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NO DEBATE SOBRE OESTADO DA NACIÓN, BNG E PSOE
demostraron a súa capacidade de chegar a entendementos. Non só
foi a defensa dun proxecto común, o selado no pacto do goberno
como compromiso perante a cidadanía, realizado polo presidente
Emilio Pérez Touriño, senón as 48 propostas de resolución e am-
bos os partidos presentaron conxuntamente. Propostas algunhas de
evidente calado político, coma o cumprimento dos prazos do AVE
(o acordo leva consigo o compromiso de apoio ás negociacións en
Madrid), un cambio profundo no sistema de extinción de incendios
ou o cumprimento íntegro do Plano de Normalización Lingüístico.
Incumprimento que levou aos maiores enfrontamentos non só a
nacionalistas e socialistas neste ano e medio de goberno, senón ao
BNG coas súas bases. Pero, sen dúbida, a capacidade de ambos os
partidos para chegar a un entendemento refléctase no apoio mos-
trado polo presidente Touriño á fórmula proposta por Anxo Quin-
tana para que se recoñeza o carácter nacional de Galiza no preám-
bulo do Estatuto. Un paso adiante importante para desatrancar a
elaboración da nosa lei marco. Sen dúbida que á fórmula non col-
ma todas as expectativas dos nacionalistas, pero a autodetermina-
ción é algo que non aparece de golpe, senón que se consegue día a
día. É preciso evidenciar que o recoñecemento do carácter na-
cional é un paso importante. Agardemos que o PSOE non dea mar-
cha atrás coma noutras ocasións e que o PPdeG, agardando polo
sinal de Madrid (o fallo do Tribunal Constitucional sobre o Esta-
tuto catalán), non deixe pasar a ocasión de que Galiza poida cami-
ñar sen tutelas alleas. O galeguismo que predican comeza por ter
capacidade de decidir en base aos propios intereses.♦

SPAM
Francisco Castro

PREMIO BLANCO AMOR 2005

Spam introdúcenos na atmosfera
claustrofóbica de dous universos paralelos: o
mundo laboral sometido á tiranía dun poder
omnímodo e o universo aparentemente
aberto de Internet, onde realidade e ficción
se confunden.

Crítica social e ruptura coa ortodoxia
narativa nunha novela na que a literatura
toma partido.

Touriño acepta a proposta e Feixóo agardará
a que o Constitucional se pronuncie sobre o

recurso contra a reforma catalá 

QQuuiinnttaannaa  pprrooppóónn
aa  ffóórrmmuullaa  ppaarraa  oo
rreeccooññeecceemmeennttoo
ddee  GGaalliizzaa  ccoommoo  nnaacciióónn

‘A tradición e o sentimento galeguista que nos
unen como pobo e o Parlamento que nos
representa como cidadáns definen a Galiza
como unha nación. A constitución española no
seu artigo 2 recoñece o carácter nacional de
Galiza como nacionalidade histórica’

Cidade
da Cultura.
Que dixeron
onte,
que din hoxe

(Páx. 24-25)

O diálogo
dos partidos
vascos
desatasca o
proceso de paz

(Páx. 18)
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A proposta de redacción do pre-
ámbulo do Estatuto presentada por
Anxo Quintana foi, sen dúbida, a
de maior calado político de todas
as realizadas no debate do estado
da nación. Quintana, que decidiu
incluír esta fórmula a última hora,
pretendía lograr desatascar a tra-
mitación do Estatuto e realizar un-
ha proposta con-
creta máis alá dos
chamamento ao
diálogo e aos pac-
tos realizados por
Emilio Pérez Tou-
riño.

O presidente,
que durante todo
o seu discurso se
referira até en
cinco ocasións ao
“carácter na-
cional de Gali-
cia”, aceptou a
proposta de Quin-
tana, afirmando
que apoiaba a
proposta dos na-
cionalistas, pero
rexeitou ser máis explícito, dán-
dolle aínda un maior realce polí-
tico.

O presidente do PPdeG, pola
súa banda, tentou fuxir de cal-
quera compromiso de acordo ou
pacto. Ante a insistencia de Anxo
Quintana para que se pronuncia-
se, Feixóo fíxoo colateralmente.
Afirmou por dúas ocasións refe-
ríndose a Quintana que se “exis-
te acordo no articulado do Esta-
tuto, teña por seguro que haberá
entendemento no preámbulo”.

Pero tamén afirmou que, pre-
sentado un recurso de inconstitu-
cionalidade polo seu partido

contra o Estatuto catalán, sería
mellor agardar a que este se pro-
nuncie para que o texto do Esta-
tuto galego non puidese incorrer
nos mesmos erros.

Pero nacionalistas e socialis-
tas non están pola demora. Logo
de presentar o principio de acor-
do xeral sobre o Estatuto, ao que

se referiu Touriño
como un logro,
agora están a ne-
gociar entre as
dúas organiza-
ción todo o arti-
culado para que o
Estatuto avance.

“Ten que ha-
ber un acordo
para o novo Esta-
tuto e ten que ha-
belo antes de que
remate este ano
(...) pero se non o
hai (nese tempo)
haberá que asu-
milo e afrontalo
con normalidade
e tranquilidade.

Sen deixarnos arrastrar pola in-
certeza e a melancolía. Os cida-
dáns agardan de nós que lles di-
gamos con claridade que vai pa-
sar”, afirmou Quintana.

A data en que BNG e PSOE
pretenden que se aprobe o pro-
xecto de Estatuto en comisión é
o mes de decembro. Para logra-
lo, non necesitan os votos do PP,
porque chega a maioría simple,
coa que contan os socios do go-
berno.

Están en contra da política de
dilación que o PP pretende im-
primirlle aos traballos do relato-
rio. Mariano Raxoi dera a orde

de que non se aprobasen máis es-
tatutos nas autonomías antes das
eleccións municipais. Pero nin
nas Baleares nin en Aragón (vén
de ser aprobado por unanimida-
de esta semana) lle fixeron caso
no seu partido.

Semella que ten máis predica-
mento na Galiza. Aínda que fon-
tes do PP tamén realizan outra
lectura. Consideran que se o Tri-
bunal Constitucional non rexeita
o Estatuto catalán, o galego tería
o camiño máis aberto, pois a di-
rección do PP tería que ceder e

Feixóo cumpriría a súa palabra de
non aceptar un Estatuto que fose
inferior ao catalán ou ao vasco.

Semella ser que o problema
de Feixóo é de tempo, desde que
sucedeu a Manuel Fraga. Un
tempo que é froito da submisión
á estratexia que lle marca a di-
rección de Madrid. Non é algo
novo, se ollamos as grandes pro-
postas de Fraga nos debates do
estado da nación (administración
única, reforma do Senado, etc.).
Vemos que quedaron logo todas
paralizadas ao non ser asumidas

pola dirección do partido en Ma-
drid. Fraga nin deu a batalla,
afirmando sempre que “non é a
ocasión”. Pero acaparou titulares
e gabanzas.

Pois, aínda que non o seme-
lle, polo discurso realizado por
Feixóo esta semana no debate,
coas súas reivindicacións ante o
Estado e os seus cánticos gale-
guistas, o PP é un partido estatal
cunha clara dependencia tanto
nos pronunciamentos como nas
súas estratexias da dirección ma-
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Touriño acepta a proposta e Feixóo agardará a que o Constitucional se
pronuncie sobre o recurso contra a reforma catalá 

Quintana propón unha fórmula
para o recoñecemento de Galiza como nación

no novo Estatuto
AFONSO EIRÉ

‘A tradición e o sentimento galeguista que nos unen como pobo e o Parlamento que nos representa como cidadáns
definen a Galiza como unha nación. A constitución española no seu artigo 2 recoñece o carácter nacional de Ga-
liza como nacionalidade histórica’. Esta é a redacción do preámbulo do novo Estatuto que recollería o carácter na-
cional de Galiza segundo a proposta realizada por Anxo Quintana no debate do estado da nación. Proposta que
aceptou o presidente, Emilio Pérez Touriño. Alberto Núñez Feixóo pretende agardar que o Tribunal Constitucio-
nal se pronuncie sobre o recurso que o seu partido presentou contra o Estatuto catalán para darlle o seu apoio.

O PSdeG-PSOE apoiou a proposta de Quintana para o recoñecemento de Galiza como nación no novo estatuto. Reportaxe Gráfica: AGN

Feixóo,
agrilloado pola
política do PP
a nivel de estado,
tentou fuxir
de calquera
compromiso
de acordo



drileña, aínda que algunhas ve-
ces os brindes de Fraga á autono-
mía do PPdeG e os soños de Xo-
sé Cuíña puide-
ron que algúns o
esquecesen.

A proposta do
PP para o finan-
ciamento recolle
xenericamente “o
que sempre nos
negaron aos na-
cionalistas cando
gobernaban en
Madrid”, en pala-
bras de Quintana.
A diferenza esta-
ría nas cantidades
e, nalgunhas par-
tidas, o PP vai
máis alá aínda ca os nacionalistas.

As liñas xerais de Feixóo

Por que o discurso de Núñez
Feixóo, ben articulado e ame-
no, é refén da estratexia do
seu partido en Madrid. Pode
ollarse na tres
liñas que o mar-
caron. Cuestio-
namento da le-
xitimidade do
Goberno de co-
alición entre na-
cionalistas e so-
cialistas, afir-
mando que o PP
era o partido
máis votado, es-
quecendo que o
presidente o elixe o parlamento
e que, aínda, os coaligados teñen

120.000 votos máis que o PP.
Falar continuamente de dous

gobernos no interior do mesmo
executivo, esquecendo que efec-

tivamente, son
dúas organiza-
cións políticas
con programas
di ferenc iados,
posturas diver-
xentes nalgunha
ocasión, pero sen
ser capaz de que
se visualice que
os socios non
cumprisen o pac-
to de goberno que
é o que os ata a
ambos e polo que
deben responder
ante a cidadanía.

Malia os intentos de Feixóo, o
bipartito deu imaxe de unión, al-
go que mesmo resaltan algúns
medios escritos en portada. Un
exemplo pode ser o apoio de Tou-
riño á política de Medio Rural.

A outra liña xeral, que impreg-
nou todo o discurso do presidente

do PP, tamén é de-
bedora da estrate-
xia de Madrid: tra-
tar de fixar a súa
base electoral para
capear o temporal
nas eleccións mu-
nicipais.

Así, o seu dis-
curso, cheo de hu-
mor, cando non
chanzas fáciles
nas lóxicas críti-

cas ao Executivo, algunhas con
bastante razón no fondo, seme-

llaba ir dirixido aos alcaldes que
abarrotaban pola tarde a tribuna
de convidados. Moitos celebra-
ban as ocorrencias de Núñez Fei-
xoo, pois, sen dixerir a perda da
Xunta, están desexando darlle
caña ao bipartito pois desaloxa-
los dun goberno que considera-
ban como seu. Levaban moito
tempo na Xunta.

Un dos máis compracidos
polo discurso de Feixóo era Xo-
sé Luís Baltar, o presidente da
Deputación de Ourense. Pola
contra, Cuíña non aplaudiu nin-

gunha vez (contrastando coa al-
garabía dos seus compañeiros
de bancadas) pero tampouco
moveu un músculo cando reci-
biu críticas directas á súa xes-
tión de Touriño.

A outra influencia no discurso
das de Feixóo está nas próximas
eleccións municipais e móstranos
que o seu gran cabalo de batalla vai
ser Vigo, concello que citou até ca-
tro veces para criticar a Xunta.

Outra circunstancia que que-
dou corroborada neste debate é
que entre Núñez Feixóo e Pérez

Touriño non é que non exista a
máis mínima “química”, senón
que medra día a día a antipatía. Po-
la contra, destacan os intentos de
entendemento entre Feixóo a
Quintana. Pode ser unha estratexia
do PP para dividir o tripartito. Pe-
ro, polo escoitado no discurso vai
moito máis alá. As palabras sobre
a capacidade de diálogo e entende-
mento que Feixóo lle dedicou a
Quintana contrastan cos cualifica-
tivos que usou contra Toriño, co-
mezando polo de soberbio e rema-
tando polo de pouco de fiar.♦
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Vén da páxina anterior

O Estatuto
discutirase
en decembro, 
logo dun acordo
BNG-PSOE que
xa está en marcha

A distancia
persoal entre
Touriño e Feixóo
aumenta día a día

Os agoireiros e analistas que pre-
dicaban que os incendios serían o
gran cabalo de batalla do debate
(ollen senón os xornais dos días
anteriores), tra-
bucáronse como
en tantas outras
ocasións nas que
confunden os
seus intereses coa
realidade.

Visto o deba-
te, semella que os
tres partidos deci-
diron baixar a
crispación políti-
ca. Como non po-
día ser doutro xei-
to, Alberto Núñez
Feixóo referiuse a
eles, pero como
un tema máis. Iso
si, aproveitou para afirmar que
para o bipartito había un antes e
un despois dos incendios e que
Emilio Pérez Touriño perdera to-
do o creto porque “houbo un in-
cendio forestal e montaron un in-
cendio político”.

Á proposta realizada polo pre-
sidente Touriño para chegar a un
gran pacto en defensa do monte e
contra os incendios “que poña o
territorio por enriba dos intereses
particulares”, contestoulle o presi-
dente do PPdeG con outra propos-
ta para un “acordo forestal” con
tres premisas: posta en marcha

dunha comisión de investigación,
cambiar o responsábel de Medio
Rural e demanda ao Goberno cen-
tral de 150 millóns de euros para

reforestar.
Touriño pe-

diulle a Feixóo
que aceptase as
regras democráti-
cas de maioría e
minorías, facén-
dolle ver que a
maioría decidiu
realizar unha Co-
misión de Estudo
e non de Investi-
gación, pero lan-
zando unha cha-
mada para que o
PP se integre nos
traballos e pro-
meténdolle unha

“investigación sen límites”. 
Touriño defendeu un profun-

do cambio na política forestal e
díxolle con dureza a Feixóo que
“imos mudar a política forestal
con vostedes ou sen vostedes”.

Autocrítica de Quintana

Anxo Quintana foi autocrítico.
“Cómpre saber aceptar e asumir
as críticas porque son a esencia da
democracia e a crítica fainos me-
llorar e aprender”, afirmou logo
de pór de manifesto como fixeron
“da verdade e a transparencia a

nosa divisa na vaga de lumes”.
Referiuse á existencia de

discrepancias “de forma, pero
non de fondo, porque todos que-
remos o mesmo, saber a verda-
de” entre os tres partidos e pe-
diulle ao PP que se integrase na
comisión de estudo dos incen-
dios “para investigar, depurar
responsabilidades se as hoube-
se, afrontar as causas do proble-
ma e, sobre todo, procurar solu-
cións de futuro”. No BNG cren
que foi un erro non aceptar a co-
misión de investigación que pe-
día o PP. Bótanlle a culpa ao
PSOE da negativa, por non que-
rer nin a de estudo e afirman
que Medio Tural non ten nada
que ocultar e esa negativa a in-
vestigar estana a pagar politica-
mente os nacionalistas.

Quintana propuxo facer bo-
rrón e conta nova do Prestige e
no dos incendios pois “estamos
cansando unha cidadanía que xa
ten formado ou seu xuízo” (risas
xerais nas bancadas do PP). Pero,
ao mesmo tempo lanzou unha
mensaxe clara: se o que pretendí-
an os incendiarios era impedir o
cambio no rural teñen o fracaso
asegurado porque “o cambio da
política no rural é imparábel”.

Un cambio que pilotará en tres
leis que deberían ser froito dun
“gran pacto nacional”: unha Lei
Forestal de Galiza, unha Lei de

Prevención de Incendios e unha
Lei de Protección do Medio Ru-
ral. Tres leis que
deberán de ampa-
rar a intervención
pública no sector.

Quintana re-
matou afirmando
neste apartado que
“Galiza é un luxo
que o Estado terá
que comezar a pa-
gar” porque forma
parte angular da
política forestal,
da da auga e da da
enerxía, pero “somos os galegos
quen cos seus impostos apagan os

lumes, coidan as rías, manteñen as
augas e afrontan os custos de sub-

ministrar os exce-
dentes de enerxía
ao resto do Esta-
do”.

Para substen-
tar esta afirma-
ción botou man
dos números: o
Estado inviste
2.500 millóns en
política ambien-
tal. Só o 9,6 por
cento dese orza-
mento se inviste

en Galiza. O 80% gástase en le-
var auga do norte ao sur.♦

Descende a crispación polos incendios

Un gran cambio na política rural

O primeiro debate do Estado da Nación do goberno bipartito transcurriu sen os sobresaltos de anos anteriores, destacando a clari-
dade das diversas propostas.

Quintana realizou
unha autocrítica no
tema dos incendios,
demandando
un pacto para pasar
páxina tamén
no do Prestige

Os conselleiros de Medio Rural, Suárez Canal, e Medio Ambiente, Manuel Vázquez.

Tanto BNG coma
PSOE apostaron
por unha nova
política no rural
sen marcha atrás



PERFECTO CONDE
A do 3 de outubro non foi a in-
tervención pública mais lumi-
nosa do presidente da Xunta,
Emilio Pérez Touriño. 71 fo-
lios, que foron lidos de xeito
que non lle van asegurar ao
orador ningún posto impor-
tante na historia da declama-
ción política, serviron para que
o líder da oposición, Alberto
Núñez Feixóo, se debrullase lo-
go mediante unha intervención
que sobranceou en retranca. 

Aínda que dixo que non pretende
“facer tremendismo nin debuxar
un cadro esaxeradamente negati-
vo, nin exercer de fiscal na procu-
ra de neglixencias e responsabili-
dades da desfeita”, Emilio Pérez
Touriño escudouse na premisa de
“identificar os problemas para
poñerlles couto” para queixarse
de que o seu goberno recibiu “un-
ha Galiza territorialmente dese-
quilibrada, en caótico e desorde-
nado proceso de urbanización,
con serios problemas ambientais
e con moitos depredadores á es-
preita para faceren un festín entre
as ruínas do abandono”.

A partir diso, mostrouse con-
vencido de que “enterrar os no-
sos impostos para reencher as la-
goas dunha xestión irresponsábel
converteríase nunha modalidade
máis de dilapidación que non po-
demos consentir”, e proclamou o
espírito de preservar o noso eco-
sistema fluvial e recconsiderar o
marco de concesións hidroeléc-
tricas, erguer a voz contra “o fe-
ísmo que escalaza a fisionomía
do país”, e facer compatíbel o
crecemento económico coa sal-
vagarda do ambiente. “Crece-
mento económico e aproveita-
mento racional do territorio e
dos seus recursos –dixo– non
son termos antitéticos, senón as
dúas partes dun binomio no que
se que potencian mutuamente”.
Para lograr estes propósitos pro-
puxo “un gran pacto polo territo-
rio e o desenvolvemento sutentá-
bel, un grande acordo que, para
materializarse, debe incluír a
Xunta, os concellos, os axentes
económicos e sociais e o princi-
pal partido da oposición”.

O presidente da Xunta de-
fendeu un modelo de goberno co
que “converter a Galiza nun país
que crea emprego e promove
igualdade de oportunidades, nun
país socialmente xusto cun territo-
rio ordenado en un país cada vez
máis democrático”. Na súa opi-
nión, no último ano, Galiza inver-
teu o rumbo na dirección sinalada
por estes obxectivos e incremen-
tou a velocidade. “Reactivouse a
economía e o emprego –procla-
mou–, mellorándose os servizos
públicos fundamentais como a
educación, a sanidade ou a protec-
ción dos nosos maiores, puxéron-
se en marcha ambiciosos progra-
mas de reequilibrio territorial e re-
vitalizáronse os mecanismos de
participación democrática”.

Máis perto do resto dos
españois

Como primeira conquista, sinalou
a creación de emprego. Máis de
30.000 ocupados máis no último
ano, no que Galiza foi a comuni-
dade que máis recortou a nómina
de parados e unha das primeiras
en creación de postos de traballo.
“Cando asumimos as tarefas de
goberno –dixo– once de cada cen
activos estaban desempregados.
Hoxe temos 11.000 parados me-
nos e a taxa de paro sitúase por
debaixo do nove por cento. Tra-
ballamos co obxectivo de que o
vindeiro ano se creen más de
35.000 novos empregos”.

Segundo Touriño, “Galiza me-
dra máis e crea máis emprego ca a
economía española” e a renda dos
galegos “está hoxe máis cerca da
que desfrutan o resto dos espa-
ñois”. O presidente anunciou que
se vai manter a liña de diminución

de impostos co descenso do tramo
autonómico complementario ao
estatal. Segundo dixo, o IRPF di-
minuirá máis do 5,5 por cento.
Nos catro anos vindeiros, o Plano
Galego de I+D+i mobilizará máis
de 800 millóns de euros para po-
tenciar os recursos humanos no
ámbito científico-tecnolóxico e
crear potentes estruturas tecnoló-
xicas de referencia.

No tocante a infraestructuras,
Touriño presentou o Plano de In-
fraestruturas de Transporte de
Galicia (2007-2013) como “o
elemento central que permita xe-
rarquizar a rede de estradas
afrontando as necesidades da co-
munidade a curto, medio e longo
prazo co obxectivo de garantir
que cada cidadán de Galiza se
encontre a menos de 30 minutos
dunha vía de alta capacidade”. 

En materia educativa situou os
obxectivos “na súa dupla faceta de
fonte de liberdade e instrumento de

competitividade no mundo glo-
bal”. Con palabras de Paulo Freire,
definiu a educación como “forza
para o cambio e a liberdade”.
Anunciou que o ano que vén “os li-
bros de texto serán gratuítos en to-
do o ensino orbigatorio e duprica-
remos o número de bolsas para o
estudo de idiomas no estranxeiro”.

Sobre un dos temas que máis
preocupación social espertan, a
sanidade, o presidente gabouse
de que o os seu goberno xa apli-
cou “un tratamento de urxencia
ao deterioro da saúde do noso
sistema sanitario, esmagado pola
lousa dun déficit escandaloso, as
deficiencias do servizo e a ten-
dencia encuberta cara á privatiza-
ción”. Segundo el, “o sistema de
saúde desfíxose das dúas tercei-
ras partes do seu lastre financei-
ro, reduciu nun 20 por cento os
tempos de espera das interven-
cións cirúrxicas, ampliou a nómi-
na de persoal facultativo e de

apoio, hoxe a anestesia epidural é
unha realidade en todos os hospi-
tais públicos galegos, así como o
programa de asistencia bucoden-
tal infantil que o vindeiro ano
ampliaremos até os 14 anos”.

Touriño salientou tamén co-
mo unha nova conquista galega
o “pór as bases para adaptar a
Galiza a lei estatal de dependen-
cia, un dos grandes piares que
sustentarán o Estado do benestar
e o deseño dunha rede pública de
servizos sociais que lles dará res-
posta ás demandas en materia de
atención aos maiores, aos depen-
dentes e aos máis pequenos”.

Como sétimo logro salientou
as mais de 32.000 actuacións no
marco do Plano de Vivenda, que
tiveron por beneficiarios a moci-
dade, as persoas maiores de 65
anos e as familias con rendas bai-
xas. Segundo Touriño, “estas ci-
fras, correspondentes a un só ano,
duplican as relativas ao cuadrienio
comprendido entre 2002 e 2005”.

Tamén salientou a necesida-
de de pór en valor o territorio ga-
lego “na súa tripla vertente de
base para actividade económica,
espazo de convivencia e legado
que estamos obrigados a preser-
var para tarnsmitírllelos ás xera-
cións vindeiras”. Dixo que “non
podemos permitirnos, como pa-
ís, seguir crecendo de formas in-
sostíbel, estamos comprometi-
dos a cambiar esta situación con
medidas como o Plano de Sanea-
mento Integral das Rías e depu-
ración de augas polo que se lici-
tarán nos próximos dous anos 22
novas estacións depuradoras”.

Alén de todo isto, o presidente
apostou por seguir afrontando
“unha fonda renovación democrá-
tica da que Galiza está tan necesi-
tada despois de tantos anos de ru-
tinas, inercias e políticas de orde-
no e mando”. Nesta dirección, a
Lei de Transparencia introduce
novos elementos e, antes de que
remate o ano, presentarase no Par-
lamento o proxecto de lei de sub-
vencións “co obxectivo de garan-
tir que a concesión de axudas pú-
blicas se axuste a criterios obxec-
tivos e transparentes, e o proxecto
de lei de publicidade institucional
que limitará a publicidade ás súas
estritas finalidades informativas e
eliminará os contidos propagan-
dísticos de carácter partidista”.

Pérez Touriño formulou a ne-
cesidade de que Galiza xogue “un
papel relevante no seo da España
plural”. “Galicia non pode quedar
relegada –dixo– a un papel secun-
dario no concerto das comunida-
des autónomas que integran o Es-
tado español. Non pode perder o
paso nin permanecer muda diante
do avanzado proceso de reformas
estatutarias que se vive noutras co-
munidades”. O presidente expre-
sou o seu optimismo con estas pa-
labras: “Queremos e podemos ser
unha comunidade que abandone
os furgóns de cola de España e pa-
se a liderar o tren das rexións que
integran a Unión Europea”.♦
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O presidente culpou a Fraga das dificultades de moitos sectores

Touriño gábase das melloras en emprego,
educación e sanidade

O presidente da Xunta,, Emilio Pérez Touriño, durante a súa intervención.                                                                        A.G.N.



P.C.
No segundo e derradeiro día do
debate, aínda que se mantiveron
vivamente os enfrontamentos
dialécticos entre os portavoces
das tres forzas políticas, á hora de
votar as distintas proposicións fo-
ron alcanzados algúns acordos e
varias transaccións. Carlos Ayme-
rich (BNG), Xaquín Fernández
Leiceaga (PsdeG-PSOE) e Xosé
Manuel Barreiro (PPdeG) foron
os encargados de escenificar tan-
to os tiras como os afrouxas.

O PPdeG presentou nada me-
nos que 516 propostas de resolu-
ción que definiu como outros tan-
tos “instrumentos de posíbel con-
senso”, das que só 41 acadaron o
apoio das demais forzas parla-
mentarias. Algunhas delas foron
cualificadas como “cousas real-
mente choqueiras” polo voceiro
nacionalista. Tal foi o caso de que
os conservadores pedisen un in-
cremento do número de veteri-
narios ou que reclamasen a for-
mación dun grupo lácteo galego.

Quizais o máis destacábel de
toda esta derradeira parte do de-
bate foi que se acadou consenso
nun tema que ultimamente veu
espertando graves enfrontamen-
tos como é o dos incendios. A
tres forzas parlamentarias acor-
daron instarlle ao goberno da
Xunta para que se logre o maior
consenso posíbel para deseñar
un plano que defina unha nova
política forestal que pase por re-
mitirlle á Cámara un proxecto de
lei de prevención dos incendios
forestais e se estabelezan, entre
outras cousas, cortalumes peri-
metrais en colaboración cos con-
cellos para evitar o risco de in-
cendios. Esta instancia á Xunta
tamén prevé o afortalamento do
dispositivo de persecución dos
delincuentes que queiman o
monte, o emprendemento de re-
formas precisas no dispositivo
de extinción de incendios no ca-
miño da súa maior profesionali-
zación e o deseño dunha nova
política forestal que atenda o
aproveitamento  multifuncional
do monte  e a súa posta en valor
e que tenda a rematar coa súa ac-
tual situación de abandono.

O voceiro do PP, Xosé Ma-
nuel Barreiro, quixo deixar ben
claro que os conservadores só

votaron en contra de sete das 48
propostas do BNG e do PSOE e
se abstiveron en 11 casos. Como
se encargou de salientar un re-
presentante do seu partido, eles
apoiaron o 62,5 por cento das
propostas presentadas por socia-

listas e nacionalistas, mentres
que as súas proposicións só reci-
biros aprobación dos demais no
7,94 por cento dos casos.

Entre  o case medio cento de
propostas que foron presentadas
conxuntamente polo BNG e polo

PSdeG-PSOE, hai varias que se
refiren á necesidade de unificar o
funcionamento e a resposta dos
servizos de emerxencia , novas
fórmulas de financiamento que
permitan abordar a recuperación,
rehabilitación e conservación

dos centros galegos existentes no
mundo; dotación de medios e
materiais que garantan a presta-
ción de servizos adnministrati-
vos, sociais e culturais destina-
dos aos emigrantes; reforzamen-
to da normalización lingüística,
posta en marcha da axencia de
legalidade urbanística, amplia-
ción dos equipos de orientación
escolar, conciliación da vida fa-
miliar e laboral, integración das
fundacións hospitalarias no Ser-
gas, desenvolvemento dun plano
estratéxico de saúde, elaboración
dunha nova normativa sanitaria,
declaración de parques naturais
nas grandes zonas de montaña,
sinaladamente nas serras do
Courel e dos Ancares; unifica-
ción das políticas de emprego,
novo ordenamento da enerxía
eólica, defensa dos intereses dos
estaleiros galegos, transferencia
directa dos recursos que o Esta-
do lles adica aos planos cuadrie-
nais de vivenda, posta en marcha
dunha lei de servizos sociais que
responda aos novos retos e de-
mandas, accións tendentes a que
se produza cada ano a incorpora-
ción de mil agricultores mozos,
reestruturación do sector lácteo
para a campaña 2006/2007, im-
plementación da política de mo-
bilidade de terras e montes im-
produtivos cos instrumentos nor-
mativos, o dsenvolvemento de
proxectos singulares e as inicia-
tivas adecuadas que poidan ga-
rantir unha actuación e a conse-
guinte mellora e valorización de
20.000 hectáreas; promoción do
libro e da lectura, difusión do pa-
trimonio, novo programa de de-
portes que fomente a partici-
pación e a igualdade de condi-
cións de nenos e nenas, impulso
cualitativo do autogoberno, crea-
ción dun consello galego das
mulleres, impulso relevante das
políticas de gasto galego en
I+D+i, proxecto de lei que ga-
ranta a autonomía e o carácter de
servizo público da CRTVG, de-
senvolvemento do sector audio-
visual, reclamación ao goberno
central dun investimento en in-
fraestruturas de transporte que
non sexa inferior ao 8 por cento
total do PEIT, modernización da
rede e mellora do servizo ferro-
viario, etc.♦
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Os tres grupos acadan
consenso na solución aos incendios

A.G.N.

Moi lonxe da versión auto-
compracente de Touriño, a
que ofreceu o líder do PPdeG,
Alberto Núñez Feixóo, foi un
auténtico exercicio de revisión
crítica do primeiro ano de go-
berno bipartito. Feixóo quixo
avisar de que empezou a con-
tra atrás deste goberno e repe-
tiu varias veces a idea de que
o “virus da parálise” está afec-
tando a Xunta.

Segundo Feixóo até agora
só se aprobaron catro leis das
19 que prometera o programa
de goberno e varias infraestru-
turas foron paralizadas ou
anuladas. “O seu non son as

infraestruturas –díxolle ao
presidente– non o eran cando
anunciou que as autovías re-
matarían en 1995, non no eran
cando deixou a Galicia fóra do
AVE e non o son agora cando
se fai cómplice deste atraso
intolerábel”.

Para Feixóo “a catástrofe
dos incendios foi unha perfec-
ta mostra do que foi este pri-
meiro terzo de goberno: pará-
lise, descoordenación e botar-
lle a culpa á oposición”. Un
pouco na liña de cando Ma-
nuel Fraga recorría a falar do
prezo dos garavanzos, o líder
conservador botou man de ar-

gumentos como que “unha fa-
milia galega ten que gastar
120 euros máis para chegar a
fin de mes que hai un ano, a
vivenda subiu un 27 por cento
e a inflación duplicouse do 2
ao 4 por cento”.

Feixóo acusou o goberno
actual de mostrar demasiada
obsesión polo pasado e de care-
cer dun modelo para o futuro.
Segundo el, Galicia perde peso
no Estado e o bipartito non está
a cumprir as súas promesas
electorais. Como era de espe-
rar, o líder do PP volveu sobre
o tema dos incendios mediante
un feixe de críticas.♦

Núñez Feixóo:
‘A Xunta sofre o virus da parálise’

As árbores son os máis grandes e lonxevos dos seres vivos

Unha obra de
Adela Leiro,
Mon Daporta,
Víctor M. Caamaño,
Manuel Núñez,
Isaac Pontanilla e
Xoán Colazo.

A NOSA TERRA

ARBORES
DE
GALIZA



Onacionalismo galego mantén un posi-
cionamento crítico cos Orzamentos do
Estado, non só polo que significa de in-

vestimentos para Galiza. Hai unha concepción
nos orzamentos, vixente tamén na etapa do PP,
que os fai regresivos socialmente: a obsesión
pola estabilidade orzamentaria, en forma de su-
perávit nas contas públicas (nada menos que o
0,7% do PIB). Esta concepción leva consigo,
ademais, unha maior presión sobre os impostos
indirectos, co conseguinte prexuízo para os tra-
balladores en beneficio das persoas con maio-
res ingresos de capital. Por outra parte, con es-
te corsé orzamentario é difícil mellorar os po-
bres niveis de produtividade, así como os dife-
rentes servizos públicos e sociais. Mesmo hai
que limitar o investimento no ámbito das infra-
estruturas que adoita aparecer como un investi-
mento xigantesco, imposíbel de cumprir des-
pois na práctica co conseguinte adiamento na
elaboración e execución de proxectos. Alén
disto, os orzamentos non contan co feito de que
están medrando as taxas de xuro, como tam-
pouco contan coa inflación real. A tan cacare-
xada suba das pensións fica así anulada. A
competitividade do sector empresarial fica ta-
mén debilitada. Máis chamativo é aínda que os
orzamentos non conten coa redución dos fon-
dos europeos, destinados ás diferentes comuni-
dades autónomas. Abondarían estas liñas xerais
para evidenciar que a política do superávit vai
en contra da cobertura das necesidades sociais
e económicas das maiorías no Estado español. 

Está claro que este deseño xeral, no que o
gasto propiamente social non medra na propor-
ción debida para situarnos na media de UE, non
pode ser aceptado polo BNG tanto, como é irre-
nunciábel para os gobernos do Estado español
que practican o dogma neoliberal. Nesta cues-
tión hai pouca marxe para un diálogo do que se
poidan tirar rectificacións positivas. Non pode o
BNG centrar, pois, no deseño xeral a súa capa-
cidade de presión. Si o pode facer en relación
aos investimentos territorializados na Galiza,
con certo éxito e melloras cuantitativas e cuali-
tativas. Nesta óptica, os orzamentos para o 2007
mantéñennos nunha posición similar á do ano
anterior, polo tanto estática. No 2006 houbo un
aumento notorio en relación co 2005 nos inves-
timentos inicialmente programados para Galiza.
Outra cousa será o seu grao de execución, que
comprobaremos a fin de ano. Este ano o incre-
mento é do 13% en relación ao 2006. Este in-
cremento non logra que Galiza deixe de ocupar

o sexto lugar na cifra absoluta de investimentos
no conxunto das comunidades autónomas, por
detrás de Castela e León, que ten por suposto
menos habitantes. No investimento por habitan-
te estamos por debaixo da media estatal, e por
suposto moi por debaixo de Asturias. Utiliza-
mos estes puntos de referencia
porque son precisamente aqueles
cos que o goberno nos aliña ao fa-
lar do Noroeste. 

Deixando á marxe que os orza-
mentos programados son mellores
que na etapa do PP, non valen para
lle imprimir outro ritmo á execu-
ción de obras na Galiza. Precisa-
mente, unha das eivas mais fortes
está na lentitude. Aquí tardan en fa-
cer dez ou doce anos o que en An-
dalucía fan en cinco ou seis. Tam-
pouco os diñeiros programados
abondan para asumir novos pro-
xectos. O Goberno, na súa progra-
mación plurianual de 2006, xa con-
templaba 1.610 millóns de euros para investi-
mentos na Galiza en 2007, só para  continuar as
obras que estaban iniciadas. Se temos en conta
que a programación inicial para o 2007 contem-
pla 1.690 millóns de euros podemos constatar
que só hai 80 millóns de euros máis. 

O outro problema é a distribución interna
nas distintas infraestruturas no territorio gale-
go. Para o BNG son prioritarias as infraestru-
turas ferroviarias e as ambientais (estacións
depuradoras). Pois ben, nas ferroviarias, a par-
te substancial, 400 millóns de euros, vai desti-
nada á liña de alta velocidade Santiago-Ouren-
se, mentras apenas chega chega a 150 millóns
de euros o destinado ao Eixo Atlántico A Co-
ruña-Vigo. Para o tramo Ferrol-A Coruña des-
te eixo só existen 300.000 euros e grazas á pre-
sión do BNG, que logrou sacar este itinerario
do pozo da indiferenza. Como o  tramo Ou-
rense-Lubián é atendido con apenas 3 millóns
de euros, sen contemplar mesmo que se poidan
comezar as obras no ano 2008. É totalmente
posíbel facelo se nos atemos ao estado do pro-
ceso administrativo. Debemos ter presente
que, como consecuencia dunha actuación errá-
tica e só impulsada pola presión política, se es-
tá deseñando unha rede ferroviaria interna
contraditoria: o Eixo Atlántico, con dupla vía,
con ancho ibérico, para mercadorías e viaxei-
ros. Santiago-Ourense, dupla vía, ancho inter-
nacional e só para viaxeiros de longo percorri-

do. Ourense-Lubián exactamente igual, agás
un pequeno tramo até Taboadela.

O grave é que xa non estamos a tempo de
darlle maior coherencia a este deseño, maior
utilidade social. Cumpriría cavilar se a rela-
ción de Vigo con Ourense non debería consis-

tir nun ferrocarril de dupla vía,
compatíbel para viaxeiros e mer-
cadorías, capaz de prestar servizo
á plataforma loxística de Salvate-
rra, ao tempo que valese para o
longo percorrido, “rexionais” e
cercanías. ¿Non será entón me-
llor a adaptación da vía polo Mi-
ño a velocidades de 150 quiló-
metros por hora, con toda a fun-
cionalidade devandita, que non a
fantasmal, faraónica e pouco ren-
díbel socialmente que se preten-
de por Cerdedo?

Que Santiago ou Vigo conten
con novas estacións depuradoras
de augas residuais capaces para

atender estas áreas metropolitanas ten que ser
un obxectivo prioritario. Como prioritario é re-
matar canto antes as de Ferrol e A Coruña. 

Unha estrutura socioecnómica como a ga-
lega necesita a dinamización dos seus sectores
produtivos. Neste aspecto a falta de compro-
misos do Goberno é total. Como está práctica-
mente ausente a falta de compromisos en rela-
ción co patrimonio histórico artístico ou cul-
tural, parte de el ainda en máns estatais. 

Destas análises xa se poden tirar as conclu-
sións oportunas en relación ao que é necesario
emendar ou rectificar. Primeiro necesitamos
algo máis de diñeiro. Polo menos negociar co
horizonte de chegar até 1.800 millóns de euros,
aproximadamente 100 millóns de euros máis.
Con pequenas redistribucións internas do que
está programado, e esta nova cantidade pode-
mos conseguir reducir as demoras na execu-
ción, contemplar novos proxectos e atender
pequenas demandas en todas as comarcas de
Galiza con actuacións simbólicas pero de
grande impacto social. Con esta actitude imos
negociar os orzamentos co goberno. Como se
ve, non é moi difícil se hai a mínima vontade
de diálogo e de atención ás necesidades racio-
nais do pais. De ser así, o BNG chegará a un
acordo positivo para Galiza.♦

FRANCISCO RODRÍGUEZ é portavoz do grupo
parlamentario do BNG no Congreso dos Deputados.
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‘Aquí tardan
en facer dez
ou doce anos

o que en
Andalucía

fan en cinco
ou seis”

Cartas

Revolta dos
subvencionados

O pasado 15 de setembro algunhas
confrarías, pósitos e colectivos re-
lacionados co mar (que non foron
todos) manifestáronse en Santiago
en contra da Xunta, e en particular
da Consellaría de Pesca. Os males
que lles afectan a estes colectivos
xa veñen de vello, algúns provoca-
dos por eles mesmos, e outros que
nin eles son capaces de arranxalos
nin queren. Pero semella que co-
mezaron hai un ano, cando os seus
xefes perderon o poder. Até alí du-
rante 16 anos tapáronlles a boca e
compráronlles vontades cos cartos
de todos, por iso nunca se mani-
festaron, algúns nin sequera o fi-

xeron cando o do Prestige, mais
defenderon a Xunta naqueles mo-
mentos, e todo porque os caciques
chegaban coa saqueta chea. Estes
colectivos que tiñan subvencións
até por facer mal tempo ou por
chover, e que cando foron as sub-
vencións do Prestige, até se riron
dos demais cidadáns, incluso che-
garon a dicir que o petróleo engor-
daba o marisco. Hoxe maniféstan-
se porque na Xunta non están os
deles, como ben dicían nos lemas
en Santiago “Con el PP cobramos,
con el PSOE miramos”, “ Los que
pagaban ya se fueron”, eses eslo-
gans xa o din todo.

No tema do polbo, que seica
non hai, pero seguen collendo o pe-
queno, segundo se demostrou en
Bueu, e cando os inspectores ato-

pan esa mercadoría dende a confra-
ría se amparan dicindo que era para
Cáritas. Se o polbo pequeno está
prohibido pescalo, porque o di a lei,
ningún barco debe traelo para terra,
pois está comentendo un delito, e
non debe ser un privilexio, nin que
o coma Cáritas nin ninguén. Oxalá
a Consellaría de Pesca e a Xunta en
xeral tomen boa nota e comecen a
recortar as subvencións mal empre-
gadas. Segundo un informe da con-
sellaría, nestes anos lévanse inves-
tindo en confrarías, pósitos e colec-
tivos 27 millóns. Amin paréceme a
estas alturas que os manifestantes
só queren que os deles (a dereita)
volvan á Xunta.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

O trasno do magnolio
Setembro, cando madurecen as
uvas e as raiolas do sol reflecten
nos cachos de cor amarela do alba-
riño, esvaece un verán inzado de
desgrazas e catástrofes, a solidarie-
dade e apego pola natureza que nos
arrola, é cando nunha desgraza
aflora en nós a unión na defensa do
que queremos, o mar, o monte, a
paisaxe, a aldea, a carballeira, o río,
e damos na súa salvación o mellor ,
un sentimento de amor pola terra
que cando deixamos ou perdemos,
sentimos nostalxia, xa poeticamen-
te o expresaba moi ben Rosalía de
Castro “Adeus ríos, adeus fontes...
figueiriñas que eu plantei”.

Cando aínda na memoria tiña-
mos a desgraza que para as xentes

O BNG e os Orzamentos
do Estado para o 2007

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Os deputados nacionalistas galegos en Madrid queren a vontade política necesaria
por parte do goberno central para mellorar os investimentos estatais en Galiza.

Oliver Stone, director
de películas como
Platoon (sobre o
Vietnam) ou JFK (sobre
o asasinato de
Kennedy) viña recibindo
o alcume de
“polémico”. Agora coa
súa película sobre o 11-
M, que ao parecer non
é “política” senón
“humana”, acaba de
obter o perdón. Xa é un
cineasta sen
cualificativos.

Cansos de
nacionalismo, cansos
de Pujol e de
Convergència, Cataluña
entrara polo bo camiño
do socialismo. Catro
anos despois, o
socialismo baixa e
todos prevén que o
novo president será o
converxente Artur Mas.
Tanto tempo, tanta
publicidade, tantos
cartos, para este final.
Volve CiU.

A Asociación de
Vítimas do Terrorismo,
que moita solidariedade
recolleu en certos
momentos, agora
aparece afiliada á
teoría da conspiración,
esa de que o 11-M foi
obra da ETA. A AVT é
unha asociación de
vítimas e non debería
dar argumentos aos que
a identifican coa
extrema dereita.

Os Estados Unidos
van completar o muro
da fronteira con México
con 1200 quilómetros
máis de cemento. O
Tratado de Libre
Comercio (ALCA) non
vale para a circulación

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González



Chegan-nos os jornais cheios de noticias
inquietantes de todo tipo; e nas de ca-
ráter internacional omnipresente esse

estado-policia ou gendarme essa nazóm para-
digma da igualdade e democracía que som os
USA. Há poucos días uma noticia certamente
arrepiante: O Senado dos USA aprovou a lei
de tribunais especiais militares para julgar a
supostos terroristas que, em definitiva, justifi-
ca e ampara violacions de direitos humanos e
muito especialmente detencions secretas, de-
saparicions forzadas, prolongadas detencions
incomunicadas, arrestos indefinidos sem cá-
rregos, tortura e outros tratos inhumanos e de-
gradantes, que vem aplicando na sua particu-
lar “guerra contra o terrorismo”.

Surpreende esto muito mais quando a ONU ja
no Plenario de 10 de decembro do 1984 aprovou
a “Convención contra a tortura e outros tratos ou
penas inhumadas ou degradantes”, definindo a
tortura como “todo acto polo que se inflinja inten-
cionadamente a uma pessoa doores ou sufrimen-
tos graves, sejam físicos ou mentais, com o fim de
obter de ela mesma ou de um terceiro informa-
zóm ou confessom, de castigo por um acto que
tenha cometido ou exista suspeita de telo cometi-
do, ou de intimidar ou coaccionar a essa pessoa ou
a outras por qualquera razón baseada em cual-
quera tipo de discriminazóm, quando os ditos do-
ores sejam inflingidos por funcionario público ou
outra pessoa no exercizo de funcións públicas, a
seu requerimento ou com o seu consentimento”.
Ahumanidade conhezeu desde sempre a lacra da
tortura, legitimada por poderes civiles ou eclesiá-
ticos, incluso por orgaizazons que predicam o
amor como a Igreja Católica. Mas em tempos de
contemporaneidade resulta muito difícil atopar
entre os paises que chamamos civilizados uma
declarazóm legal que consinta a tortura ainda que
seja com determinados requisitos. O Estado es-
panhol, que ratificou a “Convencióm contra a
Tortura”, vigorando na nossa legislazóm ja desde
outubro de 1.987, tem sido objecto de censura tan-
to por Amnisitia Internacional como polo Alto
Comisionado da ONU para a Tortura e o Tribunal
Europeio dos Directos Humanos por incumplir a
norma e evidenciar-se casos de tortura especial-
mente em Comisarias e Cárceres; segundo a Co-
ordinadora para a Prevenzóm da Tortura pode-se
falar, polo pouco de 600 pessoas  sometidas a tor-
tura ou maus tratos durante o ano passado de
2.005, semelhante ás do ano 2.004, que a leva a
concluir a persistência da tortura e maus tratos no
Estado español.

A persistência da tortura malia a ratifica-
zóm polo Estado espanhol da Convención
contra a Tortura e a sua entrada em vigor con-
duce á necessidade urgente de implementar o

“Mecanismo Nacional de Prevención da tortu-
ra” previsto no Protocolo Facultativo da ONU
de 2.002 que constitue um instrumento sem
precedentes no ámbito do Direito Interna-
cional dos Direitos Humanos, um sujeito de di-
reito com caracteres de prevêncióm da tortura
e com a faculdade, decisiva, de visitar todos os
lugares de privazóm de liberdade para prevenir
e denunciar práticas semelhantes.

Cria expectativas, temores e dúbidas o jeito
no que o Estado espanhol poda implementar es-
te instrumento, porque da sua regulazóm de-
penderá a sua utilidade. O Protocolo outorga á
sociedade civil por primeira vez um protagonis-
mo no tema da tortura para que esse “Mecanis-
mo” fique integrado por pessoas, orgaizazons
sociais, Académicas ou profissionais que sejam
independentes dos poderes públicos; eu penso
nas ONGs, Colegios Profissionais <especial-
mente de médicos e de advogados>, Universida-
des, Centros de Investigazóm, etc.), nunca Insti-
tucións públicas, carentes da necessaria inde-
pendência, ou pessoas por elas designadas, in-
cluido o Defensor do Povo e cárregos similares;
nom ponhamos ao lobo a guardar as ovelhas. Na
luta contra a tortura implicarom-se durante anos
entidades, grupos e pessoas que demostrarom
generosidade, renuncia e objetividade, compro-
metendo a sua tranquilidade e em muitas oca-
sions até a sua vida e que ficam suficientemente
reconhezidos: entendo que som eles os que de-
vem integrar o Mecanismo do Protocolo, me-

diante um processo de selecçom transparente e
para o que se exija uma actividade anterior con-
trastada no tema. O Comité constituido deve ter
faculdades nom só para efectuar visitas ordina-
rias, como díz o Texto do Protocolo, senom tam-
bem extraodinarias e sem previo aviso, ás pesso-
as privadas de liberdade (seja em cárceres, cen-
tros de menores, de inmigrantes, locais policiais,
zonas de espera en aeroportos e similares, hospi-
tais psiquiatricos e demais centros de reclussom)
, manter entrevistas com absoluta privacidade,
solicitar medidas protectoras perante o que con-
sidere riscos iminentes, acompanharse de profis-
sionais (advogados, médicos, psicólogos, etc.)
que nom pertenzam á administrazóm peniten-
ciaria ou policial, empregar materiais fotográfi-
cos ou de filmacióm e gravazóm, ter acesso á
documentazóm que estimem necessaria, manter
entrevistas com autoridades, etc.

O “Mecanismo” deve ter autonomía finan-
ceira e funcional que permita uma total inde-
pendência para ejercer a sua funcióm, elaborar
um Informe Anual que se fará público e apre-
sentar todo tipo de propostas para eventuais re-
formas legislativas. Alem disso, penso que pa-
ra acadar a eficacia pretendida o “Mecanismo”
nom deveria ser único para todo o Estado se-
nom constituirse independentemente em cada
Comunidade/Nazóm do Estado español que
pudera interesar-se por este tema, ja que permi-
tiria uma atenzom mais imediata ás necesida-
des que surdisem.♦
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Roi Cagiao

Ainda a voltas com a tortura
NEMÉSIO BARXA

A aprobación por parte do Senado estadounidense dunha nova lei que xustifica im-
plicitamente o uso da tortura abre inquedanza na loita contra os abusos corporais.

de persoas, senón só
para a de mercadorías.
Igual sucede con África.
Xa o dicía o humorista
El Roto cando pintou un
emigrante negro que
dicía mentres viaxaba:
vou seguindo as
riquezas do meu país.

O PSOE vigués vén de
confirmar a candidatura
de Abel Caballero e
Caballero, que é
catedrático, ex ministro
e autor de novelas
históricas, está a dicir,
en círculos máis ou
menos restrinxidos, que
os cidadáns non o
merecen. Que un home
tan importante coma el
estalle facendo un favor
aos pobres e burros dos
vigueses coa súa
xenerosa decisión de
presentarse. Parecido
ao que dicía o
politicamente difunto
Pérez Mariño (que en
paz estea).

A identidade comeza
sempre no clima.
Galiza é unha provincia
española de escasa
monta. Até que chega o
Prestige, os incendios...
A meteoroloxía
convértenos en nación.

Gracias por fumar é
unha das películas
norteamericanas máis
intelixentes e divertidas
da carteleira. O seu
director tardou cinco
anos en obter a
financiación para
rodala, pese a que tiña
enchufe: o seu pai
rodou a rentábel Os
cazafantasmas. Facer
unha película que
defende o liberalismo e
a razón e que combate
o novo infantilismo
social non resulta
doado, ao parecer, no
país das liberdades.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

do mar e Galiza supuxo a catástro-
fe do Prestige e empezabamos a re-
cuperanos, outra praga, agora os in-
cendios forestais que asolaron o pa-
ís e cando os corvos mariños, as
gaivotas xa non fuxían do chapapo-
te, agora son os esquíos, cabalos e
bolboretas os que foxen aterecidos
das lapas, e aínda para rematar, troi-
tas, carpas e todo tipo de peixe mo-
rren no río Umia. A mágoa máis
grande, despois das perdas de vidas
humanas, foi a cor, o cambio da cor
no monte e fraga, noutrora con di-
ferentes tonalidades do verdor, pa-
sou á escuridade de tonalidades, a
morte e desertización de ocres e
grises cun cheiro a queimado e a te-
rra erma. Unha velliña que cun cal-
deiro de auga apagaba as lapas que
ameazaban a casa, cos ollos pechos

polo fume e o nordés, coa sabedo-
ría que teñen os vellos, resumía
nunha frase o acontecido “arre de-
mo, nin que nos vise unha meiga”.

E aquí, na nosa cidade, din que
nestas noites de estrelas, paseando
na anoitecida, pola praza de Mén-
dez Núñez, nunha póla do magno-
lio da casa dos Muruais, anda un
trasno burlón cun traxe medieval
de cor verde, semellante ao que a
Asociación Franca Irmandade vis-
te todos os anos durante a Feira
Franca a estatua do insigne escritor
Ramón Valle Inclán... Cousa de
meigas. Outra razón para vir pase-
ar por Pontevedra, con outro en-
canto máis da zona monumental.♦

ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)

M.S.
Este pasado martes 3 de outu-
bro finou no seu domicilio de
Cuntis, aos 63 anos de idade,
o militante nacionalista máis
veterano e emblemático  deste
concello, Manuel Fernández
Varela (Manolo o peluqueiro).
Foi militante do histórico BN-
PG e do PSG-EG, organiza-
cións polas que foi cabeza de
lista en distintas eleccións
municipais. Fora, ademais,
fundador da Asociación Cul-
tural O Baño e da revista de

política local Outro. Nos últi-
mos tempos formaba parte da
asemblea local do BNG, na
que mantiña unha activa parti-
cipación até que o cancro, que
anos antes lle arrincara covar-
demente a vida da súa dona,
Carme de la Torre, obrigouno
a ficar doente na súa casa. Os
que o coñeceron non esquece-
rán a aquel extravagante per-
sonaxe, fraco, de cabelo e
barbas longas, sempre comba-
tivo e sempre fiel voceiro do
seu ideario patriótico.♦

Adeus a Manolo
O Peluqueiro
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Dúas citas de
Chomsky e unha
de Mark Twain
Xosé Manuel Ponte comenta,
en Faro de Vigo (29 de setem-
bro), a iniciativa do presidente
venezuelano Hugo Chávez de
promocionar un libro de Noam
Chomsky, Hexemonía ou super-
vivencia durante o seu discurso
nas Nacións Unidas. Ponte esco-
lle ademais dúas citas do intelec-
tual norteamericano: “O sistema
permíteo todo, quitado a revela-
ción dos móbiles económicos
agachados”. A segunda di: “Se
existise un ditador fascista racio-
nal elixiría o sistema america-
no”. Finalmente o comentarista
lembra tamén unha afirmación
do escritor norteamericano
Mark Twain (ao que tamén cita
o propio Chomsky): “Grazas á
bondade divina, no noso país te-
mos tres cousas inefabelmente

preciosas: liberdade de expre-
sión, liberdade de conciencia e a

prudencia abondo para non fa-
cer nunca uso delas”.♦

PSOE, o talante
e as trampas
Francesc-Marc Álvaro co-
menta, en La Vanguardia (29
de setembro) a política de in-
vestimentos do Estado en
Cataluña e a política de Za-
patero. “Dado que o meiran-
de mérito do líder do PSOE é
non ser José Mª Aznar, foi
un gran erro dalgúns agardar
Españas plurais, estacións
federais e apertas fraternas
do socialismo español. Hoxe
estamos no de sempre: apro-
veitar a coxuntura, conseguir
competencias e recursos, e
asegurar áreas de decisión
fronte á natural e imparábel
tendencia do poder central a
recuperar por unha banda o
que traspasa pola outra. A
novidade que hoxe trae o ta-
lante a este esquema tan co-
ñecido é o sorriso do trileiro.
En canto move as cartas con
habilidade ante o incauto xo-
gador, o trileiro sorrí e trans-
mite confianza (...). O minis-
tro Solbes, por encargo de
Zapatero, move as cartas co-
ma ninguén (...). O ano vin-
deiro haberá investimentos,
pero nunha porcentaxe moito
menor ao que establece o Es-
tatut e tamén por baixo do
2006. Os números de Solbes
calculáronse mediante un
sistema nunca utilizado até
agora e só para o conxunto
do Estado e Cataluña. Se se
fan os cálculos coma sempre
resulta que non se cumpre o
pactado no Estatut. A isto
non se lle pode chamar ambi-

güidade, que é a norma da
política da billa ou peix al
cove de Pujol. Mudar as re-
glas de xogo en medio do
partido non é ser ambigüo, é
outra cousa. É o propio de
trileiros e especies semellan-
tes”.♦

Silencio da UE
ante o retroceso
das liberdades
Soledad Gallego-Díaz co-
menta en El País (29 de se-
tembro) a perda de liberda-
des que está a ter lugar en
Occidente, sobre todo nos
Estados Unidos, e a maior
permisividade para prácticas
até agora non admitidas co-
mo a tortura. “Que ninguén
pense que o espazo que esta-
mos recorrendo cara atrás se
recuperará facilmente. O
máis probábel é que os derei-
tos e garantías  que estamos a
perder en virtude da chama-
da guerra contra o terror se
perdan para moito tempo
(...). Que ninguén pense que
o que sucede nos Estados
Unidos é alleo a nós. Todos
sabemos que os Gobernos
europeos e as institucións da
UE permaneceron impasí-
beis ante o secuestro de pre-
tendidos terroristas, o seu
traslado a cárceres secretos e
a súa tortura. A Unión Euro-
pea non se atreveu, nin tan
sequera, a emitir un comuni-
cado formal condenando os
cárceres da CIA”.♦

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

Propaganda do enfrontamento localista. Algunhas informacións da prensa
galega promoven a confrontación entre as distintas cidades, moitas veces recurrindo a argumentos
esaxerados ou incertos. Na imaxe dous exemplos do pasado 28 de setembro, o do diario Atlántico
e máis o do xornal gratuito 20 minutos.♦

Bush estaba na trama do 11-S. O artista plásti-
co Gary Hill ofrece, en El País (29 de setembro), a súa visión da
arte actual, así como algunhas das súas opinións políticas. “Eu son
dos que pensan que a Administración sabía da trama e a certo ni-
vel estaba involucrada”. Hill pregúntase tamén “por qué a reserva
federal é unha propiedade privada?”.♦



O capital tradicional foxe do sector
da construción e inviste no sector
eléctrico. Outra parte do capital
amasado no sector do “tixolo” tenta
diversificar os seus investimentos.

As causas? Primeiramente to-
dos os analistas e fontes do sector
consultados por A Nosa Terra
coinciden en afirmaren que o sec-
tor da construción “vai ter moitos
problemas no futuro próximo”.

As razóns. En primeiro lugar,
a rebaixa dos fondos europeos
asignados ao Estado español,
que foron os que relanzaron nos
últimos quince anos as obras pú-
blicas. Obras públicas ás que ac-
cederon directamente as grandes
empresas (o capital tradicional
español) o que lles permitiu am-
pliar a súa grande fortuna. 

Estas compañías subcontrá-
tanlles a outras empresas as
obras. Algunhas destas empresas
tradicionais, segundo nos expli-
caba un empresario galego do ra-
mo da excavación, recibiron
contiosas sumas por deixaren a
minaría, investindo o diñeiro en
grandes máquinas de obras pú-
blicas traídas de Alemaña que
están a arruinar as máis potentes
empresas galegas do ramo. Pois
son as que están a realizar aquí
as derrotas do AVE e autovías.

Outras das razóns é que a
burbulla inmobiliaria se non se

pincha (con efectos catastróficos
para a economía) si que todos os
analistas certifican que se vai ir
desinchando pouco a pouco.

A razón non é outra que o
mercado está saturado. Cada vez
hai máis casas baleiras. Os pisos a
un prezo que non poden aumentar
máis por que os soldos medios e o
nivel de endebedamento das fa-
milias xa non o permiten.

Para rematar de complicar a
situación do mercado do tixolo
(coa UE avisando o goberno es-
pañol desde hai tempo), o au-
mento dos intereses hipotecarios
non só vai frear a venda de pisos,
senón que os bancos atoparanse
con múltiplos impagados e cun
parque de vivendas que van ter
que colocar no mercado.

Pero hai outra razón aínda
máis potente. As grandes fortu-
nas, como Fadesa ou Martinsa,
substentáronse na merca de chan
rústico, na súa recualificación
como urbanizábel, non sempre
por métodos ortodoxos e, dese-
guido, coa construción de miles
de vivendas, algunhas veces en
lugares privilexiados, xa fose no
rural ou no centro das cidades.

A sensibilización social, a pre-
sión da UE e as novas leis para pro-
texer os espazos naturais e a costas,
levan a que esta práctica sexa cada
vez máis arriscada. Lembren Mar-

bella como exemplo de múltiples
concellos mediterráneos denuncia-
dos. Ollen a campaña da “marbelli-
zación de Galiza”, froito do en-
frontamento de poderes econó-
micos locais. Pero tamén unha
aposta no noso país por unha Lei
de Ordenación Territorial que nun-
ca se levou a cabo porque lesiona-
ría os intereses da dereita gober-
nante desde a época da fidalguía.

Ante esta realidade, o capital
das grandes familias do estado
decidiu “emigrar” a un sector
máis seguro, máis próspero e de
máis futuro.

Investir nas eléctricas

Por que se deciden a investir nas
eléctricas? A primeira razón, se-
gundo diversas fontes do sector
consultadas, hai que atopalo en
que “este vai ser o século da
enerxía”. A enerxía será, polo
tanto, o sector do futuro. Un sec-
tor no que se vai producir, expli-
can, unha revolución de caracte-
rísticas difíciles de explicar.

Unha destas persoas consul-
tadas tentaba explicárnolo cun
exemplo: “a comezos dos anos
50 o gasto de enerxía era case
inexistente se o comparamos con
hoxe e as fontes cativas e case
únicas. A revolución enerxética
que está en marcha agora é moi-
to máis importante”.

Un sector de futuro no que as
fontes van ter que diversificarse
necesariamente e aparecer outras
novas, como as enerxías renová-
beis (eólica, biomasa, solar, ma-
reante...). Entre elas o debate so-
bre a enerxía nuclear. Pero tamén

a acumulación da eólica por no-
vos procedementos na que Gali-
za pode ser punteira se vai adian-
te un proxecto cunha importante
sociedade americana. 

Pero por que invisten agora
nas compañías eléctricas tradicio-
nais? A explicación doutro mem-
bro do sector: “todo aquel que es-
tea posicionado na enerxía actual,
estarao na que veña. O Estado vai-
te apoiar necesariamente. Son tan
grandes e necesarios os investi-
mentos que non te van deixar na
estacada. Este capital non só vai
optar a estas grandes obras, como
construtoras, senón posicionarse
no gran sector do futuro”.

Por outra parte estanse a xogar
outras batallas. Europa desexa,
fronte a Rusia e aos Estados Uni-
dos un sector enerxético propio,
para non ser dependente economi-
camente. Por iso se alenta desde a
UE, malia o proteccionismo de to-
dos os estados, que pretenden ter
o control desa política enerxética
común, as grandes fusións.

Por iso reaccionan os grandes
capitais estatais, que non queren
perder o control dun sector estra-
téxico nin cara a empresas de alén
do Estado nin que caia en mans do
que eles denominan “capital peri-
férico”, vasco, galego ou catalán
por se existe unha descentraliza-
ción do Estado. Recorden as ver-
bas de Esperanza Aguirre cando a
OPA de Gas Natural a Endesa. Pe-
ro lembren tamén que, nestas dú-
as nacións existe un capital que é
conformador do estado nacional
español, papel que, por outra par-
te, xogou sempre a totalidade do
capital galego até de agora.♦
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Latexos

A Cidade
da Cultura e
a incultura
X.L. FRANCO GRANDE

Aorixe e posterior
desenvolvemento des-
ta cuestión non son

nada novo neste infeliz país
noso. Pode que ao mellor se
trate dunha das desfeitas
máis chamativas que padeceu
e padece a nosa sociedade,
pero non é a única nin
tampouco é ao meu ver a
máis grave de todas elas. Re-
ferireime máis adiante a
algunhas das máis
sobranceiras e que non mere-
cen tan histéricas reaccións. 

A orixe do caso é ben co-
ñecida. O proxecto non lle pa-
recería nada mal a Filipe II,
sen dúbida que Benito Musso-
lini o aprobaría e pode que ta-
mén non lle parecese nada
mal ao xeneral aquel que saíu
do Noroeste e rematou na Te-
rra Ancha, que diría Xosé
Luís Méndez Ferrín. A súa
orixe sabemos ben cal é. E
como nos dá noxo, preferimos
non seguir furgando por aí. O
problema, pois, é que facer co
fardel de semellante herdo.

¿Aceptámolo? ¿Facémolo
a beneficio de inventario? ¿Re-
xeitámolo? Para min, o proble-
ma está en se, como se dixo na
prensa, o investimento penden-
te pode comprometer
seriamente os orzamentos dou-
tras consellarías. Se isto fose
así, que non o sei, non habería
dúbida: refuguemos o herdo e
quede para que nel aniñen os
paxaros. E que quede alí, no
monte, que é onde debe estar.
Que alguén, sen medo á perda
duns votos –que ao mellor se
gañan por outra parte– teña o
valor de dicilo e de decidilo.

A non ser que as activida-
des desas consellarías que po-
derían verse afectadas nos
seus orzamentos vallan xa tan
pouco que sexa preferíble dar-
lle á tal cidade o que a elas
estaba destinado. Porque ese
é, paréceme, o problema. E
que facer co que está feito?
Moi sinxelo: deixalo aí onde
está, no monte, para vergoña
de todos. Porque esa será,
quizais, a única función que
na nosa sociedade verdadeira-
mente teña o estafermo –non
se ve que ninguén saiba
verdadeiramente de outra.

Un estafermo que é
produto da incultura, da mes-
ma incultura que está na ori-
xe dos tres aeroportos que te-
mos en Galicia, para que nin-
gún deles estea á altura que
cómpre, das tres
universidades polas que tanto
pelexaron os analfabetos que
as propiciaron, para que nin-
gunha estea ao nivel que a
sociedade demanda, e así por
aí adiante. Ese é o gran
problema deste país infeliz:
que os que deberan protexelo
e defendelo só conseguen
afundilo, pola súa incultura e
pola súa irresponsabilidade.
Ata que xa non haxa país.♦

GALIZA E OS CAMBIOS ECONÓMICOS

As construtoras temen un arrefriamento do sector

Os tixolos invisten nos quilovatios
AFONSO EIRÉ

Chegou a revolución ao capital español. Miles de millóns de euros
pasando do sector da construción ao enerxético. Tixolos por va-
tios. A maioría dos cidadáns cos dentes grandes e os ollos coma
pratos enxergando como nuns días se amasaban inmensas fortu-
nas. Algúns, inocentes, soñando con facer o mesmo cos seus cativos
aforros. Que é o que está o ocorrer? Trataremos de explicárllelo.

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, e Florentino Pérez, presidente de ACS.



A. EIRÉ
Manuel Jove, carpinteiro, fun-
dador de Fadesa hai 15 anos,
intentouno todo antes de ven-
derlle esta empresa a Martinsa.
Fichou a José María Castella-
nos, procedente de Inditex, co-
mo asesor, para realizar unha
importante restrututuración in-
terna. Duroulle unha semana.
Tamén outra fichaxe estrela,
Borja de la Cierva, que abando-
nara tamén Inditex, para con-
verterse en conselleiro delega-
do de Fadesa, marcharía antes
dun mes.

Finalmente Jove tiña que
“apostar pola xente da casa”:
Antonio de la Morena, Javier
Basagoiti e Ignacio Ponce.

Pero a ambiciosa estratexia
de expansión de Fadesa, froito
de mercar terreos e máis terre-
os, primeiro nalgunhas cidades
e costas galegas, e logo no sur
da península e norte de África,
máis tarde na Europa do Leste,
requiría unhas características
propias que só semellaba ter o
seu fundador. 

Esta falta de persoal axeitado
para tratar de levar adiante un
proxecto que se axigantaba e que
cada vez tiña máis trabas no Es-
tado, sería o que o levou a pór a
empresa, logo de situala no Ibex
35 da Bolsa de Madrid.

Martinsa, unha empresa ma-
drileña que basea tamén o seu
desenvolvemento mercando
chan e logo urbanizándoo, sería
a súa compradora. 

A nova causou grande con-
moción en medios políticos e fi-
nanceiros. As campás repicaron

a morto en máis dun medio de
comunicación. 

Fadesa contribuía con pouco
ao tecido produtivo galego, fóra
de pagar os seus trabucos, que
non é pouco, no país. Pero non
fixo nada aínda polo seu desen-
volvemento. Pola contra, moitas
das súas actuacións urbanísticas
na Galiza están a ser moi cues-
tionadas. E cando se fala de
“marbellización” algún xornal
podería pór o nome desta empre-
sa até agora coruñesa.

É certo que ten perto de
4.000 traballadores en nómina e
que traballa con subcontratas ga-
legas. Pero nin os traballadores
nin estas empresas teñen que fi-
caren sen traballo coa venda.
Traballadores e subcontratas
cualificadas que están a ser pro-
curadas en todo o Estado.

Pola contra, os máis de
2.209,3 millóns de euros que ten
agora de liquidez Manuel Jove,
un home pegado á terra, que aín-
da segue a traballar de carpintei-
ro, poderían render moito máis
na Galiza se quixese investilos
en sectores produtivos de verda-
de que vertebren o país.

Nestas andan no goberno ga-
lego, que gustarían que investise
no sector lácteo ou no naval.
Axudas non lle faltarían. Tamén
outros empresarios tratan de
convencelo de que entre forte en
proxectos do país.

¿Sabe algo o alcalde coruñés
Xavier Losada cando afirma que
non é ningunha perda a venda de
Fadesa, ou só era unha postura
na disputa dos clans económicos
coruñeses?♦
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Poucas
noces
XOSÉ MANUEL SARILLE

Despois da intervención
do líder da oposición
no parlamento galego,

cunha diarrea verbal imposí-
bel de cortar e que lle
impedía amarrar un só pensa-
mento forte para fundamentar
o discurso, e despois das
intervencións dos
gobernantes, constátase que
non hai máis cera que a que
arde, é que toda ela é, en
substancia, que non hai líder
da oposición nin cousa que se
lle pareza (ten razón Ismael
Rego en que parece Antonio
Hernández Mancha azaplana-
do) e que o goberno é funda-
mentalmente pusilánime, sen
nada importante que
presentarlle á cidadanía,
falando dun futuro con varias
leis e acordos, mais sen pun-
tos de ancoraxe cos que
poidamos dicir que asistimos
a un cambio político.

Dos pactos que propuxo
o presidente da Xunta, tres
principalmente, un para a re-
forma de Estatuto, outro para
a política forestal e outro pa-
ra a territorial, o primeiro co-
meza a ulir a fracaso, pois a
dereita non ten interese
ningún. O segundo farase co
PP ou ben será un acordo dos
socios de goberno, algúns
concellos e os axentes
económicos. Outra cousa é
contar coa enerxía e a
capacidade necesarias para
levalo a cabo.

Na terceira oferta, a do
pacto territorial, asombra o
hermetismo e a falta de
explicación do presidente, e
tamén o pouco interese con
que foi tomado por case
todos, políticos, prensa e co-
mentaristas. Como se fose o
chocolate do loro. 

Estanse a construír neste
ano corenta mil novas viven-
das, e agardamos 650.000
nos próximos dez anos. Disto
nin unha palabra. Se ás
novas casas lles engadimos
que as cidades e as principais
vilas carecen de depuradoras,
podemos considerar que aca-
baremos bañándonos na pro-
pia merda, con dispensa, por
moito que o presidente ofre-
za vinte e dúas depuradoras
sen data de remate e que fun-
cionarán cando toque. 

O bipartito suspende algún
plano urbanístico e elimina al-
caldesas corruptas, pero este
labor resulta tan imposíbel co-
mo o dos bombeiros no
último agosto. Por iso o
lóxico sería declarar unha mo-
ratoria urbanística, como
esixen Adega e Greenpeace,
até posuír o control da
situación. Mais quen se atreve
con construtores que compran
empresas por medio billón das
antigas pesetas e nin avisan?
Os que non se atrevían con
construtoras locais de catro
traballadores? Disto non se fa-
lou no debate e dean por
seguro que un goberno débil
non dará parado o que se nos
vén enriba.♦

GALIZA E OS CAMBIOS ECONÓMICOS

A empresa era un proxecto baseado na súa persoa

Manuel Jove non podía con Fadesa

Manuel Jove.

Acciona e ACS comezan un mul-
titudinario desembarco en Endesa
e Iberdrola. Os grandes ingresos
da vivenda e as obras públicas fi-
nancian a metamorfoses das cons-
trutoras en grupos financeiros. Así
explica El País Negocios o que
está a suceder na guerra das opas
ao carón de Endesa, Iberdrola,
Gas Natural e Fenosa, e a puxa e
poxa polo control accionarial.

Acciona, cuarto grupo espa-
ñol da construción e servizos
mercou o 10% de Endesa por
3.388 millóns. ACS, o primeiro
grupo construtor do Estado, que
xa é titular do 35% de Unión Fe-
nosa, gastou case o mesmo que
Acciona, 3.335,7 millóns en mer-
car o 10% do capital de Iberdrola.

A primeira operación iría diri-
xida a evitar que a alemá E.ON se
faga co control da principal eléc-
trica española. A segunda propi-
ciar unha fusión Iberdrola-Feno-
sa, ao tempo que tratan de blindar
tamén estas empresas de caer en
mans italianas ou portuguesas.

Unha operación foi financia-

da por Emilio Botín, que xa im-
pediu a regaleguización de Feno-
sa, a outra polo Banco Bilbao
Biscaia Argentaria, cunha íntima
relación con Iberdrola.

A operación é tan proveitosa
para os que a mercaron, que, aín-
da de non cumpriren os seus ob-
xectivos, coa revaloración da
bolsa gañaron nunha semana ca-
se 500 millóns de euros.

Segundo os analistas, o im-
portante destas operacións non
son as sinerxías que poden traer
consigo Endesa, Iberdrola ou
Unión Fenosa á actividade cons-
trutora de Acciona ou ACS, se-
nón os suculentos dividendos
que reparten desde sempre as
eléctricas entre os seus accionis-
tas, as plusvalías que xeran e van
seguir xerando a reordenación
do mapa enerxético do Estado e
da UE e os conseguintes move-
mentos corporativos de fusións e
adquisicións e, tamén, a seguri-
dade que depara para o diñeiro
investido nun negocio regulado
como é o da produción e distri-

bución da enerxía eléctrica.
Pero podemos dicir como afir-

man a maioría dos xornais madrile-
ños que as empresas do tixolo se
pasan ao quilovatio? Pensamos que
esta afirmación non é correcta ao
cento por cento. O único que fan é
trasladaren unha boa parte do seu
negocio a onde poida render máis.

Por que detrás do sector de-
nominado do “tixolo” están as
grande s familias de sempre: os
March e a súa Corporación Fina-
ceira; os Entrecanales, Os Alber-
tos (Cortina e Alcocer), As Ko-
plowitz, Fuster, Arregui, Os Iba-
rra, Idrala, Villar Mir... Aínda
que as cabezas visíbeis sexan
Florentino Pérez, Sánchez Ga-
lán, Pizarro, Del Pino ou Rivero.

Florentino Pérez, como pa-
sou coa merca do 35% de Unión
Fenosa só é un peón dunha trama
económica importante.

Onte mesmo anunciábase que
Iberdrola pechaba a maior opera-
ción eólica da historia, compran-
do Gamesa por máis de 3.000 mi-
llóns e 3.700 megavatios.

Sánchez Galán, presidente de
Iberdrola, é íntimo amigo de
Juan Luís Arregui, de Gamesa, á
vez amigo dos Albertos.

Arregui é o vicepresidente de
Iberdrola e o maior accionista in-
dividual. Tamén o maior accio-
nista e presidente de Ence. Nesta
papeleira comparte o control cos
Albertos, que á súa vez son, co
presidente de Fenosa, Pedro Ló-
pez Jiménez, e Florentino Pérez,
os maiores accionistas de ACS.
Ence anunciou a súa intención
de entrar de cheo na produción
eléctrica por medio da biomasa.
Ence (Albertos, Arregui e López
Jimenez) podía ser unha pedra
angular na fusión entre Iberdrola
e Fenosa. Así se entenderían al-
gúns dos últimos pasos.

Arregui, á vez, comparte
amizade e unha vicepresidencia
con Xabier Idrala, presidente da
caixa vasca BBK, e cos xestores
do BBVA, banco que financiou a
operación de ACS.

Como se pode ollar son os
mesmos e todo queda na casa.♦

Ence podería ser a pedra angular na fusión Fenosa-Iberdrola

A metamorfoses do grande capital



O presidente Touriño falou no
seu discurso de investidura de
buscar un gran pacto pola orde-
nación do territorio. En que de-
berían estar de acordo os tres
partidos en canto ao uso do solo?

Hai que saber que o territorio
galego ten unhas regras propias
que foron alteradas nas últimas
tres décadas. O pacto debería ten-
der a reverter o deterioro sufrido
e a evitar unha maior degrada-
ción no futuro. Hai que saber co-
mo se quere desenvolver o país
economicamente e facer unha
planificación do territorio en fun-
ción das actividades económicas
que nós queremos potenciar den-
de o Goberno. Debemos saber
onde se deben colocar os parques
empresariais e levar a cabo fór-
mulas de reequilibrio territorial.
O pacto ten que conter os princi-
pios reitores da Galiza do futuro.

Un dos grandes problemas
de Galiza é o despoboamento
interior. Pódese corrixir este
desequilibrio?

Penso que si. Galiza sempre
estivo ocupada na súa totalidade
e a poboación vivía dunha activi-
dade económica que podía de-
pender do mar ou da explotación
agrogandeira ou forestal. As ren-
das era semellantes. A fenda en-
tre o interior e o eixo Atlántico
vén das últimas décadas, dándose
o paradoxo de atopar zonas des-
poboadas nun país onde nunca as
houbo. A nosa proposta é a de in-
troducir no interior actividades
económicas que poidan convivir

coa do sector primario. Tamén
pretendemos que as persoas que
viven no medio rural poidan ter a
mesmas comodidades que as per-
soas que o fan no medio urbano. 

Unha das fórmulas que
propuxo o PP durante a súa
etapa de Goberno foi a cons-
trución de parques industriais
sen planificación, dos que gran
parte están baleiros. Que alter-
nativas propón?

O PP levou a cabo a constru-
ción de micropolígonos sen nin-
gún tipo de planificación e sen
ningunha intención de reequili-
brio, nin planificación e sen en-
tender o territorio. Tratábase máis
ben de polígonos á carta que res-
postaban ás demandas que se xe-
raban dentro do seu propio parti-
do. En 16 anos fixeron dez mi-
llóns de metros cadrados de par-
ques industriais, dos que o 44%
están baleiros. Pero o peor é que
de cando en vez veñen alcaldes a
pedirnos unha ampliación porque
din que teñen moitos demandan-
tes de solo industrial, cando teñen
máis do 60% sen ocupar. O que
esiximos é que agora os contratos
de venda das parcelas se fagan
cando se presenta un proxecto
empresarial, para que non se espe-
cule co que se fai cos cartos públi-
cos. Se en tres anos non se cons-
truíu entón a Xunta recupera a
parcela para volver vendela. 

Presentou a súa consellaría al-
gunha alternativa a este modelo?

Fixemos un estudo de reequi-
librio territorial partindo da renda

dos municipios e das poboacións
para ter claro onde debemos situar
novos parques que xeren unha ac-
tividade económica que abranga
un espazo duns cen quilómetros.
Logo poderán complementarse
estes parques con outros nalgun-
has cabeceiras de comarca. O no-
so proxecto é o de facer o polígo-
no das Gándaras en Lugo de 2,1
millóns de metros cadrados. En
Ourense temos previsto construír
no val da Rabeda máis de catro
millóns de metros cadrados para
solo industrial e residencial de vi-
venda protexida. En Verín haberá
outro polígono de un millón de
metros cadrados. O anterior Go-
berno tampouco levantou parques
empresariais na área de Vigo, on-
de ademais había unha gran de-
manda. Temos previsto habilitar
200.000 metros cadrados en Pon-
teareas, 800.000 en Mos e un 10%
do que Zona Franca está cons-
truíndo en Salvaterra. Con estas
actuacións reequilibrariamos en
transversal no tramo Vigo-Ouren-
se. En Santiago temos 1,2 millóns
de metros cadrados, un millón de
metros no Barbanza e outro im-
portante no Ferrol. 

Outro dos temas que está le-
vantando polémica nos últimos
meses é o da construción masiva
de carácter especulativo que
moitos medios bautizaron como
marbellización. Corre o risco
Galiza de sufrir este proceso?

A min non me gusta a palabra
marbellización. Soa á ocupación
desmesurada do territorio que su-

friu o Levante, con grandes urba-
nizacións enriba da costa que es-
tragan os recursos hídricos. A
maioría son zonas residenciais de
segundas vivendas para estranxei-
ros, especialmente británicos e
alemáns. Polo tanto, penso que é
un fenómeno exclusivo dunha zo-
na do Levante debido ao clima. As
nosas características son distintas
e os problemas tamén o son. Aquí
durante séculos entendeuse como
era o territorio e viviuse en perfec-
ta harmonía con el, usándose para
a construción os materiais da terra
e adaptando os espazos ás formas
de vida. Agora os que estamos es-
tragando o que temos somos nós e
non os estranxeiros que queren
mercar unha segunda vivenda na
costa. Temos que ser conscientes
de que o territorio forma parte da
nosa identidade. Non hai que es-
quecer que temos patrimonio
construído de gran calidade arqui-
tectónica que temos que recuperar,
como acontece cos barrios históri-
cos dalgunhas cidades e vilas ou
vivendas do rural. Polo tanto, na
maioría dos casos non temos que
seguir ocupando territorio, senón
recuperar o que xa temos. Por ou-
tro lado, temos que controlar a pre-
sión que existe sobre certos luga-
res da costa, especialmente para
que non primen as demandas dos
que constrúen unha segunda vi-
venda sobre a das persoas que de-
senvolven as súas vidas alí. Hai
que harmonizar ambos os dous in-
tereses para que non aumenten os
prezos desmesuradamente. Pero

non hai que crear alarmismos.
Non creo que sexa certo, tal e co-
mo aseguran numerosos promoto-
res, que vaia a haber unha deman-
da de compradores doutros países
europeos dunha segunda vivenda
en Galiza. O que hai é que refle-
xionar máis sobre o que se fai na
costa, evitando as présas e a ob-
tención de beneficios económicos
sobre todas as cousas. 

Falaba agora da especula-
ción en certos concellos da cos-
ta, nos que está a haber gran
polémica polos planos de urba-
nismo, como acontece en Ni-
grán. O goberno galego debe-
ría harmonizar estes planos pa-
ra que non dependesen de inte-
reses económicos ou políticos?

O tema territorial debería ser
supramunicipal. Nin como conse-
lleira, nin como técnica, podo crer
que as normas de ocupación do te-
rritorio poidan cinguirse a un te-
rritorio, porque ao final isto leva
ao caos. Non pode ser que vaias
pola estrada e que te atopes cun
concello coidado e con outro onde
permiten construír en calquera lu-
gar. As liñas xerais deben quedar
por riba dos concellos porque ta-
mén así poden evitarse presión
políticas de tipo localista. A máxi-
ma debería ser que se planificase
dende arriba, con poucas leis e
que se cumpran. Porque levamos
anos sacando leis para adiante que
só serven para xerar inestabilida-
de e inseguridade xurídica.

Que obxectivos marca a con-
sellaría en canto á promoción de
vivenda pública protexida?

Tal e como aconteceu a come-
zos do século XX co modernismo,
no que a vivenda social se conver-
teu na referencia de boa vivenda, a
nosa consellaría pensa en ofrecer vi-
venda protexida de alta calidade
construtiva que permite non ter que
gastar continuamente en repara-
cións, e de alta calidade arquitectó-
nica, que ofreza solucións a novas
demandas. Non podemos ofrecer
vivendas para familias con catro fi-
llos, porque agora hai outro tipo de
formas de convivencia. Por exem-
plo, estamos pensando en construír
vivendas para persoas que viven so-
as, con pisos amplos de máis de 45
metros e non de 26 como tiña até
agora o anterior Goberno. Semella-
ba que era un xeito de castigar ou-
tras formas de convivencia. Esta-
mos promovendo solo para poñer
no mercado máis de 5.000 vivendas
protexidas nos dous vindeiros anos,
ás que hai que engadirlle un 20% de
toda a vivenda que faga o sector pri-
vado, aínda que o noso obxectivo é
chegar a superar o 60%. Ademais,
temos que intentar loitar contra o
fraude que se pode cometer por par-
te dos construtores, como ocorreu
recentemente en San Paio de Navia
(Vigo). Para iso crearemos un rexis-
tro estatístico de demanda de viven-
da protexida, no que se inscribirán
todos aqueles que queiran acceder a
unha deste tipo. Deste xeito tamén
saberemos onde debemos facer
máis actuacións e que caracterís-
ticas teñen os demandantes. De to-
dos os xeitos non toda a vivenda vai
ser en venda, reservaremos unha
parte para aluguer e seguiremos co-
as axudas para a xente nova e con
menos recursos. Co novo sistema
de alugueiro que implantamos con-
seguimos que os prezos subisen só
o IPC, cando antes cada ano au-
mentaban un 20% por mor das frau-
des que se facían coa lei posta en
marcha co PP.♦
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Teresa Táboas
‘O urbanismo debe harmonizarse con poucas leis e que se cumpran’

RUBÉN VALVERDE

Unha das áreas que máis mudou con respecto á etapa do PP foi a de Vivenda e Solo. Nun ano, Teresa
Táboas mudou as políticas de axudas á compra e alugueiro de vivendas, que estaban marcadas pola frau-
de nas concesións e o estrago de recursos públicos. Neste entrevista, analiza a ordenación dos usos do
solo e as políticas de equilibrio territorial que se están a poñer en marcha dende o seu departamento.

PACO VILABARROS



O seu nome é Pere Albert Barrufet
Lahuerta. Puxo o pé na Suíza o 7
de xaneiro de 1962. Chegaba da
vila natal (Juneda-Lleida) e a terra
prometida recibíao a 38 graos bai-
xo cero. Con dezaseis anos come-
zaba a súa vida de emigrante, des-
pois que, como tanta xente da súa
xeración, comezara a traballar con
doce anos de axudante nunha pa-
nadería. “Meu pai sacoume de alí
porque apenas comía e tiña unha

anemia que me estaba deixando
nos osos. A verdade é que puiden
acabar como emigrado en Arxen-
tina, Francia ou Brasil pero dei na
Suíza grazas a un contacto que ti-
ñamos duns suízos que despois de
tres xeracións en Barcelona volta-
ban ao seu país. Meu pai conse-
guiu traballo nunha fábrica de
plásticos e mandoume chamar. Aí
empezou a miña vida laboral na
Confederación traballando de en-

trada na hostelería en Zürich (6
meses) e despois tres meses nunha
industria. En 1964 reunificouse a
familia na Suíza e xa fun traba-
llando en diferentes ramos, desde
unha fábrica de paneis eléctricos
até outra de pequenos tractores,
para rematar no último período
nunha imprenta”.

Pere Barrufet, casado con Ma-
ría Victoria Couñago, unha galega
de Redondela, viviu moitos anos en

Aarau, participando do asociacio-
nismo catalán e do galego. Desde
hai décadas reúne como afeizoado
teimoso unha enorme hemeroteca
de publicacións de todo tipo, cata-
lanas e galegas. As máis de 130
caixas con publicacións e docu-
mentos cataláns,  donounas ao seu
concello natal de Juneda. A parte
galega está da súa man na casa fa-
miliar de Ventosela (Redondela).
“O valor é moi subxectivo, pero en

todo caso é o esforzo dun emi-
grante que mantén fortes lazos co-
as súas nacións, de orixe e de que-
rer, Cataluña e Galiza”.

A hora do regreso

A imaxe da Suíza rica e con liber-
dades foi un grande reclamo nos
anos 60. Moitos emigrados lem-
bran aquela chegada co asombro
de atoparse nunha sociedade de-
mocrática e con liberdade, cando
se chegaba da ditadura e a falta de
oportunidades. Porén o sistema
suízo de protección social ten lími-
tes importantes cos que se choca
tamén no regreso. Pere Barrufet
atopouse con esas diferenzas, “vol-
vín despois dun tempo de estar sen
traballo. Ao regreso, e como a vol-
ta é definitiva, recibín, pagados por
Suíza, tres meses de paro e máis
nada. Xa observei algunhas peque-
nas trapelas das entidades banca-
rias que están sempre ao axexo.
Por exemplo, o Banco Popular é
quen recebe os cartos dese paro por
un acordo coa Caixa de Compen-
sación suíza, e cando vou cobrar
pretendían impoñerme que me fi-
xera cliente. Negueime pero a moi-
tos seguro que os enganchan”.

Ao ter feito as cotizacións na
Suíza os retornados non teñen de-
reito a paro aquí e tampouco hai
axudas especiais, “aínda que tiña
18 meses cotizados de cando era
mociño e dous meses que atopei
un traballo en Juneda. En Catalu-
ña danche unha guia para retorna-
dos moi ben apresentada, pero
para o único que che vale é para
non perderte no marasmo buro-
crático, con mapas das oficinas
múltiples ás que tes que acudir, e
unha pequena axuda no transpor-
te público. A Lei do Retornado
que existe en Cataluña está feita
pensando na emigración a Améri-
ca e aquí na Galiza, como son un
catalán casado cunha galega, non
teño nada que facer”.

Mentres non chegue aos 65
anos non ten dereito a recibir os
cartos da pensión, “que recibirei
penalizada ao fallar a cotización
dos últimos anos. Aquí temos que
pagar cada un de nós 87 euros
mensuais para recibir asistencia
sanitaria e pagar unha parte dos
medicamentos, no meu caso bas-
tantes porque estou operado do
corazón. En Suíza a asistencia sa-
nitaria é privada por completo, e
estás obrigado a pagar un seguro
mensual, que se fai xa através das
nóminas das empresas. Son moi-
tos cartos e ademais pagas máis
segundo esteñas enfermo ou se
estás pensionado, un pouco como
aquí nos seguros do automóbil
penalizados pola siniestralidade”.

Outra consecuencia do regreso
é a disgregación familiar ”temos
tres fillos, dous viven en Cataluña
e o outro na Suíza. Alguén tería
que facer o estudo das linguas, so-
bre todo nós que nos mantivemos
leais ás da nosa orixe. Os nosos fa-
lan perfectamente seis idiomas: ca-
talán, galego, castellano, francés,
alemán e inglés, pero foi curioso
como as foron adquirindo por con-
tacto, porque só unha vez un mes-
tre nos dixo que na casa procuráse-
mos dirixirnos a eles sempre na
mesma, porque combinabamos ga-
lego e catalán”. Pola idade, o ma-
trimonio Couñago-Barrufet non ti-
veron os singulares problemas de
moitos que voltan con fillos titula-
dos na Suíza suízas e con proble-
mas de convalidación.♦
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Historia dun emigrante retornado da Suíza

O regreso de Pere Barrufet
XAN CARBALLA

Toda unha lexión de galegos e galegas emigraron nos anos 60 a Suíza e moitos deles están vol-
tando agora. A experiencia dese regreso está preñada de contradicións, tanto as familiares de vi-
das partidas como as administrativas entre dous paises vinculados polos acordos da UE, pero
tamén de sistemas de protección social moi dispares. Velaquí dúas historias das moitas posíbeis.

A asociación de emigrantes Ma-
rusía, edita unha revista co
mesmo nome na que recolle,
entre outros artigos, algunhas
das andainas de Xosé Cougil na
súa viaxe de ida a Suíza, en
1969 co trece anos, e o seu re-
greso ao país en 2001. Nese pe-
ríodo puido contrastar a dife-
renza entre montar o seu taller
de coches nos dous países.

“Tiven a oportunidade de co-
ller un taller coa representación
oficial de Lancia e Fiat e coa ida-
de de 26 anos fíxenme autónomo.
Ao comezo pensei que ía ser moi
complicado todo o papeleo para
montar a empresa, pero non foi
así. No concello de Zürich tiven
moi boa acollida polo responsá-

bel. Despois de exporlle as miñas
inquedanzas eles encargáronse de
todo cobrándome un custe sim-
bólico. Isto aconteceu en 1981.
Digo isto porque cando volvín
para Galiza, no ano 2002, e mon-
tei a miña empresa todo foron
atrancos e problemas. Ía pregun-
tar a un sitio e mandábanme a ou-
tro de tal xeito que tiven que co-
ller un asesor para montala, cun
coste altísimo ao que facer fronte
eu. Aquí as institucións só pare-
cen ter dereitos pero non debe-
res... Non se apoia a mediana em-
presa só as multinacinais, esque-
cendo que son as empresas pe-
quenas as que máis man de obra
ocupan e as que xeran máis ri-
queza para o país.

“É significativo tamén o acon-
tecido cando me tiven que dar de
alta en Fenosa para a electricida-
de. Fun a unha oficina en Santiago
e despois de esperar tres horas fun
atendido por un señor que, tras ex-
plicarlle ao que ía, díxome, en to-
no desprezativo, que onde eu tiña
a casa e o taller non había a poten-
cia que dexexaba e que a tiña que
traer de Bertamiráns, pero que fa-
rían un estudo e xa me chamaría.
Despois de dúas semanas, como
non chamaba, fíxeno eu e, daque-
la, mandoume pasar pola oficina
dicíndome que estaba complica-
do. Cando cheguei díxome que
esa instalación íame custar 13.000
euros. A min en Suíza, nos anos
oitenta, foime todo de balde, só ti-

ven que pagar o enganche, espe-
teille ao señor. Entón el, moi inco-
modado, mostroume os acordos
asinados polo goberno español e
Fenosa. Naqueles momentos ca-
eume a alma aos pés e pensei, es-
tou no meu país de volta, onde as
grandes empresas como Fenosa
entraron a saco anegando as me-
llores terras e alterando o medio
ambiente, como en Castrelo de
Miño, de onde meus pais tiveron
que emigrar. A empresa tira subs-
tanciosas ganancias das que nos
informan cada ano pola televi-
sión, mentres o galegos pagamos
o mesmo prezo por un quilowa-
tio, coa agravante de que as em-
presas xeran riquezas en Galiza e
pagan os impostos en Madrid”.♦

Xosé Cougil: ‘Para montar a empresa alí
todo foron facilidades e na Galiza problemas’

XAN CARBALLA



H.V.
O expediente de sanción con-
tra varias promotoras de pi-
sos no barrio vigués de Navia
pode implicar que os vende-
dores de piso cun sobreprezo
paguen 60.000 euros por caso.
De momento hai 46 denuncias,
o que implicaría unha multa
de 2.760.000 euros en total.

O número de denuncias podería au-
mentar nos próximos días e en con-
secuencia a multa correspondente
tamén podería superar os tres mi-
llóns de euros. O anuncio da Con-
sellaría de Vivenda da abertura dun
expediente de sanción contra al-
gunhas promotoras tivo lugar des-
pois de que varios veciños de Navia
presentasen denuncia. O modo em-
pregado foi anexar ao contrato de
reserva de vivenda un segundo
contrato que introducía unhas me-
lloras no piso que ás veces nin se-
quera existían. “Houbo sobrepre-
zos por enriba dos 30.000 euros,
como segundas prazas de garaxe,
cando o máximo razoábel por un-
ha praza é de doce mil euros”, di-
xo o delegado de Vivenda en Pon-
tevedra, Eudosio Álvarez. De me-
dia, o incremento do prezo paga-
do polos compradores foi do 45%
e vendéronse 30 segundas prazas

de garaxe que non se entregaron.
Os veciños denuncian que

promotoras como Vigolar obrigá-
ronlles a asinar o segundo contra-
to de reserva so ameaza de non
venderlle o piso que precisaban e
que se ía construír nese barrio vi-
gués en réxime de vivenda prote-
xida. “Había unha situación de
fraude de lei por parte dos vende-
dores que os colocaba en posición
de forza fronte aos compradores,
que estaban nunha situación de

debilidade”, explicou Eudosio
Álvarez. A Consellaría de Viven-
da anunciou que en todo caso ac-
tuará unicamente contra os pro-
motores. “Os compradores nada
teñen que temer, conservarán a
súa vivenda e a nosa intención é
que recuperen os cartos que lles
cobraron de máis”, anunciou o de-
legado provincial de Vivenda.

De todas formas, estamos
diante dun procedemento que vén
de iniciarse e que non está con-

cluído. A Administración conta
con probas documentais que lle
deron os veciños e poderá contras-
talas cunha visita dun perito a al-
gunha vivenda. As promotoras de-
nunciadas a continuación poderán
alegar e, tras este paso, a Xunta
procederá a resolver o expediente.
Vivenda comprometeuse a facelo
nun prazo máximo de seis meses.

Lei concursal

Coas probas documentais exis-
tentes a sanción parece inevitábel.
Unha das promotoras denuncia-
das é Vigolar. Esta empresa é un-
ha sociedade anónima que conta
cun capital social de 60.110 euros.
Esta cantidade só abonda para pa-
gar a sanción dunha soa infrac-
ción, cando se produciron moitas
denuncias e iso podería dar lugar a
unha multa moi elevada. Ade-
mais, tería que facer fronte á de-
volución das cantidades cobradas
indebidamente aos veciños. “O
expediente administrativo non es-
gota a vía xudicial, civil ou penal,
e se o capital social non abonda
para pagar as multas e as indem-
nizacións, cabe a opción da lei
concursal”, explicou Eudosio
Álvarez. Esta lei permite actuar
sobre o patrimonio das persoas

responsábeis se non hai cartos pa-
ra facer fronte aos compromisos
económicos que teña a compañía.

Segundo explicaron na dele-
gación de Vivenda en Pontevedra,
a Consellaría non vai iniciar unha
investigación visitando piso por
piso. “Nin temos medios para iso
nin nos corresponde”, dixo o dele-
gado, para a continuación matizar
que “actuaremos nos casos das
denuncias, tanto as xa presentadas
como as que se formulen proxi-
mamente, pero o noso obxectivo é
tramitar un expediente sen fisuras,
penso que as promotoras terán
moi pouco que alegar”.

Rexistro
de Demandantes de Vivenda

A Consellaría de Vivenda anun-
ciou que no primeiro trimestre de
2007 estará en funcionamento do
Rexistro Único de Demandantes
de Vivenda Protexida. Este rexis-
tro será o referente no caso da ad-
xudicación das vivendas protexi-
das, co que se evitará a chantaxe
das promotoras aos compradores.
“Ningún promotor poderá coac-
cionar a un comprador de vivenda
protexida alegando que chama ao
seguinte na lista de espera”, dixo
a conselleira Teresa Táboas.♦

Nº 1.238 ● Do 5 ao 11 de outubro do 2006 ● Ano XXIX

AXENDA A NOSA TERRA

Pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores. Prezos especiais para empresas e institucións.

Da arte...
da natureza
galega.

25 euros

Cobraban un 45% do valor das vivendas do barrio vigués
Os vendedores de pisos con sobreprezo en Navia
poderían pagar case tres millóns de multa

En Navia só dúas obras se construiron en réxime de cooperativa. Sobre case todas as
restantes hai protestas dos veciños porque pagaron cantidades demasiado elevadas a
pesar de ser vivendas protexidas.                                                   PACO VILABARROS
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O debate
CARLOS AYMERICH

O primeiro debate sobre o estado da nación do novo go-
berno. Aprimeira ocasión, quince meses após a súa toma de
posesión, para avaliar o seu labor e comprobar se vai polo
rumbo acordado, entre os socios de goberno e os cidadáns,
após as eleccións do 19 de xuño de 2006. Do punto de vis-
ta formal, o primeiro debate cun goberno de coaligación
rendendo contas –coas disfuncións decorrentes dun regula-
mento pensado para maiorías absolutas–, o primeiro de An-
xo Quintana como líder do BNG e o primeiro de Alberto
Núñez Feixóo como presidente do PP galego. Un PP que
non quere que se fale do pasado, da herdanza recibida polo
novo goberno, e que apresenta 516 propostas de resolución
no debate. Cabe maior recoñecemento de fracaso por parte
dun partido que estivo 16 anos no goberno?

Os medios de comunicación fixeron cadansúa análise.
Para uns Feixóo rexeitou as propostas de pacto formula-
das por Emilio Pérez Touriño. Para outros foi Feixóo o
gañador do debate, pola brillantez (sic) da súa choqueira
(de mais) intervención. Mais todos eles teñen de recoñe-
cer que foi Quintana, o BNG, quen fixo a única oferta a
serio: a de pactar unha fórmula para o recoñecemento de
Galiza como nación capaz de superar o atasco do debate

estatutario. Feixóo, de brincadeira en brincadeira, foi in-
capaz de dar unha resposta. Ben porque non quixo ou
ben porque non lle deron permiso en Madrid. Seguen na
mesma. No parlamento galego son galeguistas e de-
fenden que Galiza non pode ficar atrás. No parlamento
español dóense pola unidade de España e pola viabilida-

de do Estado. Á vista está para onde abala a balanza do PP.
O caso é que a actitude de Galiza sáelle cara a Gali-

za. Mentres outros xa blindaron o investimento estatal no
seu Estatuto, en Galiza seguimos dependendo da xenero-
sidade do Estado e, menos mal, da capacidade de diálo-
go e de negociación do BNG nas Cortes españolas.♦

Hai tempo que desde estas mes-
mas páxinas, faciamos unha ma-
nifestación pública do que está a
ocorrer na Coruña con numero-
sas propiedades da igrexa e a es-
peculación feroz á que estaban
dedicados os seus membros,
máis preocupados polo interese
mundano dos cartos e as preven-
das que facilita a boa posición
económica que das empresas
propias do seu mandado místico
que tende ao espírito e os nego-
cios alén do mundo temporal.
Porque resulta que agora vén o
Tribunal Superior de Galicia e
nunha sentenza desestima un re-
curso da congregación relixiosa
das Clarisas Descalzas e anula as
obras de ampliación que viñan
de levar a cabo en contra de re-
solucións da Consellaría de Cul-
tura e do propio Concello coru-
ñés nunha casa anexa ao seu pro-
pio mosteiro.

Pero o asunto vén de largo no
tempo e na polémica. No 2004
prodúcese unha intervención ur-
banística do Concello coa modi-
ficación do Plano Especial de
Protección e Reforma Interior da
Cidade Vella e Pescadaría (PE-
PRI) da zona cunha proposta de
igualación de alturas proxectada
en función da cornixas e os an-
dares mais elevados coa posibili-
dade dunha alza de novos niveis
construtivos que tivo unha con-
tundente resposta por parte da
Asociación Veciñal por canto esa
actuación levaría a deturpar de
xeito notábel a imaxe tradicional
deste recinto considerado, mes-
mo a nivel oficial, como parte
integrante do patrimonio común
de todos os coruñeses. Pois to-
mando, con lóxica por suposto,
este antecedente, as devanditas
Madres Clarisas levantaron unha
planta sobre a casa da praciña,
que se sitúa perpendicularmente
fronte ao seu edificio abrindo
uns ocos a xeito de lucernarios
en liña de fachada con materiais
impropios dun conxunto protexi-
do: aluminio puro e duro en
substitución das madeiras que

deberían teren utilizado.
Pero o caso ten unha outra

lectura ampla. Certo é que o
Concello denegou no seu mo-
mento o permiso para as obras,

pero non é menos certo que a
barbaridade da modificación do
Plan Especial que el mesmo le-
vou a cabo, estivo presente en
toda a operación urbanística de-

senvolvida polas relixiosas co-
mo efecto referencial do que
era posíbel realizar. Tratábase
de aproveitar a boa disposición
municipal, demostrada en mul-

tidute de casos anteriores, para
sacar tallada. E así o fixeron.
Antecedentes da condescenden-
cia de María Pita coa institu-
ción, estaban á vista, e non can-
saremos de repasar a triste nó-
mina: As Xosefinas, o Asilo de
Adelaida Muro, As Oblatas do
Río de Quintas, As Adoratrices,
o escándalo da Casa do Cura a
carón do templo da Nosa Seño-
ra das Marabillas aínda por re-
poñer, etc. A divina especula-
ción de que estabamos a falar
noutras ocasións é unha realida-
de tanxíbel nesta cidade.

Mais houbo un tempo en que
quen podía botounos a todos do
templo a vergallazos. Hoxendía
nin iso merecían. Con espantalos
a gorrazos xa abondaba.♦

A polémica da praciña
das Bárbaras 

MANUEL LUGRÍS

As Clarisas Descalzas terán que deter as obras de amplia-
ción do seu convento. Na cidade segue en perigo o patri-
monio eclesiástico, entregado á especulación urbanística.

A Coruña

Diario
LOIS DIÉGUEZ

Isto de andar polos hospitais é como entrar na páxina máis real
da nosa vida. A vida, esa rosa de luz que non sabemos regar na
amañecida, cando o sangue busca precisamente as fontes puras
desa flor aberta. É tan estraña e mesmo torpe esta obsesión no-
sa por enredar de aguzados cristais as relacións e os nefastos in-
tereses… Pero, aínda que propoñamos o contrario sempre será
así (xamais, nos séculos, mudou o intento). No hospital, médi-
cos e enfermeiras, mozos de angarellas ou mulleres do servizo
bulían en sorrisos e atencións. Era coma unha consigna: todos
deben sentirse ben. As preguntas contestábanse axiña, ampla-
mente, en detalle minucioso. Pero nen unha soa das explicacións
se sentía no noso idioma. Como aborrecidos Quixotes inicia-
mos, pacientemente, a humilde reclamación, sen esquecer a nor-
ma do hospital a respeito da felicidade colectiva. Unha nena
abriu a porta cando argumentabamos coa enfermeira. Dixémos-
lle algo e ollounos como se non entendese, tímida e encarraxa-
da a un tempo. Fuxiu. Sentímonos estraños, exiliados, descora-
zonados. Mais pola tarde a cousa mudou. O cirurxián contes-
tounos en galego, e unha boa parte das sufridas enfermeiras. Os
mozos das angarellas, non. Eran moi novos, pero tampouco non
amosaron prexuízos. Non foi posíbel, non obstante, asinar en
galego os escritos que nos presentaban. O papeleo é outro mun-
do, e proba de distinto valor. E a nena abriu outra vez a porta,
veu cabo de nós e díxonos: “e a ti que che pasa?”. Despois dei-
xounos un fermoso caravel sobre a cama e fuxiu outra vez.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘O PP segue na mesma. No parlamento galego defende que Galiza
non pode ficar atrás. No parlamento español dóese pola unidade de España”

Alberte Núñez Feixóo.                                                                                                                                                                       A.G.N.
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O factor F
XESÚS VEIGA

Coa F de febleza e de
fracaso, FADESA vén
de escribir a

penúltima páxina da historia
recente das relacións do
tecido empresarial galego
cos grupos económico-
financeiros que se moven
no ámbito estatal e europeo. 

A febleza como
consecuencia da carencia
de grupos empresariais
autóctonos dotados da
dimensión suficiente para
resistir as dinámicas de
concentración que veñen
operando nos espazos
económicos máis
próximos. O fracaso como
conclusión que cabe tirar
da experiencia acumulada
nos vinte e cinco anos de
vida das institucións
creadas polo Estatuto de
Autonomía: nin houbo o
poder competencial
adecuado para enfrontar a
progresiva autonomización
das grandes decisións
económicas nin existiu a
vontade política necesaria
para facer do goberno
galego unha ferramenta
defensiva perante as
lóxicas darwinistas que
acompañan o proceso de
globalización da
economía.

Igual que nos vellos
réximes do chamado
socialismo real constatouse
que non era posíbel
construír o invocado
comunismo se non existía
unha masa crítica de
comunistas, tampouco é
verosímil pensar na
viabilidade dun
nacionalismo económico
galego se non se configura
unha elite empresarial
disposta a integrar esa
variábel no conxunto de
factores determinantes das
súas decisións estratéxicas.

As traxectorias das
empresas familiares que
acadan unha medra
significativo e que non son
capaces de manter a súa
identidade de orixe  na
treboada de fusións e
absorcións, enchen moitas
páxinas da literatura
económica contemporánea.
Por iso resultan
directamente surrealistas os
lamentos e as críticas
emitidas polos dirixentes
do PP ante o episodio
FADESA. Cando se ten
asistido pasivamente,
dende as cadeiras
gobernamentais, ao enterro
de tantos proxectos
empresariais, facendo
apoloxía explícita dese
deus infalíbel chamado
mercado, resultaría mais
prudente manter un
discreto silencio. Sería a
mínima penitencia esixíbel
para intentar percorrer o
camiño de volta a San
Caetano.♦

A transición empezou corenta anos antes de
que Juan Carlos I de Borbón, Adolfo Suárez,
Manuel Fraga, Rodolfo Martín Villa e demais
se subisen ao carro da democracia: a transi-
ción botou a andar con Xosé Gómez Gaioso,
Antonio Seoane, Segundo Vilaboi, Manuel
Ponte, o Piloto, Foucellas e nin se sabe can-
tos heroes máis de Galicia e de España, que
preferiron que os estampasen contra o chan a
unha vida de gando para todos os descalzos. 

Dicía un dos meus escasos ídolos non
caídos que o motor da historia é a loita de
clases. Dito co que eu comungo a pés xun-
tiños desde a primeira vez que ese dito che-
gou aos meus ouvidos nunha mina de Astu-
rias hai 50 anos.

O malo é que a historia e a memoria non
van pola mesma senda e adoitan andar a
coiazos: a historia recolle os feitos colectivos
en si, espidos, e a memoria adoita ser o traxe
a medida co que os vencedores visten contra
os vencidos. Historia non hai máis ca unha.
Memoria cadaquén ten a súa. 

A miña dítame sacar a colación aquí tres
razóns de forza contra a forza da razón: este
ano é o 133º aniversario do golpe de estado
perpetrado polo xeneral Pavía contra a I Re-
pública da nosa vida, o 83º do
perpetrado polo xeneral Primo
de Rivera e o 70º do perpetrado
polo xeneral Franco contra a vi-
toria electoral da Fronte Popular.
Todos os golpes de estado nos
saen moi caros ás bases. Sempre
son perpetrados por capataces
armados da patronal contra os
descalzos 

Medio digo aí arriba que a
transición a fixemos entre todos,
pero igual que digo iso, afirmo
sen ambaxes que o papel dos di-
rixentes foi impagábel: Francis-
co Filgueiras, Horacio Fernán-
dez Inguanzo, Celso o da Camo-
cha, Tina Pérez, Anita Braña,
Pedro Patiño –e paro porque
non caberían aquí nin sequera os
que eu coñecín– son os quilates
da transición do inferno aquel a
isto, que non é o paraíso, pero
tampouco aquilo e eles son os
que foron tirando de nós e da
transición, folga a folga e esta-
cazo a estacazo. 

E hai que facelo constar. A
memoria debe recobrarse collen-
do os feitos polo peito, os que
queiman e os que non queiman,
que os hai que menten máis polo
que calan que polo que falan. O
día que todos os nomes da infi-
nita lista de canteiros e mestres
canteiros do cambio saian a relu-
cir, que terán que saír algún día,
ese día si poderemos dicir por
fin sen mirar para os lados, tran-
sición concluída! 

Está ben, está moi ben, que
por fin súas señorías declarasen
o ano 2006 o ano da memoria.
Menos dá unha pedra. Pero as
súas señorías de esquerda deben
recoñecer dunha vez que foi un-
ha xudiada a que nos fixeron ao
cravaren no Monte do Esquece-
mento esa lousa de silencio, es-
taría mellor, moito mellor, que
non botasen tres décadas agar-
dando vamente que as súas se-
ñorías de dereitas fixesen pro-
pósito de emenda: o corazón da
gran patronal é de pedra, bom-
bea díxitos soamente. 

As súas señorías de esquerda
optaron inxenuamente por non
meneallo co mentes de escorren-
tar de nós a negra sombra de
crespón e de cera que nos segue

e nos persegue, a base de silencio. Tremenda
torpeza. Tremenda e temeraria tamén. Pasar
por alto corenta e un anos de crespón e de ce-
ra, gabias, foxas e reixas –instalados na falsa

seguridade de que as cicatrices da incivil
guerra civil as ía cauterizar o silencio foi un
exceso– foi expornos ominosamente a duplo
quiñón de friaxe aos de sempre.♦

A transición empezou hai 67 anos
XESÚS REDONDO ABUÍN



Veñen de presentar un corrector
de galego, que ten de novidade?

O Ortogal o primeiro correc-
tor de galego para a rede, co que
non hai que cargar ningún pro-
grama no ordenador. Ademais, é
moi doado de empregar. Na pá-
xina do Seminario (http://sli.uvi-
go.es) hai un enlace con este ser-
vizo. Unha vez dentro, só hai
que pegar o texto a corrixir no
interior da xanela que está arriba.
Tras pulsar o botón de compro-
bar a ortografía, aparece o texto
corrixido, pero o sistema vai de-
téndose nas palabras que están
erradas e suxire unha lista de al-
ternativas. Cando se remata a
operación, pódese copiar todo o
texto corrixido para pegar no do-
cumento orixinal.

Que utilidade ten?
Penso que serve máis para as

persoas que queren escribir gale-
go pero que non desexan cargar
no seu ordenador un dos correc-
tores gratuítos que ofrece a Xun-
ta. Tamén vale para aqueles que
non usan o galego habitualmente
e que, por exemplo, precisan en-
viar un correo electrónico na no-
sa lingua. Pero as persoas que es-
criben textos moi longos, o lóxi-
co é que usen un corrector incor-
porado ao seu ordenador.

Como fai a corrección?
Nisto, o Ortogal ofrece al-

gunhas novidades respecto aos
correctores que se cargan nos or-
denadores. O corrector ten unha
base de 60.000 raíces de palabras
entre as que están nomes propios
e topónimos e, cos verbos con-
xugados, ofrece máis de 25 mi-
llóns de variantes. En xeral, os
correctores, cando atopan unha
palabra que non figura na súa ba-
se de datos, ofrecen unha alter-
nativa segundo a semellanza. O
noso, antes busca nunha lista de
erros comúns do galego, como
son os dialectalismos ou os cas-
telanismos. Por iso cando escri-
bimos silla, a primeira alternati-
va que dá é a de cadeira. Logo
aparecen outras como solla ou
sella porque son palabras pareci-

das. Ademais, o Ortogal tamén
ten en conta a posibilidade de
que por erro se xuntasen dúas
palabras distintas, por iso na lis-
ta de suxestións de silla tamén

aparece a opción “si lla” ou ou-
tras formas con guións que son a
suma de dúas palabras como po-
lítico-social.

E non custa nada?

O uso é gratuíto, pero custoulle
a todos os contribuíntes, posto que
é un traballo do Seminario, do que
forman parte en total nove persoas.
Todos eles participaron durante un

ano na elaboración do corrector.
Aínda que é de balde, inclúe unha
limitación no número de caracteres
que é de 10.000. Quen desexe co-
rrixir un texto máis longo ten que
facelo a cachos.

A que se debe?
Á experiencia do tradutor au-

tomático de galego a castelán e
viceversa OpenTrad-apertium,
que elaborou o Seminario en co-
laboración con outras tres univer-
sidades e con catro empresas. Esa
ferramenta tamén é gratuíta, pero
non ten límite de caracteres e, de-
bido ao seu éxito, dáse un uso de-
masiado masivo. Cómpre ter en
conta que diariamente traduce
entre cen e trescentos textos.

Ese tradutor constituíu to-
do un éxito.

Foi o primeiro que traduciu
galego-español-galego de forma
automática. Agora o Instituto Cer-
vantes vén de presentar unha fe-
rramenta parecida, aínda que o
OpenTrad está en continua revi-
sión. Inicialmente o Apertium
concibiuse para traducir entre elas
as catro linguas do Estado, pero
temos un proxecto para incorporar
o inglés. Conto con que en 2008
teñamos un primeiro prototipo.

Vexo que o Seminario ten
moita actividade.

Tamén contamos cun banco
de textos técnicos en galego para
que os tradutores podan consultar
como outros profesionais usaron
moitos termos de economía, eco-
loxía, dereito, medios de comuni-
cación e informática. Contamos
cun dicionario de inglés galego e
con outros dous bancos de textos:
un trilingüe de traducións litera-
rias e outro de traducións técni-
cas. Por último, temos un anali-
zador de sintaxe e morfoloxía ga-
lega que se pode usar para o ensi-
no, aínda que no fondo interésa-
nos porque se conseguimos que
os ordenadores entendan a gra-
mática dun texto, tamén poden
chegar a comprender o seu signi-
ficado. Iso levaríanos a interac-
tuar con eles na lingua natural, é
dicir, darlles ordes a viva voz.♦
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Toma para os que qualificam o direito ga-
lego de ruralista e anacrónico ou de paifo-
co e paduano (a nom ser que se refiram ao
milagreiro Sto. Antonio)!

Entra o texto legal no seu Título I no
tratamento novedoso de temas tanto ac-
tuais e tanto de sempre como a proteizom
de menores pola Xunta com o fim primor-
dial de corrigir as situazons de desamparo
nas que se pudessem atopar. Nom imos
referir todos os casos e actuacions previs-
tas polos diversos preceitos que desenvol-
vem esta actuazóm protectora, porem re-
ferimos os principios reitores da interven-
zóm pública protectora: supremacía do in-
terese do menor, mantemento do menor
no núcleo familiar ou no seu contorno, in-
tegrazóm familiar do menor numa nova
familia por medio da adopzom e a inte-
grazóm social num ambiente familiar por
medio do acolhemento, procedendo sem-
pre com celeridade a definir a situazóm do
menor. Define as situazons de desamparo
e o inicio da tutela administrativa e desen-
volve no seu articulado a declarazom de
desamparo, as medidas de proteizom, a
guarda administrativa e o jeito de realiza-

la, bem por medio da figura do acolhe-
mento familiar ou do residencial; tambem
a constituizom e cesamento do acolhe-
mento e a prevenzóm nos casos de situa-
zons de risco.

Outra novidade é a regulamentazóm
da adopciom,algo tanto de moda que nos
leva a buscar nenos em lugares bem exo-
ticos como Etiopia ou a China. E pergun-
to eu, porqué tantas adopcions se no nos-
so país ha déficit de nascimentos?, que
ocorre com os homes de estas terras?…
ou com as mulheres! Bom, tema para de-
bate. Mas mentras tanto o nosso Parla-
mento, que nom pode incidir por nos no
incremento demográfico natural, propor-
ciona regras para esse sucedáneo da pro-
creazóm. Determina que pessoas podem,
ou nom, adoptar ou ser adoptadas, estabe-
lece como se constitue a adopción, a sua
eficacia e a sua irrevogalidade.

Andamos ja polos artigos 42 e seguin-
tes nos que trata de algo tanto importante,
especialmente para os que ja somos de
idade maior, como a Autotutela. A tutela
fica legalmente regulamenta há muito
tempo, mas em todos os casos o tutor vem

imposto por concorrer determinados re-
quisitos ou por designazom efectuada por
determinadas pessoas, sem intervir a von-
tade do tutelado. A autotutela é um achá-
dego que permite a qualquer pessoa maior
de idade, em previssom de uma eventual
incapacidade, designar, pessoalmente ou
por delegazóm, a pessoa ou pessoas físicas
ou jurídicas para ejercer o cárrego de tutor.
Eu, que som declarado partidario da euta-
nasia e que nom creio seja suficiente o
meu testamento vital para livrar-me de
uma futura posivel vida inerte ou dolorosa,
mas sempre inútil e sem futuro, porque un
corazom forte mantem teimudamente um
bombeo desnecesario que prolonga estéril-
mente  uma existência inclemente, deijaria
como tutoras a qualquera dessas enfermei-
ras, penso que belgas, que ajudavam a
bem morrer aos seus pacientes. Ja verei.

Por último, nos artigos 46 e seguintes
regulamenta-se algo tanto importante para
a nossa sociedade, onde ainda há emi-
grantes e marinheiros ausentes ou desapa-
recidos sem posibilidade de obter declara-
zóm de falecimento, como o da situazóm
de ausencia nom declarada.

E nom dou mais pistas nem conhezi-
mentos porque, como sabedes, esto é sim-
ples noticia, tampouco se pode pedir mais
polos 1,75  que custa o semanario; o tex-
to da lei fica na rede, sem que eu vos po-
da dar as claves para localizala, pois nada
entendo de informática, a que se ocupa
desse negociado e a minha secretaria, que
se chama Coché, que navega pola rede
com a mesma soltura que o facia o capitan
Nemo polo fondo dos mares; tambem
acudindo ao DOG do 29.06.06. Alem dis-
so, o espirito do “reino de castela” retorna
com forza e parece que o Governo central
pretende someter ao Tribuna Constitucio-
nal questióm de inconstitucionalidade
contra a normativa de adopzom, por con-
siderar que nom temos facultades legisla-
tivas até esse ponto.

Outras das novidades importantes som
a da equiparazóm ao matrimonio (aos
efeitos de esta lei) das relazons maritais
com vocazóm de permanencia, e a da na-
tureza e percentagem das legítimas dos
descendentes. Das duas daremos noticia
na entrega correspondente seguindo o ar-
ticulado da lei.♦

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza 

IV. Novidades
NEMÉSIO BARXA

Xavier G. Guinovart
‘O corrector Ortogal é gratuíto e moi fácil de usar’

H. VIXANDE

Xavier Gómez Guinovart dirixe o Seminario de Lingüística Informáti-
ca da Universidade de Vigo e vén de presentar o primeiro corrector de
galego en internet. Trátase dunha ferramenta fácil de usar e gratuíta.

PACO VILABARROS



H.V.
A partir do curso 2008-2009
os estudantes que inicien un-
ha carreira universitaria te-
rán un ano común por dian-
te nalgunha das cinco ramas
de coñecemento seguido de
tres cursos máis. Todo isto re-
presenta maiores facilidades.

A racionalización é o obxectivo
da nova organización do sistema
universitario español. Trátase
dun proxecto que presentou a
ministra Mercedes Cabrera a se-
mana pasada e que significa tirar
por terra os planos que tiña a súa
antecesora, a tamén socialista
María Jesús San Segundo.

A reforma agora impulsada
por Mercedes Cabrera baséase
na flexibilidade, na transversali-
dade e na multidisciplinariedade
porque pretende dar resposta ás
necesidades da sociedade do co-
ñecemento. Por iso, racha coa
tradicional rixidez na organiza-
ción actual das titulacións.

A introdución dos títulos de
grao é a principal novidade.
Para alcanzar este título hai
que formarse durante catro
anos e completar 240 créditos,
que tamén mudan respecto aos
planos da anterior ministra.
Ademais, establécense cinco
áreas de coñecemento: Artes e
humanidades, Ciencias, Cien-
cias da saúde, Ciencias sociais
e xurídicas e Enxeñería e ar-
quitectura. Os estudantes debe-
rán cursar un primeiro ano
nunha carreira dunha desas
áreas de coñecemento. Des-
pois, poderán seguir os mes-
mos estudos ou cambiar de ti-
tulación, sempre dentro da
mesma área de coñecemento.
Esta flexibilidade pretende re-
matar co alto grao de abandono
dos estudos universitarios que

se rexistra en España, que ten a
taxa máis alta de Europa.

Créditos

Os créditos son outro factor de
flexibilidade. O sistema Europe-
an Credit Transfer permitirá aos
alumnos completar os 240 crédi-
tos para alcanzar o título de grao
universitario mediante a combi-
nación non só de horas de clase,
como antes, senón tamén de
prácticas, traballo en equipo e
estudo na casa.

O novo sistema bosquexado
pola ministra Mercedes Cabrera
abre un período no que as uni-
versidades teñen que facer unha
propostas de contidos por áreas
de coñecemento. O Ministerio

recollerá estas suxestións e tra-
zará unhas directrices ás que se
terán que adaptar con flexibili-
dade as universidades e os seus
respectivos planos de estudo
dentro das titulacións específi-
cas que impartan. Todos os títu-
los que outorguen as universi-
dades deberán figurar nun Re-
xistro de Universidades, Centos
e Títulos, que se creará nun fu-
turo próximo. Todos os títulos
estarán sometidos a avaliacións
periódicas, o que podería impli-
car a perda de validez dun títu-
lo cando este non supere a co-
rrespondente avaliación. A uni-
ficación do sistema de titula-
cións e os mecanismos de veri-
ficación da calidade dos estu-
dos facilitará a integración la-

boral dos universitarios ao au-
mentar a transparencia e a reco-
ñecibilidade dos títulos.

Os cambios tamén implican
unha modificación nas datas dos
exames, de modo que as probas
de setembro adiántanse a xullo
para que todos os alumnos, apro-
bados ou non, teñan polo menos
un mes de vacacións. O curso,
con todo, continuará a comezar
en setembro como na actualidade.

Titulacións

As persoas que completen os
cursos e os correspondentes 240
créditos sairán graduados nunha
das áreas de coñecemento, con
título específico do plano de es-
tudos da universidade na que

cursaron a súa formación. Por
exemplo, Graduado en Ciencias:
Física pola Universidade de San-
tiago. O grao completarase coa
elaboración e defensa dun traba-
llo de fin de estudos. Cando os
alumnos completen a metade dos
estudos, é dicir, 120 créditos, ob-
terán un Certificado de Estudos
Universitarios Iniciais.

A educación superior estará
dividida en tres ciclos. O primei-
ro é o titulo de grao, o segundo o
máster e o terceiro o de doutor.
Posteriormente á graduación,
poderase cursar un Máster de en-
tre 60 e 120 créditos, o que dará
dereito a acceder á segunda eta-
pa do título de Doutor. A esta
formación poderán acceder to-
dos graduados, pero se non se
trata de titulados cun Máster, de-
berán comezar por unha primeira
etapa de formación para despois
acceder á segunda, que consiste
na investigación.

O novo modelo non implica a
perda de validez dos títulos uni-
versitarios actualmente vixentes,
pero permite aos estudantes con-
tar cunha cualificación homolo-
gábel en toda Europa debido á
equiparación do sistema de cré-
ditos. Supón cumprir coas deci-
sións derivadas do Espazo Euro-
peo de Educación Superior.

No noso país

O sistema dos créditos segundo
o novo modelo impulsado polo
Ministerio de Educación non re-
sulta unha absoluta novidade nas
universidades galegas, aínda que
se trata de pequenas experiencias
piloto. Na Universidade de Vigo,
por exemplo, hai varios cursos
adaptados pero non hai ningunha
titulación completa que se rexa
polo sistema que será o normal a
partir de 2008.♦
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A implantación do grao universitario homologa os títulos con Europa

Carreiras máis curtas e racionais

O 2 de outubro inaugurouse o novo curso universitario en Santiago cunha cerimonia presidida por Senén Barro.          OTTO / AGN

H.V.
O 83% dos alumnos fillos de in-
migrantes estuda en centros de
ensino público a pesar de que os
colexios concertados contan coa
maioría das prazas nas zonas
nas que vive este colectivo. Es-
ta situación, denunciada por A
Nosa Terra (Nº 1.235), levou a
que o BNG preguntase no Parla-
mento as causas da distribución
dos estudantes de fóra.

Nos centros das cidades é
onde máis inmigrantes están
censados e tamén onde é maior
a proporción de prazas nos cen-
tros de ensino privado concerta-
do –en varias cidades represen-
tan a maioría dos postos escola-
res. Porén, os alumnos matricú-
lanse maioritariamente nos co-
lexios públicos e provocan un
desequilibro que afecta á calida-
de do ensino porque son rapaces
con necesidades educativas es-
peciais e precisan dun reforzo.
Esta circunstancia levou a que o
deputado do BNG Manuel Par-

ga preguntase no Parlamento
polos pasos que “está a dar o
goberno para facer que esta es-
colarización sexa equitativa en-
tre os centros públicos e os pri-

vados concertados”, xa que uns
e outros están financiados con
cargo aos orzamentos da Comu-
nidade autónoma.

Ao BNG preocúpalle o pro-
ceso de admisión de alumnos
nos centros de ensino en rela-
ción co alumnado de orixe in-
migrante ou de minorías étni-
cas e culturais. Tamén quere
saber se se produciron irregula-
ridades que trouxesen como
consecuencia a concentración
da matrícula inmigrante nos
centros públicos, ademais de
interrogar ao goberno polas ra-
zóns polas que “a distribución
do alumnado de orixe inmi-
grante non é equitativa”. Existe
a sospeita de que se produce al-
gún tipo de discriminación ét-
nica por parte de determinados
centros privados concertados
para evitar que se matriculen
neles alumnos inmigrantes e
desvialos á pública.

Trátase de evitar discrimina-
cións pero tamén de administrar

mellor os recursos dos centros
para que uns non teñan que reali-
zar un esforzo maior na forma-

ción dos seus alumnos debido a
que algúns teñen necesidades
educativas especiais.♦

P R E S E N T A C I Ó N
EN

F O Z
DE

A NACIÓN GALEGA EXISTE
CONVERSAS CON FRANCISCO RODRÍGUEZ

DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

VENRES 13 DE OUTUBRO ÁS 20,30 HORAS

NA CASA DO MAR COA INTERVENCIÓN DE

XOSÉ MEXUTO, autor do libro e
FRANCISCO RODRÍGUEZ.

ORGANIZA A A.C. POMBA DO ARCO

O BNG pregunta por que se concentra no ensino público, como denunciou A Nosa Terra

O Parlamento debaterá a distribución do alumnado inmigrante

PACO VILABARROS



DANI ÁLVAREZ / BILBAO

O proceso de paz en Euskadi es-
tá comezando a superar o seu
primeiro atranco serio. Seis me-
ses despois da declaración de al-
to ao fogo permanente por parte
da ETA, os partidos vascos tra-
tan de devolver a serenidade me-
diante reunións a dúas e tres ban-
das nas que os socialistas, o PNV
e a esquerda abertzale fixan as
bases que afiancen a paz. A pri-
meira alarma seria saltou o pasa-
do 18 de agosto: a ETA publicou
en Gara un comunicado no que
falaba de que o proceso se atopa-
ba nunha “crise evidente” debida
a un xogo sucio de PSOE e PNV.
Segundo a organización armada,
os partidos maioritarios estaban
tratando de converter o proceso
integral de diálogo nun proceso
exclusivo de desarme. É dicir, a
xuízo da esquerda abertzale o es-
quema das dúas mesas (unha de
desarme e outra política) preten-
díase modificar para suprimir os
contidos políticos. Este comuni-
cado respostaba así ás repetidas
frases de Josu Jon Imaz (PNV)
de “primeiro a paz e logo a polí-
tica” e ás de José Luis Rodríguez
Zapatero e Patxi López (PSE) de
que estaban no “camiño do fin
da violencia”.

O comunicado non atopou a
resonancia desexada porque foi
emitido nun mes de verán, pero
retomado o curso político a co-
mezos de setembro, as conti-
nuas roldas de prensa de Bata-
suna centrábanse en destacar
que o proceso estaba en situa-
ción de “bloqueo grave”, se-
gundo o propio Arnaldo Otegi
–quen só apareceu falando en
público o 6 de setembro nesa
comparecencia de prensa e logo
nunha entrevista en Radio Eus-
kadi, desde entón non volveu
falar. A partir dese intre, a ma-
quinaria política espabilou. O
PNV e o PSE rectificaron a es-
tratexia e aumentaron os con-
tactos. O obxectivo volveu ser
o de constituír unha mesa de
partidos que negocie e acorde
un novo marco político que lle
dea satisfacción á demanda
maioritaria de autogoberno en-
tre os vascos e, sobre todo, que
poida conseguir un acordo so-
bre o chamado dereito a deci-
dir.

Rodríguez Zapatero, na súa
comparecencia no Congreso dos
Deputados a finais de xuño,
comprometérase a informar os
grupos políticos nos últimos días
de setembro sobre os contactos
coa ETA, xa que verificado o al-
to ao fogo eses encontros deberí-
an levarse a cabo no verán. Pero
a organización armada, dado o
cambio de carreiro das partes, re-
xeitou manter encontros oficiais.
Á negativa da ETA houbo que
sumar a volta da violencia nas
rúas, con sabotaxes case diarias
contra entidades bancarias, sedes
de partidos e incluso queima de
autobuses, un panorama que nos

devolvía a moitos meses antes
do cesamento de actividades da
ETA, e que os socialistas xulga-
ban “incompatíbel coa mesa de
partidos”. 

Presión etarra

Porén, a volta da kale borroka
non era consecuencia da situa-
ción de bloqueo, senón que
obedecía –falamos en pasado
xa que se reduciron os ataques
estes días– a unha resposta pola
folga de fame que fai o preso
Iñaki de Juana Chaos. Este caso
non atopa eco nos medios espa-
ñois pero, como todo o que ten
a ver cos presos, é materia moi

sensíbel na esquerda abertzale.
De Juana leva máis de 60 días
en folga de fame, e está sendo
alimentado contra a súa vonta-
de por orde da Audiencia Na-
cional española. É o seu modo
de protesta porque segundo a
lei debería ter saído da cadea
hai tempo, pero o ministro de
Xustiza, Juan Fernando López
Aguilar, ordenou que se cons-
truísen “novas imputacións”
contra el a raíz da campaña me-
diática da dereita española para
evitar a súa excarceración. Esa
trangallada xurídica de cons-
truír novas imputacións deri-
vou nunha petición fiscal de 92
anos máis de cárcere por escri-

bir dous artigos de prensa. É di-
cir, moito máis, en proporción,
que polos atentados que come-
teu.

De Juana, segundo fontes de
moita credibilidade, non lle con-
sultou á cúpula da ETA para to-
mar esta decisión, algo sen pre-
cedentes nun colectivo de mar-
caxe férrea como o dos presos.
Nin ao goberno español nin á
propia esqueda abertzale lles in-
teresa o máis mínimo agora mes-
mo que isto empeore. Mais el
non quere dar marcha atrás e o
seu deterioro físico é evidente. O
xuízo é o 27 de outubro e, de ser
condenado, podemos temer as
máis terríbeis consecuencias. Só

con estes dous meses de folga ra-
dical as pegadas físicas poden
ser irreversíbeis (cabe lembrar os
precedentes das folgas de fame
que fixeran os GRAPO, coa
morte dun preso incluída). Os es-
forzos céntranse agora en con-
vencer a De Juana de que deixe a
folga e agarde a ver que ocorre
no xuízo.

Con esta situación, engadido
o dato de que non houbo até
agora movementos en materia
penitenciaria, cando se agarda-
ban para o verán achegas de
presos a Euskadi, a confianza
no proceso descendeu clara-
mente entre os cidadáns. Xa ha-
bía quen cuestionaba as “bases
sólidas” que tiña o proceso nos
primeiros meses segundo as
propias partes actoras. Pero aí
volveu emerxer a figura rotunda
do lehendakari Juan José Iba-
rretxe para destacar que isto non
tiña volta atrás, e que ninguén
dixera que isto “fose doado”.
No pleno de política xeral do 22
de setembro, Ibarretxe repetiu a
receita da confianza e do opti-
mismo, e distintos voceiros do
goberno vasco destacaron en dí-
as sucesivos que o diálogo esta-
ba aberto. Estes días, mentres
agardamos a xuntanza goberno
español-ETA agora que as dúas
partes están dispostas a falar, os
contactos entre PSE, Batasuna e
o PNV son constantes. Estanse a
poñer as bases para a mesa de
partidos que resolva o problema
político de fondo (que os vascos
teñen dereito a decidir o seu fu-
turo), e antes de finais de ano
poderiamos ter a foto, tan dese-
xada por quen defenden o final
dialogado do conflito, de todos
os partidos sentados na mesma
mesa (agás, coma sempre o PP,
que aínda anda enguedellado
buscando ácidos bóricos e se-
mellantes).♦
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Europa ofrece axuda para desbrozar o camiño á paz no primeiro atranco serio

O diálogo entre os partidos vascos
desatasca o proceso

O lehendakari repetiu esta se-
mana de que os partidos están
sentados, puntualizando que
iso non será sinónimo de acor-
do, pero remarcando que “de
non estar sentados non habería
acordo xamais”. A situación ta-
mén se está a normalizar gra-
zas á influencia externa. Os so-
cialistas, alentados polos na-
cionalistas vascos, levaron a
cuestión do proceso de paz á
Eurocámara, e alí conseguiron
que o tema se debata nun pleno
histórico o vindeiro 25 de outu-
bro. Iso a pesar da oposición
do PP español, que ficou só co
impertérrito Jaime Mayor Ore-
ja repetindo o seu soniquete
perpetuo da “rendición perante
os terroristas”. Mais esta vez a
sensación de soidade debeu de
ser máis dorosa aínda, cando o
Partido Popular Europeo acep-

tou o debate contra o criterio
dos seus socios españois. Soa-
ría a risa, se non fose tan dra-
mático, escoitar a Mayor Oreja
e a Francisco José Alcaraz (lí-
der da Asociación de Vítimas
do Terrorismo) laiarse de que
Francia, Alemaña ou o Reino
Unido se están rendendo pe-
rante a ETA porque aceptan de-
bater –e só debater– este tema
en Estrasburgo.

Cabe lembrar que no 1993
houbo un debate semellante, ca-
se calcado, no que se lle pre-
guntou, ao igual que acontecerá
ese día, á Comisión Europea
que medidas ía adoptar con mo-
tivo do proceso norirlandés, e
aquilo derivou nun apoio deci-
sivo e nunha axuda económica
total de máis de mil millóns de
euros para os sete condados ir-
landeses dentro dun programa

chamado PEACE. Dese mesmo
proceso falaron esta semana
Tony Blair e Rodríguez Zapate-
ro en Madrid. O Presidente es-
pañol solicitoulle a Blair conse-
llos da súa experiencia e o pre-
mier británico deulle o seu
apoio porque, segundo dixo,
“paga a pena”. Unha foto moi
destacábel e que de seguro cau-
sou fondas feridas na sede de
Génova, toda vez que Blair é un
dos da foto dos Azores e amigo
persoal dun José María Aznar
que cada día que pasa semella
máis a súa propia caricatura. A
chamada internacionalización
do proceso é un factor máis que
invita ao optimismo: algo que
apoian a ONU, a UE, o Vatica-
no, o Departamento de Estado
dos EE UU, Blair e todos os
partidos europeos agás o PP non
pode rematar mal.

Tanto Zapatero coma Blair
coincidiron en que un reto des-
tas características presenta den-
tes de serra, subas e baixadas,
aínda que habendo determina-
ción a meta pode alcanzarse. A
pregunta volve estar situada en
como se poderán poñer de acor-
do os partidos vascos nun pro-
xecto de país no que todos este-
an a gusto, dado que os defen-
sores da autodeterminación ou
dereito a decidir non poden ver
recoñecido o seu desexo na
Constitución española. Pero o
breve relato de Blair tras supe-
rar o secular conflito irlandés
serve de lección: habendo von-
tade os atrancos pódense sol-
ventar. Vontade hai, o diálogo
está instalado e agora só falta
que a valía da clase política vas-
ca estea á altura da demanda e
da esperanza dos cidadáns.♦

Debate no Parlamento europeo o 25 de outubro

O apoio de Blair a Zapatero no proceso de paz deixou descolocado o PP.



CÉSAR LORENZO GIL
Alfred Gusenbauer converte-
rase en primeiro ministro de
Austria co apoio dos conserva-
dores. Despois seis anos de co-
alicións de goberno máis “ide-
oloxizadas”, o país centroeuro-
peo volta á Gran Coalición en-
tre moderados e progresistas.

O gran derrotado das presidenciais
do 1 de outubro foi o aínda primei-
ro ministro Wolfgang Schüssel, do
conservador OVP, que obtivo o
34,7% dos votos, contra o 35,2 do
socialdemócrata do SPO Alfred
Gusenbauer. Aínda así, o OVP non
abandona o goberno, xa que o mo-
delo de goberno que escolleron es-
tes partidos é o diálogo entre as
dúas formacións maioritarias.

Antes dos comicios, esta posi-
bilidade parecía difícil. Schüssel,
que xa sorprendera media Europa
ao aliarse co nacionalista Jörg
Haider, parecía disposto a formar
goberno coa ultradereitista FPO,
que finalmente obtivo máis dun
11 por cento. O aínda chanceler
austríaco afirmara que era mellor
contar cos extremismos a tentar
ocultalos no parlamento, pero no
seu partido non pensan o mesmo.
A vitoria dos socialdemócratas
valeu para que o OVP lle reco-
mendase ao primeiro ministro que
demitise e tamén para superar esa
tendencia ideoloxicista que tan
pouco predicamento tivera na his-
toria recente de Austria.

Gusenbauer tamén prefire
axuntar as súas forzas co centro-

dereita que o hipotético goberno
cos verdes. Entra máis na lóxica
austríaca, que gozou desta coali-
ción durante 33 anos desde o
1964 e evita que as políticas so-
ciais teñan un nesgo que se con-
sideraría inapropiado pola base
militante da socialdemocracia.

Con todo, a política austría-
ca terá que contar con ese 25
por cento de deputados extre-
mistas, sobre todo cos da ala ul-
tradereitista. Os partidos na-
cionalistas e revisionistas do pa-
pel de Austria na II Guerra
Mundial medran ao tempo que
se dispara a medra de inmigran-
tes no país. A fórmula pactista
entre as correntes maioritarias
para frear a súa influencia está
por demostrar a súa eficacia.♦
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Pouco semella ter mudado na dinámica
dos conflitos internacionais do último sé-
culo. Afganistán, Irak, Palestina ou Co-
lombia son escenarios nos que aínda non
hai espazo para a paz, contextos xeográ-
ficos nos que teñen fallado os mecanis-
mos de intermediación internacional.

Se afondamos en cada un dos casos
acontecidos nas últimas décadas, pode-
mos atopar procesos diferenciados que
matizan conclusións apresuradas.

A formula clásica que serviu de base
durante a década do 1980: Paz = D+D+R
(Desarme+Desmobilización+Reinser-
ción), agora en pleno século XXI seme-
lla obsoleta diante de novas xeracións de
conflitos que nada teñen en común cos
acontecidos hai escasas décadas.

No ano 2005, distintas instancias in-
ternacionais traballaron na articulación
dunha oficina permanente de apoio e un
fondo para a consolidación da paz baixo
o paraugas da ONU.

Entre os seus cometidos está o de pro-
poñer estratexias integradas para a consoli-
dación da paz e a recuperación postconflito,
que non é posíbel se non se complementa
cun investimento económico permanente
que xa se albisque dentro dos primeiros pa-
sos de convivencia sen conflito, ao tempo
que se promovan os valores democráticos
como procedemento de relación social.

Nos diferentes estudos sobre casos de
choques armados teñen ido aparecendo
novos factores que inciden na consolida-
ción da paz ou na prolongación da con-
flagración.

Actores internacionais imparciais e
non implicados nos intereses da guerra
serven para calibrar as verdades absolu-
tas esgrimidas polos bandos en disputa e
para lle daren prota-
gonismo á sociedade
civil, que pasa a to-
mar a iniciativa.

Tres modelos de
paz diferentes foron
agromando nos últi-
mos 25 anos. 

Na denominada
paz de primeira xera-
ción, os observadores
tiñan como única mi-
sión certificar o cum-
primento dos acordos
de alto ao fogo.

Entre os anos
1989 e 90 os procesos
de paz de Angola,
Bosnia, Camboxa, O
Salvador ou Namibia
caracterizáronse por mediación e verifi-
cación internacional, que acompañaba
no retorno dos refuxiados, na moderniza-
ción institucional e administrativa e  in-
cluía un apartado económico que case

sempre significou unha grande apertura
da economía, baseada na desaparición de
barreiras ao mercado. Quizais por isto
esta segunda xeración foi alcumada por

algúns especialistas,
caso de Rolánd París,
como procesos de
“consolidación da
paz neoliberal”.

Tampouco este
segundo modelo deu
na fórmula definitiva
para conquistar a
paz. A mediados dos
anos 90 agromaría
unha nova teoría que
comezou a argumen-
tar que, en determi-
nados contextos, as
solucións negociadas
non son posíbeis e,
por tanto, cómpre un-
ha intervención mili-
tar. Isto é, impoñer a

paz mediante o emprego da forza mili-
tar. Estamos diante da terceira xeración
de modelos de paz. O 11-S avanzou un
paso máis na mesma dirección, cando co
amparo do Consello de Seguranza da

ONU se atacou un país (Afganistán) co
pretexto de defender a paz noutro estado
(os EE UU), aínda que finalmente se
aducisen razóns humanitarias  para xus-
tificar a intervención militar. No caso do
Irak, nin sequera se contou coa anuencia
das institucións internacionais, tampou-
co se contou coa sociedade civil para o
que se deu en chamar como “estabiliza-
ción”, até que o túnel da paz quedou blo-
queado sen saída, obturado pola resis-
tencia. Haití sería outro exemplo deste
tipo de intervencións cualificadas polas
potencia ocupantes como de estabiliza-
ción unilateral.

Na verdade, en todo proceso de paz
conviven múltiplos factores locais que
impiden arbitrar fórmulas máxicas. Ta-
mén é certo que no medio do enfronta-
mento cohabitan sabotadores do proceso
de paz, con intereses do negocio da gue-
rra, ou con pugnas xeoestratéxicas zo-
nais ou mundiais. 

Tras tres xeracións de paz, pódese
concluír que é un erro caer  en posicións
minimalistas que só observen e procuren
a ausencia de violencia física, senón que
cómpre procurar posicións estratéxicas
que teñan no horizonte a sostenibilidade
da paz e consoliden con óptica multidi-
mensional a paz.

Haberá que agardar pola paz da cuar-
ta dimensión, porque os tres modelos an-
teriores fracasaron.♦

LAUDELINO PELLITERO é vicedirector do IGADI.
www.igadi.org

Que modelo de paz é posíbel?
LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘A formula clásica
que serviu de base
durante a década

do 1980:
Paz igual a desarme máis

desmobilización máis
reinserción,

agora semella obsoleta”

ELECCIÓNS EN EUROPA

O chanceler Schüssel paga a súa avinza co nacionalista Haider

Gran coalición en Austria para parar os extremismos

Alfred Gusenbauer, candidato socialdemócrata, votando en Viena.

C.L.
Bosnia celebrou eleccións presi-
denciais nos seus cantóns o 2 de
outubro. A constitución do Estado
balcánico contempla unha presi-
dencia colexiada de tres membros,
escollidos polas comunidades ser-
bia, musulmá e croata. Nebojsa

Radmanovic será o representante
serbio, Ivo Miro Jovic, o musul-
mán e Haris Silajdzic, o croata.

Estas eleccións teñen unha
importancia crucial no futuro de
Bosnia. Radmanovic considera
necesario camiñar cara á escisión
e converter a república actual pri-

meiro nunha confederación de re-
públicas bosnias e máis tarde pro-
mover a integración dos cantóns
serbios na propia Serbia. Silajdzic
é partidario de desvincular o terri-
torio croata do territorio musul-
mán e contar cun status semellan-
te ao territorio serbio. En troques,

Jovic quere que se reforme a ac-
tual constitución para reforzar o
Estado central, ampliar os poderes
presidenciais fronte aos primeiros
ministros e asumir dun xeito uni-
tario a transición da tutela esta-
dounidense á tutela europea.

En nove meses, os milleiros

de soldados da OTAN que vixían
o país desde os acordos de Day-
ton, deixaranlles paso aos milita-
res que mande a UE, con seme-
llantes atribucións e responsabili-
dades. Será entón cando os novos
presidentes agora escollidos fa-
rán públicas as súas propostas.♦

Bosnia: Tres presidentes para un país cun futuro incerto

C.L.
O principal partido da oposición
en Hungría, o Fidesz, de ideolo-
xía conservadora, gañou ampla-
mente nas eleccións municipais
celebradas o 1 de outubro no pa-
ís centroeuropeo. O resultado era

esperado, após o escándalo dun-
ha escoita ao primeiro ministro,
o socialista Férenc Gyurcsani, na
que recoñecía ter mentido sobre
a situación económica do país
para gañar as eleccións xerais do
pasado abril.

O Fidesz gañou en 18 dos 19
condados (asembleas rexionais) e
obtivo 14 das 22 principais alcal-
días. O seu líder, Viktor Orban,
pediu de novo a demisión de
Gyurcsani, acosado até hai uns
días por unha campaña de protes-

tas na rúa na que se mesturaba a
lóxica repulsa pola súa conduta
con mostras de gamberrismo e
incluso xestos políticos nazis.

O resultado das municipais
húngaras ten moito a ver tamén
co malestar creado no país polas

reformas neoliberais dos socia-
listas, que aplicaron desde hai
meses un programa de goberno
baseado na redución do déficit
público. “Estas reformas non dan
votos, tíranos”, dixo despois dos
comicios Gyurcsani. ♦

Hungría: Os conservadores recollen os froitos da política neoliberal do goberno socialista



CÉSAR LORENZO GIL
Derrota vitoriosa. Así se deno-
mina o resultado de Lula na
primeira volta das eleccións
brasileiras. O presidente conta-
ba con solventar os comicios
cunha maioría absoluta o 1 de
outubro. O magnífico resultado
do seu rival Geraldo Alckmin
esperta discretas posibilidades
de cambio no goberno do país.

As enquisas daban por seguro ga-
ñador a Luiz Inácio Lula da Silva
na primeira volta. A pesar dos
moitos escándalos por corrupción,
a implementación de políticas so-
ciais favorecía o seguimento ma-
sivo da maioría do electorado. Os
seus rivais tiñan nesas sondaxes
previas porcentaxes discretas.

Pero as eleccións mostraron
outro panorama. Lula gañou a pri-
meira volta cun 48,61, máis de
dous puntos porcentuais por riba
do seu resultado do 2002, con
máis de sete millóns de votantes
novos. Mais non foi suficiente. E
o que é máis destacábel, o que se-
rá o seu contricante na segunda
volta, o centro-dereitista Geraldo
Alckmin (do Partido Social De-
mocrata do Brasil (PSDB)), obti-
vo case 40 millóns de votos (máis
do que Lula hai catro anos), un
41,64 por cento do electorado que
lle dá azos para sentirse con posi-
bilidades de darlle a volta á lóxica.

De cara á decisión final do 29
de outubro, son dúas as cuestións
fundamentais. Por que Lula non
cumpriu o obxectivo de gañar en
primeira volta? ¿Como foi posí-
bel que Alckmin gañou a con-
fianza de tantos votantes cando
hai un ano apenas era coñecido
fóra de São Paulo?

Disidencia na esquerda

Lula contaba con perder apoios

dunha parte do electorado da ala
máis esquerdista. O Partido Socia-
lismo e Liberdade (PSOL), lidera-
do pola senadora ex petista Heloi-
sa Helena logrou concentrar todo o
voto dos descontentes, frustrados
pola falta de reformas sociais de
fondo calado, a rebaixa de privile-
xios nas xubilacións dos funciona-
rios públicos e o compromiso do
goberno co FMI, acabou na bolsa
de Helena, que obtivo un 6,85 dos
sufraxios, máis de seis millóns e
medio de votos que resultaron de-
cisivos nesta primeira volta. O
PSOL xa anunciou a neutralidade
na segunda volta, o que significa
unha porta aberta para a militancia,
que coñece cal é o ideario político
de Alckmin e do PSDB desde os
tempos do ex presidente Fernando
Henrique Cardoso.

Para desgraza de Lula, o candi-
dato dos socialdemócratas do Par-
tido Democrático Trabalhista
(PDT), Cristovam Buarque –que
foi ministro de Educación na últi-
ma lexislatura– é proclive a ache-
garse a Alckmin e ben podería ad-
herirse ao seu proxecto baixo a
promesa de respectar integramente
a política educativa que quixo se-
guir nos últimos anos. “Buarque
afirma que só a educación servirá
para nos librar da miseria. Concor-
do con el e quéroo no meu equi-
po”, dixo Alckmin. O PDT foi alia-
do moi importante do PT durante
as últimas décadas e o rumbo que
tomen os seus militantes ten unha
importancia ben maior da cifra do
2,64 por cento dos votos que obti-
vo Buarque na primeira volta.

A importante clase B

A fortaleza de Lula nestas elec-
cións repousou entre os electores
con máis diñeiro (os foros nos que
escribe a clase dirixente da empre-
sa brasileira falan marabillas do

presidente) e aqueles que menos
posúen. O único programa que re-
almente tomou corpo, aínda que
fose de xeito feble, é a axuda ás fa-
milias con menores recursos, para
que poidan percibir unha paga
mensual a cambio de manteren es-
colarizados os nenos. A cesta bási-
ca (axuda en especie con produtos
de primeira necesidade) estendeu-
se, especialmente nos estados do
Nordeste e axudou a impedir o au-
mento levemente o aumento da
emigración interna cara ao sur. O
miúdo aumento do salario mínimo
facilitou que os menos pudentes
lograsen aumentar o seu consumo.
Ollando o mapa dos resultados
electorais vese claramente que Lu-
la ten os seus feudos de votantes
nas zonas máis depauperadas do
país. Entre os estados industriali-
zados, o PT só gañou en Minas
Gerais. En troques, perdeu Rio
Grande do Sul (onde Olívio Dutra
tivo que voltar á carreira electoral
para tentar ser gobernador na se-
gunda volta) e foi moi castigado
en São Paulo e Rio de Janeiro.

Ficou claro, deste xeito, que a
clase media brasileira prefire a
Geraldo Alckmin. Nun país exte-
nuado socialmente, con graves di-
ficultades na microeconomía e
unha opacidade ás veces sinistra
na fiscalidade, o peso das arcas
públicas lévao sobre os ombreiros
unha clase traballadora pluriem-
pregada e vítima de constantes re-
cesións, hiperinflacións, subas e
quedas do dólar e inseguranza pú-
blica xeneralizada. Os custos para
esta faixa do electorado, o que os
sociólogos chaman classe B, au-
mentaron moito mentres que a te-
levisión seguía mostrando un país
onde os ladróns e os nordestinos
vivían mellor ca os empregados.

A televisión ten unha impor-
tancia crucial no Brasil. ARede
Globo está considerada como un

dos poderes máis importantes do
país e da súa influencia non se li-
bran nin políticos nin funcionarios
nin sequera futbolistas. Nos gabi-
netes electorais de Lula vese agora
como un grave erro non ter asistido
aos debates televisados. Esta acti-
tude foi tomada coma unha provo-
cación. Ademais dos constantes
casos de corrupción desvelados, a
televisión amosou un Alckmin
centrado nas súas promesas electo-
rais, dirixidas especialmente a eses
brasileiros que viron como a vida
se lles complicou nestes anos.

A estratexia foi perfecta. O
aínda gobernador do estado de
São Paulo convenceu un amplo
espectro de votantes e obtivo re-
coñecemento entre antigos aliados
de Lula, caso do ex gobernador de
Rio de Janeiro, Anthony Garotin-
ho, que fora un dos piares da elec-
ción do petista hai catro anos.

Alckmin sabe que para gañar
na segunda volta necesitará que
moitos dos que votaron por Lula
na primeira volta cambie o sentido
do seu sufraxio. Para conseguilo, a
táctica que quere empregar é a de-
fensa da ética e utilizar a elocuen-
cia para convencer os traballado-
res de todo o país, especialmente
en Minas Gerais, Bahia e Espírito
Santo (con censos amplos) de que
a proposta petista non os favorece
para nada na súa vida concreta.

Lula, ademais de propor un
fondo debate sobre a corrupción no
Brasil, simplemente ten que asegu-
rar os votos da primeira volta e lo-
grar que os descontentes á súa es-
querda volvan confiar nel. É por iso
que está previsto que o presidente
faga algún anuncio potente sobre
algunha medida que responda ás
demandas dalgún colectivo social
importante. O Movimento dos Sem
Terra, por exemplo, xa dixo que es-
taría feliz de escoitar algo sobre a
reforma agraria neste mes.♦
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A base
e a altura
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

No panorama
latinoamericano
debe levarnos á

esperanza a chegada ao
goberno da esquerda con
diversos grupos e
diferentes proxectos.

Vivimos uns momentos
nos que hai por primeira
vez relacións entre países
que queren deixar de ser un
número na economía dos
EE UU, e que tomaron a
decisión de ser
independentes de verdade.
É o lugar do planeta onde
se concentran as condicións
obxectivas de expolio,
miseria, fame e tamén
subxectivas de pobo
organizado, para que haxan
cambios dunha
profundidade
transformadora.

Proximamente haberá
eleccións en Ecuador e
Nicaragua, con moitas
posibilidades de éxito das
alternativas
antiimperialistas. A
responsabilidade de
gobernar cun proxecto
estratéxico antagónico no
económico e, por tanto no
social, ao imperante neses
países peta co muro da
evidencia de que unha
cousa é o goberno e outra
ben distinta é o poder.
Aconteceu no Chile da
Unidade Popular co
presidente Salvador
Allende, ocorre na
Venezuela e Bolivia
actuais. Sectores da
burguesía que conspiran e
que teñen o poder
económico e mediático
suficiente para dinamitar os
avances sociais. É un dos
motivos do distanciamento
do goberno de Lula dos
movementos populares no
Brasil.

Mais tamén que a base
social e a altura dirixente
non están comunicadas en
moitos casos ou polo
menos o camiño non é de
ida e volta. Para seguir no
goberno sen presións o
goberno do PT tomou
decisións que lle afectaron
á clase baixa. O Brasil, cun
latifundio que quedou
impune nestes catro anos,
ten o problema da tenza da
terra sen resolver. Búscanse
explicacións a por que o PT
brasileiro non venceu na
primeira volta das
eleccións. Non hai que
esquecer que nas anteriores
eleccións existiu un PT
unido, coa pluralidade de
diferentes sectores, pero
cun único candidato. Estar
no goberno non pode ser un
fin en si mesmo, trátase
dun paso non sempre
necesario para tomar o
poder.♦

A clase media e a esquerda desencantada
provocan a segunda volta nas eleccións brasileiras

Lula contra o país televisado

Geral Alckmin, á esquerda, saúda a Koffin Annan en presenza de Lula e a muller deste, Marisa Letícia.
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CÉSAR LORENZO GIL
Nos últimos tempos, as tradicio-
nais apostas deportivas inglesas
convertéronse en rendíbeis em-
presas grazas á internet. Esta
práctica vive agora entre a pai-
xón de moitos clientes e a perse-
cución xudicial en varios países.

A alegalidade da internet facili-
tou durante os últimos anos o de-
senvolvemento de varias ducias
de empresas adicadas ás apostas.
Maioritariamente, as competi-
cións nas que permiten apostar
son eventos deportivos de canta
caste hai (desde fútbol até carrei-
ras de galgos) pero tamén se po-
de apostar por quen gañará as
eleccións brasileiras ou polas
personaxes de “Mulleres deses-
peradas” que desaperecerán na
terceira tempada.

Empresas como Betandwin,
Unibet, 888.com, Miapuesta.com
ou Globalbet teñen unha factura-
ción multimillonaria e contan por
centos de miles os seus clientes.
O sistema que usan, pola contra,
é vello coma o ábaco. O negocio,
seguro.

Tan bo negocio é que moitos
países se opoñen a que siga me-
drando sen “compartir” gaños. O
máis expeditivo foi o goberno
estadounidense, que prohibiu a
actividade das empresas de apos-
tas por internet no seu territorio.
A norma, que entrou en vigor o
pasado 2 de outubro, supuxo a
queda das accións das principais
casas de apostas na bolsa londi-
niense, aínda que os expertos
consideran que estas empresas
acabarán pactando un pagamen-
to á Administración dos EE UU

en forma de impostos a cambio
de manteren o negocio.

Non só teñen problemas en
América. Dous directivos de Be-
tandwin foron detidos en Niza.
Pesaba sobre eles unha orde de
busca e captura por non respec-
tar o monopolio sobre apostas
deportivas que rexe en Francia.
Ademais, nos tribunais da UE
acumúlanse denuncias de xoga-
dores e clubs que se opoñen a
que a súa imaxe se utilice nun

negocio tan lucrativo sen perci-
biren ningún emolumento.

A pesar destas dificultades, o
poder das empresas de apostas
medra no fútbol actual. Betand-
win é o principal patrocinador do
Milan, do Werder Bremen e dou-
tros 20.000 clubs afeccionados
alemáns. Por certo, no país xer-
mano teñen vetado o uso publici-
tario da marca Betandwin (redu-
cido ultimamente a Bwin), polo
que empregan normalmente o le-

ma We win (Nós gañamos) en
claro desafío ao goberno federal.

A influencia de Betandwin
medra ano a ano e até se conver-
teu no principal patrocinador da
Superliga (equivalente á Primei-
ra División) portuguesa. As ca-
sas de apostas dominan ampla-
mente a publicidade na prensa
deportiva (só hai que fixarse nas
páxinas pagadas nas guías do
Marca e do As para esta tempa-
da) e xa crearon as primeiras po-

lémicas entre os profesionais. O
maliense Fredéric Kanouté, do
Sevilla, xoga co lema de
888.com cuberto cunha fita bran-
ca por considerar que anunciar
un apostador vai contra as leis do
alcorán.

A influencia das casas de
apostas puxo en alerta os dirixen-
tes das competicións, que pensan
que o negocio dos prognósticos
pode viciar os comportamentos
dos futbolistas e, especialmente,
dos árbitros. Non se aposta só por
quen gaña o partido, tamén polo
autor do primeiro ou derradeiro
gol, por que xogador será o pri-
meiro expulsado e cousas seme-
llantes nas que un xuíz con pou-
co escrúpulo pode influír clara-
mente. Non en van, na Bundesli-
ga alemá xa se denunciou a pre-
varicación arbitral para favore-
cerse a el mesmo nas apostas.

Ruína ou investimento

O sistema de apostas é ben doa-
do e, aínda que pode levar consi-
go algunhas compllicacións, os
usuarios rapidamente se afán ao
vocabulario técnico. A día de ho-
xe case todas as casas funcionan
co sistema decimal. É dicir, cada
prognóstico págase por unha de-
terminada cantidade a unidade.
Por exemplo, se apostásemos a
que o Deportivo lle gañaría á Re-
al Sociedad, a casa de apostas
habíanos ofrecer 1,03. Isto é, se
apostamos 20 euros, gañariamos
60 céntimos (20x1,03=20,60-
20=0,60 euros).

O beneficio é miúdo e as pro-
babilidades ben poucas. De feito,
cantas máis posibilidades, maio-
res vantaxes para a casa de apos-
tas. É por iso que hai unha clase
de usuarios que prefire o básquet
ao fútbol porque a probabilidade
aumenta ao 50 por cento.

O espallamento do negocio
supuxo o nacemento de novas
modalidades de apostas. A máis
dinámica é a chamada aposta di-
recta. A través de determinadas
páxinas, os usuarios poden reali-
zar as súas propias apostas e ga-
ñar máis ou menos segundo ou-
tros apostadores particulares as
acepten ou as contrarresten con
apostas contrarias. Está tan de-
senvolvido este sistema que hai
quen está sacando tallada sim-
plemente comprando prognósti-
cos e vendéndoos máis adiante,
cando parecen máis suculentos.
Por exemplo, un apostador com-
pra unha aposta de 2,5 a favor de
que o Celta pasará á fase elimi-
natoria da UEFA. Despois do
sorteo, seguro que pode gañar se
vende ese prognóstico porque na
maioría das apostas, a probabili-
dade hase reducir, talvez até 5.

Pero nas apostas non todo é
azar. Igual que nos investimentos
na bolsa, hai trucos e consellos
para minimizar as perdas. O tra-
ding consiste en tomar as apostas
como investimentos, cun obxec-
tivo fixo de gaños e de riscos. Xa
empeza a haber empresas que
xestionan investimentos particu-
lares ofrecendo xuros meirandes
ca un fondo bancario.♦
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Os EE UU, Francia e outros países opóñense aos prognósticos por internet

A era de ouro das apostas

Bwin patrocina 20.000 clubs en Alemaña. Na imaxe, un xogador do Werder Bremen co lema We Win creado para esquivar a lei federal.



Narf representa a
Galiza no Liet Lavlut
Fran Pérez, acompañado de Marcos Teira
e Pepe Sendón no proxecto musica,l
NARF representarán a Galiza no Liet Lav-
lut, o festival da canción de linguas minori-
tarias, que este ano se celebra en Öster-
sund, Suecia, o vindeiro 14 de outubro. No
certame participan once finalistas, esco-
llidos entre máis de sesenta grupos e ar-
tistas de toda Europa. Narf, que ten no
mercado o traballo de título homónimo,
competirá, entre outros, cos vascos Gari, o
canto en gaélico de Brian O Headhra, en oc-
citano de Liza e en frisón de Van Wieren.♦

Cáccamo presenta
Underwood
O poeta Xosé Mª Álvarez Cáccamo vén
de presentar a súa última obra: Underwo-
od. O concepto e a letra. Mais non se tra-
ta dunha obra literaria, senón dunha mos-
tra obxectual aberta en Cangas do Morra-
zo na sala A Carón do Mar. Pepe Cáccamo
consolida con este proxecto a súa faceta
artística, na que o obxecto sólido repre-
senta conceptos próximos aos da súa obra
literaria ou aos da literatura en si. O autor
ten tamén no andel de novidades a súa
obra autobiográfica Memoria de poeta.♦

Memoria histórica
en Betanzos e
no Baixo Miño
O concello de Betanzos e a comarca do
Baixo Miño desenvolveranse sendas ac-
tividades durante o mes de outubro de
divulgación da memoria histórica. En
Betanzos, ademais da exposición que
acolle o Edificio do Liceo, celebraranse
durante o mes coloquios, mesas redon-
das e un roteiro. Pola súa parte, nas xor-
nadas que terán lugar en Tui, Vilanova
de Cerveira, Goián e A Guarda, que in-
clúen proxeccións, conferencias e mesas
redondas, contarán coa participación de
Dionisio Pereira, X.M. Cáccamo, Carlos
Méixome e Viale Moutinho entre outros.♦

ntonio Yáñez gañou coa novela
Lóbez o II premio de literatura
infantil e xuvenil Meiga Moira,
que convoca anualmente a edito-
rial Baía. O relato, creado para

lectores de entre oito e dez anos, conta a his-
toria dun lobo que non sabe ouvear. O pre-
mio está dotado con 2.500 euros. Finalista
foi Unha cabana na lúa, de Jaureguizar. Li-
bros, e moitos, hai tamén na feira de Franc-
fort, a máis importante do sector editorial no
mundo. Galiza está representada no evento

alemán por representantes de 22 selos edito-
res, que difunden as súas obras no posto da
Xunta. Até o 8 de outubro, as últimas novi-
dades no libro galego poderanse ver nesta
importante mostra. Proxección exterior da
nosa cultura tamén dá a candidatura da Or-
questra Sinfónica de Galiza ao premio
Grammy latino na categoría de música clá-
sica. O traballo que competirá en Los Ange-
les o 3 de novembro é Concerto barroco
(EMI), gravado no Palacio da Ópera da
Coruña baixo a dirección de Víctor Pérez.♦
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Viale Moutinho.

CCoommoo  ffaacceerr  hhaabbiittáábbeell
aa  CCiiddaaddee  ddaa  CCuullttuurraa



A conselleira de cultura, Ánxela
Bugallo, declarou na apertura
do Foro que trataría de que “o
que foi un problema se convirta
nunha oportunidade para colo-
car Galiza e a cultura galega no
mundo. (...) É certo que non é o
proxecto que nós fariamos, pero
a Cidade da Cultura é unha rea-
lidade e temos que aproveitala e
facer dela un proxecto de país,
que sexa beneficioso para a no-
sa cultura á vez que atraia a xen-
te de todo o mundo”. 

Bugallo tamén subliñou que
nas propostas apresentadas,
“hai moita complementación
coas liñas orientadoras que deu
a Consellaría no seu momento e
tamén co resto dos informes
elaborados polas institucións”. 

As propostas que sairon des-
te proceso de consulta ao mundo
cultural galego, xunto cos infor-
mes elaborados por Consello da
Cultura e Museo do Pobo Gale-
go, servirán como marco de re-
ferencia para que a Consellaría

de Cultura decida sobre os futu-
ros usos da Cidade da Cultura. 

No proceso de participación
–entre maio e setembro de
2006–, que a conselleira calificou
de “todo un éxito”, participaron
240 representantes de todos os
sectores da cultura e da ciencia
en Galiza. O proceso estruturou-
se mediante un Consello Asesor
como máximo órgano de deci-
sión; dúas mesas temáticas co-
rrespondentes a cadanseu edifi-
cio suspendido e once encontros
sectoriais sobre artes escénicas,
música popular, lingua, literatura,
artes visuais, cultura e sociedade,
audiovisual, cultura tradicional,
cultura científica, creación en In-
ternet e música clásica.

Propostas e críticas

A reunión celebrada en Compos-
tela acordou realizar unha serie de
propostas de contidos, recoñecen-
do tamén no preámbulo da decla-
ración final varias críticas aos pre-

cedentes do complexo do Monte
Gaiás e que considera “amezas
que pode implicar a súa creación e
funcionamento”. O Foro falou do
perigo de “absorción do presupos-
to cultural, minorando os recursos
dispoñíbeis para o resto da activi-
dade cultural”; de que o “factor de
centralización da actividade cultu-
ral, faga que o groso da dinámica
cultural galega se concentre en
Santiago, provocando un efecto
substitución sen a penas valor en-
gadido global” ou de que “o sim-
bolismo arquitectónico dificulte o
desenvolvemento do seu sentido
funcional”.

Para os ponentes a posibili-
dade de que o complexo com-
postelán opere como ”axencia
de recepción cultural”, que traia
grandes espectáculos interna-
cionais, incidiría pouco na pro-
xección e calidade da produción
cultural propia ou no afortala-
mento dunha industria cultural. 

Fronte a eses perigos e críti-
cas proponse que o compromi-
so teña diferentes niveis: a Ci-
dade da Cultura debe ser un
proxecto de país e como tal de-
be ser asumido polo goberno
galego, incorporando aos dis-
tintos departamentos afectados;

debe buscarse o consenso e o
compromiso entre as diversas
forzas políticas representativas
en Galicia sobre o proxecto a
desenvolver na Cidade da Cul-
tura, que a deixe á marxe dos
ciclos políticos. Deberíanse es-
tablecer acordos coa Adminis-
tración do Estado e as institu-
cións comunitarias de cara a
deseñar liñas de financiamento
para proxectos concretos e ta-
mén recomendan “incorporar a
determinadas institucións ou
entidades culturais interna-
cionais a través de acordos es-
tratéxicos de colaboración”.♦
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Ideas para unha Cidade da Cultura
que se rematará no 2012
O foro de definición reuniu
a 150 axentes da cultura e presentou as súas conclusións

Cronoloxía

1999 Creación da Fundación Cidade da Cultura cunha dotación inicial
de 15,325 millóns de euros 
Estimación do custo total: 108,182 millóns
Concurso Internacional de Arquitectura que gañaPeter Eisenman.

2001 19 de xuño: Comezan as obras

2002 Remate das torres de John Hejduk

2003 Remate da Galería de Servizos
Remate da estrutura da Hemeroteca

2005 17 de xuño: o Goberno en funcións adxudica as obras do Teatro da
Música por 85 millóns de euros
18 xullo: o Goberno en funcións adxudica as obras do edificio de
Novas Tecnoloxías por 31 millóns de euros
5 agosto: cambio de goberno

2006 Xaneiro: Suspensión por 14 meses das obras do Teatro da Música e do 
edificio de Novas Tecnoloxías. Grazas á negociación levada a cabo,
a suspensión custa 220.000 euros e non os 4.8 millóns que
figuraban nos contratos.
1 marzo: Ánxela Bugallo expón as liñas orientadoras da Cidade da 
Cultura e do proceso de redefinición dos usos. O Teatro da Música
pasa a chamarse Escenario-Obradoiro e o edificio de Novas
Tecnoloxías, Casa Mundo.
30 maio: Inicio do proceso de participación dos actores culturais
galegos para redifinir os usos da Cidade da Cultura
30 de setembro: Foro final do proceso de participación

2007 Marzo, retomaranse as obras dos edificios Casa Mundo e
Escenario Obradoiro
Previsión de remate da Biblioteca e aparcadoiro da Biblioteca
Previsión de remate do Edificio de Servizos Centrais

2008 Previsión de remate do Museo

2010 Previsión de remate do edificio Casa Mundo

2012 Previsión de remate do edificio Escenario Obradoiro.

A.N.T.
Durante dous días centocincuenta representantes da cultura
galega, entre eles Ramón Villares, como presidente do Con-
sello da Cultura, e de Xusto Beramendi, do Museo do Pobo
Galego. O Foro pechou o 30 de setembro o proceso de parti-
cipación social que abriu a Consellaría  en maio para que o
sector cultural fixese propostas sobre os usos futuros dos
dous edificios suspendidos: Escenario Obradoiro e Casa Mun-
do. As obras teñen como data de finalización prevista 2012.

Renomear o complexo arquitec-
tónico do Monte Gaiás. A actual
denominación Cidade da Cultura
de Galicia considérase inapropia-
da para as finalidades perseguidas
na actual reformulación do pro-
xecto (unha cidade dentro dunha
cidade; escasa singularidade do
nome...). Por tanto, proponse es-
tablecer un concurso de ideas pa-
ra establecer un novo nome.

Identificación e análise de
modelos internacionais de boas
prácticas. Esta medida permitirá
valorar proxectos e actividades
culturais susceptibles de ser
aproveitados para a CdC, tamén
avaliará as estratexias de posta
en marcha e modelos de xestión. 

Elaborar un diagnóstico
previo da situación cultural ga-
lega para sinalar a pertinencia
da cabida de determinados pro-
xectos e actividades na CdC e
minorar o risco de substitución
da actividade existente noutros
espazos e comunidades locais.

Identificar os públicos pre-

ferentes aos que van enfocadas
as distintas actividades e pro-
dutos da CdC. Desenvolver un
estudo dos públicos que permi-
ta coñecer cales son os públi-
cos obxectivo con maior poten-
cialidade para a CdC.

Dar continuidade ao proceso
de participación iniciado, estable-
cendo mecanismos de interlocu-
ción continuados entre a Conse-
llería de Cultura e Deporte e os ac-
tores do tecido cultural para defi-
nir e concretar algunhas das liñas
de actuación vinculadas á CdC.

Iniciar unha política de co-
municación vinculada á CdC.
Debe comezar nun prazo curto
de tempo, converténdose nun
instrumento para o coñecemento
social da CdC de cara á apropia-
ción cidadá do proxecto. Os dis-
tintos axentes responsables do
deseño e xestión da CdC deben
coordinar as mensaxes a emitir
co obxectivo de divulgar un pro-
xecto coherente e tanxible para
o conxunto da poboación. 

Comezar o desenvolvemen-
to dos proxectos culturais que
non precisen do remate da
construción dos edificios; no-
meadamente a CdC debe acti-
var a súa función como plata-
forma virtual da cultura galega. 

Garantir a conexión da CdC
coa cidade de Santiago. Deben
facilitarse distintas formas de
acceso á CdC, cunhas liñas de
comunicación terrestre atracti-
vas e unha integración efectiva
no desenvolvemento urbano da
cidade. Ademais, poderanse es-
tablecer itinerarios culturais de-
senvolvendo actividades que in-
corporen diversos tipo de espec-
táculos e creacións culturais (te-
atro, danza, música...).

Establecer unha conexión efi-
ciente cos principais puntos de
acceso á cidade de Santiago: au-
toestrada, aeroporto, estación de
ferrocarril e autobuses que permi-
tan garantir a conectividade tanto
co conxunto do territorio galego
como co resto do mundo.♦

As primeiras recomendacións
dos expertos
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X.C.
Un percorrido polas hemerote-
cas dos medios de comunica-
ción galegos retrata as servidu-
mes e os posicionamentos so-
bre o magno proxecto deseña-
do, como dixo no seu día o ex
conselleiro Pérez Varela, “no
retiro de Armenteira”, unha da-
quelas reunións político-mona-
cais que realizaba Fraga co seu
goberno. O medio folio inicial
de Armenteira converteuse en
1999  nun proxecto de 100 mi-
llóns de euros, só en medios
como este semanario sinalado
como “mausoleo de Fraga”.

Pero se durante anos as crí-
ticas a esta carísima iniciativa,
brillaron pola súa ausencia nos
diarios galegos apesar das po-
sicións de grande parte do
mundo cultural do país, desde
o momento que asumiu o bi-
partito, que xa advertira na
campaña electoral que habería
que revisar  o proxecto, o que
foron flores ou silencio, volvé-
ronse lanzas e de súpeto agro-
maron os “críticos” ausentes
nos anos de hexemonía do PP.

Quizais o que definiu a no-
va situación en contraste co si-
lencio de outrora foi o arqui-
tecto Carlos Almuiña, que en
setembro de 2005 declaraba en
La Voz de Galicia “As obras
están á vista de todos e son opi-
nábeis, e máis cando se trata de
cartos públicos. O problema é
que até hai uns meses falar da
Cidade da Cultura era pecado”.

Agora que a liberdade de ex-
presión parece que xa permite

que a xente peque a mantenta
aparecen os críticos que pouco
menos que tratan de endosarlle
ao novo goberno galego a con-
cepción e as obrigas dun contra-
to multimillonario que ten difícil
saida. O xornal La Voz de Gali-
cia é quen amosou a viraxe máis
espectacular nas súas informa-
cións durante cinco anos condes-
cendentes e algúns dos seus co-
labarodores descúbrense como
os máis feroces críticos despois
de anos de laissez faire. Nos seis
anos que levaba andando o pro-
xecto do Monte Gaiás, só Xerar-
do Estévez publicou diversos ar-
tigos nos que se manifestaba crí-
tico con algúns aspectos. Así en
xaneiro de 2005 dicía “o que re-

almente debe preocuparnos é a
pertinaz indefinición sobre o
contido deste magno complexo,
que estando en mans de varios e
nutridos equipos de expertos, ca-
rece aínda dun director cultural
capaz de comunicar o proxecto e
ilusionarnos con el”. En 2001
(16 de febreiro) o mesmo Esté-
vez afirmaba non embargantes
que “Cidade da Cultura, de en-
trada si. Encétase agora un mag-
no proxecto con moitas expecta-
tivas postas nel”.

A maiores do ex alcalde
compostelán, o único crítico que
contemplou o xornal coruñés foi
un texto sarcástico de Luís Ven-
toso, propondo “un concurso in-
ternacional de ideas sobre que

facer coa cidade da cultura”, pa-
ra o que el contribuiu con algun-
has, “abrir un Carrefour, un pla-
tó en condicións para Luar, un
Manduca´s Center ou enchentó-
drom, ou senón encher o burato
de auga salgada e criar unha
granxa de rodaballos a 70 quiló-
metros do mar”. Boutades ou
críticas que nas hemerotecas
apenas tiveron reflexo até agos-
to de 2005, momento no que
moita xente pareceu abrir supe-
tamente os ollos aos problemas
que plantea a Cidade da Cultura.
Por exemplo Xosé Carlos Ca-
neiro que dicía o pasado 22 de
setembro “a cidade da cultura,
ese espectro de sesenta mil mi-
llós de pesetas (...) ese mausoleo
inútil e provinciano”. 

O ex-conselleiro Alfredo
Conde, tamén se apontaba este
mesmo martes 3 de outubro en
El Correo Gallego, a unha feroz
crítica a touro pasado no xornal
que fixo bandeira do proxecto
fraguiano desde 1999: “dende
que comezou a súa xestación
comezaron os disparates. Pen-
sada, dende un principio, non
como algo que satisfacera as ne-
cesidades do país; non como al-
go que cobrise as prioridades da
estruturación cultural que nos
son propias, senón como algo
que deixara noticia da inabran-
guíbel groria de quen ocupou o
poder durante un tempo, a Cida-
de da Cultura, naceu eivada e
convocada ao fracaso. Nin a
groria era tanta, nin o presunto
grorificado merecedor de tan in-
marcesíbel loureiro”.♦

Cando opinar da
Cidade da Cultura era pecado

Unha
escolma
tramposa
MARTA DACOSTA

Comeza o curso en Secun-
daria. Reviso os libros
de primeiro da ESO e

atopo que a primeira lectura do
libro de lingua castelá, Cantiga,
lengua castellana y literatura,
da editorial Almadraba é un
fragmento do relato “A lingua
das bolboretas” de Manuel
Rivas. Traducido ao castelán,
evidentemente.

Sorprendeume. Sorprendeu-
me que o libro de castelán
comezase cunha lectura de Ma-
nuel Rivas. O texto debeu ser
elixido para o primeiro tema
porque fala do temor ao inicio
da escola, aínda que aparece
como exemplo de relato
autobiográfico. Tras a súa lectu-
ra propóñense unha serie de ac-
tividades que teñen por obxecto
reflexionar sobre eses temores,
mais a escolma é tramposa.

Ao principio non me deca-
tei, asistín á realización do
exercicio comprobando o
temor de Pardal ante o día se-
guinte, expliquei a metáfora
“unha palabra que cimbraba
no aire”, axudei a entender
por que se riron os rapaces
cando Pardal respondeu á pre-
gunta de cal era o seu nome...
Logo procurei as fontes, que-
ría darlle o texto orixinal en
galego ao pequeno lector.

Volvín ler eu mesma o rela-
to e choquei de súpeto co signi-
ficativo e lembrado parágrafo
do relato de Rivas en que o pai
de Pardal lembra que temía a
escola porque o mestre lles
arrincaba a gheada e os obriga-
ba a repetir los pájaros de Gua-
dalajara tienen la garganta lle-
na de trigo. Algo non cadraba.
Volvín ao libro de lingua caste-
lá e lin o fragmento. Parte deste
parágrafo que, para min, é clave
na interpretación da pasaxe,
non estaba na selección. O
temor que o pai lle transmitía
ao fillo ante a negación da
lingua e ante un mestre que
maltrataría os rapaces por non
falar correctamente o español
desaparecía do texto, trampean-
do sobre cales eran todos os
motivos dos temores de Pardal.

E sorprendinme de novo,
agora desagradabelmente,
porque sentín como se o relato
fose mutilado e con el unha par-
te da nosa historia e da nosa re-
alidade. Pregunteime por que os
rapaces de primeiro da ESO que
estudasen castelán neste libro
non podían saber que unha das
razóns dos temores dos nenos e
das nenas galegas á escola esta-
ba na extirpación da lingua. Así
que me dispuxen a reparar o
erro e á mañá seguinte lin o
fragmento mutilado, mesturado
co leite do almorzo, e lembrei
que as avoas do neno tamén fo-
ran castigadas pola lingua, atán-
doas á cadeira, ou obrigándoas a
repetir unha e outra ver debajo
del puente de Guadalajara hai
cinco guadalajaritos debajo del
agua. Porque esa foi, esta é a
nosa biografía.♦

Alfredo Conde.



Título: Os dominios de Caín.
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Edita: Galaxia.

Considera o lector mal instalado
a Caneiro no sistema literario ga-
lego? Segundo el si. Quéixase
frecuentemente de ser maltrata-
do, marxinado,
obviado; nunha
palabra: incom-
prendido. Isto
non é nada no-
vo, nin na li-
teratura galega
nin en calquera
outra; é máis:
mal sinal, can-
do o sexa. Nin
é o único en ex-
presarse incó-
modo, non hai
moito que co-
mentamos nestas páxinas as con-
versas con Suso de Toro. E é que,
no fondo, detrás destas queixas,
opera a frustración do comunica-
dor e é lóxico que todo emisor
queira ser ben entendido e aten-
dido; e será tamén que a palabra
escritor designa a un ser especial-
mente necesitado de afecto? Co-
mo os balompédicos astros? Ou
será cousa da desmesurada ansia
de gloria inmediata? Véxase que,
inclusive, na quenda dos poetas
isto maniféstase en vontade de
crúa cirurxía xeracional.

Os dominios de Caín pro-
porciónanlle a Caneiro a opor-
tunidade de clarear a súa opción
narrativa, de facerse oír, porque,
ben seguro, tamén poden ser ex-
plicados desde a cativa existen-
cia de canles dialécticas no no-
so sistema literario, sistema que
si se pode queixar abondo: de
invisibilidade social. Alén da
autoxustificación, que en toda
obra da caste da que comenta-
mos subxace, estes discursos
metaliterarios son dunha utili-
dade histórica innegábel, refor-
zada ou condicionada pola fia-
bilidade do eu autorial, mais
discutíbel. E tamén, neste caso,
ocasión para disfrutar dunha
prosa sublime, mimada, mili-
metrada, sopesada, musicaliza-
da, labrada con esmero mate-
mático e vehemente, paixonal,
contida e desbordante.

Pártese dunha concepción
apriorística dicotómica, falsa e
traizoeira, que tortura e que non
é outra que a existencia de dous
tipos de narrativa (literatura): a
boa (excelsa, rupturista, intem-
poral, con elemento basilar no
ritmo, na melodía verbal e que,
polo tanto, conleva coidado ex-
tremo da palabra, desde a que
crea universos insólitos) e a ma-
la (argumentalista, fácil, de usar
e tirar, plana, máis recreación
que creación). Nos primeiros ca-
pítulos reivindícase dentro desa

primixenia concepción. O escri-
tor, por definición, debe ambi-
cionar para a súa obra as mei-
randes doses artísticas de que
sexa capaz, opinamos. Mais ten
que haber de todo e non por iso
acaba o mundo. Existen tantos
tipos de literatura cantos tipos de
lector. Ningún é rexeitábel, to-
dos son útiles. Tan lexítimo é
ansiar gloria inmediata como fa-
ma intemporal. Polarizar todo
en literatura para institutos e li-
teratura para a eternidade equi-
vale ao alonxamento da realida-
de docente e discente. Querer
que só exista a segunda supón
masoquismo estéril, autoconfi-
namento nun cárcere de papel
desde onde todo o que se olla é
malo, presbicia interesada. Ca-
neiro pinta un panorama desola-
dor, a nivel galego, estatal e in-

ternacional. Tampouco é o úni-
co, tamén Suso de Toro o facía.
Está ben reivindicar literatura de
altura, mais nin moito menos to-
do é tan malo por moito que un
considere a súa obra infravalora-
da, sexa certo ou non. As obras
excepcionais son excepcionais
precisamente porque non se dan
todos os días, ás veces pasan sé-
culos para seren recoñecidas co-
mo tal. É positivo que a utopía
guie, non que cegue.

Logo de reivindicar o estilo,
a estrutura e o dominio lingüísti-
co como alicerces da grande
obra narrativa, de confesar que
non acha para si outro destino
que non sexa a literatura, a litera-
tura de ambición estética, que
califica de rupturista, chega o ca-
pítulo adicado á relación entre
cinema e literatura. Parte do sim-

plismo da actual narrativa, Ca-
neiro derívao da influencia ne-
fasta de estruturas narrativas da
sétima arte, e das imposturas que
o rodean, o éxito fácil, etc., que o
cinema se alimente da boa litera-
tura é lóxico, un disparate se su-
cede ao revés. Salienta filmes de
V. Erice e reserva un lugar tamén
para denunciar a visión costu-
mista e trasnoitada que da Galiza
ofrece o cinema en castelán. E
hai lugar tamén para reflexionar
sobre o cinema galego. Nestes
primeiros capítulos rexeita ta-
mén a escrita politicamente co-
rrecta, nega a imparcialidade do
autor, que debe referenciarse só
na súa obra. Mais un non pode
queixarse de ser pouco lido se
unicamente ofrece estilo, estru-
tura, palabras (por preciosas que
sexan). Resulta utópico, en cal-
quera sistema literario, se non se
procura a proximidade do lector;
nin no galego, que posúe unha
base lectora culta bastante am-
pla, tendo en conta a cantidade
de potenciais lectores.

Nos oito capítulos restantes
(intermediados por un no que se
recollen, brevemente expresadas,
ideas, recorrentes ou non, que ben
poderían resumir o libro enteiro)
entrégase afervoadamente ao en-
xalzamento do corpus narrativo
dos seus autores de referencia:
Otero Pedrayo, Antón Risco, To-
rrente Ballester, Valle Inclán, Joy-
ce, Rulfo, Martín Gaite e Cela,
con algunha paraxe obrigada nal-
gúns outros autores como Cun-
queiro, Borges ou Broch. Enxal-
zamento paixonal, afervoado, in-
tencionadamente acrítico, sobre
todo no caso de Cela, no que só
hai luces e ningunha sombra. Re-
visións oportunas todas (nunca
ningunha estará de máis), espe-
cialmente as de Antón Risco e
Otero, de quen é moi discutíbel
que “non se entenda fóra porque
fala dende aquí” (88). Ilustra-
doras as concomitancias ente
Joyce e Valle, susceptíbeis de se-
ren ampliadas a Homero e Otero
e un longo etcétera. Curioso que
quen se reivindica como traballa-
dor da palabra, auténtico profe-
sional, non teña en conta que de-
sa listaxe de modelos catro nomes
deben boa parte das súas tan ga-
badas excelencias lingüísticas ao
humus diferenciador, vivificante
e exhuberante proporcionado por
linguas da súa comunidade ás que
renunciaron; e, que nós saibamos,
dous máis empregaban negros no
proceso de escrita (un pagaba me-
llor ou peor, outro con afecto im-
perecedeiro). Se, como se con-
clúe no remate, é sabido que o
tempo poñerá a cada un no seu si-
tio, para que tanto sufrimento,
tanta urxencia?♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Inventario de Noia
Catastro de Ensenada. Noia e
a súa xurisdición (1752), en
edición de Xosé Agrelo
Hermo para a colección
‘Anais’ da editorial
Toxosoutos, é unha tradución
de parte da in-
vestigación
estatística e
fiscal realiza-
da entre o
1750 e o
1756 en todas
as provincias
da Coroa de
Castilla. A
idea final deste
denso traballo
era unificar os tributos en
todas as localidades para face-
las máis efectivas, unha das
consecuencias do pensamento
centralista da época.♦

Animais galegos
Baía publica a Guía dos Anfi-
bios e Réptiles de Galicia, de
Moisés Asensi Cabirta, con
ilustracións de
Calros Silvar.
A través de
fichas a toda
cor, dáse conta
de todos os ani-
mais destas
familias que se
poden encontrar
na nosa terra. En
total, 14 anfibios
e 29 réptiles que
veñen identificados e encadra-
dos nos hábitats nos que se
pode encontrar cada animal.♦

Clase social
desaparecida
Após a francesada, Galiza vi-
viu en propias carnes a crise
do Antigo Réxime. En A fidal-
guía galega an-
te a crise do
Antigo Réxi-
me (1812-
1868) Anto-
nio Presedo
Garazo anali-
za as dificul-
tades ás que
se enfrontou a
clase dirixente
galega daquel tempo e as ma-
neiras que usou para adaptarse
ás demandas do liberalismo.♦

Pensamento
galeguista
Xaime Isla Couto recolle en
Construír Galicia parte do
material que xa publicara en
revistas durante máis de vinte
anos.
Artigos de
opinión
sobre o futu-
ro do país,
entrevistas,
intervencións
políticas e
conferencias
co denomina-
dor común de
buscar un xei-
to de modernizar e mellorar
Galiza. Edita a Fundación
Otero Pedrayo.♦

Segundo
Caneiro,
a influencia
do cine é,
en parte,
responsábel
do
simplismo
da actual
narrativa.

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

2. OLLOS DE AUGA.
Domingos Villar.
Galaxia.

3. BROOKLYN FOLLIES.
Paul Auster.
Galaxia.

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

5. XELAMONITE.
Luís Paradelo.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A NACIÓN GALEGA EXISTE.

CONVERSAS
CON FRANCISCO RODRÍGUEZ.

Xosé Mexuto.
A Nosa Terra.

2. 1936. REPRESIÓN E
ALZAMENTO MILITAR
EN GALIZA.        

Carlos F. Velasco Souto.
A Nosa Terra.

3. GUERRILLEIRO
CONTRA FRANCO.

Francisco Martínez-López.
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)

Escribir para os institutos ou
para a eternidade
Caneiro defende a ambición narrativa no último ensaio 

Xosé Carlos Caneiro.
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Título: Arthur e George.
Autor: Julian Barnes.
Tradución: Xesús Fraga.
Edita: Rinoceronte.

Dende as primeiras páxinas de
Arthur e George, a última obra
de Julian Barnes, o lector decáta-
se de que está nas mans dun sen-
sacional narrador, dun deses no-
velistas procedentes da fecunda
tradición británica que combina
intelixencia e elegancia para cre-
ar un relato sutil e pulcramente
contido sen re-
nunciar aos en-
cantos dunha
intriga irresistí-
bel, das que
obrigan a pasar
compuls iva-
mente a páxina
para saber o
que ocorre a
continuación.
Un novelista
que, grazas ao
peculiar enga-
do da súa pro-
sa, é quen de
amosarnos a
cara máis sór-
dida da existen-
cia sen abdicar
dun flemático e
mordaz sentido
do humor.

Arthur e
George é a no-
velización dun
suceso real: a
loita pública
que mantivo
Arthur Conan Doyle, o creador
de Sherlock Holmes, para reha-
bilitar a George Edalji, un avo-
gado acusado e condenado por
unha serie de crimes que nunca
cometeu. Pero tras esta fachada
de novela histórica, de recrea-
ción dun asunto que, no seu
momento, foi considerado o
“caso Dreyfus de Inglaterra”,
Barnes é quen de construír moi-
to máis do que aparece a pri-
meira vista. 

A novela comeza cun fasci-
nante debuxo dos dous protago-
nistas en capítulos curtos que
van alternando o punto de vista
de cada un deles. Arthur é edu-
cado por unha nai católica en
Edimburgo; George, fillo dun vi-
gairo da Igrexa de Inglaterra,
medra inmerso nos estritos valo-
res anglicanos. Arthur é un notá-
bel deportista e un home de ac-
ción; George, unha persoa se-
dentaria e atada a unha rutineira
cadea de hábitos fixos. Arthur
desenvolve unha brillante carrei-
ra que o converte primeiro en
médico, logo, nun escritor de
éxito, e, finalmente, en sir; Geor-
ge progresa con constancia, pero
sempre sen exceder a medianía,
nunha traxectoria que o leva de
pasante a avogado e autor dun
manual xurídico sobre os derei-

tos dos usuarios do ferrocarril… 
O que así resumido semella

un feixe de páxinas de compra-
cente costumismo, oculta en rea-
lidade un relato no que Barnes
amosa a súa engaiolante capaci-
dade para crear soterradas estru-
turas paralelas entre as dúas his-
torias, para realzar expresiva-
mente cada detalle de forma que
o lector viva cada pequeno mo-
vemento da historia cun intenso
sentido dramático e, ao tempo,
como consecuencia inevitábel
do que antecede, como un ame-
no continuum no que cada peza
encaixa perfectamente no con-
xunto. E mediante esta penetran-
te capacidade para desenvolver o
conflito que unirá ambos os per-
sonaxes sen que o lector perciba
apenas modificacións no devalar
da trama, o autor desprega unha
elaborada panoplia de rexistros
que van dende o drama xudicial
até o xénero policíaco, pasando
pola biografía e o deliberada-
mente anacrónico romanticismo
dun curioso asunto amoroso. 

A través deste imperceptíbel
pero inexorábel avance da histo-
ria asistimos a descrición dun
ominoso erro xudicial que non é
tal, senón máis ben o resultado
do fariseísmo dunha Inglaterra
amedrentada –lembremos que
estamos na época en que comeza
a ser evidente o declive do impe-
rio da Commonwealth– que pre-
cisa pechar os ollos ante determi-
nadas inxustizas para conxurar os
seus medos. No caso de George
Edalji conflúen todos os elemen-
tos dese singular proceder das so-
ciedades acovardadas que con-

siste en culpabilizar a vítima. E
Barnes acerta na súa perspicaz
descrición dos mecanismos que
acompañan á busca e linchamen-
to dun chivo expiatorio que des-
víe a atención dos auténticos pro-
blemas que deben enfrontarse:
dende o despoxamento da identi-
dade –George Edalji ten que in-
sistir permanentemente na co-
rrecta pronuncia do seu apelido–
até a distorsión e a ocultación dos
feitos ante a opinión pública.

Ante esta caste de degrada-
ción colectiva que condena a un
inocente sen inmutarse, a refle-
xión sobre a identidade gravita
sobre cada unha das decisións
dos protagonistas. George –que
medrou convencido de que a súa

vida transcorría ao ritmo impos-
to polo “corazón latexante do
imperio”– insiste en negar con
vehemencia que a inxustiza co-
metida contra el poida ser eti-
quetada de racista, incapaz de
comprender a magnitude do mal
no que se ve envurullado. E Art-
hur, embebido nuns ideais caba-
leirescos pasados de moda, des-
cobre que os seus principios non
son suficientes para responder os
interrogantes fundamentais. Am-
bos os dous constatan, atónitos,
que son “ingleses non oficiais”.

Igual que xa fixera en Unha
historia do mundo en dez capítu-
los e medio, Barnes pescuda so-
bre a maleabilidade da historia,
sobre como unha serie de feitos
circunstanciais poden servir de
alicerce dun discurso que non é
senón unha elaboración ideolóxi-
ca que os fornece dun significado
que depende, en ultima instancia,
do narrador. Conan Doyle adoita-
ba queixarse da inxente cantidade
de correspondencia dirixida a
Sherlock Holmes que recibía, así
que a presenza do creador do de-
tective como protagonista desta
historia ofrecíalle unha inmello-
rábel oportunidade a Barnes para
meditar sobre as relacións entre
ficción e realidade. E para confir-
mar a inestabilidade das certezas,
George presenza avergoñado a un
Arthur que, na súa arela de atopar
o verdadeiro culpábel, constrúe
unha outra acusación sobre bases
tan febles como as que o levaron
ao cárcere a el mesmo. 

Se á tremenda eficacia narra-
tiva de Barnes –un Barnes en
plena forma– lle engadimos a
pertinencia, nestes tempos, de li-
bros que alimenten considera-
cións tan punxentes sobre estes
temas, chegaremos facilmente á
conclusión de que esta é unha
novela que non hai que perderse,
un espléndido agasallo para a os
sentidos e para a intelixencia.♦

Desprega
unha
elaborada
panoplia de
rexistros:
dende
o drama
xudicial até
o xénero
policíaco,
pasando
pola
biografía
ou o
deliberada-
mente
anacrónico
romanticis-
mo dun
curioso
asunto
amoroso.

Nazón
Nº 3. 2006. Prezo 2 euros.
Edita: Atlantia Entertainment.

Esta edición publica un infor-
me sobre a Cidade da Cultura
e o futuro que se lle vai dar a
esta construción. Anxo Varela
escribe sobre a “febre” dos
festivais de verán. Inclúese
unha entrevista con
Ignacio
Rodríguez
Eguíbar,
director
xerente da
Sociedade
do
Xacobeo.
Miguel An-
xo Mato
Fondo escri-
be unha
lembranza sobre Avilés de Ta-
ramancos. Xosé Lueiro entre-
vista a Leo Bassi. O propio
Lueiro fai un percorrido sobre
as últimas novidades teatrais.
Moncho Lemos escribe sobre
as primeiras películas do cine-
ma galego.♦

Murguía
Revista Galega de
Historia

Nº 9. Xaneiro-abril 2006. Prezo 10 euros.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Edita: Asociación Galega de Historiadores, 
Colectivo Murguía e Pontenotempo.

As investigacións máis
sobranceiras refírense á época
medieval. Alexandra Cabana
escribe sobre a perda do poder
da lingua
galega ao
redor do
1500. Car-
los Barros
achégase á
revolta
irmandiña
de Ponteve-
dra. Xosé
García Oro
subliña os
bispos e cabaleiros destacados
do século XV. Sobre as revol-
tas sociais dese século tamén
escribe Anselmo López
Carreira. Eduardo Pardo de
Guevara recorda a batalla de
Cacheiras (1846).♦

Grial
Nº 170. Abril-xuño 2006. Prezo 12 euros.
Dirixe: V. Freixanes e H. Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Vítor Freixanes entrevista a
Dionisia López, participante
no movemento das Nais da
praza de Maio. Lourenzo Fer-
nández Prieto, Michael
Richards,
Ana Caba-
na, Xosé
Mª Carde-
sín, Ricar-
do
Gurriarán e
Xosé M.
Núñez
Seixas aché-
ganse á Me-
moria do 36.
Antón Baamonde fai un artigo
sobre o que el denomina a
“reivención de España”. Na
sección de creación publícan-
se textos de Mª do Cebreiro e
de Xosé Manuel G. Trigo.♦

Culpabilizar a vítima
Barnes reflexiona sobre
a identidade e as relacións entre ficción e realidade

P R E S E N T A C I Ó N
EN

V I G O
DE

A NACIÓN GALEGA EXISTE
CONVERSAS CON FRANCISCO RODRÍGUEZ

DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

MARTES 10 DE OUTUBRO ÁS 20 HORAS

NA CASA DO LIBRO COA INTERVENCIÓN DE

ALFONSO EIRÉ, Director de A Nosa Terra,
XOSÉ MEXUTO, autor do libro e

FRANCISCO RODRÍGUEZ.

Julian Barnes.



Título: O vento que sacode o orxo.
Dirección: Ken Loach.
Intérpretes: Cillian Murphy, Roger Allam, 
Orla Fitzgerald, Mary O’Riordan, Pádraic 
Delaney, Liam Cunningham, Mary Murphy.
Nacionalidade: Irlanda, Reino Unido, Ale-
maña. Drama, 127 min.

Ken Loach toma o o título da súa
última fita dunha antiga balada
irlandesa na que un rebelde do le-
vantamento de 1798  se debate
entre o seu vello amor pola moza
e o novo pola patria, Eire, até que
as balas británicas que acaban
coa vida da rapaza o deciden fi-
nalmente a pa-
sar á acción e
loitar pola inde-
pendencia cos
United Irish-
men. Canción
que, por certo,
interpreta no
filme unha es-
toica velliña no
funeral de seu
neto, un mozo
morto pola bru-
tal represión
británica da
Revolución Ir-
landesa dos
anos 20 antes
de se poder unir
á loita. Abalada
“The Wind
That Shakes
the Barley”
exempl i f i ca
ben ás claras o
sentido da nova
entrega de Lo-
ach, a que, por
certo, lle quitou
ao Volver de Pedro Almodóvar a
última Palma de Ouro en Can-
nes. O vento que sacode o orxo
reedita mimeticamente, mais cun
balance final máis positivo, todo

o xa mostrado unha década atrás
no seu filme Terra e liberdade.

Como xa acontecera na súa
atribulada versión das loitas
intestinas da esquerda na Ca-
talunya da Guerra do 36, Lo-
ach –e o seu inseparábel guio-
nista Paul Laverty– mestura a
Historia con maiúscula e a his-
toria con minúscula nun relato
que fai confluír os confitos
que figuran nos libros de texto
co devir cotián da vidas pe-
quenas, aquilo da intrahisto-
ria, até que se xesta a traxedia.
Neste caso, saben dalgunha
historia irlandesa con final fe-
liz?, traxedia até as súas últi-
mas consecuencias.

O libreto de Laverty lévanos
até Irlanda, circa 1920, coa che-
gada dos Black And Tans, vio-
lentas tropas especiais, compos-
tas en boa parte por veteranos
embrutecidos nas trincheiras da
I Guerra Mundial, enviadas por
Londres para sufocar a revolta
dos independentistas. Os com-

pases iniciais da fita amosan un-
ha Irlanda rural idílica ao ritmo
dos títulos de crédito na que de
súpeto irrompe toda a bestiali-
dade do conflito anglo-irlandés
coa chegada das tropas colo-
niais. Ese tramo inicial é o que
máis adoece da consabida na-
rrativa militante de Loach &
Laverty, todo ese treito que nos
amosa a toma de conciencia de
Damien –un estupendo Cillian
Murphy que confirma por fin o
que deixaba entrever en 28 días
depois facendo olvidar o mal
trago da súa desorientada pre-
senza como Némesis do home
morcego en Batman Begins– é
o máis frouxo da fita porque se
abusa do ton maniqueo e exem-
plarizante de groso calibre total-
mente innecesario a estas altu-
ras do conto.

Mais superada esa peaxe
todo o que vén despois pouco
ten a ver co presunto discurso
unidireccional que máis dun
descontento lle ten atribuído á

nova fita de Loach, e é que o
conflito anglo-irlandés pouco
importa neste filme, o que nos
contan cunha austeridade
exemplar nesta fita é a traxedia
fratricida que lle dá orixe ao
Estado libre de Irlanda cunha
terríbel guerra civil na que os
irlandeses se matan entre si
xusto uns meses despois de
conseguir, daquela maneira, a
saída das tropas británicas.

Comos acontecera en Terra
e liberdade son os conflitos e as
contradicións internas do bando
polo que toma partido o que re-
almente interesa a Loach e a
Laverty deixando os malos da
historia nun rol meramente ac-
cesorio, como parte do decora-
do. É ese retrato das contradi-
cións internas, o conflito moral
da violencia, mesmo nunha
causa xusta, a dualidade do in-
dividuio entre o persoal e o pú-
blico, e todo mellorado con res-
pecto á fita antes mencionada
polo método de erro e aprendi-

zaxe,e o que eleva por riba da
media a fita de Loach e sitúa O
vento que sacode o orxo a un
chanzo das mellores obras do
seu autor, filmes como Axenda
oculta, O meu nome é Joe ou
Kes. Non se sitúa á altura destas
por eivas como a do treito de
inicio ou as pesadas escenas de

dialéctica política entre par-
tidarios de Michael Collins e
Eamon de Valera que nin La-
verty no teclado nin Loach de-
trás da cámara foron quen de
fiar axeitadamente. Pero á mar-
xe das pegas que lle poidamos
apoñer, o balance final é positi-
vo e podemos dicir que estamos
ante unha desas pequenas gran-
des fitas que se fan inesquecí-
beis tanto polos seus erros como
polos seus acertos. Só o tempo
dirá se finalmente supera o
chanzo que nun primeiro visio-
nado a separa das mellores en-
tregas dos seus responsábeis.♦

XOSÉ VALIÑAS
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Loach aprende dos seus erros
O vento que sacode o orxo recrea a guerra da independencia
de Irlanda cun nivel artístico moito maior ca Terra e liberdade

Título: A polo bote.
Presenta: Evaristo Calvo.
Emite: TVG, de luns a venres ás 19,25 h.

A Galega estrea novo e desa-
fortunado logotipo e tamén no-
vo concurso. Ás 7,25 h da tar-
de, ao rematar o Xabarín Club,
o actor Evaristo Calvo conduce
un espazo de preguntas de cul-
tura xeral no que un equipo de
cinco rapaces tenta eliminar
outro de cinco rapazas e vice-
versa. A idea é sinxela e tópica:
guerra de sexos. Unha vez que
un equipo perde pasa a unha
sala a comer e a beber mentres
os membros do equipo gañador

seguen con-
cursando.

Ao longo
do programa
van pasando
imaxes da
“convivencia”
do equipo per-
dedor na sali-
ña na que es-
tán agardando volver intervir.
Os membros do equipo gaña-
dor comezan a competir entre
eles por quendas e de cada vez
van votando para eliminar un
concursante, mentres se acu-
mulan os cartos que van ga-
ñando. Ao final queda un fina-

lista que ten
que superar
unha serie de
cinco pregun-
tas competin-
do contra o
equipo que
perdeu ao
principio –o
dos homes ou

o das mulleres-, que ten posi-
bilidade de respostar en caso
de que o finalista non conteste
correctamente.

A mecánica do concurso é
sinxela, as preguntas teñen
pouca dificultade pero os pre-
mios son ínfimos. O bote acu-

mulado no programa adoita
non ser superior aos 200 euros,
o cal non é moi estimulante pa-
ra os concursantes. O presenta-
dor, Evaristo Calvo, non o fai
mal, pero fáltalle ritmo, co cal
converte o programa en dema-
siado lento. 

O concurso é unha idea
orixinal da canle vasca ETB2,
exportada, ao igual que Ci-
fras e Letras, a numerosas
canles autónomas, como a ca-
talá TV3 ou Telemadrid. É xa
unha tradición que nesa fran-
xa horaria a TVG emita con-
cursos destinados aos adoles-
centes, como no seu día foi

Todos a bordo. A idea non es-
tá mal, pero o programa non é
demasiado atractivo polos
baixos premios –sobre todo
comparado con outros pro-
gramas de franxas semellan-
tes como Quere ser millona-
rio ou Alá ti- e polo tópico de
enfrontar rapaces contra rapa-
zas. Tamén lembra a reality
show cutre o de introducir as
imaxes do equipo perdedor na
saliña onde comen e beben.
Aprobado raspado, mellorá-
bel con algunhas modifica-
cións.♦

R.V.A.

Serán da TVG con pouco bote
Novo concurso despois do Xabarín Club dirixido aos adolescentes

É xa unha tradición que
nesa franxa horaria a TVG
emita concursos destinados
aos adolescentes,
como no seu día foi
Todos a bordo.

O que nos
contan
cunha
austeridade
exemplar é
a traxedia
que lle dá
orixe ao
estado libre
de Irlanda
cunha
guerra civil
na que os
irlandeses
se matan
entre si
xusto
despois de
conseguir
a saída
das tropas
británicas.

Ken Loach, o director, e unha escena da fita.



Sobre o chamado Arquivo Se-
creto do Vaticano hai unha au-
ra case misteriosa,  agora
ábrese á investigación un novo
tramo que toca aspectos con-
temporáneos. Cal é a impor-
tancia real destes arquivos?

O arquivo do Vaticano é un
dos máis ricos do mundo e ten
documentación desde finais do
Imperio Romano. Como todos os
arquivos de administración ten
unha sección secreta que se con-
sidera que non debe pasar a ar-
quivo aberto, con temas puntuais
e máis persoais. A norma que hai
agora é que pasen cincuenta anos
antes de abrilos á investigación.
Daquela hoxe dispoñemos de do-
cumentos até 1956, pero aínda
están poñendo en orde o que co-
rresponde ao papado de Pío XII e
xa se accede aos de Benedito XV
e o de Pío XI. Falar de arquivo
secreto convírteo en algo mítico,
porque todos os estados teñen
unha documentación á que non
se accede por períodos de tempo
determinados, e refírense a cues-
tións de toda caste, moitas delas
persoais, denuncias, etc... e que
ás veces pasado un tempo se des-
trúen. Misterio non teñen ningún
e moito do que se dí sobre o Ar-
quivo Secreto é lenda. Aínda así
a antigüidade e a extensión con-
vérteno posibelmente nun dos
máis grandes do mundo, se ex-
ceptuamos o que descoñecemos
que poda haber na China.

Consérvase sen perdas?
Tivo destrucións e perdas

cando as distintas invasións de
Roma, pero consérvase moito e
con materiais e libros dun valor
incalculábel.

Os investigadores que máis
o visitan interésanse sobre todo
pola etapa medieval. Hai cou-
sas importantes para Galiza?

Hainas, sobre todo do tempo
de Xelmírez. Todas as relacións
da Santa Sede e o Papa coas dis-
tintas igrexas de Occidente son
moi antigas e hai algunhas rela-
cións da época sueva e do tempo
de Xelmírez, cando no que se
chama o periodo gregoriano,
Gregorio VII empezou a intentar
unhas relacións non baseadas en
denuncias senón de enviados es-
peciais, algo que se produce en
tempos de Xelmírez e de Afonso
VI e VII. En Roma hai unha du-
pla documentación que nos inte-
resa, a do Vaticano e  a da embai-
xada española ante a Santa Sede,
que desde o tempo dos Reis Ca-
tólicos acumulou un enorme ar-
quivo sobre as relacións do Esta-
do español e o Vaticano.

Momentos como o de
Prisciliano teñen alí respos-
tas definitivas?

En tempos de Prisciliano non
podemos falar dunha igrexa de
Roma que tivese administración
da Igrexa occidental. Non creo
que alí haxa documentación ao
respecto. El apelou ao papa Dá-
maso e a San Ambrosio de Mi-
lán, porque este arcebispado tiña
moita importancia naquel mo-
mento –era capital do baixo im-
perio romano–, e son materiais
que se conservan non polo arqui-
vo vaticano senón porque o citan
historiadores da época. Para o
século IV creo que é inútil bus-
car documentación referente a
Galiza, pero si a partir dos sue-
vos. Segue pagando a pena con-

sultar esa documentación vatica-
na se se quere facer unha inves-
tigación de primeira man.

Non parece que se pense
en dixitalizar o arquivo e telo
aberto a distancia.

De momento hai que con-
sultalo in situ, pero estou con-
vencido de que acabará dixita-
lizándose, porque iso acabará
por facerse con todos os arqui-
vos históricos.

Segue traballando na his-
toria da Igrexa galega?

Sigo escribindo cousas e es-
te último semestre dediqueino á
historia relixiosa do século IV,
que é un periodo moi importan-
te. A documentación atópala re-
ferenciada, pero se quixeras pu-
blicar un libro terías que ir con-
sultar os arquivos directamente,
aínda que non é obrigado. Para
facer unha historia da Igrexa no
século XX resulta imprescindí-
bel aínda que coa documenta-
ción das nunciaturas e as dióce-
ses hai xa moito. 

Que aspectos poden apa-
recer novos para a historia da
Igrexa galega no século XX?

O comportamento dos bis-
pos galegos no Concilio Vatica-
no II xa está publicado nun libro
do bispo Miguel Anxo Arauxo.
Pero houbo visitas papais, atra-
vés dos seus enviados, ás dióce-
ses e os seminarios galegos, e de
todo isto coñecemos os informes
resumidos do que se presentou
en Roma. Agora poderíamos co-
ñecer a documentación directa e
iso pode enriquecernos moito.
Sobre todo satisfacendo unha
curiosidade histórica máis que
cambiando a visión global. Podo

explicalo cun exemplo. Houbo
nos anos 20 un bispo en Lugo
que se apelidaba Lemos que can-
do facía a visita temporal obriga-
da ao Papa foi destituido. Era
franciscano e marchou vivir a un
convento da súa orde até morrer
nos anos 40. Ninguén sabe con-
testar as razóns desa destitución
e no arquivo vaticano debe estar
o documento que explica as in-
formacións que levaron a esa de-
cisión. É microhistoria, porque a
interesante  e profunda é a que se
ve nos cristiáns galegos, na vida
dos cregos, das parroquias e bis-
pados e sobre esa hai documen-
tación. Pero que sexa microhis-
toria non quer dicir que non teña
interese porque completa a nosa
curiosidade sobre a vida íntima
das persoas e tamén ás veces ilu-
mina mellor os acontecementos.

O Ano da Memoria aten-
de singularmente o periodo
da república e o franquismo.
Sobre o papel da Igrexa nesa
etapa sábese xa todo?

Coñécese moitísimo porque
os arquivos dos principais bispos
actuantes están publicados. Ago-
ra estase a falar de documentos
de Pío XI, como a encíclica que
finalmente non se publicou, que
quizais den algunha nova pista,
aínda que polo que nos dí Hilari
Raguer, que está traballando no
propio arquivo vaticano nestes
momentos, en liñas xerais con-
fírmase o que sabiamos. Igual
que saberemos máis sobre a po-
sición de Pío XII respecto do na-
zismo. Mentres manteranse as
especulacións sobre se actuou
ben ou puido facer máis para de-
ter o holocausto.

Por que lle preocupan es-
pecialmente na historia da
igrexa galega o século IV e a
igrexa deste tempo?

A miña preocupación é como
presentar a imaxe cristiá hoxe
tendo en conta o pasado. Por iso
quero saber como reaccionou o
grupo cristiá a determinada situa-
ción e como debemos facer hoxe.
Preguntaraste cal pode ser a cone-
xión entre o século IV e o XX-
XXI. O século IV é o momento
da inculturación do cristianismo
no helenismo, o do Concilio de
Nicea, cando o conxunto cristián
opta por unha inculturación do
seu pensamento no helenismo, na
cultura grecorromana. Iso tivo
consecuencias impresionantes.
Hoxe, despois do Concilio Vati-
cano II pídeselle ao conxunto dos
cristiáns que inculture a súa men-
saxe na realidade da razón cientí-
fica hoxe. Así como no século IV,
durante cen anos, o debate foi du-
rísimo, agora tamén é moi grande
porque hai un sector moi numero-
so dos cristiáns que non queren
mover ningún aspecto ético, dou-
trinal nin administrativo da Igrexa
e outro que dí que ese é un erro
porque a época cambiou e o que
quere comunicar o cristián teno
que facer a través da ciencia, da
cultura actual. O século IV ten un
paralelismo grande co de hoxe,
sen esquecer o gran salto do Re-
nacemento e a Ilustración. O cris-
tianismo perdeu en parte a opor-
tunidade de inculturarse na Ilus-
tración e se o perde agora queda-
ría reducido a un modo de ser
marxinal. Se falamos do Islam
vemos que ten un grave problema
porque non foi quen de incultu-
rarse coa Ilustración. Ese é o fe-
nómeno no que está metido Rat-
zinger e que expresou no discurso
de Ratisbona, que é magnífico
aínda que politicamente puido
prescindir da anécdota de Manuel
II Paleólogo.

Por que o sacou agora?
Porque vai facer unha visita

ao Patriarca de Constantinopla e
tiña que prepararse  moito para
que os ortodoxos viran que enten-
día a súa loita co Islam. Ratzinger
ten obsesión con que desapareza
as divisións entre as igrexas occi-
dentais e orientais e se asine dun-
ha vez a unificación. Daquela ne-
cesitaba ancorar as súas refle-
xións no mundo bizantino.

O grupo “Fe e incultura-
ción” do que forma parte ven
de enviarlle aos grupos par-
lamentarios  propostas para
que se teñan en conta no no-
vo  Estatuto galego.

É un grupo de debate do
cristianismo de base que nos
reunimos con asiduidade desde
hai catro anos. Neste última reu-
nión decidimos mandarlle aos
grupos parlamentarios un docu-
mento con varias propostas: de-
be constar que Galiza é unha na-
ción; que todas as asociacións e
institucións que actúan en Gali-
za teñen que cumprir a Lei de
Normalización Lingüística; que
os territorios de Galiza non de-
ben depender do exterior e que
por tanto o que hoxe asume a
diócese de Astorga en Galiza de-
be pasar a Ourense e pedímoslle
que tomen medidas contra a de-
sertización do rural e a contami-
nación da costa.♦
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Francisco Carballo
‘Os arquivos do Vaticano conteñen documentación

sobre Galiza a partir dos suevos’
XAN CARBALLA

Francisco Carballo (Maceda, 1925), reflexiona sobre a importancia da apertura de nova documentación nos arqui-
vos do Vaticano, “poden dar luz sobre a microhistoria, pero non van cambiar nada que xa coñecemos”. Tamén in-
forma sobre as propostas que o grupo “Fe e inculturación” do que forma parte fixo para incluír no Novo Estatuto.

X.C.



A.N.T.
Os riscaldos aínda quentes da
crise xerada pola suspensión da
rodaxe do filme Os mortos van
ás présas producido por Dygra
continúan a elevar a temperatu-
ra do audiovisual galego. 

A empresa de Manolo Gó-
mez, que pasaba por ser unha
das máis solventes do sector, da-
ba a pasada semana a sensación
de derrubarse como un xigante
con pés de barro logo de que a
totalidade da equipa contratada
para facer efectiva a película di-
rixida por Ángel de la Cruz de-
nunciase (85 técnicos e actores)
a insolvencia ecónomica de Dy-
gra, nunha manobra que conse-
guiu alterar o estado propagan-
dístico permanente no que se
movía o audiovisual en Galiza.

As empresas de Manolo
Gómez semellaban gozar de
boa saúde logo do espectacular
e merecido éxito da súa primei-
ra produción internacional. Foi
con O bosque animado co que
logrou abrir vieiros antes nun-
ca imaxinados desde Galiza, e
mesmo concibir esperanzas de
que os produtos da súa factoría
coruñesa de animación terían
no mercado unha continuidade
marcada pola calidade. 

Coruñesista confeso e ami-
go recoñecido de políticos co-
mo Paco Vázquez, Méndez Ro-
meu, e con xente da súa extre-
ma confianza asesorando políti-
cas de audiovisual no novo go-
berno galego, Gómez navegou
sempre con sobrada soltura nas
estratexias propagandísticas de
Pérez Varela, así como foi quen
de convencer a entidades finan-

ceiras para que apostasen sen
complexos pola súa empresa
audiovisual. Caixanova sacou
rendemento ao éxito de O Bos-
que animado e “animouse” no
que semellaba o seguinte acerto
de Manolo Gómez. Este tería
que chegar da man de O soño
dunha noite de San Xoán. 

Mentres, unha serie de de-
sencontros levaron á marcha de
Dygra de Manuel Cristóbal,
quen, segundo fontes case uná-
nimes, considerábase o verda-
deiro artífice da estratexia exi-
tosa da empresa, do mesmo
xeito que Ángel de la Cruz pa-
sa por ser o pai creativo de O
bosque animado. O contunden-
te fracaso comercial de O soño
dunha noite de San Xoán, ma-
lia ser edulcorado e mesmo
agachado tras a previa e repeti-
da campaña propagandística
elaborada pola equipa de Gó-
mez, foi un aviso do que pode-

ría acontecer no futuro logo de
acreditarse a deficiente planifi-
cación de proxectos, produ-
cións e contidos por parte do
círculo executivo de Dygra.

Aínda sen dixerir o fracaso,
Manolo Gómez ten que facer
fronte a un proxecto que Ángel
de la Cruz lle reclamaba desde
había anos e que mesmo fixo
saltar os primeiros desencon-
tros entre eles, ante o adiamen-
to que Gómez facía do comezo
da produción da longametraxe
Os mortos van ás présas.
Subsidiada pola Consellaría de
Cultura, aínda en mans de Pé-
rez Varela, o incumprimento
dos prazos da axuda recibida
de máis de 22 millóns das anti-
gas pesetas puxo a Dygra en
risco de quedar en evidencia
ante a nova Conselleira de Cul-
tura Ánxela Bugallo, dotada
das responsabilidades no con-
trol das axudas á produción. 

A empresa de Manolo Gó-
mez recibira dos gobernos Fraga
en subvencións da Consellería de
Cultura, cando menos, 1.969.338
euros, o que a sitúa como a se-
gunda máis subsidiada logo do
grupo Continental con 3.990.
204 euros que recibiu no período
1984-2005. Aínda así habería
que sumar significativamente
axudas ou contratos da TVG, do
Ministerio de Cultura, a Unión
Europea, do IGAPE e outras de
difusión e promoción que, en
cuantía sinalada, asumiron de-
partamentos e institucións en
mans do Partido Popular e dun
Pérez Varela entusiasmado polo
Goya que recibe Manolo Gómez
a conta de O bosque animado.

Fronte ao interese político de
Pérez Varela de aproveitarse pro-
pagandisticamente do fervello
do audiovisual, boa parte das
empresas non souberon ou non
quixeron capitalizarse e mesmo,
nalgún caso, as axudas e subsi-
dios pasaron a engrosar directa-
mente patrimonios persoais sen
que a administración mostrase
especial celo no seu obrigado e
imperativo seguimento. Se ben
Dygra tentou liscar deste perfil,
o disperso criterio empresarial
de Manolo Gómez non axudou
para nada a apontalar a súa prin-
cipal empresa. O propietario de
Dygra mantén negocios como
accionista ou, en case todos os
casos, como administrador úni-
co, en empresas de hostelaría,
plásticos, deseño e mantén aber-
tas sociedades como Filloa Re-
cords, Sueños de Papel ou Oni-
ria, na práctica inactivas ou con
moi discreta facturación. O afán

por abrir unha alianza, tamén
apadriñada no seu tempo por
Fraga Iribarne, co produtor me-
xicano de orixe galega Demetrio
Bilbatúa non ten trazas de for-
malizarse. Gómez tentou con-
vencer a Bilbatúa de pactar unha
colaboración que, como fin, tería
estabelecer en Galiza os estudos
que en Miami ten aberto o millo-
nario mexicano cos seus fillos.

Por outra banda, fontes sin-
dicais levan tempo atentas á di-
ficil situación dos traballadores
de Dygra e outras empresas de
Gómez, e en diversos foros cir-
culan noticias sobre despedi-
mentos e problemas nos direitos
sociais e na percepción de sala-
rios. Con este panorama, Mano-
lo Gómez decide ao fin afrontar
a produción definitiva de Os
mortos van ás présas. Cun orza-
mento de tres millóns de euros,
que coñecedores do sector esti-
man como posibelmente des-
proporcionado para as caracte-
rísticas da produción, enceta
unha rodaxe que se frustra por
serios problemas económicos e
que, esta vez si, conduce a todos
os profisioniais implicados na
película a facer pública a de-
nuncia contra un Manolo Gó-
mez que se ve na obriga de pre-
sentar a súa renuncia ao cargo
de presidente da Academia Ga-
lega do Audiovisual. Unha re-
nuncia que abre unha fonda cri-
se nesta institución, que chama
a facer unha asemblea extraor-
dinaria a fin de apuntalar ou non
os membros dunha directiva,
casos de María Bouzas ou Xosé
Coira, totalmente afíns ao pro-
pietario de Dygra.♦
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Dygra. Un soño de papel?

Unha boa parte dos analistas
do sector levaba tempo insis-
tindo na burbulla relativa na
que se movía o audiovisual
galego. Moitas das empresas
que pasan por máis punteiras
serían meras recadadoras de
subsidios para produtoras de
fóra do país, afirman e á vez
denuncian o afastamento dos
principios polos que unha xe-
neración de activistas cultu-
rais e políticos reclamaban un

cinema en galego. A irrupción
das axudas da administración
autónoma nadas á procura de
normalizar a utilización da
lingua galega rematou sendo
un filtro oportunisticamente
sorteado por produtoras que,
en non poucas ocasións, im-
cumprían e incumpren as
condicións das axudas institu-
cionais en canto ao idioma ou
á simple realización efectiva
da produción.♦

‘Con eso del gallego
nos vamos a forrar’

Equipo de produción da longametraxe Os mortos van ás présas.



Compostela, Lugo e os conce-
llos pertencentes ao Consorcio
das Mariñas serán o escenario
das vinte representacións que
este ano compoñen a programa-
ción do Galicreques, o Festival
Internacional de Títeres organi-
zado pola Asociación Cultural
Barriga Verde dende 1996 co
que se pretende divulgar o mun-
do dos monicreques, dende a
mostra de espectáculos até a for-
mación de profesionais. Precisa-
mente son estes dous aspectos
os que centran a undécima edi-
ción da cita, cun amplo progra-
ma que reúne vinte compañías
de diferentes punto do Estado e
do estranxeiro e cunha oferta
formativa dirixida a profesionais
que inclúe un obradoiro de talla
en madeira, un curso de vestia-
rio, un de maquillaxe e outro de
dramaturxia para monicreques.

A compañía madrileña La
Gaviota foi a encargada de abrir
o pasado 2 de outubro o aparta-
do de representacións do festi-
val, unha sección que se prolon-
gará até o 12 de outubro e que
se desenvolverá nos once con-
cellos adscritos ao festival.

Durante ese tempo achega-
ranse a Galiza o colectivo vasco
La enana naranja, desta banda
para presentar  Loló Encargo
215, unha creación dirixida ao
público infantil na que se fai un-
ha crítica aos hábitos de lecer
nos que se está educando os ne-
nos, así como os brasileiros de
Mamulengo Presepada co Ro-
mance do Vaqueiro Bendito. Es-
te último espectáculo é herdeiro
do mamulengo, a forma de tea-
tro máis popular e antiga no
Brasil que se basea na capacida-
de de improvisación e no espíri-
to cómico do actor.

Dentro da variedade de téc-
nicas que pretende contemplar o
festival sitúase a proposta dos
arxentinos Cristóforo Colombo.
A compañía trae a Galiza unha
obra con máscaras, monicre-
ques e autores cunha posta en
escena que emprega a luz negra,
as sombras e a proxección de
diapositivas. 

Os kenyanos Kristall Puppi-
ters subirán ao escenario a his-
toria do mono Libendi en Tears
by the river, e a compañía alemá
Raphael Mürle representará Go-
lliwogg & Co, unha obra inspi-
rada na música de Claude De-
bussy que ten como protagonis-
ta a un traballador moi ocupado
en mover unha pila de caixas. O

problema preséntase cando co-
mezan a saír delas Golliwogg
anano, un estraño compositor,
un elefante durminte e outras
criaturas que lle impiden reali-
zar o seu traballo.

Tres son as compañías ga-
legas que pasarán este ano po-
lo festival. Unha delas é Dant-
hea Teatro que representará O

retablo de Maese Pedro, un es-
pectáculo de variñas, luvas e
actores na que saen á palestra
Sancho e Don Quixote. Tamén
participará a Sala Yago coa
obra Cucho, Coco e o dilema
do 6 do mesmo xeito que a
compañía Teatro Tempo, que
interpretará A historia máis
prodixiosa.

Máis públicos

Para adultos, a compañía arxenti-
na Asomados y escondidos inter-
pretará o espectáculo Bar Tango,
unha obra baseada nun traballo
de manipulación que pretende
homenaxear aos artistas máis
consagrados da escena bonaeren-
se con toques de humor e música.

Un bar, con sabor a tango, foi o
lugar escollido para que se suce-
dan as historias de monecos es-
critas por Pustilnik, Keselman e
Rur, que conta ademais con mú-
sica de Marcelo Moguillevsky. 

Esta mesma compañía ofre-
cerán en Galiza a obra El dueño
del cuento. Dirixido ao público
máis cativo, o espectáculo, a
xeito de caixa máxica, esconde
un conto dentro doutro. 

Co fin de achegarse a todas
as franxas de idade, este ano ade-
mais de Bar tango están progra-
mados máis espectáculos para
adultos. Un deles é Cabaret con-
tratiempo da compañía Títeres
de la Tía Elena, e outro La divi-
na comedia, a adaptación reali-
zada pola compañía Taller de
Marionetas da obra de Dante, na
que monstros e pecadores toman
forma de monicreques no taller
dun artesáns e no propio inferno.

Exposicións,
coloquios e obradoiros

Para acadar a visión poliédrica
que persegue ofrecer o festival so-
bre o universo titiriteiro, a organi-
zación puxo en marcha ademais
tres exposicións que se poderán
ver durante a semana en Compos-
tela. A titulada Humor de Títeres
ofrece unha divertida visión do
mundo das marionetas a través
dos chistes e ilustracións do autor
chileno Miguel Oyarzún, ilustra-
dor habitual de publicacións espe-
cializadas como Bululú ou a ar-
xentina Juancito y María de Cór-
doba. A mostra, exposta no Insti-
tuto Rosalía de Castro, permane-
cerá aberta até o 15 de outubro.
Por outra banda, a galería Sarga-
delos acollerá as montaxes feitas
pola compañía La Gaviota, en co-
laboración con outros grupos, na
exposición De títeres con amor de
La Gaviota, que ademais presenta
unha selección de monecos do
mundo. Completa a oferta a expo-
sición Títeres con poesía, que
afonda na relación entre o teatro
de monicreques e a poesía.

Paralelamente o venres 6 de
outubro na Galería Sargadelos te-
rá lugar o coloquio A presenza
dos monicreques no museo Rei-
na Sofía a cargo de Juan Manuel
Recover, actor, titiriteiro, escenó-
grafo e creador de monicreques.
Ademais, desenvolveranse obra-
doiros de construción de mone-
cos para rapaces na Fundación
Granell con material de refugallo
e na Praza Roxa de papel.♦Nº 1.238 ● Do 5 ao 11 de outubro do 2006 ● Ano XXIX

AAnnaannooss,,  ffaaqquuiirreess  ee
eelleeffaanntteess  dduurrmmiiddooss

M. BARROS

Unha princesa convertida en cabaza, un anano rosmón e un elefante durminte,
a tripulación dun buque errante ou un faquir que bota lume pola boca son al-
gúns dos personaxes que cobrarán vida cando se suba o pano do Galicreques 2006.

'Cuentos Pequeños' da compañía Hugo e Inés.

'Bar Tango' da compañía Asomados y Escondidos.

'A Danza das Marionetas' de Plansjet



M.B.
Iniciado moi ceo na actividade
artística, o creador catalán
Francisco Farreras amosa por
primeira vez en Vigo a súa
obra máis recente, na que a
madeira e o volume preséntan-
se como constantes. A exposi-
ción titúlase Farreras e pode
visitarse até o 8 de outubro no
Centro Cultural Caixanova.

Julián Gállego di de Farreras que
é como un daqueles “ermitáns lai-
cos do século XVIII, influenciados
por Rousseau, dispostos a non
perder a súa independencia a
que os deixen tranquilos na súa
laboriosa soidade”, na que “a cre-
ación artística é a primeira das
súas ocupacións”. Non embar-
gante, o artista catalán, que foi
deixando a súa pegada xeométri-
ca e en constante investigación
por medio mundo en exposicións,
viaxes de estudios e en estadías
máis longas, padecendo ademais
“o ambiente cultural mediocre e
desolador dos anos de ditadura”,
nega pertencer a esa clase de ar-
tista illado da realidade. 

Ao seus case oitenta anos e
cunha traxectoria avalada pola críti-
ca e recoñecida por institucións in-
ternacionais, Farreras presenta no
Centro Cultural Caixanova de Vigo
unha selección dos relevos realiza-
dos nos últimos quince anos, nos
que a madeira e o volume presén-

tase como constantes. Con elas dá
unha volta máis na súa traxectoria,
iniciada a mediados dos 50, na que
o autor foi abandonando unha pin-
tura basicamente xeométrica e de
grosas materias e unha posterior
experimentación con papel de seda
e co collage. 

“Chegou un momento nos co-
llages con papel de seda, que ha-
bía unha serie de volumes suxe-
ridos que me fixeron pensar na
idea de facelos físicos”. Farreras
explica así a escolla da madeira
como materia prima das súas
obras. “Deixei, dende aquela, a
superficie plana e escollín a ma-
deira, que ten unha entidade pro-
pia, a nobreza do material en si e
un compoñente de duración”.

Coqueteou co cubismo e co
non figurativo e a súa obra está
influenciada por autores como
Modigliani ou Campligio. “Pode
valer calquera, influencias impor-
tantes teño moitas. Unha delas,
aínda que pareza unha incon-
gruencia á vista do que estou a
facer, é Rembrandt. Non distingo
entre pintores e escultores senón
entre obras de calidade”. Mais re-
súltalle difícil explicar que é iso
da calidade. “Máis ben é unha
cuestión do olfacto. As veces pre-
gúntanme para que me valeu a
Escola de Belas Artes. Para pou-
co, o que me aprendeu foi a con-
vivencia cunha serie de persoas
que estábamos alí compartindo

inquietudes. Na nosa formación
pesan máis o museos que visita-
mos que a existencia de un mé-
todo teórico. Son un tipo moi in-
tuitivo e non creo na teoría, por
iso, cómo vou explicar o que me
motiva á hora de facer un cadro.
Por suposto que tería recursos
para facer unha teoría bonita”.

Nos últimos anos, como el
mesmo ten dito, a súa obra expe-
rimentou certa fatiga. O volume
protagonista da etapa anterior pa-
sou a unha dimensión marxinal.
“Todas as mudanzas que se pro-
ducen nunha traxectoria profesio-
nal veñen porque chega un mo-
mento no que o factor sorpresa
deixa de existir. Coñeces tanto o
resultado que nin che produce es-
tímulo nin ofreces nada novo. Ne-
se momento débese buscar de
xeito inconsciente facer algo dis-
tinto, non voluntario, porque nese
caso podería responder a unha
actitude un tanto dubidosa”.

Aos seus setenta e nove anos
Farreras coida que o panorama
da arte actual “é un tanto frus-
trante. Chegouse a un punto no
que todo é valido porque non hai
un filtro severo. Chega con que
un artista conecte cunha galería,
un.crítico ou un director dun mu-
seo que decidan promocionalo e
xa queda situado. Coido que o
pintor é un personaxe que debe
estar no estudo e todo o que saia
de aí xa non lle compete”.♦
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San Froilán e
Bush & Company
MARICA CAMPO

As vidas dos santos, esas historias a miúdo fantásticas, ver-
dadeiras xoias da literatura máxica, teñen, mesmo para os
descridos, ensinanzas abondo aproveitábeis. A do patrón

de Lugo, cuxas festas se celebran por estas datas, non ten
desperdicio. Seica este home nado en Lugo, que marchara a
terras do Bierzo para se converter en eremita e foi despois orde-
nado de cura e promovido a bispo de León, topou unha vez cun
lobo que lle matou o burro en que levaba as súas poucas perten-
zas. Conta a lenda que amoestou a fera e esta, amansada, cargou
coas cousas que antes levaba a súa vítima. Un final tan xusto co-
mo imaxinario só ten lugar neste tipo de relatos; mais, se
existise xustiza no mundo, moitos outros episodios da humanida-
de terían que rematar así.

Penso en Bush e compañía, nas desfeitas que andan a
sementar polo ancho mundo, e boto en falta un poder superior
que os faga cargar co peso das súas vítimas. Eles son o Atila do
noso tempo, o Terminator devastador a sementar morte e miseria
e cómpre á solidariedade doutros atallar tanta desgraza. A súa so-
berbia de ricos e poderosos non atopa máis oposición real que a
do fanatismo relixioso do mundo árabe, a serpe talvez nada dos
ovos que eles mesmos incubaron. Incubaron e seguen a incubar,
para que se perpetúe e ince a especie, para que o enfrontamento
non cese nunca. Que outra cousa é, se non, o proxecto de lei que
pretenden aprobar para lla aplicar aos presuntos terroristas? Unha
lei que suspende o hábeas corpus, principio legal que esixe que
todo cidadán detido ou preso acuda inmediatamente perante o
xuíz para que, publicamente, xulgue se hai motivo para mantelo
nesa situación. Unha lei  que legalizará as torturas de todo tipo
para obter as confesións desexadas, nun flagrante desprezo dos
máis elementais dereitos humanos.

Quen os ha xulgar a eles? Que voz poderosa lles ha ordenar
camiñar diante, caladiños, como o lobo de San Froilán, a portar as
alforxas dos seus erros? Mágoa que estas cousas só acontezan nas
máis que dubidosas historias dos santos.♦
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FARRERAS, a sorpresa e a teoría
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M.B.
A décimo oitava edición das
Xornadas de Banda Deseñada
de Ourense bota a andar coa
súa maioría de idade unha ex-
periencia pioneira no ámbito
peninsular, o Lab-Ou, un labo-
ratorio para que os debuxantes
experimenten co cómic. Ade-
mais penduraranse os últimos
traballos de David Rubín, Al-
berto Vázquez, Manuel Font-
devila, Albert Monteys e Anto-
nio Seixas, entre outros, e con-
cederáselle o Premio Ourense
á libraría Paz de Pontevedra.

Manuel Fontdevila e Albert Mon-
teus, Antonio Seixas e David Ru-
bín, O colectivo Polaqia, Miguel
Porto e Miguel Robledo son al-
gúns dos autores convidados nas
Xornadas de Banda Deseñada de
Ourense, unha cita que estrea
maioría de idade cun programa va-
riado e con novidades destacadas. 

A máis importante leva por
nome Lab-Ou e pretende ser un
obradoiro virtual e aberto para
que os autores experimenten coas
potencialidades do cómic como
medio de expresión. A iniciativa,
que se presentou no marco do úl-
timo Viñetas desde o Atlántico
coa realización dun cadáver ex-
quisito por autores como Frede-
rik Peeters, Jessica Abel, Enrique
Ventura, Miguelanxo Prado ou

Bruce Timm, é unha experiencia
pioneira no ámbito peninsular.
Aberto e de participación volun-
taria, o Lab-Ou desenvolverá ao
longo de todo o ano actividades
colectivas e individuais combi-

nando o espírito lúdico coa in-
vestigación. Con ela a Casa da
Xuventude, organizadora da cita
ourensá, pretende estender as ac-
tividades das Xornadas durante
os once meses restantes.

A presentación do Lab-Ou te-
rá lugar na Casa da Xuventude o
sábado 8 de outubro, dentro dos
encontros programados cos auto-
res das exposicións que este ano
se poden contemplar en diferen-
tes puntos da cidade. David Ru-
bín, Miguel Porto, os imáns Hu-
go e Serxio Covelo, Cosme, Ro-
que Romero e Antonio Seixas
asinarán os traballos do primeiro
experimento. Os resultados po-
den seguirse a través do web
www.labou.blogspot.com.

Psiconautas e outros cadriños

A sección expositiva das Xorna-
das está composta este ano por oi-
to mostras, entre as que se atopa
unha ampla representación gale-
ga. Alberto Vázquez asina unha
delas. Promotor do Fanzine En-
fermo e autor dos álbums Alter
Ego, Freda (xunto con Kike Ben-
lloch) e recentemente Psiconau-
tas, Vázquez amosará no Museo
Municipal unha selección dos
seus traballos. Neste mesmo espa-
zo penduraranse  as obras dos pre-
miados no Certame Injuve de Có-
mic e de Ilustración 2005 así co-
mo os debuxos de Manuel Font-
devila e Albert Monteys, autores
de La Parejita e Tato, respectiva-
mente, que se publican no sema-
nario El Jueves. Tamén se poderá
ver no Museo Municipal a mostra

Cinco anos de Polaqia, un repaso
polas obras dos diversos autores
publicados baixo o selo do colec-
tivo Polaqia durante os seus pri-
meiros cinco anos de existencia,
entre eles Kike Benlloch, Bernal,
Diego Blanco, Hugo e Serxio Co-
velo, José Domingo, Emma Ríos
e Brais Rodríguez.

Antonio Seixas será outro
dos protagonistas. Este autor vén
de gañar o II Premio Castelao de
Banda Deseñada, convocado po-
la Deputación da Coruña. No
Edificio Politécnico poderán
contemplarse até o remate das
Xornadas as pranchas de Un ho-
me feliz, o álbum que lle valeu
para facerse co premio.

As obras de Miguel Porto e o
adianto da serie que Devir come-
zará a publicar no Estado espa-
ñol e en Portugal a finais de ou-
tubro, con guións de José Carlos
Fernandes, Roberto Gomes, Ma-
nu, Susa Monteiro, Ken Kimura,
Miguel Rocha e Vitor Hugo,
completan a lista de exposicións.

Por outra parte, Miguel Ro-
bledo presentará o álbum Vila-
verzas, a quinta entrega da colec-
ción BD Banda da Faktoría K. O
traballo recompila unha selec-
ción das historias publicadas na
serie homónima tirada orixinal-
mente en Golfiño. A presenta-
ción terá lugar na Livraría Torga
o martes 17 de outubro.♦
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O medo
MARGA ROMERO

Ás veces unha muller á que vemos todos os días, á que
topamos nas escaleiras ou na rúa, mercando froita ou na far-
macia, pode sorprendernos. Esa muller viúva e xubilada da

profesión de nai, soa, a que nos comenta a temperatura atmosférica
ou a suba da vida, en frases curtas para iniciar un diálogo que nun-
ca temos tempo de seguir, abráianos pola dureza de moitas das sú-
as palabras, sobre todo cando fala do medo. Hai milleiras de
mensaxes que nos enchen o ordenador de persoas ou cousas, quen
sabe! coas que nin falamos do tempo. Lixo que nos vai roubando
as horas que nos escravizan mentres borramos as ofertas de venda
de medicamentos para adelgazar, para conseguir un corpo culturis-
ta ou para ficar preñadas. Correos que cómpre nin abrir pois poden
infectarnos. Ás veces son persoas coñecidas as que nos achegan
voces e imaxes, que nos custa crer. A voz de Paco Vázquez, embai-
xador no Vaticano, nun programa de radio, onde dá receitas para
recoñecer a chineses, coreanos ou xaponeses, nun alarde de descri-
ción polo miúdo e de coñecemento histórico sobre o pobo
vietnamita. Hai unha semana as imaxes do alcalde de Ortigueira
parecéronnos unha mala comedia, exercendo e presumindo de
alcalde, cun feixe de billetes, de euros, na man, acompañando o
seu baile cun par de gaiteiros, nun local rexentado pola estrela tele-
visiva Pocholo, demostrando o seu poder e competindo co seu
adversario, pola posesión das vidas e corpos de mulleres, tamén se
falaba de rusas. O certo é que nin a voz, nin as imaxes eran
comedia. Son un drama que dá medo. Fronte ás concentracións
diante dos concellos para protestar contra os crimes pola violencia
de xénero, fronte á razón que elimina as razas, existen estes
representantes políticos. Esa muller á que vemos todos os días non
recibe mensaxes por correo electrónico, o seu tempo transcorre
diante da televisión vendo tamén reportaxes lixo e recibindo verda-
des moi crúas. Soubo dos abusos sexuais do alcalde de Toques,
dun xinecólogo e leva boa conta das mortes, 55, pola violencia de
xénero. Entre o peor dos seus medos, morrer soa, pensa nestes
tipos ruíns que nos representan e en que non hai quen nos defenda.
Hoxe topoume e díxome, que horror a morte desa muller. Sorriu
con complicidade. Mira ti, ese medo, o de que o meu home me ma-
te así, xa non cho teño eu. No fondo unha sorte.♦

EXPERIMENTABD OU

Cadros
chave
para
realizar o
exercicio
Silent
Runnyng,
de Matt
Madden.
Partindo
deles
repetín-
doos e
ordeán-
doos,
hai que
construir
unha
historia.

Licenciado en Be-
las Artes pola Fa-
cultat Sant Carles
de València.
Entre as súas ex-
posicións
individuais, en
2005: Homoplas-
tia. Espacio Cultu-
ral Engloba,
València e Disas-
ter happening lo-
cation. Centre La
Mercé, Burriana,
Castelló. Plejía
(intervención) na
Galería Llucià
Homs, Barcelona
e Papiroplejía.
Galería Algepsar,
Castelló. En
2004: Representa-
ciones de la Pará-
lisis, serie Salas
de Espera. Casa
de Cultura de
Mislata, València.
Entre as últimas
exposicions colec-
tivas, en 2006:
Muestra de Arte
Injuve 2005. Sala
Amadis, Madrid.
En 2005:
ARCO’05. Stand
Galería Llucià
Homs. Madrid;
XXXII Premi Ban-
caixa. Sala de la
Muralla del IVAM,
València;
València... in mo-
vimento. Villa Se-
rena. Bologna,
Italia. Posúe
numerosos primei-
ros premios en
certames de
València,
Castelló, Ourense
ou Burriana.♦

CO PATROCINIO DA CONSELLARÍA DE CULTURA. XUNTA DE GALICIA
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A Rodrigo Sanz

Chovía. Despois de atravesar a pe-
nínsula que forman as rías de Ares
e máis a de Ferrol, cheguei por fin
á branca e ridente vila de Mugar-
dos. Non tiven máis remedio que
agarimarme nunha taberna, no final
da rúa que dá fronte ao malecón.

Catro mariñeiros, debruzados
sobre unha limpa mesa de piñeiro
falaban dos negocios e traballos
da súa profesión. Tres deles eran
mozos barudos, fortes, traxeados
ao estilo de medio labrador e me-
dio mariñeiro. O outro era un ve-
llo, coa sotobarba branca coma a
espuma de Ganderío, de faceiras
vermellas, de anchos e recios om-
bros. Vestía enxebremente de ma-
riñeiro; e aínda levaba o gorro
portugués, moi semellante á ba-
rretina dos cataláns, que tanto se
estilou entre os habitantes das vi-
las mariñeiras de Galicia.

–Ben está –dicía o vello– ben
está que lle fagades a festa a San
Pedro, sempre e cando non vos es-
quenzades do traballo, que é a pri-
meira virtude dun home de ben.

–Pero logo, nosoutros non
traballamos, señor Bastián?
–preguntou un mariñeiro mozo.

–Si, traballades; mais agora
dades no malo costume de in-
ventar moitas festas de igrexa,
que duran mais dun día, costan-
do polo mesmo moi caras...

–No seu tempo aínda eran
máis devotos, meu vello.

–No meu tempo había tamen
folgazáns que todo o agardaban
do ceo, e homes prácticos que
cumprían con aquel refrán que di:
“Axúdate que Deus te axudará”.

O vello Bastián botou un grolo
de viño, limpou o bico coa manga
da chaqueta e, acomodándose no
banco coma quen se dispón para
unha longa conversa, dixo:

–Rapaces, atendede este feito
que me pasou a min cando era pa-
trón do faluchoA Virxe de Cha-
marro, que foi a embarcación
máis lixeira e de máis sorte de
cantas saíron da praia de Mani-
ños. Eramos catorce homes. Saí-
mos unha mañá moi cedo, o día
da Asunción, ao mar. Chegamos
até a altura do cabo Prior, onde
atopamos co falucho de Pepe do
Rilo, que era un beato a quen
Deus teña na súa santa presenza.

”O mar estaba rizado: as ma-
rexadas tiñan un movemento desi-
gual no cume, que me facían des-
confiar do tempo. Cando nos pre-
parabamos para pescar (estaba-
mos á 15 millas de Prioriño) o ceo
comezou a poñerse roibo, acendi-
do pola banda de Nordeste. Des-
pois, paseniñamente, foi esmore-
cendo aquela color até tornarse en
cincenta e tristeira. “Compañei-
ros, dixen eu entón, estase prepa-
rando un fero Nordeste”.

”As marexadas comezaron a
se ergueren, lixeiras, súpetas.
De vez en cando os carneiros
asomaban por enriba das ondas.
O vento hinchaba xa a vela de
tal xeito que coidei que se tron-
zaría o pau. “Cara a terra!”, be-
rrei, e dunha orzada puxen a po-
pa ao temporal.

”Aínda me arrepío, rapaces,
ainda se me calla o sangue nas
veas pensando naqueles duros
momentos! As gaivotas viraban
as ás para un lado e despois para
o outro. Baixaban até tocaren a
tona do mar, e logo subían ás nu-
bes, coma unha cortiza moi
afondada que se ceiba e busca o
alto das escuras augas.

”Tomamos un rizo a vela; pou-
co despois tivemos que tomalos
todos. Xa non quedaba máis que
un vara de pano. Unha forte racha
asubiou rifando a vela: non que-
dou máis remedio que abaixala. A
pau seco seguimos a nosa retirada.

”A cen brazas, por babor, se-
guíanos a lancha de Pepe do Rilo.

”O vento zombaba con tal fu-
ria, que, arrincando a auga do mar,
semellaba un espeso neboeiro. As
ardentías eran cada vez mais altas
e mais bruentes, e comezaban a
branquear ao longo. O sol xa non
se vía, como se chegase para nós a
triste noite das tebras. Erguin a ca-
beza... meu Deus!... o ceo estaba
claro por enriba do meu curuto.

As gaivotas, berrando, asustadas,
fuxían en busca dos penedos da
costa brava. A mareira, a negra
mareira rexurdía con toda a sua
maldita traizón!

”Se unha daquelas ardentías,
se unha daquelas bruantes mare-
xadas chegaba a romper sobre a
popa do falucho... eramos perdi-
dos! A morte amosaba xa a súa
negra boca dende o fondo do
mar salgado!

”Pepe do Rio, cuxo falucho
aínda viña perto de nós, axeon-
llouse pedindo clemencia e pro-
tección ao ceo. O mesmo fixeron
os seus compañeiros. Pero o peor
foi que os meus homes, seguindo
o exemplo dos veciños, axeonllá-
ronse tamén clamando e choran-
do coma mulleres: “Virxe santísi-
ma de Chanteiro! Virxe do Car-
me, válenos, sálvanos! Adeus,
meus filliños! ¡Adeus, nosas mu-
lleres! Adeus, mi madre!” “Co-
vardes! Lercháns! Galiñas!”, be-
rrei collendo a macana de toxo.
“Agora non se reza... agora traba-
llade, loitade, obedecede! A facer
o que eu mande, se non ábrolle a
cabeza ao primeiro”.

”Cada un púxose no seu lugar
disposto á traballar. Naquel mo-
mento lembreime de que meu pai
me dixera unha vez que a rom-
pente das ondas amainábase cun
fío de aceite, que así o fixera No-
so Señor Xesucristo no mar da

Taberaida. Pedín a alcuza; fun
ceibando pola popa con moito
modo un fío de aceite. Era certo o
remedio: as marexadas non rom-
pían sobre nós... Anda... anda...
xa puidemos meter dous remos
no mar... Os mariñeiros de Pepe
do Rilo seguían rezando, e queda-
ban xa moi lonxe. Un berro de an-
guria encheu o aire... Acababa de
tragalos o mar para sempre! Im-
posíbel tornar para lles valer!
“Avante sempre; remade forte...
Avante! Hala... hala...”

”E eu seguía botando un fío
delgadiño de aceite no mar. Aca-
bouse o da alcuza, e fun botando
despois o do candil. Xa víamos a
Coitelada. “Avante... ánimo...!”
E pola popa ía caíndo, delgadiño,
... delgadiño... o fío de aceite.

”Chegamos ao abrigo do Se-
gaño, e logo despois a Mugardos.
No malecón agardábannos as no-
sas familias. “Rapaces, dixen eu
ao poñer o pé en terra firme, ra-
paces, traballastes ben. O traballo
é unha gran virtude, é a vida mes-
ma. Agora podedes rezar canto
queirades e facer os agasallos
que vos dea a gana a todas as vir-
xes e santos de Chanteiro e tres
leguas máis á redonda”.

E o recio vello Bastián botou
un grolo de viño, con certa ceri-
monia, como quen comunga
nunha relixión de heroes e ho-
mes de proveito.♦

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

Axúdate

Está acabando o pesadelo porque o enor-
me tesouro que se descubriu onde outros
dicían que “soamente fican unhas mar-
cas”, está a punto de desaparecer para
sempre.

Pesadelo para os arqueólogos e a xen-
te que actualmente alí traballa, porque se
están sorprendendo diariamente co que
atopan, e saben que se vai destruír.

Pesadelo para os que nos sentimos
moi sensibilizados non xa polo círculo
lítico en si, senón polo que nel se está
atopando.

Pesadelo para o pobo das Pontes, que
vai pagar –e aínda non o sabe a maioría–
un altísimo prezo polo paso da autovía.

Pesadelo para a totalidade do país ga-
lego, pois vai ver desaparecer unha proba
–como todo o outeiro da Mourela– real da
enorme importancia que tiveran As Pon-
tes hai 3.000 anos denantes de Cristo.

Recordamos como comezara o pesa-
delo, co trazado e o deseño deste: daque-
la ninguén o podería crer, mais é a reali-
dade galega, dun pobo que descoñece a
súa historia.

É a realidade, onde uns intereses
guiados por persoal “interesado” guia-
ron primeiro a inzar toda a Mourela dun
enorme Parque Empresarial; si, falo do
grupo de “Amigos das Pontes”, que fo-
ron os que puxeron a primeira pedra na

desfeita integral da Mourela. O que pa-
sou despois vén rodado, así até que to-
dos estamos vivindo a proba definitiva
do valor que se lle deu realmente a este
outeiro: o trazado da autovía. 

Non fai falla darlle moitas voltas a
cousa: o Círculo Lítico estivo sempre
catalogado no Inventario do Patrimonio
histórico-artístico do Concello das Pon-
tes. É máis: na Mourela figuran inventa-
riados textualmente catro monumentos:
“Túmulo Circular”, “Túmulo Circular
Dolménico”, “Túmulo Circular Megalí-
tico” e “Mámoa pequena”. Nós pensa-
mos que agás da “Mámoa Pequena”, os
outros tres equivalen ao mesmo Círculo

Lítico. Aínda que as autoridade de hoxe
o cualifican de “círculo esnaquizado,
con pequenas marcas no chan”, cando se
fixera o inventariado o cualificarían de
importante, ou non?

Por certo, este inventario o recolle-
mos do DOG de 12 de xullo do 1991...
hai 15 anos!!

Ao final , todo se recollerá en cds e
atoparemos o Círculo Lítico nas fonotecas
do país, mais daquela lamentaremos non
ter sido capaces de defendelo. Agardo que
os responsábeis poidan vivir con iso ta-
mén.♦

MANUEL CAMBA GAIOSO é presidente

A Mourela: algo imposíbel de crer
MANUEL CAMBA

Catas arqueolóxicas na Mourela. Á dereita, un camión das obras da autovía a carón da área de investigación.
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Chan
da Arquiña 
FRANCISCO CARBALLO

O9 de setembro os gru-
pos Irimia tiveron a
xuntanza anual no

Chan da Arquiña (Moaña). É
a Igrexa que vive na Galiza,
nun acto conciliar; unha Igre-
xa sempre a renacer. Estas
xuntanzas, os concilios e os
sínodos son termómetros da
temperatura eclesial. 

Desde o s. XVII ao XIX
ningún concilio xeral da Igre-
xa. No 1870 rematou o
Vaticano I sen ultimar os pro-
gramas. De 1962 a 1965 tive-
mos o Vaticano II. Seguro, o
máis importante concilio
eclesial despois de Nicea, no
ano 325. Os concilios medie-
vais mandábanlles aos bispos
reunir sínodos diocesanos. O
máximo de sínodos nas
dióceses galegas corresponde
aos ss. XV e XVI. No s. XX
un só sínodo por cada diócese
agás Tui-Vigo que nin iso. 

O Vaticano II orientaba
cara a formas de
aggiornamento máis
partipativas que as dos
sínodos. Como se mobilizou
aquí a comunidade cristiá pa-
ra asumir este concilio?
Intentouse un concilio provin-
cial, lográronse o “concilio
pastoral galego” (CPG) e o
sínodo de Tui, 2006. 

Vivimos, no meu
contorno, o concilio Vaticano
II con paixón. Buscamos o
cambio de modelo eclesial.
Do 1965 á década dos 70, to-
do como a Anunciación de
Fra Angélico. 

O cardeal Quiroga –que
mudou en todo grazas ao Va-
ticano II– deu pasos cara a un
concilio provincial de Galiza.
Faleceu sen comezalo. Estaba
en trámite a Asemblea clero-
bispos de 1971. Desta ía pro-
ceder o impulso para os con-
cilios e sínodos. Mais os neo-
cons –moi en particular o
Opus Dei– puxeron barreiras
e desconfianzas. Veu o CPG,
que rematou no 1979: teoría
correcta, suxestións pastorais
moderadas, aplicacións por li-
bre, escasas, obstaculizadas
pola xerarquía, incomprendi-
das e negadas pola masa iner-
te e fosilizada da maioría de
parroquias e conventos. 

A principios deste ano re-
matou o sínodo de Tui-Vigo.
Mobilizara uns 6.000
católicos. Creara como 600
grupos. Elixiu a Cotogrande
para a clausura:
representación coa imaxinaría
titular das parroquias. O bispo
Diéguez Reboredo pode
descansar: é o único dos cinco
de Galiza a reaccionar nunha
néboa con regandixas de luz.
Home, menos é nada. Moitos
cristiáns hai trinta anos estive-
mos no Pedregal de Irimia a
“remodelarnos” conciliarmen-
te e cantamos: “Coa forza do
noso pobo –hoxe eu proclamo
o meu credo– quero ser un
home novo,–pois hoxe renazo
galego”.♦

O Santo Andrés de Lonxe é unha
das grandes romarías do país ga-
lego. Nós xa temos ido aló unhas
cantas veces de vivos e se hai que
ir despois... pois tamén se vai. En
todas as ocasións subimos dende
Cedeira, despois dun bo xantar
en familia neste porto ártabro.

O pasado ano estivemos por
última vez, que non derradeira,
agardamos! Orballaba naquela
tarde outonal cando chegamos a
Teixido. As vendedoras tiñan os
postos semirrecollidos. Apenas
había visitantes. Os homes fala-
ban en alto dentro dunha taberna.
Demos un curto paseo polo breví-
simo rueiro. Unha muller lavaba
no lavadoiro público ao pé dunha
fonte de cimento que ten data de
1933, unha fonte “republicana”
que nos pasara desapercibida en
anteriores visitas. Mais o paseo
remata axiña; pouco máis hai para
onde ir como non sexa a igrexa e
todo o seu contorno máxico: o
descenso até a fonte milagreira e
ritual e os inquedantes acantila-
dos, os máis abruptos de Europa. 

A igrexa, revestida co caleado
e cunha torre, destaca entre o min-
guado casarío. Démoslle a volta e
entramos pola porta lateral gótica
con arco conopial que non sempre
está aberta. Durante un tempo
contemplamos solitarios e en si-
lencio os ex-votos, apenas coa ilu-
minación das candeas acesas, de-
sas con embrullo de plástico ver-
mello que dan un ambiente morti-
zo. Destacan os barcos pendura-
dos nas esquinas, como non podía
ser menos nunha terra mariñeira.
Máis dunha ducia de pesqueiros e
veleiros de diversa fasquía repou-
san sobre a repisa do retablo. 

Cando se trata de viaxar ao
“Cabo do Mundo” sempre lem-
bramos a peregrinaxe que reali-
zaron en 1927 Ben Cho-Shey,
Vicente Risco e Otero Pedrayo
dende Ourense, pasando por Via-
na de Chantada, Monterroso, Pa-
las de Rei, Lugo, Vilalba, As
Pontes e Ortigueira. Otero con-
touna en fermoso libro, Peleri-
naxes I. Itinerario d´Ourense ao
San Andrés de Teixido, adubiado
con inxenuos debuxos do propio
Risco e editado pola heroica im-
prenta Nós de Anxel Casal, aínda
por entón na coruñesa rúa Real .

En Teixido xantaron os viaxei-
ros a carón da fonte milagreira e
correu a bota de viño e a lagosta,
en xantar preparado polos amigos

de Cariño. Para Otero foi “unha
das mellores comidas da nosa vida
de viaxeiros.” Daquela era crego
de Santo Andrés Andrés Miragaia.
Era chairego e xa levaba moitos
anos alí, nun lugar tan diferente da
súa bisbarra natal. Otero di que era
un crego sinxelo, de alma de neno
e corpo forte. Convidounos na rei-
toral a un café “dino da Compañía
das Indias” acompañado duns ri-
cos habanos. Segundo Manuel
María, este crego tivo sona de co-
mellán. Temos ollado unha foto do
crego acompañado dos peregrinos
ourensáns, non sabemos xa en que
publicación, e abofé que tiña apa-
rencia de ben mantido.

Nunha anterior visita que fi-
xeramos os nenos xogaban no
adro bailando o peón. Agora olla-
mos un cartaz prohibindo xogar
no adro. Onde van xogar os ne-
nos, logo, neste Teixido no que o
adro é a praza maior? Coidamos
que nun lugar como Teixido os
nenos deberían estar aloumiñados
e protexidos. O adro debería estar
á súa enteira disposición. Aos vi-
sitantes ocasionais ou peregrinos
ningún mal lles fan. Ao contrario,
dan impresión de vida nun lugar
que lembra tanto á Morte.

Diante da fachada da igrexa
fíxose un pequeno espazo a base
de viguetas e oco por debaixo. A
sinxela estrutura xa rachou e
óllanse perigosos furados. Seme-

lla que todo vai virse abaixo dun
momento a outro. Puxeron tamén
por alí unha palmeira, que non sa-
bemos ben que pinta naquel con-
torno; agardemos que seque antes
de que medre. Da igrexa para
abaixo o camiño descende entre
lameiros cara aos inquedantes
acantilados. Hai xente destemida
que non ten reparo en asomarse
mesmo en días de forte vento.
Tras uns metros de descenso báte-
se coa fonte, que nunca pode fal-
tar a carón dun santuario de sona.

Nas nosas visitas a fonte sem-
pre tiña seareiros, algúns a execu-
taren o ritual da miga de pan, re-
flexo das vellas ofrendas pagás de
pan e viño, combatidas por San
Martiño de Dumio. Pan que logo
será utilizado, cocido e pintado,
polas elaboradoras dos sanandre-
ses para facer as feiticeiras figuri-
ñas relacionadas coa lenda do San-
to Andrés. A fonte, de pedra cos
intersticios caleados como a igre-
xa, ten tres canos e unha inscrición
que di: Fonte do Santo / construí-
da por Frey / D. Miguel Lopez de
la / Peña Prior de Regoa / y S. An-
drés año 1784 / Restaurada por el
ca / pellan D. Julio Ladral / 1968.
Nos arredores da fonte hai restos
de panos (de tea e de papel) de-
pendurados das pólas das árbores,
lembrándonos o vello rito céltico
do que nos fala o profesor Alberro
nas Illas Británicas e que nós te-

mos ollado na Santiña de Trasufre,
en terras de Muxía, na Santa Mar-
garida de Corcoesto, ou no San
Xoán da Rosa, en terras de Oza.

A vida non debeu ser doada
neste recanto do mundo. O mar
non é acesíbel por esta banda e a
terra non é moi axeitada para o
cultivo. As comunicacións eran
case inexistentes por un camiño
montesío. Porén chegaban pere-
grinos, atraídos pola mítica cha-
mada do cabo do mundo, primei-
ro a pé ou en cabalarías. Hoxe,
sen ser unha estrada moi aló,
chegan autobuses cargados de
excursionistas que aparcan nun-
ha grande explanada de asfalto.

Conta a lenda que Santo An-
drés, ciumento no seu apartado
curruncho das grandes peregri-
naxes a Compostela, queixouse a
Xesucristo e este prometeulle
que ninguén entraría no Ceo sen
ter visitado o seu santuario polo
menos unha vez na vida e o que
non tería que facelo despois de
morto. De aí o dito: A San An-
drés de Teixido / Vai de morto o
que non vai de vivo. A crenza po-
pular é que as ánimas fan a viaxe
no corpo de animais inmundos
(como serpes, lagartos ou gardu-
ñas), polo que no camiño non se
debe facerlles mal se un se atopa
con eles. Nós non vimos ningún
aquela tarde, aínda que o orballo
tampouco deixaba ver moito.♦

Polos Camiños da Terra                 Xesus Torres Regueiro

Outravolta a Teixido de vivo

E se deixamos o val e collemos
camiño da alta serra, hemos che-
gar deica Outeiro da Seara do
Courel. De alí é natural o señor
Heladio, o violinista cego, que
percorría incansábel os camiños
infindos da serra e do val, cabo
da súa pequena nena, Celia, que
o acompañaba ao bombo. O pai
cegara das vexigas e daquela bo-

táranse a pedir polas portas. To-
dos os romances de cego que as
xentes aínda cantan cun ton gra-
ve da montaña, aprendeunos o
pobo dos beizos do señor Hela-
dio, o noso xograr de tempos
idos. Era un acto transcendente a
aparición de cego e nena en fes-
tas e feiras, un ritual cargado de
misterio e fondura, onde a pala-

bra poética e antiga e o son ferin-
te do violín, provocaban o enlevo
nos ollos abraiados da xente. As
figuras errantes de pai e nena
–poetas, músicos e mendiños, de
xinea medieval e lazarillesca–,
andan aínda hoxe a percorrer os
camiños da serra como sombras
voltexantes a agardaren por quen
os saiba escoitar con corazón cu-

rioso e compasivo. Os seus ala-
lás, as súas muiñeiras, os sus ro-
mances na fala vella de Castela.

O cego era un home singular,
cun aquel de novelesco. Hai
quen di que as picaduras que cu-
brían a súa cara foran por causa
dunha perdigonada de chumbo a
ráiz dun escuro affaire sentimen-
tal, non por mor das vexigas...♦

Músicos Populares de Quiroga        Xosé Pérez Mondelo

O Cego de Outeiro

En setembro de 1997 os nenos aínda non tiñan prohibido xogar no adro.                                                                          TORRES



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS 

MARIBEL LONGUEIRA
Ás súas fotografías exhí-
bense na Fundación Vicen-
te Risco.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS 

BARJOLA
Podemos admirar as súas
magníficas augafortes e auga-
tintas durante todo o mes de
outubro na Fundación CIEC.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS 

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

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS 

VIVIR NO ESPAZO
O Auditorio Municipal aco-
lle unha mostra didáctica so-
bre as misións espaciais: tra-
xes, instrumentación, ali-
mentos... dos astronautas.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS 

SOFÍA MORO
A mostra de fotografía Eles
e nós. Rostros da Guerra
Civil pode visitarse no Mu-
seo de Bergantiños. A ex-
posición, incluída no Festi-
val Olladas 06, é un traba-
llo de máis de dez anos da
fotógrafa madrileña nos
que recolleu os testemuños
e imaxes dos derradeiros
protagonistas con vida da
Guerra Civil española.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

JULIO CORTÁZAR
O CGAI adícalle un ciclo
do que aínda podemos con-
templar as seguintes pro-
xeccións, todas elas ás
20,30 h e con entrada gra-
tuíta, este xoves 5, Intimi-
dad de los parques (Manuel
Antín, 1962) e El río (Artu-
ro Balassa, 1972); o venres
6 La vida secreta de las pa-
labras (Isabel Coixet,
2005); o luns 9 El persegui-
dor (Osías Wilenski, 1962);
e o mércores 11 Cortázar:
apuntes para un documen-
tal (Eduardo Montes Brad-

ley, 2002). No ciclo adicado
á francesa Isabelle Hup-
pert poderemos contemplar
o venres 6 ás 18 h. La vie
proomise (Olivier Dahah,
2001). Polo que respecta a
Fóra de Serie, o martes 10
ás 20,30 proxectan The
white diamond (Werner
Herzog, 2004). Máis infor-
mación en www.cgai.org

■ EXPOSICIÓNS

NAZÓN DE BREOGÁN
O Museo de Belas Artes aco-
lle esta mostra sobre o Esta-
tuto até o 26 de novembro.

TEMPOS DE LIBERDADE
Caixanova organiza a mos-
tra Arte en España de 1975 a
1990, na que conta con mag-
níficas obras de artistas da
calidade de Leiro, Carlos
Alcolea, Xesús Vázquez,
Sicilia ou Barceló, entre ou-
tros, que podemos admirar
até o 5 de novembro.

LUIS SEOANE
Esta fundación acolle, até o
12 de decembro, a magnífica
mostra Do primitivo na arte
galega até Luis Seoane. Pro-
cesos de creación artística e
de identidade nacional, com-
posta por perto de 70 obras de
26 artistas da sona de Francis-
co Asorey, Manuel Colmeiro,
Camilo Díaz Valiño, Laxeiro,
Urbano Lugrís, Carlos Masi-
de, Castelao, ou Luís Seoane
entre outros, que servirán pa-
ra contextualizar a concep-
ción da pintura galega na pri-
meira metade do século XX.

IMAXES
PARA A DIGNIDADE
Esta mostra reúne até o 2 de
novembro no LERD (Cam-
pus de Elviña) instantáneas
de 39 fotografos de todo o
mundo, como o prestixioso
Sebastiâo Salgado, que po-
deremos ollar en horario de
8 a 21 h. de luns a venres.

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

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

ESPAZOS
No MACUF podemos ollar,
até o 9 de outubro, a colec-
tiva de fotografíaEspazos.

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 presen-
ta, nesta mostra de produción
propia, un percorrido asín-
crono pola historia da arte
contemporánea, a través de
39 obras paradigmáticas per-
tencentes á Colección Berar-
do. Até o 26 de novembro
poderemos admirar obras de
Marcel Duchamp, Andy
Warhol, Joseph Beuys, Pie-
ro Manzoni, Yves Klein,
Bruce Nauman, Jeff Ko-
ons, Juan Muñoz, Kasimir
Malevich, Piet Mondrian,
Roy Lichtenstein, Sigmar
Polke, Cindy Sherman ou
Nan Goldin, entre outros.

■ MÚSICA 

981 FESTIVAL
O vindeiro venres 13 ás 2 h.
celébrase no Playa Club
unha festa de presentación
do festival Sons Estrella
Galicia na que vai pinchar
a DJ francesa Jennifer Car-
dini e o residenteGrobas.
Máis información en
www.981festival.com.

■ TEATRO 

ELS JOGLARS
A compañía dirixida por
Albert Boadella representa
En un lugar de Manhat-
tan, produción baseada en
El Quijote, desde este ven-
res 6 ao domingo 8 no tea-
tro Rosalía de Castro.

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS 

LETIZIA BATTAGLIA
A italiana presenta a mostra
de fotografía Sicilia: ao re-
dor da mafia na sala de
Acea de Ama.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS 

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

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

Antes de que as baleiren para con-
vertelas en calacús, as cabazas te-
ñen moito que ofrecer desde o pun-
to de vista gastronómico. Arestora
madurecen e engordan pero xa se
poden degustar. En Galiza teñen

moita sona as chulas de cabaza, fei-
tas coa polpa do vexetal, fariña, lei-
te e ovos. Tamén o queique, cun ton
alaranxado ben pavero. Para os me-
nos golosos, en crema. Un truco,
engadirlle allo porro á mestura.♦

Comelas antes do SamaínComelas antes do Samaín
O O TTrinquerinque
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☞ CLICK. Un arquitecto
que perdera o mando da

televisión, compra un control
experimental que é capaz de
mandar parar os ladridos do can,
acelerar as pelexas coa muller e
volver atrás nos grandes mo-
mentos. Comedia romántica.

☞ WORLD TRADE CEN-
TER. Homenaxe de Oli-

ver Stone aos bombeiros que
participaron no rescate das
Torres Xemelgas do 11 de se-
tembro do 2001. Filme plano
que recorre facilmente ás bá-
goas.

☞ A MÁQUINA DE
BAILAR. Un grupo de

rapaces dos arrabaldos de Ma-
drid necesita gañar a competi-
ción internacional da Máquina
de bailar, un enxeño das salas
de videoxogos. Último filme
de Santiago Segura.

☞ 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.

☞ 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.

☞ 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.

☞ CLERKS 2. Secuela
do grande éxito do di-

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

☞ 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

Xa ferve o polbo nos potes das ca-
setas, xa andan polas rúas os fes-
teiros! As festas de LUGO! Delas
destacamos as actuacións de Pa-
blo Milanés este 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

O ballet de Víctor Ullate
continúa de xira por Gali-
za cun espectáculo que
nos fala dunha historia de
amor e entrega, pero ta-
mén de medos, lamentos e
xenreiras, con música de
Enrique e Estrella Mo-

rente. Este xoves 5 pode-
remos ollalo no C.C. Cai-
xanova de VIGO; o venres
6 en PONTEVEDRA; o sá-
bado 7 en VILAGARCÍA; o
domingo 8 en FERROL;
para despedirse o martes
10 en OURENSE.♦

El SurEl Sur

Os 20 anos do Premio Na-
cional de Literatura Infan-
til ao libro Das cousas de
Ramón Lamote, de Paco
Martín, celébranse o ven-
res 6 ás 20 h. na Aula de
Cultura de Caixa Galicia
de LUGO, cunha táboa re-
donda titulada Ramón La-
mote e Paco Martín, na
que van participar Darío
Xohán Cabana, Xabier
P. Docampo, Agustín
Fernández Paz, David
Otero e con Xulio Xiz co-
mo moderador. O sábado 7
ás 10,30 h. no Muíño do

Rañego de VILALBA farase
unha lectura do libro de
Paco Martín, por mem-
bros dos centros de ensino
e colectivos culturais; ás
12 h. poderemos asistir a
táboa redonda Paco entre
nós, moderada por David
Otero, na que intervirán
Valentín Arias, Fina Ca-
salderrey, Xabier Senín e
Paco Martín; a este acto
seguiralle a colocación do
primeiro Hectómetro Lite-
rario no Paseo dos Soños,
e un xantar no restaurante
Nova Ruta.♦

Nun lugarNun lugar dos soñosdos soños

Susana Seivane.

O festival de hip-hop do
PORRIÑO comeza o sábado
7 ás 11,30 coa exhibición
de graffiti na rúa do Cando,
na que van participar 66 ar-
tistas de toda Galiza, que
plasmarán as súas crea-
cións nun muro de 200 me-
tros desta céntrica rúa, onde
permanecerán durante 12
meses. A música comezará
a soar a partir das 16 h. coa
presenza dos grupos máis
relevantes do hip-hop gale-
go como EL Puto Coke,
Ink (El Galgo e Shelar),
Drumdrama, Djamel,

KAOS e Karmasound,
ademais dos DJs Limbo,
Kaze, Tuchi, Anthoni e
Kiko, prolongándose a fes-
ta até a media noite.♦

VII InterVII Intercontraculturacontracultura

El Puto Coke.

A Fundación
L. Seoane

da CORUÑA
alberga a
mostra Do

primitivo na
arte galega

até Luís
Soeane.

Proceso de
creación
artística

e de
identidade

nacional.



FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS 

VIDAS PRIVADAS
Na sede da Fundación Caixa
Galicia podemos admirar a
Colección Foto Colectánea.

■ TEATRO 

TARANTANA TEATRE
Este xoves 5 ás 20,30 h. re-
preséntase a obra Idaho y
Utah, nanas para nenes
malitos no teatro Jofre. No
mesmo lugar poderemos
ollar, o venres 6 á mesma
hora, a zarzuela La del ma-
nojo de rosas.

O GrO Grobeobe
■ EXPOSICIÓNS 

TECNOLOXÍA ARCAICA
A galería Lembranza Sarga-
delos presenta esta mostra da
obra máis recente do pintor
Federico Fernández Alon-
so, que podemos visitar até
este sábado 7 de outubro.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS 

NACHO BEIRO
Expón a súa pintura na sala
da Deputación Provincial.

ARTURO SOUTO
Na sede da Fundación Cai-
xa Galicia inaugúrase o
mércores 11 esta mostra
dos fondos da entidade.

RAFA PÉREZ
As súas cerámicas poden

admirarse na capela de San-
ta María.

COUSAS DE BARES
Podemos admirar as pinturas
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 de
outubro.

SAN FROILÁN:
CULTO E FESTA
Até o 26 de novembro po-
deremos visitar esta exposi-
ción composta por 120 pe-
zas que fan un percorrido
pola historia do culto ao
santo desde o medievo até
os nosos días. Na capela de
San Froilán da catedral e na
carpa da Praza de Anxo
Fernández 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 Catedral
que acolle o referido á arte
sacra; e o C.S. Uxío Novo-
neyra que acolle a parte da
arte civil, e que podemos vi-
sitar até o 28 de outubro.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS 

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

MugardosMugardos
■ TEATRO 

MAX
Esta compañía presenta o
sábado 7 ás 20,30 h. no Ca-
sino Mugardés a peza A mi-
ña muller e o fontaneiro.

NarónNarón
■ TEATRO 

FINAL DE PELÍCULA
O Auditorio Municipal aco-
lle este sábado 7 ás 20 h. es-
ta representación de Ánco-
ra Producións.

OrOrosooso
■ EXPOSICIÓNS 

GOIS ARTE
Esta mostra internacional
pode ollarse, até este mar-
tes 10, no Edificio de Servi-
zos Múltiples.

OurOurenseense
■ ACTOS 

FRAN SEVILLA
O xornalista especializado
en información interna-
cional falaranos, este xoves

5 no Centro de Desenvolve-
mento Caixanova, da Vio-
lencia contra as mulleres.

■ EXPOSICIÓNS 

XAIME QUESSADA E
FILLO
Pai e fillo comparten espa-
zo, as súas obras dialogan e
conviven nesta mostra que
podemos visitar até o 5 de
novembro no C.S. Caixa-
nova, e na que se amosa o
traballo máis recente destes
dous artistas no que se ven
de convertir nunha sentida
homenaxe á figura e obra
do xoven Quesada Blanco.

BOSCOCARIDE
No C.C. da Deputación po-
demos ollar a mostra de pin-
tura Recordos da miña cida-
de até o domingo 29. No
mesmo lugar temos unha
mostra de Henrique Silva.

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

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

AMENCER
A sede desta asociación xu-
venil acolle até o xoves 12
de outubro a mostra foto-
gráfica Un verán en mil e
unha instantáneas.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA 

PAUL MORRISSEY
O Cine-Club Pontevedra
proxecta a fita Heat, dirixi-
da polo norteamericano en
1972, o mércores 11 ás 20 e
ás 22:15 h. na Facultade de

Ciencias Sociais, dentro do
ciclo Historia do cine.

■ EXPOSICIÓNS 

ITINERARIOS
ARTÍSTICOS
O edificio Sarmiento do Mu-
seo de Pontevedra acolle un-
ha selección de obras plásticas
de 53 autores pertencentes á
colección da Fundación Ma-
ría José Jove da Coruña, e que
está dividida en oito capítulos:
Entre o tópico e a modernida-
de (Ramón Casas, Anglada
Camarasa, Nonell, Álvarez de
Sotomayor...);Coa vangarda
parisina (Óscar Domínguez,
Antonbi Clavé, Celso La-
gar...);Precursores dunha ar-
te galega (Seoane, Maruxa
Mallo, Laxeiro, Díaz Pardo,
Castelao...);A outra arte (Ta-
pies, Millares, Saura, Leopol-
do Novoa...);Novos xestos
(Miquel Barceló, Broto, Sici-
lia, Soledad Sevilla...);Pa-
diante que patrás non hai si-
tio (Lamazares, Menchu La-
mas, Alberto Datas...);Enca-
rando o século XXI (Barbi,
Pamen Pereira, Murado...); e
Esculturas (Cristino Mallo,
M. Paz, Leiro...).

DE PROFUNDIS
Até o 3 de decembro pode-
mos visitar esta mostra na
sede da Fundación Caixa
Galicia.

SILVIA ARMESTO
Podemos ollar a súa obra na
galería Sargadelos até o do-
mingo 29.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras do prestixioso pre-
mio de fotografía de nature-
za, recoñecido como o máis
importante do mundo, orga-
nizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de His-
toria Natural de London,
nas que non só se valora a
beleza formal, senón tamén
a crueldade e os problemas
de conservación da nature-
za. No C.S. Caixanova. 

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

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS 

UNHA OLLADA
NO TEMPO
Até o mercores 11 de outu-
bro o Museo dos Minerais

acolle uha mostra de foto-
grafías antigas da vila.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS 

VIRUCA MORANO
A pintora expón a súa obra
até o vindeiro xoves 12 no
Multiúsos de Chapela.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS 

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

SantiagoSantiago
■ CINEMA 

CINECLUBE
COMPOSTELA
O martes 10 ás 22 h. pro-
xéctase, en versión orixinal
con subtítulos en galego e
con entrada de balde no
centro social O Pichel (San-
ta Clara 21, baixo), Dúas
ou tres cousas que sei dela
(1967), película dirixida por
Jean-Luc Godard.

■ EXPOSICIÓNS 

LER IMAXES
No Pazo de Fonseca pode-
mos visitar a mostra O ar-
quivo fotográfico de Julio
Cortázar.

IVÁN PRIETO
O escultor e pintor ouren-
sán presenta Absurdos e in-
congruentes na galería Es-
pazo 48 até o domingo 22.

GRANDES MESTRES
Podemos ollar esta mostra de
arte dos séculos XIX e XX
na galería (Praza do Toural).

A BAILAR !
Os óleos de Philip West
expóñense na Fundación
Eugenio Granell até finais
de decembro. No mesmo
lugar temos o ciclo Xoves
Poéticas Surrealistas adi-
cado a María Chenut.

REVELA
A mostra fotográfica Terri-
torios en conflito pode visi-
tarse até o domingo 15 no
Parque da Alameda.

VIAXE OBLICUA
Até final de ano temos esta
colectiva na galería C5 Co-
lección.
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

O martes 10 no C.C. Caixanova de VIGO
poderemos gozar coa obra de Oscar Wil-
de, traxedia brutal e refinada dirixida por
Miguel Narros e con coreografía de Víc-
tor Ullate; o venres 13 represéntase no
C.S.Caixanova de OURENSE.♦

SaloméSalomé

AXVIII edición da festa do cómic
celébrase en OURENSE desde o
mércores 4 até o domingo 22, tem-
po no que poderemos visitar as se-
guintes exposicións: no Museo
Municipal, Manuel Fotdevila e
Albert Monteys, o primeiro autor
de La Parejita e o segundo de Ta-
to e, conxuntamente, de ¡Para ti,
que eres joven!, todo en El Jueves;
tamén no Museo Municipal está
Alberto Vázquez, promotor do
Fanzine Enfermo e gañador de
varios premios da Xunta e do Inju-
ve; sen sair do Museo Municipal
atopámonos con Cinco ano de
Polaqia, os autores publicados por
este selo nos seus 5 primeiro anos
de vida (Kike Benlloch, Bernal,
Diego Blanco, Hugo Covelo, Ser-
gio Covelo, José Domingo, María
Lado, Álvaro López, Pablo Pérez,
Emma Ríos, Brais Rodríguez, Ro-
que Romero e David Rubín); e
non podemos abandonar este edi-
ficio sen visitar o Certame Injuve
de Cómic e Ilustración 05 coas
obras dos vinte premiados nas
modalidades de cómic e ilustra-
ción. Na Casa da Xuventude po-
deremos coñecer GZcrea 06. Cer-

tame Galego de Creadores Novos
de Banda Deseñada ou o adianto
da serie Black Box Stories, que
Devir comezará a publicar en Es-
paña e Portugal a finais deste mes,
con guión de J.C. Fernandes e o

traballo gráfico de LHenriques, R.
Gomes, M. Susa Monteiro, K. Nii-
mura, M. Rocha e V. Hugo. O edi-
ficio do Politécnico alberga as
planchas do gañador do II Premio
Castelao de BD, da Deputación da
Coruña:Un home feliz, escrito e
debuxado por Antonio Seijas. E
na Biblioteca do Campus podemos
contemplar a escolma realizada
por Miguel Porto para esta oca-
sión baixo o título de Delicatessen.
Ademais o sábado 7 a partir das 12
no Salón de Actos da Casa da Xu-
ventude temos os Encontros cos
Autores, charlas e mesas redondas,
ademais da presentación de Viaxe
á tormenta de David Rubín. Na
tarde do sábado 7, a partir das 17 h
na Casa da Xuventude, presenta-
ción de exercicios creativos colec-
tivos do Laboratorio de BD Ex-
perimental. O martes 17 ás 19,30
na libraría Torga, presentación do
álbum Vilaverzas, de Miguel
Robledo. E o venres 20 ás 12 na
Casa da Xuventude entrega dos
premios do certame GZcrea 06 e
do premio Ourense de BD –nes-
ta edición para a libraría Paz de
Pontevedra–.♦

Xornadas de Banda DeseñadaXornadas de Banda Deseñada

Ou París no cinema clásico estadou-
nidense é o ciclo que os amadores do
cinema poderán disfrutar, en VO
subtitulada en español, nos locais da
Fundación Caixa Galicia, que é
quen organiza durante outubro, ás 20
h. (non sendo en Santiago que será ás

20,15). Este xoves 5 en VIGO pode-
remos ver Esmeralda, a cíngara; fi-
ta que repetirá o luns 9 en FERROL;
entanto que na CORUÑA gozaremos
co clásicoUn americano en París; o
mércores 11 en SANTIAGO tocaralle
o turno a Irma, a doce.♦

SemprSempre nos quedará Paríse nos quedará París

Barrigaverde organiza o Festival
Internacional de Títeres de SAN-
TIAGO, que chegou á súa XI edi-
ción este pasado luns 2. Pero como
as actividades cada ano son máis e
máis variadas aínda poderemos
asistir a bastantes. Non é o caso
dos obradoiros –xa comezados–
pero que merecen ser citados: La-
bra en Madeira e Vestiario para
Títeres, ambos impartidos por Ch-
ris Gerís de Plansjet (Bélxica);
Maquillaxe para Títeres, por Gus-
tavo Brito (Arxentina); e Drama-
turxia para Títeres, por Silvina
Reinaudi (Arxentina). Pero tamén
temos exposicións: até o domingo
15 no instituto Rosalía de Castro
podemos ver Humor de Títeres, a
visión deste mundo a través dos
chistes e deseños de Miguel
Oyarzún, Juancito, María de
Córdoba e Bululú; na galería
Sargadelos até este domingo 8, De
Títeres con Amor, da cía. La Ga-
viota que, após 30 anos de voo,
abre as maletas para ensinar os
seus bonecos nunha mostra; Títe-
res con poesía, no restaurante Rúa
Nova até este domingo 8, sobre as
estrofas que os poetas lle adicaron

a este tipo de teatro. Este venres 6
ás 19,30 na galería Sargadelos,
Juan M. Recover, actor, titiriteiro,
escenógrafo e creador de títeres,
faranos partícipes das súas expe-
riencias como director de La Luna
e presentaranos os programas do
Museo Reina Sofia. As crianzas
teñen obradoiros o xoves e venres
ás 18 h. na Fundación Granell e o
venres 6 ás 18 na Praza Roxa. Po-
lo que ás actuacións respecta este
xoves 5 temos: no Yago ás 11 a
Mamulengo Presepada (Brasil)
con Bonecrónicas; tamén ás 11
pero no Principal a Asomados y
Escondidos (Arxentina) con El
poeta y Platero, e, ás 21 h, a Hugo
e Inés (Perú) con Historias para
un desván; e ás 18 na Praza Roxa
a Plansjet (Bélxica) con A danza
das marionetas. O venres 6 no Ya-
go ás 10, 12 e 19 h. estará Karro-

mato (R. Checa) co’A festa do
emperador; no Principal ás 11 Ti-
tiriguiri (Madrid) con ¿A que sa-
be la Luna? e, ás 21, La Tía Ele-
na (Zaragoza) con La Pasajera;
na Praza das Praterías ás 12,30 e
14 estará Mariettonio (Franza); e
na Praza Roxa ás 19 La Llave
Descuadra (Canarias) con Volpi-
no. O sábado 7 no Yago ás 13,
Kristall Puppeters (Kenia) con
Tears by the river e, ás 19, Karro-
mato con O circo máis pequeno
do mundo; no Principal ás 17 La
Luna (Madrid) representa Con ro-
pa de domingo e, ás 21, Asoma-
dos y Escondidos farán unhas Bo-
necrónicas; na Praza das Praterías
ás 12 estará Plansjet e no Toural
ás 18 Mariettonio; e na Praza Ro-
xa ás 17, 18, 19 e 20 h. Marietto-
nio representa Des Dragons et des
Grenouilles. E o domingo 8 no Ya-
go ás 13, estará Taraneya (Hues-
ca) e ás 19, Hugo e Inés; no Prin-
cipal ás 17 estará Tartana con Los
tres cerditos e, ás 21, Raphael
Mürle (Alemaña) con Marionette
in cerca di manipolazione; e na
Praza Roxa ás 12, Mariettonio
con Corrier d’Orient.♦

GalicrGalicrequeseques

Pichuco, de Asomados y Escondidos.

No Pazo de
Fonseca de
SANTIAGO

podemos
ollar o

Arquivo
Fotográfico

de Julio
Cortázar.



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 sábado
14 na sala A Chocolataría. 

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

HISTORIA DA
FOTOGRAFÍA ENESPAÑA
Podemos contemplar na se-
de da Fundación Caixa Ga-
licia esta mostra de fotogra-
fía, que forma parte doFes-
tival Olladas 06.

ESPÍRITO DOCAMIÑO
As fotografías de Luis Alon-
so Ocaña poden admirarse
no Museo das Peregrina-
ciónsaté o 26 de novembro.

PROXECTOEDICIÓN
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 ho-
xendía, e vinculada a este, a
mostra Paperback, unha am-
pla exposición de libros de
artista, que combina a insta-
lación dunha serie de obras
de grande formato titulada
Paperworks, formada por
traballos de Erick Beltrán,
Pablo Pérez, Pauline Fon-
devila, Joan Morey e Julia
Montilla, con tres espazos
de consulta e lectura titula-
dos Newspapers, Paperga-
mes e Paperfiles.

II PREMIO DEDESEÑO
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 sábado 21 de outubro
a galería DF Arte Contem-
poranea presenta Para sem-
pre, o último traballo do ar-
tista lucense, que supón a
súa primeira incursión no
campo do vídeo e da mani-
pulación 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.

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 conventos
de clausura en Compostela,
que está aberta no emblemá-
tico edificio do Banco de Es-
paña, 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.

■ MÚSICA 

ISABEL PUENTE &
ANTONIO NAREJOS
Dúo de piano que lle pon
música á mostra de Menchu
Lamas este venres 6 ás

20,30 no CGAC, cun reper-
torio de Xavier Montsalvat-
ge, Joan Guinjoan, Tomás
Marco e Cristobal Halffter.
Entrada gratuíta até com-
pletar aforo.

GUSTAVO CERATI
Na sala Capitol o sábado 7
ás 22,30 h. presenta o seu
traballo Ahí vamos.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS 

MACÍAS
Até o mércores 25 a galería
Trisquel e Medulio acolle
esta mostra do pintor.

VVigoigo
■ CINEMA 

CINECLUBE LUMIÈRE
O luns 9 ás 20,30 h. pode-
mos ollar, no Auditorio do
Concello, a fita en versión
orixinal subtitulada en cas-
telán Bring me the head of
Alfredo García, dirixida
polo carliforniano Sam
Peckinpah en 1974. Du-
rante todo o mes a progra-
mación incluirá, ademais,
antes de cada película, a
proxección de tres pezas en
código ASCIIart, Despe-
gue, Paisaxe e DSK, dirixi-
das polo dúo artístico DSK.

■ EXPOSICIÓNS

TRESMÁIS TRES,
VIGO
A sala I do C.S. Caixanova
amosa até o 5 de novembro
esta colectiva de Rafael
Calvo, Mingos Teixeira,
Antonio Abad, Mª Victoria
Fernández-Nóvoa, Andrés
Conde e Camilo Camaño,
todos eles vigueses e nados
na década dos 50, pero con
linguaxes persoais e diferen-
tes. Na sala II temos até o
domigo 8 a mostra Castro
Couso, e na sala III podemos
ollar a mostra Conxemar.

VARELA GUILLOT
Até o martes 31 o centro de
arte Alpide acolle unha
mostra deste artista.

SANDRA
MARTÍNEZ JIMENO
A fotógrafa expón as súas
imaxes en branco e negro
até o martes 17 na Casa da
Xuventude.

PINTURA MUTANTE
Esta mostra amosa o traba-
llo dalguns artistas que vi-
ven a crise e renovación do
pictórico, nun permanente
proceso de transformación
que mestura e contamina a
pintura con todo aquelo que
a rodea (cinema, fotografía,
deseño, arquitectura...). No
Primeiro Andar do MAR-
CO podemos admirar o tra-
ballo de Pablo Alonso, No-

no Bandera, Toño Barrei-
ro, Bosco Caride, Salva-
dor Cidrás, Din Matamo-
ro, Eltono & Nuria, ou
Juan Rivas, entre outros.

METÁFORASURBANAS
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 pode-
mos admirar os traballos de
Carme Nogueira e Santiago
Cirugeda na galería Ad Hoc.

FARRERAS
Até este domingo 8 de ou-
tubro podemos visitar na
sala do C.C. Caixanova es-
ta mostra do mestre catalán,
composta por unha impre-
sionante selección de rele-
vos 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 Ane-
xo do MARCO até o 3 de de-
cembro.

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

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 até este domingo 8.

■ MÚSICA 

POTION
Os norteamericanos tocan
este xoves 5 na Fabrica de
Chocolate xunto cos Aus-
tria. O venres 6 poderemos
escoitar no mesmo lugar aos
portugueses Sacred Sin, que
estarán acompañados polos
locais As flames die out; o
sábado 7 teremos en directo
a Cornelius; o domingo 11
aos The Drones e a Día de
Furia; o mércores 11 chega
o hip-hop dos pontevedreses
De la hoja; e o vindeiro xo-
ves 12 tócalle o turno ás ban-
das Underwater Tea Party
e Portrait. Máis informa-
ción en www.fabricadecho-
colateclub.com.

BUNKY
Os norteamericanos chegan
este venres 6 ás 00,30 h. á
Iguana Club co seu primeiro

VII PREMIO ALBARELO
Poderán optar a este recoñecemento to-
dos os traballos xornalísticos difundidos
por primeira vez entre o 1 de novembro
de 2005 e o 20 de outubro de 2006, e pu-
blicados ou emitidos nos medios de co-
municación con presenza en Galiza, tan-
to escritos como radiofónicos ou audio-
visuais. Os traballos, de extensión libre,
deberán estar relacionados co ámbito sa-
nitario en xeral, se ben se valorarán es-
pecialmente os que fagan referencia ao
papel, presente e futuro, do farmacéuti-
co na sociedade, e realizados en galego
ou castelán, podendo presentar o autor
cantos desexe. Os interesados deberán
remitir, antes do 20 de outubro, dous
exemplares ao Colexio Oficial de Far-
macéuticos da da Coruña (Rego de
Agua 29, 4º - 15001 A CORUÑA), espe-
cificando no sobre VII Premio Xornalís-
tico Albarelo, e introducirán un escrito
cos seus dados persoais e un breve cu-
rrículo. Disponse dunha dotación única
de 4.000 euros para o gañador, dous ac-
césit de 1.500 euros para os dous traba-
llos finalistas, e un premio especial de
2.000 euros para o traballo máis desta-
cábel na categoría de prensa especializa-
da do sector sanitario ou farmacéutico,
valorándose especialmente neste aparta-
do aqueles cuxa temática garde relación
co ámbito das oficinas de farmacia na
provincia da Coruña. Máis información
no 659 961 662.

EU TAMÉN NAVEGAR
AVicepresidencia da Igualdade e do Be-
nestar institúe o premio Para unha Ga-
liza sen violencia de xénero, co obxecto
de resaltar, coa dignidade que correspon-
da, as actuacións de persoas, colectivos

ou entidades dirixidas a apoiar e axudar
ás mulleres que sofren violencia de xé-
nero e estimular e recoñecer a traxectoria
e o esforzo de persoas ou entidades que
teñan desenvolvido un labor relevante no
ámbito de loita contra esta lacra social,
contribuíndo a previr, denunciar ou com-
bater situacións de violencia contra as
mulleres en Galiza. O premio, que ten
carácter exclusivamente honorífico e
non leva consigo ningún tipo de dotación
económica, dará dereito a un diploma
acreditativo, no que se fará mención ex-
presa dos méritos que motivan o seu
outorgamento, e unha placa conmemora-
tiva. Poderán ser destinatarias do premio
todas as persoas maiores de idade, colec-
tivos, entidades ou institucións, tanto pú-
blicas coma privadas, que, coa súa tra-
xectoria ou labor, contribuísen e destaca-
sen na consecución do obxectivo ante-
riormente mencionado. As candidaturas
serán propostas polas persoas integrantes
do xurado, ou serán presentadas directa-
mente polas persoas ou entidades que
consideren relevante destacar o labor
dalgunha persoa, entidade ou institución
no seu traballo a prol das mulleres que
sofren violencia de xénero, mediante ins-
tancia dirixida á Secretaría Xeral da
Igualdade, acompañadas dunha memoria
explicativa dos valores e méritos de cada
unha das candidaturas que permita ao
xurado valorar a proposta, por calquera
dos medios establecidos pola lei
30/1992, do 26 de novembro, antes do
30 de outubro de 2006.

CURSOS NAREVOLTA
O Centro Social A Revolta de Vigo or-
ganiza un Obradoiro para a creación
dun grupo de teatro, que teña sentido

crítico, feito en galego, e apostando po-
la dinamización e o activismo. Ademais
tamén se oferta un Curso de Baile Tra-
dicional e unha nova edición do Curso
de Pandeireta e Canto, impartidos por
Xandre Outeiro, membro dos grupos
Tear de Llerena e Projecto Gharatá;
un Curso de Galego co obxectivo de
fornecer o coñecemento e perfeizoa-
mento da nosa lingua e cultura, do que
se encargará AGAL, ademais dun Cur-
so de Galego para Imigrantes; outra
interesante actividade é o Curso de Fa-
bricación de Máscaras do Merdeiro,
nunha aposta decidida pola recupera-
ción da figura deste personaxe tradicio-
nal do Entroido vigués, que impartirá o
artista gráfico e deseñador Pancho La-
peña. Os cursos están programados pa-
ra comezar en outubro. As persoas inte-
resadas en apontarse ou en recibir máis
información poden dirixirse ao C.S. A
Revolta (Rúa Real 32, VIGO), chamar
ao 692 107 970, ou enviar un correo
electrónico a info@revoltagz.org.

XXIII CERTAME
CONCELLO DE CAMBRE
O Concello de CAMBRE mantén aberto
o prazo de recepción de obras para par-
ticipar neste recoñecido premio de pin-
tura até o 30 de outubro. Como nas edi-
cións anteriores, poderán presentarse
artistas de nacionalidade española ou
estranxeiros residentes no Estado Espa-
ñol cun máximo de dúas obras, cunhas
medidas mínimas de 90 x 90 centíme-
tros e un máximo de 150 x 150. As
obras, que deberán ser orixinais, e que
poderán estar realizadas sobre calquer
material excepto vidro, con tema e téc-
nica libre, presentaranse debidamente

enmarcadas co seu listón correspon-
dente na Biblioteca Municipal, de luns
a venres, de 9 h. a 14 h., e os sábados
de 9 a 13 h. O primeiro premio está do-
tado con 7.000 euros, e o segundo con
2.500 euros, ademais de dous accésit.

IV PREMIO FRANCISCO
FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Caixanova pretende con este certame
animar e impulsar o uso da lingua galega
nos medios de comunicación, ao tempo
que recoñece a tradición literaria e xor-
nalística dos escritores que utilizaron e
utilizan a nosa lingua na prensa. Este cer-
tame acollerá traballos xornalísticos de
todo xénero, publicados con nome ou
pseudónimo, en calquera medio de co-
municación impreso de Galiza ou fóra,
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
de 2006, e que estean escritos en lingua
galega. Cada autor só poderá participar
cun traballo, do que se deberán presentar
orixinal e catro fotocopias da páxina
completa do xornal ou revista que aco-
llese a publicación, de xeito que se poida
identificar a data correspondente á edi-
ción do traballo. En sobre á parte, e
acompañando o traballo a concurso, in-
cluiranse os dados persoais do autor, e
remitirase todo, antes do 10 de xaneiro
de 2007, á Área Sociocultural de Caixa-
nova, rúa Augusto González Besada 2,
36001 de PONTEVEDRA, indicando no
exterior Para o Premio Francisco Fer-
nández del Riego. Ademais Caixanova
tamén promove o XXVIII Premio de
Xornalismo Julio Camba, rexido baixo
as mesmas bases que o anterior, mais
destinado a traballos xornalísticos escri-
tos en castelán. Ambos certames teñen
unha retribución de 12.000 euros.♦
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CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Estabelecese unha segunda convocatoria de axudas
ao alumnado de niveis non universitarios para ad-
quisición dun ordenador persoal durante o ano 2006.
Poderán solicitar as axudas os pais, nais ou titores le-
gais do alumnado que reúna os seguintes requisitos:
estar matriculado no ano escolar 2006/2007 nun
centro educativo sostido como fondos públicos de

Galiza en calquera dos cursos de educación primaria
e de educación secundaria; adquirir ou ter adquirido
un ordenador persoal de primeira man, de sobreme-
sa ou portátil, no período comprometido entre o 1 de
xaneiro e o 30 de novembro de 2006; ser o único
membro da unidade familiar para a que se solicita a
axuda; non ter recibido esta axuda na anterior con-
vocatoria. As solicitudes poderán realizarse a través
de internet seguindo o modelo indicado na orde do
22 de setembro de 2006.♦

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

Macías
expón na

galería
Trisquel e

Medulio de
TUI.



traballo Born to be a mo-
torcycle, disco que xunta in-
die noise, pop sensual, folk e
art-pop, acompañados pola
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; e o martes 10 po-
deremos escoitar en directo
a tres das mellores bandas
do death-metal europeo, os
polacos Vader, os alemáns
God Dethroned e os holan-
deses Severe Torture. Máis
información en www.laigua-
naclub.com.

MUSICALIA
Este venres 6 na Sala A!
Bambán Producións realiza
a festa-presentación do I
Concurso de Pop Rock Mu-
cicalia (que continuará en
semanas vindeiras) con
Grasa e Killer Barbies. O
sábado 7 e domingo 8 este
local acolle o Fin de Sema-
na Batuka ás 18 e 21,30 h.

CONCHA BUIKA
A artista revelación deste
ano, de ascendencia guine-
ana, presenta o vindeiro sá-
bado 14 ás 22,30 h. no C.C.
Caixanova o seu segundo
traballo Mi niña Lola, no
que se mesturan soul, fla-
menco, hip hop, jazz e co-
pla. As entradas poden ad-
quirirse por 15 ou 20 euros
en www.caixanova.es, no
teléfono 902 504 500, ou na
billeteira de 11 a 14 h. e en
horario de tarde de 18 h. até

media hora antes do come-
zo do concerto.

■ TEATRO 

PETER PAN
Este sábado 7 e domingo 8
estréase no C.C. Caixanova
este magnífico musical, ba-
seado na popular obra de
J.M. Barrie, que recibiu o
premio Max á mellor obra
de teatro musical no 1998.

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. O sába-
do 14 e domingo 15 de ou-
tubro é o fin de semana adi-
cado á Galiza (Entroido de
Ourense: as máscaras de pe-
liqueiros, pantallas e ciga-
rróns); o 21 e 22 de outubro
adícase ao Norte de Portu-
gal (Vinhais e Lamego); e o
28 e 29 de outubro a Caste-
la e León (Zamora).

FERNANDA GOMES
No Museu de Serralves po-
demos gozar, até o 8 de outu-
bro, co traballo desta artista,
ademais de con outras mag-
níficas mostras como Gego,
Desafiando Estruturas;
Barry Le Va; ou Da Nature-
za... que se poden vistar até o
15 de outubro. Até esta mes-
ma data a Casa de Serralves
acolle a mostra Penumbra,
de Luc Tuymans.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS 

FUNDAÇÃO CALOUSTE
S. GULBENKIAN
Até o 8 de outubro na Gale-
ria de Exposições Temporá-

rias da sede desta fundación
e con entrada libre podemos
contemplar O gosto do co-
leccionador. calouste S.
Gulbenkian (1869-1955);

tamén até o 8 de outubro na
Sala de Exposições Tempo-
rárias do Museu encóntrase
De Paris a Tóquio. Arte do
livro na Coleccão Gulben-

kian; no andar 01 da sede da
fundación até o 15 de outu-
bro estará 770, Rua Vigoro-
sa, Porto, de Domínguez
Álvarez. No Centro de Arte

Moderna José de Azeredo
Perdigão (CAMJAP), até o
24 de setembro poderemos
contemplar Relation, do fo-
tógrafo inglés Craigie
Horsfield; até xaneiro, Bo-
ok ceel, instalación de Ma-
tej Krén (Eslovaquia); asi
como outra instalación de
Pedro Cabrita Reis.

BruxelasBruxelas
■ EXPOSICIÓNS 

XENTE NO CAMIÑO
Esta mostra do pintor Alfre-
do Erias inaugúrase o martes
10 no Parlamento Europeo.

MilánMilán
■ EXPOSICIÓNS 

MENCHU LAMAS
Apintora viguesa expón a súa
magnífica obra na sede do
Instituto Cervantes e na Ga-
llería Crédito Valtellinese.♦

ESCOITAR
www.escoitar.org

Páxina electrónica que procura unha
aproximación ao noso patrimonio e iden-
tidade sonora. Todas as persoas que o de-
sexen poden facer a súa contribución en-
viando as gravacións que teñan realizado
a esta iniciativa. Moi interesante.♦
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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

Non son poucas as placas que queren perpetuar rancios persoei-
ros e abolengos as que merecerían desaparecer das nosas cidades
e vilas . A dedicada a Valle Inclán non sería, por suposto, unha de-
las. Mais os que quixeron homenaxear ao seu veciño desconstrú-
en a historia e á vez incomodan a monumentalidade da pedra.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

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

Gigolo Aunts
toca

o sábado 7
na Iguana
de VIGO.

O grupo
portugués
Sacred Sin
toca o
vernes 6
na Fábrica
de Chocolate
viguesa.
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Do 5 ao 11
de outubro
do 2006 Na televisión. Saen co-

rridas de touros, no-
villadas, touradas,

touros cun facho ardendo en
cada corno, carreiras por cal-
quera canella estreita con fe-
ridos, touros que sofren abu-

sos gratuitos, mozos san-
grando, feridos graves, cun
burato nas íngoas. Espectá-
culos de morbo e diversión,
a cotío nos programas de va-
riedades. “Es español?”, pre-
gúntanche cando viaxas ao

estranxeiro. España sol y to-
ros, din. Typical Spanish. É o
espectáculo nacional. Agora
o touro tamén na bandeira
rojigualda. Se fose un costu-
me galego sería salvaxismo.
Rirían de nós.♦
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Muro
XOSÉ A. GACIÑO

Aprincipios do 1996,
escribía nesta co-
lumna sobre o mu-

ro que se levantara en San
Diego, a cidade california-
na fronteiriza con México,
para impedir o paso por
aquel punto de inmigran-
tes considerados ilegais.
Cumpríanse daquela pou-
co máis de seis anos da
desaparición do tristemen-
te famoso muro de Berlín
e a potencia que tanto cri-
ticara aquela barreira, que
trataba de impedir a saída
do “paraíso comunista”,
alzaba o seu propio muro
para impedir a entrada ao
“paraíso capitalista”. 

Dez anos máis tarde, o
Senado estadounidense
vén de ratificar, a toda pré-
sa, para telo aprobado an-
tes das próximas eleccións
lexislativas, o proxecto pa-
ra construír outro muro,
este de 1.200 quilómetros,
para aumentar as dificulta-
des de acceso a mexicanos
e hispanos en xeral. “De-
fender o seu escano e non
a fronteira” é a finalidade
deste proxecto, segundo o
xefe da oposición demó-
crata no Senado, Harry
Reid, que se refería ás in-
tencións da maioría repu-
blicana que o levou adian-
te, pero que tamén pode
aplicarse a varios senado-
res demócratas, incluída a
aspirante á presidencia Hi-
llary Rodham Clinton, que
votou a favor do muro. 

Medidas deste tipo te-
ñen un efecto relativo e
temporal no control da in-
migración ilegal (que sem-
pre remata por atopar fór-
mulas coas que eludir a vi-
xilancia), pero serven para
transmitir a impresión de
que se está a loitar con fir-
meza contra un fenómeno
que inquieta o cidadán me-
dio, ese ao que o goberno
estadounidense ten atrapa-
do polo medo ao exterior,
sexa o inmigrante hispano
ou o terrorista islamista.
De feito, estaba a punto de
asinarse un acordo entre os
Estados Unidos e México
para regularizar os mexi-
canos en situación de irre-
gularidade en territorio es-
tadounidense, cando se es-
trelaron os avións nas To-
rres Xemelgas e se suspen-
deu. O medo volvía ao pri-
meiro plano.

Unha vez que o cida-
dán se sente ameazado, re-
sulta rendíbel electoral-
mente venderlle todo tipo
de sistemas de seguridade,
desde a construción dunha
nova muralla chinesa até
as drásticas reducións dos
dereitos dos detidos baixo
sospeita de terrorismo. 

E no caso dos inmi-
grantes, aplican un cálculo
nada sofisticado: seguen a
ser máis os votos dos bran-
cos anglosaxóns que os
dos morenos hispanos. Po-
lo menos, de momento.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
É guitarra de Flamma Ignis,
un grupo de rock cristián, pe-
ro tamén conta cun programa
en Radio Amistad (104.2 en
Vigo e 102.6 en Pontevedra) e
unha páxina electrónica sobre
este movemento (http://doble-
filo.fiestras.com). Chámase
David Gago e a vindeira fin
de semana actúa nunha festa
de arte cristiá en Samil, Vigo.

Rock cristián... non terá que
ver con Xesucristo Superstar?

A ópera rock? O cantante de
Black Sabbath chegou a inter-
pretala no teatro. De todos xei-
tos, non ten nada que ver. Si te-
mos que ver con Cristo, somos
cristiáns e as nosas letras baséan-
se na mensaxe da Biblia, que po-
de ser moi ampla; tamén falamos
da actualidade.

Mais non casa moito iso do
rock cos cristiáns.

Dentro do rock creouse unha
relixión. Alguén decidiu que era
ruín e estabeleceron uns canons
que non teñen por que ser certos
como aquilo de sexo, drogas e
rock and roll. Mais é música e un
autor debería falar do que sente,
do que cree e do que ve.

Os Rolling son as súas satá-
nicas maxestades.

Iso din. Non sei até que pun-
to é promoción.

Flamma Ignis é metal, e xa
se sabe que os grupos hevies
sempre tiveron inclinacións sa-
tánicas.

Tamén é promoción, enfoca-
da a adolescentes. Hai moitos
grupos de metal que son cristiáns
e moitos outros que non son cris-
tiáns que non son satánicos e que
tratan temas sociais.

Nos Estados Unidos hai
moitos grupos de rock cristián.

Alí hai unha infraestrutura e
unha industria. O metal cristián
xurdiu alí e tamén é moi común
na Europa do Norte, aínda que
hai grupos no resto de Europa e
en Latinoamérica. Haberá gru-
pos sinceros e outros que apro-
veitan a conxuntura...

En América do Norte hai
moita tradición musical cris-
tián. Véxase o gospel.

Comezou cos escravos, que
aínda cos grillóns postos, canta-
ban ao seu Deus. Logo hai moita
tradición en todos os campos:
rap, pop, música de “igrexa”...

Tamén chegaron a facer ci-
ne cristián e calquera día ven-
derán videoxogos cristiáns.

Non habería que sorprender-
se, aínda que non coñezo moitos

exemplos. De todos xeitos, non
me parece mala idea sempre e
cando se manteñan os valores.

E con esta música, non hai
risco de ter unhas letras un
tanto melindrosas?

A mensaxe bíblica pode ser
máis desafiante e dura que cal-
quera outra. Nós non imos nin
de duros nin de brandos. Fala-
mos da vida pero tamén da mor-
te e da necesidade de non es-
quecer o aspecto espiritual, sen
deixar de lado a cuestión social.
Hai xente que se molesta, outra
nin sequera nos escoita e di que
somos melindrosos sen coñe-
cernos.

O que non debe ser doado é
atopar músicos, sobre todo
porque non abonda con ter as

mesmas conviccións relixiosas,
tamén hai que coincidir no
gusto musical.

De feito, a idea do grupo non
se levou adiante até despois de
sete anos de concibila. Antes, ti-
ven un programa de radio e unha
páxina web, até que apareceron
dous rapaces menores ca min
que estaban interesados.

O que si hai aquí son redes
de difusión, parece que é un
movemento que está a ter cer-
ta dimensión.

De todos xeitos, aínda que
somos cristiáns, o noso obxecti-
vo é o público segrar. Queremos
compartir con el as nosas con-
viccións porque pensamos que
son beneficiosas para todos, pero
non queremos lavar cerebros.♦

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 máis 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

David Gago
‘Facemos rock cristián para públicos de todo tipo’

PACO VILABARROS


