que
podemos coñecer no Cen-
tro Social Caixanova e que
integra obras de arte da
transición española de cre-
adores tan relevantes co-
mo Carlos Alcolea, Leiro,
Xesús Vázquez, Sicilia ou
Barceló.

MONSERRAT
GÓMEZ-OSUNA
Podemos gozar da súa obra
recente, até este sábado 30,
na galería Marisa Mari-
món.

AMENCER
A sede desta asociación xu-
venil acolle até o 12 de ou-
tubro a mostra fotográfica
Un verán en mil e unha ins-
tantáneas.

Palas de ReiPalas de Rei
■ EXPOSICIÓNS 

SEBASTIÃO SALGADO
As fotografías, agrupadas
baixo o título de Terra, do
coñecido fotógrafo brasi-
leiro amósanse até este sá-
bado 30 no centro comar-
cal A Ulloa.

PontedeumePontedeume
■ EXPOSICIÓNS 

ALFREDO ERIAS
A súa mostra de pintura
Xente no camiño pódese
contemplar no edificio do
Concello até o próximo
xoves 5 de outubro.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS 

MARUXA MALLO
A sala Mercado Vello acolle
a mostra A transgresión
feita muller, até o luns 2,
sobre a  vida e obra desta
importante pintora galega.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA 

BOS DÍAS, NOITE
O Cine-Club Pontevedra
proxecta esta fita italiana,
dirixida por Marco Bello-
chio en 2005, o mércores 4
ás 20 e ás 22,15 h. no teatro
Principal, dentro do ciclo
Cinema de actualidade.

■ EXPOSICIÓNS 

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER 06
As obras do prestixioso
premio de fotografía de na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, nas que non só se va-
lora a beleza formal, senón
tamén a crueldade e os pro-
blemas de conservación da
natureza. Desde este xoves
28 no C.S. Caixanova. 

A ESCOLA
DE BARBIZÓN
Podemos contemplar esta
mostra no Centro Social
Caixanova.

■ MÚSICA 

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dirixida por Hansjörg Sche-
llenberger, dá un concerto
no auditorio do Centro So-
cial Caixanova este xoves
28 ás 21 h. tendo no progra-
ma a Sinfonía nº 26 Lamen-
tatione, de Haydn; Concerto
en Do Maior para oboe, de
Mozart; e Sinfonía nº 4 en
do menor Trágica, de Schu-
bert. Venda de entradas en
www.caixanova.es ou no
telf. 902 504 500.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS 

UNHA OLLADA
NO TEMPO
Até o 11 de outubro o Mu-
seo dos Minerais acolle uha
mostra de fotografías anti-
gas da vila.

RedondelaRedondela
■ ACTOS 

II XORNADAS
DA HISTORIA
DO NACIONALISMO
Comezan este venres 29 ás

20 h. na aula 2 do Multiusos
da Xunqueira onde se pro-
xectará o documental Cine-
clube Carlos Varela, do que
fará a presentación Rafael
Iglesias. O sábado 30 na
Casa da Torre ás 17 haberá
unhas xornadas sobre a au-
tonomía coa intervención
de Xoán Carlos Garrido
Couceiro, que falará sobre
O estatuto do 36, e Carlos
Aymerich que o fará sobre
O novo Estatuto de Na-
ción; ás 19,30 farase unha
oferenda floral diante da es-
tatua de Castelao e, ás 22,30
na pista da Alameda, o con-
certo A mocidade contra o
lume coa actuación de The
Soutos e o grupo folc Bag
Ann Noz, ademais do con-
tacontos Fran Hermida.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS 

RIVADAVIA E
OS RIVADAVIENSES
O Museo Etnolóxico presen-
ta esta mostra fotográfica.

SantiagoSantiago
■ ACTOS 

SOFTWARE LIBRE.
TECNICAMENTE
VIÁBEL...
...economicamente sostíbel
e socialmente xusto é o li-
bro de Jordi Mas, editado
por Biblos dentro do pro-
xecto mancomun.org-Ini-
ciativa Galega polo softwa-
re libre, que será presenta-
do este xoves 28 ás 20 h. na
galería Sargadelos por Ja-
vier García Tobio, director
do CESGA, Tucho Calvo,
director literario de Biblos
e o propio autor.

■ EXPOSICIÓNS 

REVELA
A mostra fotográfica Terri-
torios en conflito pode visi-
tarse até o domingo 15 no
Parque da Alameda.
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A compañía dirixida por Albert
Boadella representa En un lugar
de Manhattan, produción ideada
para sumarse ao IV centenario da
primeira edición de El Quijote, des-

de este xoves 28 ao sábado 30 no
C.C. Caixanova de VIGO; o luns 2 e
martes 3 actúa en OURENSE; e des-
de o venres 6 ao domingo 8 no tea-
tro Rosalía de Castro da CORUÑA.♦

Els JoglarsEls Joglars

Ou París no cinema clásico esta-
dounidense é o ciclo que os ama-
dores do cinema poderán disfru-
tar, en VO subtitulada en español,
nos locais da Fundación Caixa
Galicia, que é quen organiza du-
rante setembro e outubro, ás 20 h.
(non sendo en Santiago que será
ás 20,15). Este xoves 28 en VIGO
proxéctase Charada; o próximo

xoves 5 será o turno de Esmeral-
da, a cíngara, que se proxectará
previamente o martes 3 en OU-
RENSE; o luns 2 en FERROL tere-
mos a Irma, a doce, e ese mesmo
día gozaremos co clásico Sabrina
na CORUÑA, que repetirá o martes
3 en LUGO; o martes en SANTIA-
GO DE COMPOSTELA tocaralle o
turno a Charada.♦

SemprSempre nos quedará Paríse nos quedará París

Que se celebra o sábado 7
e domingo 8 en SANTOMÉ
DE PIÑEIRO (Marín). As
bombas de palenque
anunciarán o sábado, ás
18 h, que abren os postos
de sidra, polbo, empana-
das, tortas, etc; a mostra
de maquinaria agrícola e
trebellos de labranza; xa
ás 22, comeza a verberna
coas orquestras Estelares
e Hirosima, que van dar
paso ao concerto de Ton-

hito de Poi ás 12 da noi-
te. O domingo ás 11 ha-
berá unha concentración
cabalar, ás 12,30 lerá o
pregón Rubén Arambu-
ru Molet; ás 17 concurso
ecuestre; ás 19 homenaxe
ao Avó de Santomé e
Concurso de Empanadas
e Tortas de Mazá; e á noi-
tiña concerto do grupo
Formas e desgustación
gratuíta de queimada de
augardente de sidra.♦

8ª festa da Mazá e a Sidra8ª festa da Mazá e a Sidra

O Cristo deste ano desta-
ca pola pluralidade de ac-
tos para todas as idades.
Este venres 29 ás 23 h.
poderemos escoitar en di-
recto no Polideportivo
Municipal a Macaco e a
El Cubo; o sábado 30 se-
rá o Día da Lingua, con
mostras de iniciativas
asociativas e empresa-
riais co galego como si-
nal de identidade, desde
as 10,30 h. nos soportais

da rúa Ramón González,
ceiba de libros galegos ás
20 h. no Parque do Cris-
to, coa presentación de
Xurxo Souto e Marga
do Val e a actuación da
charanga Trópico de
Grelos, ou o concerto ás
01 h. na Praza de Antonio
Palacios de Lamatum-
bá; o domingo 1 desde ás
11 h. na Praza de San Se-
bastián gozaremos coa
Festa dos Callos.♦

Festas do PorriñoFestas do Porriño

O ballet de Víctor Ulla-
te comeza a súa xira por
Galiza o martes 3 ás
20,30 h. no Palacio da
Ópera da CORUÑA, cun
espectáculo que nos fala
dunha historia de amor e
entrega, pero tamén de
medos, lamentos e xen-
reiras, con música de

Enrique e Estrella Mo-
rente. O xoves 5 pode-
remos ollalo no C.C.
Caixanova de VIGO; o
venres 6 en PONTEVE-
DRA; o sábado 7 en VI-
LAGARCÍA; e o domingo
8 en FERROL; para des-
pedirse o martes 10 en
OURENSE.♦

El SurEl Sur

Lorca eran
todos,
a obra

dirixida por
Pepe

Rubianes só
pode ser
vista na

CORUÑA o
venres 29 e
sábado 30.

N’AS
PONTES
encóntrase
unha
interesante
mostra
sobre a
pintora
Maruxa
Mallo,
a quen
contem-
plamos
na foto con
P. Neruda.



VIAXE OBLICUA
Até final de ano temos esta
colectiva na galería C5 Co-
lección.

RETROSPECTIVA
DE ARTISTAS
A galería JVG Espazo Arte
acolle esta mostra até o luns 9.

ALEJANDRO
DE LA SOTA
Os seus proxectos e maque-
tas poden ollarse até o sába-
do 14 na sala A Chocolata-
ría. No mesmo lugar temos
até este sábado 30 as foto-
grafías de Manuel Sendón.

SÍNDROME
DE XERUSALÉN
Até o 30 de outubro pode-
mos visitar esta mostra no
COAG (Casa da Conga).

HISTORIA
DA FOTOGRAFÍA
EN ESPAÑA
A partir deste xoves 28 po-
deremos contemplar na se-
de da Fundación Caixa Ga-
licia esta mostra de fotogra-
fía, que forma parte do Fes-
tival Olladas 06.

ESPÍRITO DO CAMIÑO
As fotografías de Luis
Alonso Ocaña poden ad-
mirarse no Museo das Pe-
regrinacións desde este
venres 29 de setembro.

PROXECTO EDICIÓN
Até o 10 de decembro o
CGAC acolle o Proxecto
Edición. O Futuro na actua-
lidade, no que diferentes ar-
tistas mostrarán ás súas pro-
postas e reflexións ao redor
do status da información
hoxendía, e vinculada a este,
a mostra Paperback, unha
ampla exposición de libros
de artista, que combina a
instalación dunha serie de
obras de grande formato ti-
tulada Paperworks, formada
por traballos de Erick Bel-
trán, Pablo Pérez, Pauline
Fondevila, Joan Morey e
Julia Montilla, con tres es-
pazos de consulta e lectura
titulados Newspapers, Pa-
pergames e Paperfiles.

II PREMIO
DE DESEÑO
INDUSTRIAL DO MOBLE
A mostra do II premio de
Deseño Industrial do Mo-
ble María Martínez Otero
pode ser contemplada na
Casa da Parra.

PEDRO CALAPEZ
Podemos admirar o seu tra-
ballo na galería SCQ.

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 pictórica A sombra na
man. A viaxe das formas.

ITINERARIOS
ARTÍSTICOS
O Museo do Pobo Galego
acolle, até 1 de outubro, un-

ha selección de obras plásti-
cas de 55 autores, perten-
cente á colección da Funda-
ción 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...); Precursores
dunha arte galega (Seoane,
Maruxa Mallo, Laxeiro, Dí-
az Pardo, Castelao...); A ou-
tra arte (Tapies, Millares,
Saura, Leopoldo Novoa...);
Novos xestos (Miquel Bar-
celó, Broto, Sicilia, Soledad
Sevilla...); 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
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 Luís 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 este sábado 30 de
setembro.

■ TEATRO 

MOFA E BEFA
O magnífico dúo representa
Sempre ao Lonxe até este
domingo 1 de outubro na
sala Nasa.

MARCELO MARÁN
Na sala Yago represéntase
desde este xoves 28 ao do-
mingo 1 a peza La naturale-
za del animal, que nos con-
ta, a través do humor grotes-
co e traxicómico, a historia
de dous marxinais que viven
nun tiovivo avariado e os in-
tentos de arranxalo para tra-
ballar con el. Máis informa-
ción e consulta de horarios
en www.salayago.com.

VVigoigo
■ EXPOSICIÓNS

PINTURA MUTANTE
Esta mostra amosa o traba-
llo dalguns artistas que vi-
ven a crise e renovación
do pictórico, nun perma-
nente proceso de transfor-
mación que mestura e con-
tamina a pintura con todo
aquelo que a rodea (cine-
ma, fotografía, deseño, ar-
quitectura...). Desde este
venres 29 no Primeiro An-
dar do Museo de Arte
Contemporánea (MARCO)
podemos admirar o traba-
llo de Pablo Alonso, Nono
Bandera, Toño Barreiro,
Bosco Caride, Salvador
Cidrás, Din Matamoro,
Eltono & Nuria, ou Juan
Rivas, entre outros.

OBRADOIROS
DIÁLOGOS IBÉRICOS
O Consorcio de SANTIAGO e a sala A
Chocolataría queren xerar proxectos
abertos á experimentación e difusión da
creación máis vanguardista e experimen-
tal da arte emerxente nun contexto atlán-
tico. Con esta experiencia de intercam-
bio entre artistas galegos e portugueses
trátase de fomentar o diálogo por riba
dunha fronteira que hoxe só existe como
límite inmaterial. O intercambio facilita-
rá a divulgación e a promoción da arte
portuguesa na Galiza e da galega en Por-
tugal, en campos que van desde a arte so-
nora até a fotográfica ou a pintura... e,
tendo en conta a incidencia das novas
tecnoloxías na arte que provocan a inter-
disciplinaridade, a creación de novas for-
mas de presentación e difusión. Pedro
Tudela imparte un obradoiro de escultu-
ra e medios audiovisuais, especialmente
de arte sonora, do 2 ao 4 de outubro; Da-
niel Blaufuks estará do 23 ao 25 de ou-
tubro centrado nas técnicas fotográficas
que se achegan ao cinema e ao vídeo;
Antonio Oláio dará un obradoiro de pin-
tura e palabra e a relación coa perfor-
mance, do 6 ao 8 de novembro; Ângela
Ferreira achegarase do 20 ao 22 de no-
vembro para un obradoiro de escultura
entendida como actividade multidiscipli-
nar; Catarina Campino estará do 11 ao
13 de decembro no obradoiro de vídeo e
teoría da arte audiovisual, a performance
e o simulacro; e Pedro Calapez pon o
ramo co obradoiro sobre o obxecto pin-
tura e a súa especificidade. Como se po-
de observar os cursos son os luns, martes
e mércores de 10 a 14 e de 16 a 20 h. cun
total de 24 horas lectivas. En cada un dos
cursos participarán 15 persoas que serán
seleccionadas polos artistas portugueses;
requeríndose estudos de Belas Artes, Ar-
tes e Oficios ou semellantes ou certa tra-
xectoria artística. A preinscripción debe-

rase facer por correo electrónico envian-
do currículo ou dosier con especificación
do/s obradoiro/s nos que se está interesa-
do en participar. Máis información en
www.achocolataria.com ou no telf. +34
881 031 148.

PREMIO MODESTO R. FIGUEIREDO
A Fundación do Pedrón de Ouro pro-
move, en colaboración co Concello de
Moaña, o XXXII Certame Nacional de
Narracións Breves, no que poderán par-
ticipar autores de calquera nacionalida-
de, cunha ou máis obras, sempre que es-
tean escritas en lingua galega, sexan iné-
ditas e non se teñan presentado a ningún
outro certame. Os traballos terán un mí-
nimo de cinco e un máximo de trinta pá-
xinas mecanografadas a duplo espazo e
por unha soa cara en follas DIN A-4.
Enviaranse nun sobre pechado e baixo
lema e plica, por quintuplicado e antes
do 30 de novembro de 2006, á Funda-
ción Pedrón de Ouro, Apartado de Co-
rreos 627, de Santiago de Compostela,
ou ao Concello de MOAÑA (Rúa As Bar-
xas 2, 36950). O primeiro premio está
dotado cunha contía económica de 600
euros, e poderá facerse entrega de até
dous segundos de 240 euros.

LINGUA E CULTURA GALEGAS
A Xunta de Galiza organiza estes cursos
oficiais destinados a persoas maiores de
17 anos que queiran iniciarse ou afondar
no estudo da lingua e da cultura galegas,
sexan ou non estudantes da Universitat
de Barcelona. De aprobar o curso, o
alumnado acadará un diploma oficial
por 75 horas e poderán recoñecerse 7,5
créditos de libre elección na propia Uni-
versitat (agás estudantes de Filoloxía). A
matrícula gratuíta pode formalizarse até
o 11 de outubro, apresentando a folla de
inscrición cuberta, unha copia do DNI e
unha fotografía recente tamaño carné,

nos departamentos de Filoloxía Galega
e Portuguesa (Edificio Josep Carner, Sa-
la 5.23 da Facultat de Filologia / Uni-
versitat de Barcelona , rúa Aribau 2,
08007 de BARCELONA). Máis informa-
ción en www.ub.edu/filgalport/cur-
sos_galego06.htm.

AQUÍ COLLEMOS TOD@S
Desde o mércores 25 ao venres 27 de
outubro a Facultade de Ciencias da Co-
municación da USC en Santiago de
Compostela acolle estas xornadas sobre
integración social, nas que especialistas
e numerosos representantes de aso-
ciacións e colectivos sociais participarán
nas mesas redondas A integración nas
persoas con discapacidades físicas e
psiquicas; Ver @s xordos, escoitar @s
ceg@s; Unha vida condicionada pola
enfermidade; Nen@s con cualidades
especiais ou Os maiores: Presente indi-
cativo, todo dentro do marco da reforma
da Lei de Servizos Sociais galega na que
está traballando a Xunta, a través da Vi-
cepresidencia da Igualdade e do Benes-
tar. A inscrición pode formalizarse até o
20 de outubro. Máis información no
Club Internacional de Prensa (telf. 981
545 950 / 49, fax 981 544 951, ou correo
club.inter.prensa@xunta.es).

XIX PREMIO MÁXIMO RAMOS
Poden concorrer a este certame de gra-
vado todos os artistas que o desexen,
cunha soa estampación asinada e nume-
rada polo autor e realizada con posterio-
ridade ao ano 2004, estando aberto a to-
das as técnicas gráficas reproducibeis
para a consecución dunha estampa, así
como todas as linguaxes que o autor es-
time conveniente. O tamaño máximo do
papel será de 76 x 112 cm, tendo que ter
as manchas unha medida mínima de 35
x 35 cm. e un máximo de 76 x 112 cm.
As obras enviaranse, necesariamente,

acompañadas dunha ficha técnica debi-
damente cuberta cos dados persoais e
currículo do autor, e o prezo de venda, a
técnica utilizada, o título, ano de realiza-
ción, e fotografía ou diapositiva da obra,
convenientemente empaquetadas e sem-
pre sen enmarcar e sen vidro, a portes
pagos, antes do 30 de outubro, co texto
e enderezo XIX Premio de Gravado
Máximo Ramos. Aptdo. de Correos 2,
Centro Torrente Ballester, Rúa Concep-
ción Arenal s/n, 15402, FERROL. A dota-
ción económica establecida é de 6.010
euros para o primeiro premio, 3.005 pa-
ra o segundo e 1.503 para o terceiro.
Ademais a Fundación CIEC (Centro In-
ternacional dae Estampa Contemporá-
nea) concederá dous accésits equivalen-
tes a dúas bolsas de dous meses para os
cursos de verán que esta fundación or-
ganiza nos obradoiros do Centro, así co-
mo a estadía dos bolseiros.

CURSOS NO MARCO
O Museo de Arte Contemporánea de
VIGO organiza un curso de Iniciación
á arte contemporanea para persoas in-
teresadas en coñecer de primeira man
os movementos e autores clave na his-
toria da arte do século XX, que vai ser
impartido por Ana Pereira Molares,
todos os mércores de 19 a 20,30 h.
Nesta edición 2006-07 do curso de ini-
ciación, a primeira metade do século
XX ocupa todas as sesións entre outu-
bro de 2006 e maio de 2007, cunha
única quenda de matrícula. Ademais,
durante as fins de semana, os adultos
poden deixar as crianzas ao coidado
dos educadores, ou ben participar con
eles nas actividades (talleres aos ven-
res; contacontos e visitas aos sábados e
domingos) programadas no espazo de-
dicado aos máis pequenos no primeiro
andar: o Laboratorio das Artes. Máis
información en www.marcovigo.es.♦
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SERVIZO GALEGO DE PROMOCIÓN DA
IGUALDADE DO HOME E A MULLER

Convócanse axudas e subvencións para o apoio ao
desenvolvemento de proxectos innovadores lide-
rados por mulleres. Poderán ser beneficiarias as
empresarias autónomas, incluídas as sociedades
unipersoais, que iniciasen a actividade profesional
entre o 1 de xaneiro de 2005 e a data de finaliza-
ción de presentación de solicitudes partindo dunha
situación de inactividade laboral ou ben se que se
constitúen en empresarias co fin de mellorar a súa
empregabilidade, e que desenvolvan, de xeito ha-
bitual, a súa actividade profesional na empresa pa-
ra a que se solicita a axuda, así como as empresas
participadas maioritariamente por mulleres. As
axudas consistirán nunha subvención, e por unha
soa vez, que como máximo será de 10.000 euros.

A información completa de esta orde está recolli-
da no DOG do 21 de setembro de 2006.♦

CONSELLARÍA DE MEDIO RURAL

Convócanse axudas excepcionais de apoio do
mercado no sector avícola. As axudas destinaran-
se á redución da capacidade de produción na ex-
plotación avícola, ao sacrificio anticipado de ga-
liñas reprodutoras. Poderán ser beneficiarios os
titulares das explotacións avícolas de recría ou
criadeiros de aves de explotación ou de explota-
ción de produción, así como os propietarios dos
animais independentemente de que sexan ou non
titulares da explotación onde foran criados. O
prazo de presentación de solicitude remata o 20
de outubro. A orde completa está recollida no
DOG do 19 de setembro de 2006.♦

D.O.G.D.O.G.

Percorrido
da mirada,

composición
de Menchu
Lamas con

exposicións
en

SANTIAGO e
MILÁN.

O mestre
catalán
Farreras
mostra a
súa obra
no C.C.
Caixanova
de VIGO.



METÁFORAS URBANAS
A Casa da Cultura Galega
exhibe até o domingo 22 a
obra da pintora Ana Soler
Fernández.

COR E HARMONÍA
As pinturas de José María
Barreiro expóñense na Ca-
sa das Artes até o xoves 26.

ISABEL PINTADO
Os seus cadros expóñense até
o sábado 21 na galería Dua 2.

OBLIVIÓN
A galería Fernando Mag-
dalena presenta esta mostra
do pintor Moisés Montefe-
rro até o martes 17.

ANDONI PINTADO
Na galería Bacelos pode-
mos ollar a mostra de pintu-
ra Espazos Despoboados.

TRAVESÍA DE VIGO
Até o 4 de novembro po-
demos admirar os traballos
de Carme Nogueira e
Santiago Cirugeda na ga-
lería Ad Hoc.

FARRERAS
Até o 8 de outubro podemos
visitar na sala do C.C. Cai-
xanova esta mostra do mes-
tre catalán, composta por
unha impresionante selec-
ción de relevos en madeira.

MAMPASO
No centro de arte Alpide te-
mos esta mostra inédita.

RIVAGES
Na sede da Fundación Cai-
xa Galicia podemos ollar,
até final de ano, as fotogra-
fías de Harry Gruyaert,
da axencia Magnum.

MARTÍN PENA
Espazos de recreo titula a
súa mostra que podemos
contemplar no Espazo
Anexo do MARCO até o 3
de decembro.

MANUEL MOLDES
O pintor mostra a súa obra
na galería PM8 até o 21 de
outubro.

COLECCIÓN ALMUNDE
A sala I do C.S. Caixanova
amosa, até este domingo 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 o mundo su-
rrealista do artista a través
das súas pinturas, escultu-
ras e fotografías até este
venres 29 de setembro.

MÁIS ALÁ DO MITO
A Fundación Barrié pre-
senta, até o 12 de novem-
bro, esta mostra sobre dese-
ño escandinavo, producida
polo Museu Nacional de
Arte, Arquitectura e Dese-
ño de Oslo, na que pode-
mos atopar pezas interna-
cionalmente coñecidas de
mobiliario, moda, cristala-
ría, tipografía, publica-
cións, iluminación ou tec-
noloxía, desde os anos 50
até a actualidade.

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 Contempora-
neos de Israel, na que se
reúne unha coidada escol-
ma de pezas do rico e com-
plexo panorama artístico is-
raelí

■ MÚSICA 

OFENSIVA
A banda hardcore viguesa
presenta, este venres 29 en
directo na Iguana Club, o
seu primeiro disco A última
palavra, unha decena de tra-
llazos de hardcore. O sába-
do 30 tocan na mesma sala o
grupo local As flames die
out xunto cos madrileños
Avenues & Silhouettes. O
vindeiro venres 6 ás 00,30 h.
chegan os norteamericanos
Bunky co seu primeiro tra-
ballo Born to be a motorcy-
cle, un disco que mestura in-
die noise, sensual pop, folk
e art-pop, acompañados po-
la banda barcelonesa de pop
Euripidis & His Tragedies.
O sábado 7 teremos a despe-
dida dos Gigolo Aunts, nun
concerto enmarcado dentro
da xira The Pride Of Sonic
Splendor.

FLAMMA IGNIS
Tocan este xoves 28 ás
22,30 na Fábrica de Cho-
colate por 3 euros. Toman o
relevo o venres 29 á misma
hora e por igual prezo Supa
Scoopa e Primer Grado; e
cos mismos parámetros
vanse mover KPA e Tang-
hana’s Show o sábado  30.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICICIÓNS 

MARTA IGLESIAS
Até o martes 17 o Auditorio
Municipal acolle a súa
mostra Espazos de soida-
des pasadas.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS 

MÁSCARA IBÉRICA
O universo único e orixinal
das máscaras tradicionais
do Nordeste Trasmontano e
Lamego (Portugal), Zamora
(España) ou de Ourense
(Galiza) nesta mostra que
podemos contemplar no
Mercado Ferreira Borges
até o 29 de outubro. Este sá-
bado 30 realizarase un
Grande Desfile pola Avda
dos Aliados con máis de
200 participantes; o 14 e 15
de outubro é o fin de sema-
na adicado á Galiza (Entroi-
do de Ourense: as máscaras

de peliqueiros, pantallas e
cigarróns); o 21 e 22 de ou-
tubro adícase ao Norte de
Portugal (Vinhais e Lame-
go); e o 28 e 29 de outubro
a Castela e León (Zamora).

FERNANDA GOMES
No Museu de Serralves po-
demos gozar, até o 8 de ou-
tubro, co traballo desta ar-
tista, ademais de con outras
magníficas mostras como
Gego, Desafiando Estrutu-
ras; Barry Le Va; ou Da
Natureza... que se poden
vistar até o 15 de outubro.
Até esta mesma data a Ca-
sa de Serralves acolle a
mostra Penumbra, de Luc
Tuymans.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS 

FUNDAÇÃO CALOUSTE
S. GULBENKIAN
Até o 8 de outubro na Galeria
de Exposições Temporárias
da sede desta fundación e con
entrada libre podemos con-
templar O gosto do coleccio-
nador. calouste S. Gulben-
kian (1869-1955); tamén até
o 8 de outubro na Sala de Ex-
posições Temporárias do
Museu encóntrase De Paris a
Tóquio. Arte do livro na Co-
leccão Gulbenkian; no andar
01 da sede da fundación até o
15 de outubro estará 770,
Rua Vigorosa, Porto, de Do-

mínguez Álvarez. No Cen-
tro de Arte Moderna José de
Azeredo Perdigão (CAM-
JAP), até o 24 de setembro
poderemos contemplar Rela-
tion, do fotógrafo inglés
Craigie Horsfield; até xa-
neiro, Book ceel, instalación
de Matej Krén (Eslova-
quia); asi como outra instala-
ción de Pedro Cabrita Reis.

MilánMilán
■ EXPOSICIÓNS 

MENCHU LAMAS
Expón a súa obra na sede
do Instituto Cervantes e na
Gallería Crédito Valtelline-
se, até o 8 de novembro.♦

MUNDO GALIZA
www.mundogaliza.com

Xornal electrónico galego de recente
aparición que se dedica á información
xeral sobre o noso país e o resto do mun-
do. Localizado na Coruña, tamén inclúe
seccións como enquisa ou tenda.♦
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■ Impártense cursos de ruso e xa-
drez na Asociación Máximo Gorki de
Vigo a partir do mes de outubro. Máis
información nos teléfonos 986 366 380
(mañás) e 986 224 457 (tardes).

■ Á venda o nº 14 do Manesquerda,
voceiro de Esquerda Nacionalista-Moci-
dade: autoavaliación de ano e medio de
actividade en Galiza Nova, entrevista a
Saúl Santim, Igualdade, Desenvolve-
mento urbanístico sustentábel, Estatuto
de nación cara á república galega. Po-
des solicitalo de balde en mocidade@es-
querdanacionalista.com ou no apdo.
384, 15780 de Santiago de Compostela.

■ Alúgase casa a carón da praia en
Carnota, completamente equipada
para 4 persoas, con terraza, vista ao
mar. Ponte do Pilar 200 euros. Dispo-
ñibel todo o ano. 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.

■ 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.

■ Ofrécese Enxeñeira Agropecua-
ria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.

■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 per-
soas. Telf. 981 761 158.

■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para 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 bilingüe
diplomada pola Escola Oficial de Idio-
mas. Todos os niveis, conversa, apoio,
recuperacións, tradución, fonética, cur-
sos para pequenas empresas/institu-
cións. Se queres aprender inglés de ver-
dade, 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.

■ 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 transxéni-
cos, correctores, antibióticos e insecti-
cidas, e producidos na Galiza. Apoia o
desenvolvemento sostíbel no rural ao
tempo que produces alimentos 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Aínda está por adiviñar cal pode ser o tamaño familiar deste clasíco da nosa gastrono-
mía. Que seña merecente tal oferta dun rótulo comercial de plástico é directamente pro-
porcional ao extraño estado de saúde da oferta culinaria galega contemporánea.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Flamma
Ignis toca

este xoves
28 na

Fábrica
de Chocolate

de VIGO.



Nº

Nº 1.237
Do 28  de setembro
ao 4 de outubro
do 2006 Ohome conta que foi

ver a película Salva-
dor e que chorou co-

mo unha magdalena. A filla
pequena, que non leu a
Proust, dille que as magdale-
nas non choran. Entón o ho-

me explícalle que existe un li-
bro moi bonito e antigo, un
dos máis fermosos do xénero
fantástico (está citando a Bor-
ges), que fala dunha muller
que chorou moito, a Magda-
lena. O libro obviamente é a

Biblia. Moitos dos persona-
xes que citamos a cotío e que
nos serven de referencia non
existiron nunca, son persona-
xes de libros, tan ben feitos
que resultan máis críbeis que
os de carne e óso.♦
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Pinocho
na lama
GUSTAVO LUCA

Asaudade pesaba nos
peitos do congreso
laborista pola des-

pedida de Blair. Todos cho-
ran ao case perfecto mala-
barista que coa colocación
do brazo dereito en arco
bautismal e un fogonazo
chosco sobre o lente da cá-
mara arrastraba a grea paci-
fista detrás dun tanque
Challenger FV4036 de 62
toneladas a todo dar dos
seus 900 cabalos contra un
hospital de Tikrit e facíalle
crer que aqueles lampazos
de 120 milimetros, gloria
da industria de armamento
británica, levábanlles a saú-
de e o benestar ao infeliz
pobo iraquí.

E sendo Blair un artis-
ta, preguntamos, un Leo-
nardo do disfraz que lle
deu ao laborismo tres le-
xislaturas no edén ameno
de Margaret Thatcher e
no patio do Pentágono,
arrasando máis que co-
mendo nas pereiras prohi-
bidas da privatización,
por que lle retiramos ago-
ra a rede cando el mesmo
preparaba unha xubila-
ción de ouro para 2008?

Fantástico o espectácu-
lo dos fabricantes de tan-
ques que mandan un mo-
vemento enérxico e breve
da cúpula blindada para
que o Pinocho montado na
retranca se espete na lama.
Na cara de Gordon Brown
cando di que hai que subs-
tituír o candidato plus-
cuamperfecto está a auga
pesada dos compromisos
do poder vestidos de saia
popular: hai que proclamar
que Blair non estaba nun
posto de tanta responsabili-
dade para lle levar as ros-
quillas pretzel ao Rei do
Voto Mecanizado. E por
que non? Porque se espera
do primeiro ministro que
sexa un canalla a condición
de que non o pareza. Todos
queren (queremos) que a
bandeira británica deixe de
ser obxectivo militar pla-
netario, incluso na rede de
metro de Londres, pero te-
mos (teñen) que manter a
liña de fabricación de tan-
ques. Será primeiro minis-
tro quen ate esas dúas mos-
cas polo rabo.

En xustiza Blair estivo
a piques de atalas pero
George o axofrado pasa as
noites en vela estudando
como recuar no Iraq e Af-
ganistán sen que pareza
que escapa o que significa
que a única opción do la-
borismo é agora servir a
cabeza de Pinocho confi-
tada ao respectábel censo
electoral. Céltico Brown,
ao escoitar a retórica de-
rradeira de Blair, desenfo-
ca os ollos e sobe os bei-
zos sen abrir a boca coma
o capador antes de raparlle
a santidade ao ghato de
angora. Wraaam!♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Fala unhas palabras de espa-
ñol e ningunha de galego. Vén
de chegar ao noso país cunha
bolsa Erasmus da Unión Euro-
pea para intercambios de estu-
dantes. Chámase Anna Mu-
rawko e é de Silesia, Polonia.

Vén de aterrar en Galiza.
Cheguei o venres 23 ás oito

da mañá.
E por que elexiu Galiza?
No Estado español tiña tres

prazas para elixir. Unha estaba
en Madrid, outra en Ovieu e a
outra en Vigo.

Por que non Madrid? Ten
mellores conexións con Polonia.

Demasiado cara para o meu
peto e en Vigo tiña posibilidades
de conseguir dobre titulación.

Dobre titulación?
Si, estudar un ano aquí, exa-

minarme e completar a licencia-
tura en enxeñería de minas, co
que me darían o título español.
Despois, ao volver a Polonia,
presentándome aos exames pero
sen necesidade de asistir a cla-
ses, podo obter o título análogo
do meu país.

Enxeñeira de minas, vaia
carreira!

Si, minas, topografía... estou
no último curso e rematarei aquí.

E o idioma que tal? Por-
que estudar nunha lingua que
non é a propia debe ser com-
plicado.

Entendo un chisquiño de es-
pañol; sei unhas palabras, pero
de galego nada. Traballei dous
meses e medio en Benidorm, por
iso sei algo de castelán, pero alí
moitas veces manéxaste en in-
glés porque hai moito turista. De
todos xeitos, polo que me din os
meus amigos, para os polacos
aprender español é cousa de
dous ou tres meses.

Que sorte!
Seica é moi doado para nós.
E por que elixir España, se-

rá un sitio caro para alguén de
Polonia?

España é moi caro, pero para
nós todos os países de Europa son
caros. Aquí hai unha tradición e
unha cultura que me interesan.
Están Goya, Velázquez e esas
cousas... Ademais, a xente é moi
amábel e o clima é moito mellor.

Vive con outros polacos?
Non, estou á procura de vi-

venda para compartir.
Din que aos Erasmus có-

branlle máis.
Como? Eu de 180 euros non

paso, esa é a cantidade que din na
Universidade que por cabeza vén a
custar un piso compartido en Vigo.

España ten algúns alicien-
tes, como os bares.

En Polonia tamén lle temos
bares, non pense. Bares e vida
nocturna hainos en todas partes.

Sabe o que é o botellón?
Un recipiente para conter lí-

quidos. As palabras polacas moi-
tas veces teñen as mesmas raíces
que as de aquí.

Facer botellón tamén signi-
fica reunirse de noite na rúa
para beber.

Ah! Iso faise en Madrid, polo
que me conta un amigo. Tamén o
vin eu. De todos xeitos, en Polo-
nia é imposíbel.

¿?
Si, a lei non o permite.
É bonito Vigo?
Non sei, acabo de chegar.

Non sei nin se me gusta o cam-
pus, non tiven tempo de dar unha
volta por el.

E Galiza?
Nunca estivera antes. Coñezo

un pouco de Barcelona, de Ma-
drid, onde teño un amigo, e de
Bernidorm, porque traballei alí
dous meses.♦

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

Anna Murawko
‘Para os Erasmus polacos toda Europa é cara’
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