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PROLIFERA A CORRUPCIÓN URBANÍSTICA, UNHA TRAXEDIA
política que é necesario que se faga pública. Pero os debates es-
tán mal orientados pois diríxense cara ás competencias de con-
cellos, comunidades autónomas e Estado, cos políticos como cul-
pábeis. Ninguén fala das verdadeiras causas. A clave está en que
o sistema vixente no Estado español está mal deseñado, permi-
tindo que os propietarios dos terreos reciban a plusvalía dunha
decisión administrativa, cando os beneficios debían de ser com-
partidos. Unha decisión pública non pode xerar inxentes benefi-
cios privados. O Estado español é un caso único, no que a urba-
nización a fan os promotores privados. Noutros países exprópia-
se o terreo rústico polo que vale e a Administración encarga a ur-
banización. O sistema ten unha razón histórica na conformación
do actual Estado español. No século XIX, cando a Restauración,
pactouse cos terratenentes que eles gañarían diñeiro coas súas te-
rras. Como unha decisión administrativa xera agora grandes be-
neficios aparece a corrupción. O sistema xudicial non serve con-
tra esta corrupción. Aplícase a lei, pero con 15 anos de atraso.
Habería que modificar a Lei de Enxuiciamento Criminal e o Có-
digo Penal para estes delitos. Aplicar a lei non é eficaz. Hai que
aplicar medidas radicais, pero, sobre todo, mudar o sistema.♦

LUAR NO INFERNO
Miguel Anxo Fernández

Logo do éxito de Un nicho para Marilyn, Frank
Soutelo volve aos ambientes cinematográficos para
tentar descubrir unha trama negra na que se
mesturan os magnates de Hollywood, o tráfico de
mulleres na fronteira mexicana e as snuff movies.

O xénero policial é abordado con orixinalidade
para recrear, con humor e ironía, o mundo das
películas de detectives e a súa engaioladora e
apaixonante maneira de contar historias.
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En Catalunya non existe unha
forza hexemónica, aínda que o
nacionalismo si o é. A hexemo-
nía política, a que permite gober-
nar, plasmarase en alianzas, pois
ningún partido conseguiu a
maioría absoluta. Pode ser un re-
flexo da pluralidade da socieda-
de catalá ou tamén da vontade
dos seus votantes que non que-
ren maiorías gobernantes.

Convén recordalo, as elec-
cións do 1 de novembro son par-
lamentarias. Polo tanto, será fi-
nalmente a cámara quen decida
quen vai ser o presidente cos vo-
tos dos seus 135 deputados.

Así, o gañador será o que
poida e saiba conseguir unha
alianza partidaria que lle permita
a investidura e, logo, gobernar.

Todas as posibilidades están
abertas, aínda que na noite electo-
ral as distintas intervencións se-
mellaban inclinarse por reeditar o
triparito. Sorprende nesta aposta
o PSC que ao pouco de comezar
o escrutinio xa afirmou que o tri-
partito ía ser máis rápido e doado
de conformarse que hai tres anos.
Era un claro aviso a Madrid?

ERC, pola súa banda, aínda
que Joan Puicergcós deixou aber-
tas todas as posibilidades, resaltou
que o tripartito non perdera as
eleccións, que era a aposta de CiU.
E nin que dicir ten que Iniciativa
per Catalunya se felicitou polos re-
sultados apostando novamente po-
lo tripartito, como xa fixera duran-
te toda a campaña electoral.

Non é tan doado como nas
eleccións anteriores reeditar o
tripartito. Hai tres anos, Pasqual

Maragall, que contaba cun apoio
transversal que non conta hoxe
José Montilla, xustificaba o pac-
to e a súa presidencia en que o
PSC fora o partido máis votado,
aínda que perdera en escanos. 

Nesta ocasión non é así, que-
dou a máis de tres puntos de
CIU e a 11 escanos. Polo tanto,
os converxentes, aínda que non
lograron o seu obxectivo de su-
perar os 50 escanos, foron os
claros vencedores, por máis que
tamén se pode argumentar que
non puideron derrotar o triparti-
to, que segue a ser a principal
opción numérica.

¿Como vai xustificar agora o
PSC e alianza con ERC que tantos
dores de cabeza lle deu no pasado.
Mesmo cunha Iniciativa que está
entrar claramente no seu electora-
do, sobre todo no máis novo?

Unha xustificación que terá
que dar ante os principais secto-
res económicos cataláns, que
queren ver a CiU na Generalitat.
Pero tamén perante o PSOE en
Madrid, que necesita de CiU pa-
ra conseguir maiorías, pero, so-
bre todo, que José Luis Rodrí-
guez Zapatero ten un deseño que
pasa por incorporar o naciona-
lismo catalán de dereitas ao go-
berno español.

Pode pactar Zapatero con
CiU en Madrid e o PSC con
ERC en Catalunya mandando a
CiU á oposición? Resignarase
o PSC e Montilla a non formar
goberno en aras dos intereses
do PSOE e do goberno central?
Pode arriscarse o PSC a unha
nova crise, logo da irrupción

de Ciudadáns con tres escanos?
Son preguntas que terán que

ir contestando entre fortes deba-
tes internos nos próximos días.
Por que, non o esquezamos, o
PSC foi o partido que máis esca-
nos perdeu.

O papel de ERC

Os resultados para ERC, aínda
que baixou dous deputados, non
foron malos finalmente. Sobre to-
do se temos en conta a posición
que partía no verán logo de posi-
cionarse en contra do Estatut.

Os republicanos seguen ter a
chave da gobernabilidade. Poden
optar por pactar con CiU ou ree-
ditar o tripartito. Logo da ante-
rior experiencia e das declara-
cións da noite electoral a aposta
do tripartito podía semellar clara.
Pero non o está nin moito menos,
se temos que crer os dirixentes
republicanos cos que puido falar
A Nosa Terra.

As razóns que levaron a ERC
a apostar polo tripartito hai tres
anos xa non se dan nestes mo-
mentos. A alternancia política,
separando a CiU do goberno xa
se logrou. Pero non foi tan bene-
ficiosa nin para ERC nin para o
nacionalismo como pensaban os
republicanos.

Por unha parte produciuse
unha desnacionalización de Ca-
talunya, cun PSC que gañou
máis e máis poder, sumándoo ao
local que xa tiña. Pola outra, a
aposta de ERC de entrar no elec-
torado de CiU até converterse en
hexemónica no nacionalismo

non deu os efectos desexados.
Moi ao contrario, CiU sobe dous
deputados a costa de ERC. Pero,
ademais, as análises que realiza-
ban Josep-Lluís Carod-Rovira e
compañía nas que prevían unha
desintegración de CiU logo da

marcha de Jordi Pujol non se ven
por ningún lado.

Tamén hai que ter en conta
que Maragall non é José Montilla
e que moitos dos “horizontalistas”
que rodeaban a Carod, impulsan-
do o pacto co PSC, non están por
un acordo de goberno no que o so-
cial sexa o determinante, como
pretende Montilla, senón que se-
guen apostando pola necesidade
de avanzar no soberanismo.

O que está claro é que ERC
vai apostar por estar no goberno,
aínda que, moi posibelmente, co-
mo nos ten comentado Carod, el
non vai cometer o erro de hai tres
anos, ocupando a o posto de pri-
meiro conselleiro. Quedaría así
coas mans libres para marcar no
partido unha política diferente á
do executivo. Permitirallo a co-
rrelación interna de forzas sen
quedar laminado e escurecido
por Puicergcós?

A outra pregunta é até que
punto está CiU interesada en
contar con ERC no goberno. Pu-
jol nunca quixo. Vaino facer Ar-
tur Mas? Os sectores máis sobe-
ranistas estarían encantados. Ta-
mén unha rama de ERC o vería
con bos ollos. Pero as forzas eco-
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O nacionalismo consegue maioría absoluta
pero é difícil que pacten ERC e CiU

Mantéñense todas as posibilidades
de goberno en Catalunya sen que cambie

o mapa político
AFONSO EIRÉ

Se tivésemos que crer as declaracións realizadas na noite electoral, concluiriamos que se vai reeditar o goberno tripartito en
Catalunya. É unha das posibilidades, logo de que CiU quedase lonxe da maioría absoluta e tamén de poder gobernar con
apoios externos. Aínda así superou en tres puntos e 11 deputados o PSC. O nacionalismo, sumando ERC e CiU consegue
maioría absoluta, aínda que é difícil un pacto. Irrompe Ciutadáns per Catalunya con tres escanos ao xeito de voto de castigo.

Resultados no 2003

partido escanos

CiU 46
PSC 42
ERC 23
PP 15
ICV 9

Resultados electorais

partido escanos votos %

CiU 48 928.357 31,52
PSC 37 789.705 26,81
ERC 21 413.980 14,06
PP 14 313.445 10,64
ICV 12 281.452 9,56
CC 3 89.565 3,04

Por provincias

BARCELONA
CiU 27 659.255 29,87
PSC 25 615.906 27,90
ERC 11 279.006 12,64
PP 10 246.116 11,15
ICV 9 230.090 10,42
CC 3 78.307 3,55

GIRONA
CiU 7 104.238 38,24
PSC 4 60.171 22,07
ERC 4 52.619 19,3
ICV 1 20.867 7,65
PP 1 19.582 7,18
CC - 2562 0,94

LLEIDA
CiU 7 72.227 40,09
PSC 3 39.505 21,93
ERC 3 31.976 17,75
PP 1 16.383 9,09
ICV 1 11.894 6,60
CC - 1.748 0,97

TARRAGONA
CiU 7 92.637 32,47
PSC 5 74.123 25,98
ERC 3 50.379 17,66
PP 2 31.364 10,99
ICV 1 18.601 6,52
CC - 6.948 2,44



nómicas catalás non están por
esas. Tampouco un sector de
CiU, tanto de Convergència co-
mo de Unió, que afirma que un
goberno nacionalista podería di-
vidir a sociedade catalá e levar a
un enfrontamento co Estado que,
descartado un salto cualitativo
que pretenderon dar co novo Es-
tatut, non sería beneficioso para
a estratexia nacionalista de ir
acadando cotas de poder e reco-
ñecemento nacional fáctico.

A socioverxencia

Outra posibilidade sería a alian-
za entre CiU e PSC. É a que máis
gusta en Madrid. Tanto na Mon-
cloa como en medios econó-
micos, incluídos, como xa dixe-
mos, os cataláns.

Non o teñen tan claro en CiU
que prefire gobernar con apoios
puntuais. Incluso conservaría es-
ta fórmula nese “consenso entre
todos” que pediu a noite electo-
ral Mas. Algo ben difícil cos ac-
tuais resultados. Non rexeitan,
polo tanto, un pacto co PSC, pe-
ro sen formar goberno conxunto,
que afirman, “só é para situa-
cións excepcionais”. Unha pode-
ría ser pararlle os pes ao PP, pero

o medo xa se esvaeceu coa che-
gada de Zapatero á Moncloa. 

Tampouco a maioría do PSC
está disposta a entregarlle a CiU
a Generalitat. Trátase de entre-
garlle poder e de renunciar á pre-
sidencia e a un cambio que, afir-
man, é histórico.

Pero Zapatero segue fungan-
do en Madrid que, como pasou no

seu día co PNV en Euskadi, as ra-
zóns de Estado necesitan un acor-
do CiU-PSC, para conformar o
Estado plurinacional. Serán sufi-
cientemente fortes estas razóns
para abocar a unha crise o PSC?

O PP, pola súa banda, só po-
de xogar un papel testemuñal
pois os seus votos serven para
pouco pois non poden dar maio-

rías. A grande pregunta é se se-
guirá Pique.

Non mudou nada

Mentres as discusións están cen-
tradas totalmente no xeito e na
forma de conseguir un goberno
estábel e con apoio maioritario, o
mapa político catalán non mu-

dou en nada nestas eleccións. Se
ollamos os resultados podemos
comprobar como os votos que
perdeu ERC foron maioritaria-
mente a CiU. Como os perdidos
polo PSC foron a Iniciativa, que
sendo PSUC xa os tiña nas pri-
meiras lexislaturas, e tamén a
Ciutadáns (cuxos cadros saíron
basicamente das fileiras do
PSC). Como o outro escano per-
dido polo PP tamén foi a esta no-
va forza parlamentaria.

Así as cousas, o nacionalis-
mo segue a ser maioría. O cata-
lanismo refórzase pola vía de
Iniciativa (catalanismo que per-
de o PSC) e o PP ten unha pre-
senza case testemuñal agás en
Barcelona. O mesmo lle ocorre a
Ciutadáns, que nin sequera vai
ser flor dunha lexislatura.

Malia todos os debates políti-
cos, atrapallados nos últimos
meses, a participación foi a se-
gunda mais baixa das eleccións
autonómicas, non chegando ao
57%. As razóns poden ser múlti-
plas, pero, se cadra, a máis im-
portante é que unha boa parte
dos abstencionistas móstranse
plenamente conformes coa ac-
tual situación e saben que, pase o
que pase, CiU ou PSC, a política
non vai mudar moito.♦
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Vén da páxina anterior

Cando se celebran as eleccións
adóitase dicir, case sempre, de
xeito recorrente que “comeza un-
ha nova etapa”. Non sempre é
certo, aínda que muden os gober-
nos. Neste caso en Catalunya ten
todas as trazas de ser verdade.

Os tres anos anteriores foron
tres anos anómalos onde tanto
as forzas políticas como as so-
ciais e as económicas estiveron
máis pendentes da redacción do
Estatut e da súa aprobación que
das xestións do Executivo.

Tanto é así que até o de agora
non se pode falar verdadeiramen-
te do post-pujolismo, aínda que o
Tripartit deixase fóra do goberno
a CiU, que o ostentou durante to-
da esta etapa autonómica, e que o
presidente Jordi Pujol xa non se
presentase á reelección.

Unha mostra é que na campa-
ña electoral non se debateron pa-
ra nada as posibilidades do novo
Estatut e si moito dos pactos elec-
torais. Só Iniciativa per Catalunya

defendeu o tripartito e tomou pos-
tura claramente por reeditalo.

Pero, malia o novo Estatut, o
cerne do debate instalouse en co-
mo defender mellor os intereses
de Catalunya en Madrid. Nada a
ver co debate indentitario que se
deu hai tres anos. Esta vez nin-
guén reclamou sequera máis co-
tas de autogoberno e ERC esque-
ceu o seu independentismo.

Algún nacionalista cualificou
a nova etapa que se abre como
“catalanismo de xestoría”, no que
é imposíbel un pacto en clave so-
beranista. Estes analistas conside-
ran que nesta etapa se “vai facer
país sen política soberanista”,
(Cando os cataláns falan de sobe-
ranistas é equivalente a verba na-
cionalista na Galiza), cunha polí-
tica partidaria tacticista.

Semella que agora xa nin-
guén cre en Catalunya na posibi-
lidade dun cambio real na estru-
tura do Estado a curto prazo e
dispoñen todo para ir arrancando

competencias e máis diñeiro.
O pacto do Tinell, con José

María Aznar na presidencia. non
o esquezamos, foille vendido á
sociedade catalá como o único
xeito de facerlle fronte a unha si-
tuación comprometida ante o “es-
pañolismo” do PP na Moncloa.

Instalado Zapatero no go-
berno central, o PSC considerou
que xa tiña pasado o momento
de emerxencia, e só ERC defen-
día o cambio de regras Catalun-
ya-España. Os republicanos ne-
cesitaban a CiU, pero CiU non
necesitaba os republicanos, na-
cendo así o Estatuto da Mon-
cloa, como “un paso máis na
conquista da soberanía”, afir-
man os converxentes.

Por outra parte, o líder con-
verxente, Artur Mas, afianzouse
na campaña (logo de tres anos na
oposición) como o relevo sólido
de Jordi Pujol á fronte de CiU.
Un Mas que contou co apoio dos
sectores económicos máis in-

fluentes, que xa non aparece tute-
lado por Pujol nin cuestionado
por Josep-Antoni Durán i Lleida.

Outro que saíu reforzado na
campaña foi Josep-Lluís Carod
Rovira. Até os seus inimigos lle
recoñecen que conseguiu darlle
a volta á súa faciana caricatures-
ca cunha altura política e unha
frescura poucas veces vista na
política catalá. Aínda así, ERC
ten un camiño difícil por diante
para decidir o camiño que em-
prende, comezando polos pac-
tos, que, ao fin é o cabo, tratase
da súa definición como partido,
tratando de unificar as dúas liñas
existentes, agora representadas
polo propio Carod e Joan Puig-
cercós. De momento, en 15 días
lograron borrar en parte a imaxe
de radicalismo que arrastraba
desde hai tempo e que se acre-
centou co “non” ao Estatut. Pero
agora terá que depexar a equi-
distancia que de novo tratou de
gardar entre PSC e CiU.

Non o ten mellor o PSC na
súa eterna lideira entre a auto-
nomía fronte ao PSOE e a súa
adaptación ás políticas do Esta-
do. Pero a nova etapa da políti-
ca catalá tamén vén marcada
porque entre os socialistas, por
vez primeira, a denominada “li-
ña obreirista” tomou a represen-
tación pública e a dirección dun
partido dirixido até o de agora
pola ala máis catalanista e rela-
cionada coa burguesía.

E o novo Estatut? Aínda que
ninguén se lembrase del, o que
se decidiu na xornada electoral
do 1 de novembro foi quen de-
senvolverá o novo Estatut. As-
pecto tan importante case como
a súa propia redacción final na
práctica política.

Por iso comeza tamén unha
nova etapa, pois o punto de
partida é diferente, aínda que
as coordenadas de acción polí-
tica seguen a ser, esencialmen-
te, as mesmas.♦

Unha nova etapa

Artur Mas, J.L. Carod Rovira e José Montilla.



Anuncia-se o debate de uma Lei de Mon-
tes vizinhais em mao común que sustitua
á vigente, promulgada igualmente polo

Parlamento de Galiza. Penso que a sociedade ga-
lega, e particularmente as comunidades titulares
de montes vizinhais, tenhem muito
que dizer na elaborazóm da Lei e
resultaría de importancia que abri-
semos um foro de debate a través
de este mesmo semanario no que
se oferecensem opinions e achegas
a um tema de tanta importancia co-
mo é o monte em geral e particu-
larmente os denominados vizinhais
com uma superficie aproximada de
600.000 has.

Eu adianto a minha opinióm
para abrir o debate se houvera
gente interesada em continualo.

Como postulado básico o re-
conhezimento de que os montes
vizinhais constituem proprieda-
de colectiva privada, fugindo de
este modo de qualquer pretens-
som de particulares ou de inter-
vencionismo administrativo ou
municipalizador.

A Comunidade vizinhal debe
ter existência real, viver com casa
aberta, nom segunda ou terceira
residencia, e com arreigo; a profe-
sionalizazom dos comuneros pen-
so que é importante; um conjunto
de chalets adosados nom pode ser
uma comunidade vizinhal pro-
prietaria de um monte; deve exis-
tir uma relazóm com a agricultura
da maioria dos comuneros, sem
que fiquem fora da comunidade pola sua pro-
fessóm aqueles vizinhos que podam nom adi-
carse a actividade agrícola.

Penso que devería conservarse a reitera-
zóm das notas de inalienabilidade, indivisibi-
lidade, imprescriptibilidade e inembargabili-
dade para reforzar a categoría de nom venais
dos montes e asegurar o seu disfrute aos futu-
ros integrantes do grupo social. Sem prejuizo
de que se podam constituir direitos de superfi-
cie ou arrendamentos ou cesions incluso por
beneficio público (nom exclusivamente por
beneficio da comunidade vizinhal), sempre
que maioritariamente o acorde a Assembleia
e, no caso das cessions, exista um verdadeiro
interese público difícilmente sustituivel. Alon-
garía o prazo para os arrendamentos (que se-

guirian a normativa da Lei do Direito Civil de
Galiza) e excluiría o aproveitamento urbanís-
tico, ainda que limitado e controlado, pola
incidencia que pode ter na propria seguridade
do monte, especialmente em tema de incen-

dios, e polo perigo da sua desa-
parición.

Penso que em determinadas
circunstancias poderiam permu-
tarse  zonas de monte (parcelas
que fiquem fora ou dentro de
umas estradas trazadas de novo
ou reformadas, variazom do cau-
ce nos rios, etc.) e que podam ad-
quirirse terreos limítrofes ou
complementarios ou a realizazóm
de obras, acadando as mesmas ca-
racterísticas de mao común.

E tambem as inversons que
se fizeram de indemnizazons por
expropiazons ou cessom de bens
ou ganancias obtidas na explota-
zóm do monte en outros bens en-
tendo que deverian ter a mesma
considerazóm de vizinhais. 

Para a clasificazóm dos mon-
tes entendo que é aproveitavel  o
actual Xurado de Montes, ade-
quadamente apoiado pola Admi-
nistrazóm para as labores de in-
vestigazóm; procurando melhor
operatividade que a actual, de tal
jeito que os deslindes sejam o
mais acertados posivel, evitando
os inumeraveis processos entre
comunidades vizinhas por ques-
tióm de lindes; seria oportuno dar
mais protagonismo aos vizinhos

integrantes de comunidade vizinhal titular do
monte que se clasifica ou facilitarlhes a toma
de acordos. A Administrazóm forestal devería
proceder a revisar todos os lindeiros dos mon-
tes clasificados que podem gerar tensións pa-
ra procurar estabelecer a linea divisoria mais
ajeitada ou propiciar acordos entre as Comu-
nidades litigantes, evitando costosos proces-
sos judiciais e criar malos entendementos en-
tre comunidade vizinhas. Discrepo totalmente
da regulazóm que para a clasificazom dos
montes vizinhais se estabelece no artigo 57 da
Lei do Direito Civil de Galiza de que poda ser
declarada en virtud de sentenza firme; só ad-
mitiría esta posibilidade, indiscutivel por ou-
tra parte, no eventual recurso contra a clasifi-
cazóm efectuada polo Jurado.

Ponto importante é o dos aproveitamentos.
O destino do monte é principalmente o fores-
tal, de nom ter presente este principio pode-
mos chegar á deforestazóm total destinando
grandes extensions de monte a outros menes-
teres. Nom desbotamos os pastizais nem o
aproveitamento para viticultura, mas sempre
como secundario. Dos beneficios detraer sem-
pre uma percentagem e constituir um fundo de
reserva para investir no proprio monte. O re-
parto de beneficios deverá ser em función do
tempo de pertenza á Comunidade vizinhal se
tratar-se de rendementos de longa producción
(fundmentalmente plantacions arbóreas).
Também é preciso regulamentar, em caso de
que se admitam, aproveitamentos individuais
e temporarios de parcelas.

Desaparecida a comunidade vizinhal (e
por “desaparecer” entenderia que nom fique
nengúm vizinho) pasaria o monte a ser  tute-
lado pola Conselheria correspondente até que
se restabelecese a populazóm e se pasado um
tempo que prudencialmente se estabeleza (e
que entendo poderia ser de dez anos) nom se
integra uma comunidade vizinhal deveria pas-
sar o monte á titularidade da Xunta de Galiza,
com as mesmas características e limitazons.

A Comunidade vizinhal deve ser autono-
ma e livre para regir, administrar e governar o
seu monte, com os mesmos direitos e limita-
zons de cualquer propriedade privada. Mas,
pola sua funcion social a Administrazom pro-
porcionará previamente programas e infor-
mazóm sobre o jeito mais adequado de renta-
bilizar o monte e loitar contra o lume, tanto
de jeito genérico como personalizado, para
aquela comunidade que o solicitara. Ajuda
com recursos financieros e técnicos ás comu-
nidades de montes para po-lo em rendimento.

Interesante resulta ao meu ver a existên-
cia de empresas dedicadas á limpeza dos
montes com aproveitamento do mato e inclu-
so percibindo subsidios se preciso fosse ja
que combatiríamos desde o inicio a posibili-
dade de incendios.

No aspecto fiscal deveria deixar muito
claro que os montes vizinhais nom som “so-
ciedades”, serám em todo caso “entidades”,
polo que deverám ser excluidas do Imposto
de Sociedades. Respecto do IVA aplicar a
mesma normativa que para o regime especial
da Agricultura.

No III Congresso da Advogacía Galega
baralhouse tambem a posibilidade de criar
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‘Interesantes
resultam as
empresas
dedicadas

á limpeza dos
montes com

aproveitamento
do mato e

incluso
percibindo

subsidios se
preciso fosse

ja que
combatiríamos
desde o inicio a
posibilidade de

incendios”

Cartas

A independencia
do SUP

Na páxina 8 d’A Nosa Terra do
día 26, nua información referida á
creación dun corpo de policía pa-
ra Galicia, Rubén Valverde cita o
sindicato policial SUP como pró-
ximo ao PSOE. Non sei en que
fundamenta esta afirmación, pero
falta á verdade.

O SUP é un sindicato indepen-
dente e profesional que non é afín
nin próximo a ningún partido polí-
tico. Entre os seus 30.000 afiliados
a nivel estatal ou os 2.145 a nivel
galego, conviven policías conser-
vadores e progresistas. Así foi
sempre e así seguirá sendo. O SUP
é unha ferramenta para defende-

los intereses e dereitos dos policí-
as. Os únicos requisitos para poder
pertencer a esta Organización, e
que veñen reflectidos nos Estatu-
tos, son basicamente os mesmos
principios contidos na Constitu-
ción e na Lei Orgánica 2/86 de
Forzas e Corpos de Seguridade.

Pero é que ademais resulta
canto menos paradoxo falar de
proximidade ao PSOE, cando
precisamente estamos a criticar o
extemporáneo desta Lei, por cer-
to o mesmo que fixemos cando a
presentou o PP. 

A nosa postura vai por outros
vieiros. Non se poden poñer en
marcha 17 corpos de policía au-
tonómicos nun modelo policial
coma o actual onde reina unha
enorme anarquía competencial.

Cómpre primeiro simplificalo e
racionalizalo.♦

XOSÉ FREIRE
SECRETARIO XERAL DO COMITÉ

FEDERAL DO SUP GALICIA

De alternativas e
encontros na III fase

‘Imos xogar ao pasado,
nada custa recordar”, P. Milanés

Os movementos que se están a
dar no seo do BNG dun tempo
para acó e ás portas da Asemblea
Nacional resultan cando menos
sorprendentemente sospeitosos.
Emporiso, paréceme necesario un
pequeno exercicio de memoria...

“Como se pode pensar en go-

bernar algún día Galiza cando se
está desprestixiando a institu-
ción... Do Bloque non só nos se-
paran cuestións programáticas
concretas, senón sobre da base da
concepción da democracia, da au-
tonomía, da inserción en Europa.
Nós non cremos nun país tercei-
romundista, marxinado... non nos
equivocamos nin de continente
nin de século...” (Camilo Noguei-
ra, A Voz, 13 outubro 1993)

Estas palabras foron a derra-
deira traca “triunfal” dun naciona-
lista aliado cun partido españolista
que logo remataría no P.só.E. Des-
pois viría o retiro. Quen sabe se lo-
go de ingresar na Fronte máis dun
quintacolumnista, para preparar o
seu ingreso, como un heroe, ou un
fillo pródigo. O certo é que nada se

Continúa na páxina seguinte

Propostas perante a próxima
Lei de Montes Vizinhais

NEMÉSIO BARXA

O autor reclama un debate público nas páxinas d’A Nosa Terra e na súa páxina electró-
nica (www.anosaterra.com) sobre o que debería incluír a nova Lei de Montes Veciñais.

Adiviña. ¿Cal é o
galiñeiro no que hai
catro galos. Un ten a
crista branca, outro é
de madeira. Os dous
son os veteranos.
Outro pica moito e
nada come e logo vén
o máis novo que
naceu no 59?

Información sobre
Irak. Continúan os
“enfrontamentos
sectarios”. Un
representante
norteamericano moi
enfadado amenaza
coa retirada do seu
país: “Se o que
queren é pelexar
entre eles que non
conten con nós”.
¡Non, se agora vai
resultar que os
Estados Unidos
interviron en Irak
porque había unha
guerra civil!

Resultado electoral
claro no Brasil. O
socialdemócrata Lula
derrota ao
socialdemócrata
Alckmin.

Un mineiro
asturiano comenta:
“Traballaba na cuarta
galería, até alí
chegaban as raíces
dos eucaliptos”. Un
paisano do norte de
Lugo conta algo do
pasado verán: “O
incendio baixaba
correndo o monte, até
que chegou aos
castiñeiros, alí parou.
O souto é humido,
medra a herba”.
Observación na
autoestrada: despois

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González
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Transcorreron xa máis de dous anos des-
de que, de acordo con Galiza Nova e cos
Comités Abertos de Estudantes (CAE),

a Mocidade pola Normalización Lingüística,
sección xuvenil da Mesa, paralizamos as aulas
dos centros de ensino medio de Galiza en de-
manda do cumprimento íntegro do Decreto
247/95, que fixaba e fixa un mínimo de mate-
rias que impartir obrigatoriamente en galego
alén da Lingua e da Literatura nacionais.

Non era a primeira vez que o estudantado
galego de ensino medio paraba masivamente
as aulas e saía á rúa en defensa de algo tan bá-
sico como o cumprimento da legalidade, neste
caso a lingüística. Mais tivo aquela mobiliza-
ción un resultado importante: por vez primeira
a Consellaría de Educación puña a traballar a
Inspección Educativa no sentido de comprobar
o grao de cumprimento da antedita norma e en-
viar circulares aos centros lembrando o conti-
do desta, sequera fose con escasa vontade de a
facer cumprir en toda a súa extensión. 

No mesmo ano en que se producía aquela
gran mobilización estudantil, 2004, o parla-
mento galego aprobaba por unanimidade o Pla-
no Xeral de Normalización da Lingua Galega
(PXNLG), un plano de traballo nacido co ob-
xectivo de impulsar o proceso de normaliza-
ción do idioma, que parte da constatación de
facto de que dito proceso adoece dunha eviden-
te parálise e que pretende garantir o dereito a
vivir en galego a toda persoa que así o desexar. 

Canto ao ámbito educativo non universita-
rio, o PXNLG fixa para as ensinanzas medias o
obxectivo inmediato de que o 50% das materias
sexan de obrigada impartición en galego. 

Tal obxectivo, vai para dous anos da súa
aprobación, ten unha primeira consecuencia
directa: o desfasamento do actual decreto
247/95 e a necesidade dunha nova disposi-
ción legal que converta en norma o que o pla-
no recolle e posibilite, xa que logo, a súa
aplicación. 

Porén, o PXNLG non habería de ser máis
do que un paso intermedio no camiño cara a un
horizonte legal preciso: a Carta Europea de
Linguas Rexionais e Minoritarias (CELRM),
tratado internacional ratificado unanimemente
en 2001 polo parlamento do Estado (en plena
maioría absoluta do PP), e que estabelece que
o ensino infantil, primario e secundario en Ga-
liza serán normalmente na lingua propia do seu
territorio, quérese dicir, o galego. Unha garan-
tía de primeiro nivel para o noso idioma de
obrigado cumprimento que garante o dereito
esencial a aprender en galego; dereito que se-
gue a ser negado a estudantes e familias en ple-
no 2006 na Galiza, malia estar tan de moda a
“liberdade de educación”. 

A fins do curso pasado un manifesto por
medio do cal esixiamos plenas garantías para
a nosa lingua e os nosos dereitos lingüísticos
así como medidas específicas de galeguiza-
ción do ensino para o novo curso. Porén, es-
te iniciouse e podemos comprobar como a si-
tuación de enorme precariedade do idioma
persiste sen que se artellase medida ningun-
ha para mudar de verdade a situación.

Parellamente ás accións que desde A Mesa
se irán pondo en marcha nos próximos meses,
desde a Mocidade pola Normalización Lingüís-
tica vímonos na obriga de anunciar un calenda-
rio de mobilizacións que comezará o próximo 8
de novembro cun paro xeral durante toda a xor-
nada ao que está chamado todo o alumnado ga-
lego de Secundaria, Bacharelato e Ciclos For-
mativos; un paro que está a recibir múltiplos
apoios individuais e colectivos desde todos os
sectores da comunidade escolar, especialmente
desde o propio estudantado, que, máis unha
vez, está xa a demostrar o seu compromiso e a
súa responsabilidade perante o idioma. 

Agardemos que esta primeira medida de
presión sexa suficiente para virar a situación
e que, ao fin, poidamos comezar a avanzar na
única dirección que realmente nos importa: a
de darlle ao galego o futuro que merece.♦

FRANCISCO XOSÉ REI GARCÍA é membro da
Mocidade pola Normalización Lingüística 

de un mes de auga,
agroman de novo os
eucaliptos, incluso os
medio queimados. Os
piñeiros non, pola
combustión da
resina.

Oaxaca, as banlieu
en Francia. ¿Por que
na era da tecnoloxía,
da democracia
universal, países
democráticos non son
quen de evitar
revoltas,
desesperadas,
decimonónicas? Nin
a prensa de prestixio,
nin a televisión son
capaces de prever as
explosións sociais.

A mocidade
revoltada da periferia
urbana francesa
mostrou a súa
primeira
reivindicación: Que
os policías os traten
de vostede. E, por
suposto, tamén a
viceversa.

Vén de publicarse
un libro titulado:
“1001 libros que
cómpre ler antes de
morrer”. Autores:
Peter Boxall e José-
Carlos Mainer. Ese
mesmo libro xa existía
en inglés, baixo a
autoría exclusiva de
Boxall. A versión en
castelán modificou a
lista, para incluír
novos autores patrios.
Se iso se chega a
facer en Galiza e
alguén engade a
unha lista foránea o
nome, digamos, de
Otero Pedrayo,
habería burlas e
chanzas na prensa de
Madrid, sobre o
localismo galego,
sobre o nacionalismo
de campanario.♦

Roi Cagiao

um Conselho de Montes de Galiza com-
posto por conhezedores dos aspectos te-
rritorial, económico e ambiental, indepen-
dentes e integrado na Administrazom ins-
titucional independente. É tema para dis-
cutuir. Naturalmente ese hipotético Con-
selho trataría de todos os montes, públi-
cos, privados, vizinhais, de varas, etc.

No atinente á luita contra o lume é
perfectamente asumivel a proposta feita
pola Conselheria do medio Rural.

E ja para rematar permitome recolher
uma opinióm que me achega dom José
González Álvarez, vizinho de Gomesende
(Ourense) na que, depois de diversos ar-
gumentos e precedentes, fai uma proposta
ao Parlamento que, esquemáticamente,
consiste em dar maior participazóm aos
vizinhos no processo de clasificazóm e
que recibam a máxima informazóm; que
se modifique o quórum preciso para que
os vizinhos dirimam as suas diferenzas
em conciliazóm; que se posibilite, a pedi-
do das duas partes, a revissóm das clasifi-
cazons erróneas; por-lhe remedio ás situa-
zons criadas polos processos de clasifica-
zóm nos que a prepotencia dos Concelhos
ocasionou perjuizos evidentes ás comuni-
dades proprietarias dos montes; e por últi-
mo que se compense de algún jeito a
aquelas Comunidades vizinhais, proprie-
tarias de montes em mao comúm, que se
virom perjudicadas polos erros notorios
nas clasifcazóns.

Apelo ao Director de ANT para que
facilite a través da sua página web ou das
paginas dos seu semanario o cambio de
impresions, sugerencias, propostas,
ideias, etc. para no seu día achegar um re-
sumo das mesmas ao Parlamento a fin de
que sejam tomadas em considerazóm á
hora de estudar a nova Lei de Montes Vi-
zinhais em Mao Común.♦

8 de novembro paramos
os institutos para que

o galego exista
FRANCISCO REI

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

lle reprochou, dándolle un posto
no estatus interno que nin tiña ga-
ñado nin merecía...

Os acordos entre algúns diri-
xentes de EN e o recén constituído
Consello Nacional na pasada
Asemblea Nacional, entre eles o
seu líder X.M. Beiras, remataron
coa expulsión dos mesmos dun co-
lectivo que nace á sombra do lide-
rado do Beiras, sen un nexo ideoló-
xico común, agás detentar o maior
poder posíbel e afastar do mesmo á
UPG. Cualificativos tan amigábeis
como “traidores” e “vendidos” fo-
ron o agasallo de despedida para
estes históricos fundadores do Blo-
que e de Esquerda Nacionalista.

Non deixa de ser sospeitoso
que logo de entrar no goberno da
Xunta aparecesen novos disiden-

tes internos, que non dubidan en
aliarse, a un e outro lado, a fin de
tomar a “Bastilla”.

Gustaríame poder crer que o
proxecto que encabeza Beiras é sin-
cero, somos moitos os que pensa-
mos que o proxecto común derivou
demasiado cara a dereita, mais non
podemos esquecer que foi el o que
liderou esa deriva con man férrea,
nin tampouco esquecer que Quinta-
na foi o seu delfín, até que como din
na miña terra, saíulle arroás e aban-
donou a presidencia do C.N. “por
non ser un Floreiro”. Gustaríame
crer, se non cheirase terribelmente a
loita pola recuperación do poder
perdido, e a tintura de recuperación
no que envolve a súa mensaxe, non
é máis que unha camuflaxe.

Non esconden nin uns nin ou-

tros a súa tirria contra de Quin e da
“U”, polo que toda a palabraría dis-
cursil non é máis que unha pantalla
de fume. Non teño a preparación
académica nin o currículo de moitos
ilustres que encabezan estas fac-
cións, nin tan sequera son militante.
Pero militei desde o ano 78 nos anos
duros nos que algúns andaban por
sitios moitos máis cómodos. E amó-
lame que pretendan confundir unha
loita de poder cunha desviación ide-
olóxica, sobre todo, que os que pola
súa mocidade descoñecen o que fixo
cada quen e con quen. Tamén me
lembra certos paralelismos aconteci-
dos noutras coalicións, como Es-
querda Unida, onde Cristina Almei-
da e López Garrido acusaron a orga-
nización española de traizón, fun-
dando o Partido Democrático de la

Izquierda (PDI), faltoulles tempo
para entrar no esquerdista P.só.E. Ou
o propio Leiceaga, tan nacionalista e
purista da esencia do Bloque, que
faltoulle tempo para procurar mellor
vida no partido español de maior pe-
gada “galeguista” que morre de-
fendendo o galego de “La Curuña”.
De todos os xeitos, quen sabe se non
foi máis honrado, non enganou a
ninguén, nada que ver con estes sal-
vadores, que a pesar de ter sobrada-
mente demostrado o seu fracaso, se-
guen emperrados en querer facernos
comungar con rodas de muíño. Se
non están cómodos debían de facer
“o Leiceaga”, isto é, irse, seguro que
llo agradece España, e Galiza, non
vexas.♦

FEDERICO L. SANTALLA
(CEE)
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Os berros de
España, España,
aos xogadores
do Barcelona
Màrius Carol comenta en La
Vanguardia (27 de outubro) a
sorpresa do xogador francés,
de orixe antillano, Thuram
ante os berros de “España,
España” dirixidos aos xoga-
dores do Barcelona no último
partido que xogaron no Ber-
nabeu. “Thuram quitoulle
importancia á derrota no Ber-
nabeu, pero explicou que no
inicio do partido ficou des-
concertado ao escoitar a todo
o estadio berrando: España,
España. Por un intre pensou
que era unha forma de darlle
ánimo á alicaida selección
española ou quizais era a
apoloxía do fair play ver todo
un campo berrando unha pa-
labra que podía ser un estí-
mulo para os dous conten-
dentes. Pero, como o barullo
ía a máis e as caras da xente
eran de poucos amigos, pre-
guntou que caramba querían
expresar aquelas ointenta mil
almas voceando a palabra Es-
paña. Non dixo quen (puido
ser Puyol), pero alguén lle
aclarou o aparente paradoxo.
Os ollos desconcertados des-
te cabaleiro nado en Guada-
lupe e con pasaporte francés
son un bo exemplo para os
que badúan desde as antenas
radiofónicas cando alguén
saca a pancarta do Catalonia
is not Spain”.♦

Nova York non
cambiou despois
do 11-S, segundo
Woody Allen
O director de cine Woody
Allen que vén de presentar a
súa última película Scoop, opi-
nou para La Vanguardia (27 de
outubro) sobre os efectos do
atentado do 11-S na cidade de
Nova York. “Cando ocurriu to-
dos me dicían que Nova York ía
cambiar para sempre. Daquela
xa dixen que Nova York non
cambiaría. E a verdade é que se
vostede sae hoxe á rúa e o com-
para con saír á rúa antes do 11-
S, hai seis anos, non nota a di-
ferencia. A xente vai ao partido
de béisbol, ao restaurante, ao
teatro. Non sabería que día foi
antes ou despois do 11-S. Nova
York recuperouse moi ben.

Mais daquela tiña grandes es-
peranzas de que o Goberno se
enfrontase ao problema terro-
rista a dous niveis: en canto á
seguridade e que tamén aborda-
se as cuestións máis fondas do
terrorismo a nivel diplomático.
Pero o Goberno só empiorou as
cousas nos últimos cinco anos.
Con outro goberno talvez teria-
mos visto un progreso: estaria-
mos máis seguros, teriamos co-
llido a algúns terroristas, teria-
mos establecido relacións di-
plomáticas para que o pulo te-
rrorista seña menos agudo... Pe-
ro, ocorreu xustamente o con-
trario. En todo. Non fixemos
máis que inimigos, radicaliza-
mos o Islam, non fixemos nada
para mellorar a nosa segurida-
de. Foi un fracaso gobernamen-
tal a gran escala”.♦

Inundacións
artificiais e
críticas
equivocadas
Xosé Luís Barreiro comenta
en La Voz de Galicia (30 de ou-
tubro) os últimos sucesos oco-
rridos en Galiza, das inunda-
cións aos incendios e a sensa-
ción de improvisación que
transmiten. “As inundacións de
Cee non as produciu o ceo, se-
nón un aterrado de hai corenta
anos que, despois de tapar a de-
sembocadura dos ríos, repartiu
o dominio marítimo en solares
públicos e privados. O de Saba-
rís tamén é artificial, e tamén

trae causa dun estreitamento
progresivo dos aliviadeiros do
Val Miñor. Calquera que vaia a
Poio pode ver como se tapona-
ron todas as torrenteiras que, en
medio dunha paisaxe de infini-
ta beleza, baixaban do Castro-
ve. O caso de Caldas, co río
atrancado pola propia casa con-
sistorial, é sangrante. A cues-
tión dos incendios é o mesmo.
En canto uns se dedican a amo-
rear leña onde non debe estar,
ou a meter as súas casas e fábri-
cas no bosque, os outros gastan
inxentes sumas de cartos en loi-
tar contra os lumes inexorábeis.
A fábrica que contaminou o
Umia estaba nun sitio inverosí-
mil porque alguén a puxo. A Ci-
dade da Cultura empezouse e
dimensionouse sen ter nin pu-
ñeteira idea do que se ía facer
con ela. Os portos exteriores do
norte acumúlanse en menos de

30 quilómetros de costa sen que
ninguén saiba como se van pa-
gar as infraestruturas e como se
vai repartir a súa escasa deman-
da de atraques. E así até o infi-
nito. Facultades inauguradas
hai un decenio están baleiras.
Moitos postos escolares da Ga-
liza interior xamais acolleron
un neno. Magníficas estradas
case desertas compiten con co-
rredoiras cheas de rotondas que
converten as Rías Baixas nun
labirinto interminábel. E, ao
tempo que se constrúen autoví-
as cara O Grobe e Ribeira, in-
sístese en que cómpre deter a
marbellización do litoral. A
xestión dos gobernos mídese
polas súas consecuencias. E to-
do isto ten responsábeis que xa
non andan por San Caetano.
Por iso nos convén dirixir ben
as nosas iras e non confundir-
nos de inimigo”.♦

SANTY / El Progreso, 18 de outubro do 2006.

A NOSA TERRA

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

Woody Allen.



RUBÉN VALVERDE
O BNG acadou un acordo his-
tórico co que Galiza terá unha
policía de primeira, cun desen-
volvemento semellante ao da
policía catalá. Con este pacto, a
Consellaría de Presidencia dá-
lle marcha atrás ao proxecto
publicado a pasada semana
por A Nosa Terra e aposta por
un corpo de seguridade inte-
gral, que irá tendo unha implan-
tación lenta pero progresiva.

A policía autonómica seguirá o
modelo catalán e irá asumindo to-
das as funcións propias dun corpo
de seguridade. O BNG presionou
até última hora o conselleiro de
Presidencia, Xosé Luís Méndez
Romeu, para que aceptase modifi-
car as funcións da futura Policía de
Galiza. Entre as funcións que serán
aprobadas no Consello da Xunta
destacan a de encargarse integral-
mente da seguridade cidadá e de
facer cumprir todas as disposicións
do Estado en Galiza e non só as
leis aprobadas polo noso Parla-
mento. Tamén pasará a encargarse
de todos aqueles aspectos relacio-
nados co ámbito xudicial e non só
daquelas disposicións transferidas
á Comunidade Autónoma. 

Coas modificacións introduci-
das pola Vicepresidencia, a futura
Policía Galega terá competencias
en todos os ámbitos de xeito ini-
cial e poderá ir substituíndo os
corpos de seguridade do Estado
naquelas competencias que vaia
asumindo progresivamente logo
da negociación co Goberno cen-
tral. O proxecto de lei que se pre-
sentará no Parlamento recolle pre-
ceptos ambiciosos que “apostan
pola configuración dun verdadeiro
e efectivo modelo policial autonó-
mico, desbotando as connotacións
de auxilio e apoio, e apostando
efectivamente por unha substitu-
ción progresiva das forzas e cor-
pos de seguridade do Estado”, se-
gundo destacan os nacionalistas
nas súas alegacións, que foron ti-
das en consideración.

Os maiores cambios recóllen-
se no artigo 15 da lei, que é o que
recolle as “funcións” da futura po-
licía. O anteproxecto presentado
polo PSOE recollía que no eido da
seguridade cidadá as únicas fun-
cións da Policía galega fosen a vi-
xilancia e protección de persoas,
órganos, edificios e dependencias
da Comunidade Autónoma, garan-
tindo o normal funcionamento das
instalacións (unha función seme-
llante á que realizaban antes os
axentes de seguridade privada). A
segunda función de seguridade ci-
dadá era a de prestar auxilio nos
casos de accidente ou catástrofe.
Tamén en materia de salvamento. 

O BNG conseguiu que o cor-
po da Policía galega tivese pre-
senza pública efectiva no que na
xiriada policial se coñece como
patrullar as rúas. As funcións que
agora se recollen no proxecto que
se presentará no Parlamento serán
as de protexer as persoas e os

bens, manter a orde pública, vi-
xiar os espazos públicos e prote-
xer e colaborar coas manifesta-
cións e manter a orde pública nas
grandes concentracións humanas.
Polo tanto, a nova policía encar-
garase non só de velar pola segu-
ridade dos cidadáns tendo presen-
za pública nas rúas, senón que ta-
mén haberá un corpo galego de
antidisturbios, o cal marca unha
diferenza substancial coa actual
situación, posto que as ordes de
intervir xa non procederán da de-
legación do Goberno, senón da
Xunta. Un matiz fundamental á

hora de percibir de onde emana o
poder de cara aos cidadáns. 

Facer cumprir as normas
propias e as do Estado

No eido administrativo, as incor-
poracións feitas polo BNG tamén
implican grandes diferenzas con
respecto ao proxecto inicial de
Xosé Luís Méndez Romeu. Antes
o anteproxecto contemplaba só
que a Policía galega se encargase
do cumprimento das leis aproba-
das polo noso Parlamento, así co-
mo dos demais poderes da Comu-

nidade. Deste xeito, as funcións
quedaban restrinxidas a aspectos
como o medio ambiente, os recur-
sos mariños, a caza, a pesca flu-
vial, a ordenación urbanística  ou
a contaminación. A lei reservába-
se unha competencia “estrela”, a
da vixilancia do tráfico. 

As adaptacións feitas logo en-
gádenlle a función de cumprimen-
to das leis e disposicións do Esta-
do aplicábeis en Galiza, polo que
deste xeito pasaría de xeito efecti-
vo a substituír a policía nacional e
a garda civil nestas tarefas. No
proxecto que se vai presentar se-

gue conservándose a competencia
de tráfico, que substituiría o traba-
llo da garda civil. Porén, vai ser
unha competencia difícil de nego-
ciar, xa que se trata dunha compe-
tencia que xera grandes ingresos
nas arcas do Estado.

Todas as funcións
no eido xudicial

O anteproxecto deseñado por Pre-
sidencia inclúa no ámbito xudicial
competencias relacionadas con
delitos sexuais, menores e violen-
cia familiar. Tamén delitos contra
os dereitos dos traballadores, a or-
denación do territorio e a seguri-
dade no tráfico. O proxecto defi-
nitivo inclúe un só punto que dei-
xa aberta a porta a asumir todas as
competencias no eido xudicial, xa
que indica que serán funcións da
nosa policía “todas aquelas que lle
correspondan de acordo co artigo
126 da constitución (as que dicta-
minen os tribunais), a Lei orgáni-
ca do Poder Xudicial e a restante
normativa vixente”.

Ademais das funcións antes
referidas, a nosa Policía poderá
asumir todas aquelas competen-
cias que lle sexan transferidas á
comunidade coa aprobación do
novo Estatuto e aquelas outras
que lle sexan encomendadas. Con
esta disposición, que ten o proble-
ma de ter que negociar co Gober-
no central todo o que se desexe
que sexa transferido, o corpo ga-
lego equipararíase ao catalán en
funcións e procedementos.

Habería diferenzas coa policía
vasca, xa que mentres que o Go-
berno galego coma o catalán van
ter que negociar competencia por
competencia e que a cada unha se
lle asigne unha cantidade de car-
tos que cubra os custos do servi-
zo, os vascos asumiron as compe-
tencias dende un  principio xa que
teñen a posibilidade de descontar
o custo dos servizos do pagamen-
to co pagamento anual que fan no
seu cupo. “O gran problema que
imos ter para asumir máis compe-
tencias vai ser que o Goberno
central estea disposto a pagar un-
ha cantidade que cubra o custe da
función que vai asumir a nosa po-
licía”, explica o conselleiro Xosé
Luís Méndez Romeu.

Tanto é así, que a policía cata-
lá leva quince anos funcionando e
aínda hoxe non ten unha implan-
tación total en todo o territorio,
nin asumiu todas as funcións que
están reservadas na súa normati-
va. O deputado do BNG, Paulo
González Mariñas, lembraba que
a implantación en Galiza vai ser
lenta e progresiva, pero sen per-
der o horizonte final que é o de ir
substituíndo progresivamente os
demais corpos de seguridade do
Estado. Unha substitución que re-
dundaría en beneficio dunha me-
llor eficacia e que axudaría a evi-
tar os actuais problemas de des-
coordinación dos que tanto se
queixan tanto os mandos coma os
sindicatos policiais.♦
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Comparativa entre os tres últimos proxectos de Policía de Galiza

Funcións Proxecto Palmou Proxecto inicial Proxecto definitivo
(2005) Méndez Romeu coas consideracións 

do BNG

No eido ■ Vixilancia edificios ■ Vixilancia de edificios ■ Mantemento da orde pública,
da seguridade cidadá. da administración autónoma. da administración autónoma. protexer as persoas e 

■ Prestar auxilio os bens e vixilancia de todos 
en caso de accidente e os espazos públicos.
en materia de salvamento. ■ As mencionadas 

anteriormente.

No eido da policía ■ Control do tráfico ■ As mencionadas ■ Todas as mencionadas 
administrativa. en vías interurbanas. anteriormente. anteriormente.

■ Control das empresas de ■ Cumprimento de normativa ■ Velar polo cumprimento
seguridade privada. de xogo e espectáculos. das leis e disposicións do 
■ Medio ambiente e ■ Cumprimento das leis Estado aplicábeis en Galiza.
cumprimento doutras aprobadas polo 
competencias propias en Parlamento autónomo.
coordinación con outros
corpos de seguridade.

No eido ■ Casos de violencia ■ O anterior. ■ Todas as funcións que lle
da policía xudicial. interfamiliar e de menores. ■ O relacionado correspondan de acordo

cos dereitos dos traballadores. co estabelecido no artigo 126
■ Ordenación do territorio da Constitución, na Lei 
Delitos contra orgánica do Poder Xudicial e
a seguridade do tráfico. na restante normativa vixente.

Novas funcións. ■ Non se contemplan. ■ Todas aquelas que se ■ Todas as que sexan
lle transfiran, deleguen ou transferidas pola vía do 150.2
encomenden. (competencias blindadas) e 

aquelas outras que se lle
encomenden.

Asumirá competencias en seguridade cidadá e substituirá outros corpos

O BNG consegue para Galiza
unha policía semellante á catalá

Membros da Policía Nacional. A.G.N.



A. EIRÉ
O goberno central négase a que
o goberno galego conceda axu-
das para mellorar a calidade de
vida dos seus cidadáns máis
desfavorecidos, como lle permi-
tiu a Andalucía. Tamén rexeita,
xa antes de aprobarse, a Lei de
Horarios Comerciais de Galiza,
idéntica á de Catalunya, como
recoñece nas cartas que se in-
tercambiaron coa Secretaría Xe-
ral de Relacións Institucionais.

Se non estivese por escrito, pode-
ría semellar que fose unha brinca-
deira no enfrontamento entre par-
tidos políticos. Pero as cartas que
se cruzaron Antonio Losada, se-
cretario xeral de Relacións Insti-
tucionais da Xunta e Enrique Gó-
mez Campo, director xeral de De-
senvolvemento Autonómico do
Estado, non deixan lugar a dúbi-
das: o que lle permite a Catalunya
na Lei de Comercio, o goberno de
Madrid négallo a Galiza.

Recoñéceo Campo en carta
do 24 de outubro a Antón Losada:
“...A problemática formulada era
idéntica, como ben indicas, á que,
no seu día, suscitou a Lei de Ca-
talunya 8/2004 (...) Naquel caso
subscribimos por ambas as partes
un acordo interpretativo, cuxos
termos, se ben permitiron evitar a
impugnación da norma por parte
do Estado, non satisfixeron ple-
namente as nosas pretensións”.

“...As dúbidas manifestadas
pola vosa administración eran fa-
cilmente superábeis na medida en
que existía unha situación idénti-
ca, feito que manifestas compartir,
no que chegaches á conclusión de
que cabía unha interpretación
conforme da problemática formu-
lada (...) Por razóns de igualdade
de trato e oportunidade que estou
seguro compartimos ambas as ad-
ministracións, concordarás comi-
go que esta mesma vía de solu-
ción e nos mesmos termos está
aberta para o proxecto de lei que

impulsa o noso goberno”; contés-
talle Losada o 25 de outubro.

Aínda non houbo resposta.
Seguirá a negarlle o goberno
central a Galiza o que lle conce-
de a Catalunya aínda que non o
“satisfaga plenamente”?

É de subliñar que a primeira
carta do director xeral de Desen-
volvemento Autonómico ten data
do 26 de setembro, cando é aínda
un proxecto de lei a discutir no
parlamento galego. Xustifica esta
misiva para “despexar de antemán
calquera problema que no futuro
se crease” coa súa aplicación.

Quen lle deu o sopro a Ma-

drid dunha lei unanimente apoia-
da polo sector? Foi alguén do
propio goberno galego?

O goberno do Estado consi-
dera que a lei galega permite un-
ha redución da faixa horaria,
adiantando os horarios de peche,
o que impide o cumprimento do
dereito de apertura sen limita-
ción horaria, presente na norma-
tiva básica estatal.

Axudas ás pensións máis baixas

O vicepresidente da Xunta, Anxo
Quintana, segue adiante coa súa
proposta de subir as pensións

contributivas máis baixas para o
2009, malia a negativa tanto dos
seus socios na Xunta como do
goberno central. Os socialistas,
tanto en Madrid como en Com-
postela, sosteñen que é inviábel
co actual ordenamento xurídico.

O BNG rexeita tales argu-
mentos nun informe detallado
tanto no ordenamento xurídico
como na xurisprudencia (antece-
dentes) nos que se basean.

Así, argumentan que nos últi-
mos anos “diversas comunidades
autónomas, entre elas Andalucía,
aprobaron disposicións normati-
vas destinadas a complementar
as pensións dos seus cidadáns,
ben por tratarse de pensións máis
baixas ou ben pola perda de po-
der adquisitivo sufrida polos
seus pensionistas”.

O outro punto de partida de
Vicepresidencia é que non existe
un límite claro e uniforme entre
as atribucións da Seguridade So-
cial e da asistencia social. As co-
munidades autónomas, defenden
os nacionalistas, teñen compe-
tencias para conceder axudas de
tipo social, que é o que pretende
Anxo Quintana para pensións
contributivas máis baixas.

“Non se pretende unha suba
autonómica das pensións, senón
un auxilio para paliar estados de
necesidade nos que se poidan ato-
par os pensionistas residentes en
Galiza que perciben as pensións
nas contías máis baixas”, recólle-
se no informe enviado ao Ministe-
rio de Administracións Públicas.

Estas axudas, ademais de iren
destinadas a paliar situacións de
necesidade, terían un carácter ex-
traordinario e puntual, non se
consolidarían no futuro, o seu pa-
go realizaríase nun ou dous paga-
mentos e correrían a conta dos
orzamentos autonómicos.

Polo tanto, Galiza non debe-
ría ter ningún impedimento co-
mo, no seu día, tampouco o tivo
Andalucía.♦
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Había
unha vez
un xeneral
XOSÉ MANUEL SARILLE

Había unha vez, hai moi-
tos moitos anos, un xe-
neral que se chamaba

Augusto e que desde había
moito tempo quería mandar no
reino no que nacera. Augusto
quería que a súa filla fose un-
ha princesa, os seus fillos prín-
cipes e el igual que un rei
daqueles que houbera nos paí-
ses dos cabaleiros e das fadas. 

Para parecer rei chamou os
seus amigos, que tamén eran
xenerais, e entre todos
conquistaron o palacio do pre-
sidente que antes mandaba.
Augusto levaba bigote
delgado, lentes escuros e desde
aquel día capa de seda, e por
debaixo do abrigo ensinaba o
seu espadón de brillantes. Non
era rico, mais como era previ-
sor, da mesma maneira que as
formiguiñas, el tamén pensou
en gardar durante o verán da
súa vida  aquilo que ía necesi-
tar para un inverno que había
chegar. “Para de vello poder
descansar moito de novo terás
que roubar”, dicíalle a súa do-
na Lucía. “E matar”, retrucaba
el con moita paixón. 

Augusto apoderouse das
mellores xoias e medallas do
país, pero como  era moi cobi-
zoso, quixo tamén o ouro máis
puro da costanera. Reuniu mil
lingotes de vinte e catro quila-
tes e decidiu transportalos para
un banco de Hong Kong, por-
que os seus súbditos odiábano
e querían matalo. Alí, secreta-
mente, o seu director Che Kin
gardounos nas inmensas, escu-
ras e labirínticas adegas do
banco, para que ningún home
honrado do mundo puidese
atopalos.

A Augusto expulsárono
do palacio, pasaron os anos e
sospeitouse que os lingotes
estaban no banco de Hong
Kong, mais Che Kin dixo
que entre tantos botíns de
reis, príncipes e xenerais es-
quecera se algún día gardara
o ouro de Augusto. 

Entón, para atinar co
brillante metal, os súbditos do
seu reino mandaron coller pro-
bas das costras de sangue que
ficara pegado nos lingotes ma-
rroquís, ugandeses, kazakos,
haitianos, arxentinos e de me-
dio mundo e que fixesen análi-
ses do ADN e do RH, para dar
coa nacionalidade das vítimas
e así atopar os lingotes de Au-
gusto e tamén os dos demais
príncipes e xenerais. Pero as
probas non puideron realizarse
porque Che Kin mesturara os
sangues cunha máquina da
limpeza, antes de que os clíni-
cos chegasen a recoller as pro-
bas. Despois o camarada fíxo-
se o sueco, dixo que do ouro e
do sangue non sabía nada e
púxose a traballar coma un
chinés para que os tesouros e
o prezado líquido humoral se
conservasen coa discreción, a
garantía e a neutralidade de
sempre.♦

O goberno central admite para Catalunya e Andalucía
actuacións que rexeita en Galiza

Madrid ponlles trabas
a proxectos de goberno do BNG

Antonio Losada, secretario xeral de Relacións Institucionais da Xunta, e Jordi Sevilla, ministro de Administracións Públicas.



Dise que somos un país de ve-
llos, pero tamén hai mozos. Co-
mo é a mocidade galega?

Un dos grandes erros que se
comete é o de metela toda nun
mesmo saco. A mocidade é moi
heteroxénea e, dentro dela, ató-
pase de todo como no resto da
sociedade. É evidente que hai
trazos comúns que veñen moti-
vados polas condicións de vida
que nos afectan a todos e polos
problemas da sociedade, pero fa-
cer afirmacións como se teñen
feito acerca de se a mocidade é
altruísta ou non, participativa
máis ou menos, é moi complexo.

Se cadra tamén é un tópico
iso de que a xuventude é pasota?

Estou convencido de que é un
tópico porque a experiencia empíri-
ca contradí esa afirmación. Non se-
ría comprensíbel que unha mocida-
de supostamente pasota poida pro-
ducir un movemento como foi a
contestación á LOE en Galiza, que
foi moi importante e superior ao do
resto do Estado. Ou a participación
da mocidade en todo o que tivo que
ver co Prestige, tanto na recupera-
ción das praias como na vertente
reivindicativa. Ou o papel que xo-
gou nas dúas pasadas folgas xerais.
Ou, máis recentemente, co tema
dos lumes. A inmensa maioría dos
que participaron no voluntariado
contra os lumes foi xente nova. To-

do isto non se corresponde co este-
reotipo de pasota. O que é certo é
que as canles de participación son
moi diferentes ás que podía haber
nos anos setenta, por exemplo.
Existe unha criminalización moi
grande de determinado tipos de
participación e as coindicións de vi-
da da xente nova posibelmente
tampouco posibilitan esa partici-
pación. Se cadra agora só se actúa
cando as contradicións son moi
grandes. Cando hai unha guerra co-
mo é a de Irak á mocidade non lle
resulta indiferente e protesta masi-
vamente contra ela. 

Díxenlle o de pasota porque
cando foi toda a polémica do bo-
tellón case foi un tema recorrente.

Si, daquela foi un tema que
deu para escribir moitas páxinas.
Agora que fai un ano das revol-
tas francesas, lembro que un leit
motiv foi preguntarse que pasaba
para que a mocidade francesa es-
tivese loitando contra a reforma
laboral e contra a precariedade e
a mocidade galega estivese mo-
bilizándose para poder beber na
rúa. Tentouse facer un pouco de
caricatura dos mozos de aquí. Eu
non creo que a mocidade france-
sa teña un perfil máis reivindica-
tiva nin teña conciencia maior
que a dos galegos. Pero si é cer-
to que en Galiza hai unhas taxas
moi baixas de participación e de

organización da xente nova.
De haber algunha forma de

despolitización a que sería
atribuíbel?

Hoxe en día, a política pode ser
algo que non estea excesivamente
ben visto nin pola xente nova nin
pola xente maior que pode asocia-
la moitas veces á corrupción, á de-
fensa de intereses persoais ou a un-
ha srie de cousas que non se co-
rresponden co que a política defen-
de moitas veces. Pode existir certo
confusionismo a ese respecto. Se
entendemos despolitización como
que a xente non ten criterio políti-
co para valorar as cousas, eu creo
que non hai tal. Unha persoa que
sae á rúa a protestar contra unha in-
vasión determinada e non contra
outras cousas é que ten un citerio
político aínda que non o saiba. Ou
sexa, despolitización en termos ab-
solutos non hai. Se cadra descon-
fianza, ás veces, contra determina-
das formas de goberno ou contra
determinados partidos.

Coida que os galegos senior
entenden a mocidade?

Nas cuestións fundamentais,
si. Aínda sendo unha mocidade
que ten unhas necesidades moi di-
ferentes ás que pudieron ter as per-
soas maiores, hai moitos elemen-
tos en común. Cando foi o do bo-
tellón, na miña casa, eu preguntá-
balles aos meus pais que facían

eles cando tiñan 18 anos. Irían de
romarías ou farían outras historias,
pero ao final hai un mínimo deno-
minador común e é o de que a xen-
te nova xúntase para divertirse e
en toda a historia deste país o alcol
xogou sempre un papel importan-
te neses procesos de socialización.
Que pode haber mudanzas e que
agora a xente se reúna nun parque
e o consumo sexa máis masivo?
Pois pode ser, pero o principio bá-
sico segue sendo parecido. Hai
cousas que para a xente maior po-
den ser moi difíciles de compren-
der, pero eu coido que calquera
adulto comprende moitas das pau-
tas de comportamento que se dan
na idade xuvenil con independen-
cia de que neste momento hai cou-
sas que, mesmo a min que teño 27
anos, me consta entender e que as
fan rapaces con 16 anos.

Dos problemas que ten en-
riba da mesa, cales son os que
máis o preocupan?

O que máis, evidentemente, o
emprego. Se hai unha dificultade
obxectiva hoxe en día para a xen-
te nova, eu teño clarísimo que é o
emprego. A falta de postos de tra-
ballo, cunha importante melloría
nalgúns aspectos, e as condicións
laborais da xente nova son cousas
que me preocupan especialmente.
Vencellado a isto, coma outro
gran problema, está o acceso á vi-

venda. Se hai dous elementos cla-
ves para a emancipación dunha
persoa son o posto de traballo e a
disposición dunha vivenda, a pe-
sar de que se están a facer esfor-
zos moi importantes en vivendas
de protección pública, axudas, etc.
O que é evidente é que non é doa-
do para ninguén acceder a unha
vivenda, pero aínda o é menos pa-
ra a mocidade. Se se quere facer
política xuvenil hai que facela pa-
ra o conxunto da sociedade cunha
vertente especificamente xuvenil.
O problema do paro e o da viven-
da son problemas do conxunto da
sociedade que teñen translación
específica na xente nova. Nós tra-
ballamos moito, ademais, noutros
aspectos como pode ser todo o
que ten a ver coa sexualidade a
través da rede que estamos a crear
de centros de asesoramento afecti-
vo-sexual, a problemática da pro-
dución artística, etc. Imos facer o
vindeiro mes un proxecto pioneiro
en toda Europa de traballo con
presos menores de 30 anos. Esta-
mos a facer un traballo importan-
tísimo de normalización dos usos
do idioma entre a xente nova ou o
coñecemento cultural, físico e his-
tórico do país. Imos poñer a andar
un voluntariado de acción lingüís-
tica en colaboración coa Mesa e a
Universidade de Santiago. Vimos
de facer un xogo de rol ambienta-
do no antigo Reino de Galiza a
través do cal moita xente nova co-
ñeceu por primeira vez quen eran
o arcebispo Fonseca ou Pardo de
Cela e escoitou por primeira vez
que existiu un reino que se cha-
maba Galiza. Traballamos tamén
na normalización das relacións
con Portugal, algo básico. Tam-
pouco nos esquecemos da sinis-
tralidade automobilística padecida
polos mozos ou das pautas do le-
cer, o consumo de drogas, etc. Na
política xuvenil aplicamos catro
eixos básicos: que sexa transver-
sal, galega e non acomplexada,
que teña corte social e que estea
aberta á participación.

A mocidade entende a polí-
tica que están levando a cabo?

En xeral, si. As cousas que fa-
cemos teñen boa receptividade. O
problema moitas veces é que os
mecanismos de difusión, algo que
estamos mellorando tamén consi-
derabelmente, non son os adecua-
dos. Unha parte considerábel da
sociedade nin sabía que había un-
ha Dirección Xeral da Xuventu-
de. Hoxe xa temos Difusión Xove,
unha revista con 60.000 exempla-
res que é a segunda publicación
por tirada en galego da historia.
Estamos a crear un novo portal da
internet e un novidoso sistema de
mensaxería móbil.

Cando vostede sexa vello
que Galiza lle gustaría ver e cal
é a que pensa que vai existir?

En primeiro lugar, gustaria-
me que estes tres anos do BNG,
que van ser máis, nas políticas
sociais servisen para que cando
eu sexa vello haxa uns servizos
públicos que me van atender ao
xeito. Gustaríame vivir nunha
Galiza soberana que tivese un
modelo social máis xusto. Espe-
ro que sexa polo menos unha
Galiza que, respecto a cando eu
era novo, avanzou moitísimo no
seu autogoberno, na súa concien-
cia nacional, en romper co auto-
odio secular e que tivo un avan-
ce na base material produtiva e
na cualficición do traballo e das
condicións de vida da xente.♦
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Rubén Cela
‘O traballo é o principal problema da mocidade’

PERFECTO CONDE

Rubén Cela Díaz, director xeral de Xuventude e Solidariedade, ten 27
anos e, cando sexa vello, gustaríalle vivir nunha Galiza que desterra-
se o autoodio secular e que fose capaz de atender a xente ao xeito.

P. CONDE



XOÁN COLAZO
É mediodía en Cereixedo. No adro
da igrexa, malia ser domingo, non
hai ninguén fóra dos visitantes, que
un tanto erráticos fixeron por ad-
mirar a torre das campás. E nin-
guén máis ha vir, polo que semella,
este 15 de outubro, nin veciños nin
cura, e resulta bastante difícil de-
terminar cando pode ser un bo mo-
mento para atopar o templo aberto.
Se cadra cando haxa un morto na
parroquia. Un enterro sempre é
apostar seguro nestes casos... Pero
se ollamos para o pequeno cemite-
rio que hai a carón, cuxa porta hai
moito que non abre, e se nos deca-
tamos que as obras nos nichos es-
tán paradas dende hai semanas as
dúbidas aumentan. Que a reitoral
estivese esborrallada xa non sor-
prende e case era de agardar para
quen percorra Galiza adiante, pero
hai unha sensación de silencio, de
silvas medrando sen medo á fouce,
de prados onda o río que xa nin son
de sega nin son de dente, que está
moi lonxe de ser unha realidade
bucólica para converterse en deso-
lación, tristura, desacougo.

No rural galego de hoxe o
abandono e o despoboamento das
aldeas é un proceso que está moi
avanzado. Un proceso que come-
zou a mediados do século pasado
en que rachou o modelo tradicio-
nal de explotación agro-gandeira,
que tan ben estudara Abel Bouhier.
Non se engade o termo forestal
aos dous anteriores pois pouco ha-
bía de forestalismo e moito de in-
tegración do monte como comple-
mento do campo e do gando –va-
lla esta pequena digresión como
lembranza de que punto partimos
nun país arrasado polos lumes. O
problema foi que ante esa marxi-
nación do vello modelo non se
contrapuxo un xeito de desenvol-
vemento alternativo, co cal só ca-
bía agardar emigración, envellece-
mento da poboación e deteriora-
mento das condicións de vida e
das relacións sociais. Até hai pou-
co estas foron incluso as políticas
que se asumiron sen rubor por par-

te do goberno autonómico: un
agro sen futuro que era mellor que
morrese pois non podía progresar.
En moita maior medida se deu es-
te fenómeno cando nos referimos
ás comarcas máis montañosas.

Nos Ancares esta situación dra-
mática no económico e no social
convive cunha natureza de enor-
mes valores, malia que estea a per-
der a variedade e riqueza que lle
proporciona ser un territorio fonda-
mente humanizado. Precisamente
grazas á súa biodiversidade os An-
cares lugueses recibiron o mércores
25 de outubro en París o recoñeci-
mento como Reserva da Biosfera
por parte do buró do Programa
MAB (Home e Biosfera, en inglés)
da UNESCO. O día seguinte o
Consello Internacional de Coordi-
nación do citado programa ratifi-
cou esta declaración na súa décimo
novena xuntaza, ao incluír 25 no-
vas áreas dentro da Rede de Reser-
vas, entre as que se atopan os An-
cares leoneses, a Camarga francesa,
un tramo do río Volga, ou o río Bra-
vo en México, por citar só algúns.
A partir de a nova saltar aos distin-
tos medios un feixe de opinións
producíronse e unha certa contro-
versia xurdiu arredor do asunto.

Unha decisión que aplaudir?

De guiármonos polas reaccións
que se manifestaron estes días a
declaración como reserva da bios-
fera non suporá, no mellor dos ca-
sos, nada bo para a zona nin os
seus habitantes. Os alcaldes dos
concellos directamente concerni-
dos, Cervantes e Navia de Suarna,
posicionáronse abertamente en
contra, e até pensan en recorrer es-
ta decisión ante a Deputación de
Lugo, que foi a entidade promoto-
ra xunto co Ministerio de Medio
Ambiente. Alegan falla de infor-
mación e critican as restricións que
na súa opinión ocasionará para os
labradores. Estes concellos, gober-
nados por respectivas maiorías de
PSOE e PP, xa tombaran unha an-
terior iniciativa semellante.

Algúns veciños mostran a súa
oposición frontal, hai quen opina
que a decisión chega tarde, e quen
sinala que é insuficiente ao apuntar
que o parque natural é o máis lóxi-
co e beneficioso para a zona. Os
medios de comunicación non amo-
san o entusiasmo que decote acom-
paña estes galardóns, e até o move-
mento ecoloxista acolle ben o acor-
do pero matiza que entende as in-
quedanzas da xente de Ancares.

Que ocorre logo? A desinfor-
mación existe e diante dela os rece-
os son normais, máxime cando os
promotores non fixeron o posíbel
por explicar e integrar vontades, so-
bre todo na propia comarca. Fose
isto por oportunismo, por medo ou
por incapacidade de salvar as resis-
tencias que sempre se dan. Mais
non se xustifica o posicionamento
dos alcaldes da zona ao laiárense de
escurantismo cando eles propios
promoven a desinformación dos
seus veciños ao falar das restricións
que traerá a reserva da biosfera. Se-
mellan en todo caso cómodos con
que nada se mova, con ver as alde-
as baleirarse sen remisión.

Reserva da biosfera e
parque natural

A declaración de Reserva da bios-

fera para os Ancares non vai im-
plicar directamente nada a efectos
legais ou de protección, polo tan-
to non leva aparellada unha dota-
ción económica por parte da
UNESCO para accións concretas,
e tampouco supón restrición nin-
gunha. Ten un valor simbólico,
que por certo xa desfrutan Allariz
e as Terras do Miño luguesas xun-
to a 482 zonas de 102 países, e re-
visarase en 10 anos. En calquera
caso o programa MAB foi pionei-
ro, cando se implantou nos anos
70, en procurar o que agora cha-
mamos desenvolvemento susten-
tábel, e en conciliar a conserva-
ción da natureza e o uso dos re-
cursos naturais por parte dos ve-
ciños, cuxa participación na xes-
tión das reservas se promove.

Pode entón criticarse a súa fa-
lla de contido e concreción prácti-
ca, pero é evidente que debe en-
tenderse máis como unha oportu-
nidade que como un problema.
As administracións con compe-
tencias deberían, cando menos,
asumir unhas obrigas para preser-
var e potenciar a biodiversidade e
incluír dentro desta ás persoas, as
súas necesidades e intereses, que
é en definitiva o que veñen signi-
ficar as reservas da biosfera. Pri-
meiramente sería de agardar unha

interlocución aberta e ampla entre
todos os axentes para, nun mo-
mento posterior, definir consen-
suadamente un plano de ordena-
mento e de usos, dotando os re-
cursos económicos acaídos. Con
todo, os primeiros pasos de depu-
tación e ministerio non parece
que vaian por ese carreiro, e exis-
te inquedanza na xente da zona.

O que se enxerga ben ás claras
é que declarar os Ancares reserva
da biosfera é unha medida total-
mente insuficiente, e que para o
único que quizais valla é para re-
lanzar o debate sobre a súa decla-
ración como Parque Natural. Este
é o cerne da cuestión. Non é posí-
bel asumir que o Monte Aloia teña
este recoñecimento e protección e
serras coma os Ancares ou o Cou-
rel permanezan na práctica sen de-
fensa nin proxección dos seus va-
lores. Dende hai décadas sempre
que se puxo o tema sobre a mesa
axitáronse prexuízos dende deter-
minados intereses inmobilistas pa-
ra que no remexido todo ficase co-
mo está. A administración autonó-
mica ten neste desleixo moita res-
ponsabilidade ao non querer ou
non ser quen de facer formula-
mentos serios e pular por informar
e chegar a acordos en que todos
saísen gañando, veciños incluídos.
As dificultades para acadar o ob-
xectivo do parque natural satisfac-
torio para os habitantes dos Anca-
res e de toda Galiza son moitas,
pero adiar a cuestión só fai ali-
mentalas. O que tampouco é posí-
bel é un parque natural para des-
pois de que xa ninguén viva alí;
non existirán os Ancares se, para-
fraseando a Uxío Novoneira can-
do se refería ao Courel, non fica
ninguén para termar dos nomes.

A declaración de parque natu-
ral non é o problema, senón que
fai parte da solución. Como en
tantos outros lugares da nosa terra
as posibilidades de desenvolve-
mento dos Ancares non son doa-
das pero existen. Combinando
políticas rurais e planos asociados
á declaración desta figura de pro-
tección pode impulsarse un bo
aproveitamento dos recursos –se-
xan ambientais, culturais, turísti-
cos, agropecuarios– que xere ren-
das para os veciños da comarca.
Dependerá non tanto da publica-
ción dun decreto como do xeito
de implantalo, que require nego-
ciación e canles de participación
dos ancareses, proxectos racio-
nais con visión estratéxica e me-
dios económicos e de todo o tipo.
Isto require un compromiso polí-
tico que entre todos hai que esixir,
principalmente á Xunta. 

Que o Parque Natural dos An-
cares deixe de semellar un soño
imposíbel depende de nós mes-
mos. Que sexa útil e beneficioso
para Galiza pode ser o froito da no-
sa decisión e non de recoñecemen-
tos de organismos internacionais.

O pasado agosto o albergue
de Campa da Braña pechou. Co-
mo as soidades da igrexa de Ce-
reixedo, como as pallozas teita-
das de uralita de Moreira, como o
grupo escolar de Donís sen cati-
vos este é tamén un síntoma do
esmorecemento da comarca. E
porén está a serra, do Penarrubia
ao Cuíña, cos bosques, os acivros,
os rebolos, os bidos, os capudres,
os piornos. Coa lebre e o lobo, xa
sen a pita de monte, nin case o
oso nin a aguia. Co gando. Co
mel e as castañas. Coas campas,
os cortíns, as aldeas. A xente.♦
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Cataluña
CARLOS AYMERICH

Os primeiros datos coñecidos das eleccións catalás (a esta
hora todos tirados de sondaxes), amosan que todo –ou ca-
se que todo– segue igual que hai tres anos, após os comi-
cios de 16 de Novembro de 2003. Lixeira suba de CiU (en-
tre un e tres escanos, de 47 a 49, fronte aos 46 actuais),
meritorio mantemento de ERC (como moito, á luz dos in-
quéritos, baixaría, mesmo podendo sumar outro aos 23 lo-
grados en 2003), surprendente resistencia do PP (que, no
máximo, baixaría dous escanos a respecto dos 15 que ho-
xe ocupa), previsíbel suba de ICV (engadindo entre un e
tres escanos aos 9 conseguidos en 2003) xunto coa posíbel
entrada do neo-lerrouxismo representado por Ciutadans de
Catalunya. De facto, todos gañan. Todos agás o PSC que
baixa, claramente, entre catro e cinco escanos ficando en
apenas 37 ou 38 deputados. A participación máis baixa que
tres anos antes, mais a responsabilidade principal hai que
buscala, paradoxalmente, no principal prexudicado: foi un
presidentes do PSC, Pasqual Maragall, o que escolleu un
día tan pouco propicio para votar como un mércores feria-
do e, á vista dos datos, José Montilla non foi quen de ilu-
sionar e mobilizar o voto imigrante, un voto que, polo de-
mais, xa dera en anteriores comicios mostras evidentes de
nacionalización, apostando en porcentaxes crecentes por
opcións nacionalistas.

CiU gaña claramente en votos e en escanos no conxun-
to de Cataluña e en todas e cada unha das catro circuns-
cricións. É, sen dúbida, a primeira forza política do Parla-
ment a máis de cinco puntos do PSC de Montilla. Mais fi-

ca lonxe, moi lonxe de obter unha maioría suficiente para
gobernar. Faltaríanlle, no mellor dos casos, entre 20 e 21
escanos para chegar aos 68 escanos, a maioría absoluta na
asemblea catalá. Afortunadamente, o PP non pode chanta-
xear os nacionalistas de CiU cos seus 14 ou 15 escanos. E
só ficarían dúas posibilidades para Artur Mas ser investido
president: ou un goberno nacionalista CiU-ERC ou unha
gran coaligación á alemá entre CiU e o PSC. Non é preci-
so esclarecer cal é a opción preferida polo nacionalismo ga-
lego: sen dúbida, a primeira. Porque, con todas as súas di-
ficultades (vai ser preciso soldar os desencontros dos últi-
mos anos entre as dúas formacións e vai ter que enfrontar
unha oposición activa desde os partidos e o goberno espa-
ñois), é a opción que mellor garante o desenvolvemento e
a aplicación efectiva do Estatut, abrindo un camiño que Ga-
liza terá que percorrer, como sempre, algo máis tarde.

Cabe tamén a coaligación entre CiU e o PSC. Desta

volta un PSC máis PSOE ca nunca. Elemento que sen dú-
bida pode facilitar o acordo: os campos están claramente
delimitados e non hai intersección nengunha entre eles.
Para CiU, a oportunidade de minorar a influencia do PSC
en Cataluña se, en paralelo, se subscribe un pacto de go-
bernabilidade co PSOE en Madrid. O certo é que o nego-
cio pode ser rendíbel para José Luis Rodríguez Zapatero
mais claramente lesivo para os socialistas cataláns, sacri-
ficados, outravolta, no altar dos intereses de Estado. 

Todo está, pois, aberto. En calquera caso, todo indica
que vai ser CiU e non un tripartito resucitado quen marque
a política catalá nesta lexislatura que se abre. En Galiza, en
calquera caso, debemos apostar pola alternativa máis am-
biciosa en termos nacionais e de autogoberno. Porque, co-
mo xa recoñecera Castelao nos anos trinta do pasado sé-
culo, o noso país subirá á locomotora que os cataláns pu-
xeron hoxe, 1 de novembro de 2006, en marcha.♦

Neste outono de tebras en ceos
de choiva e as correspondentes
cheas e alagamentos por mor da
cobiza sobardada de funciona-
rios e políticos na longa man do
desleixo urbanístico, é a hora da
verdade para os partidos que es-
tán a presentar en sociedade os
candidatos nas primeiras cidades
do país de cara ás eleccións mu-
nicipais do vindeiro mes de
maio. E na Coruña non podía ser
menos e xa, a estas alturas do ca-
lendario, están no escenario pú-
blico os cabezas de lista dos tres
partidos con representación edí-
lica no Concello logo de senllas
postas de largo en floridas festas
de sociedade e o desfile pola pa-
sarela da propaganda e a difu-
sión mediática.

Foi o último en comparecer
Henrique Tello do BNG nunha
multitudinaria reunión nun aca-
bado de estrear hotel da zona ac-
tual máis in da cidade, o polígo-
no de Matogrande, e xa antes o
fixeran o actual alcalde polo
PSOE e Negreira, o candidato
do PP. Pero estes feitos que non
deixan de ser máis que aconte-
ceres lóxicos no devir da vida
política, teñen unha lectura máis
profunda se nos detemos en ana-
lizar diversos aspectos que pasa-
rían desenxergados de non repa-
rar neles de xeito máis preciso.
Aspectos que se deben contem-
plar dende a perspectiva da ética
pública e mesmo, do respecto
que se deben á manifestación
pública e institucional.

E vén todo isto a conto de
que persoeiros que detentan car-
gos de capiscolía en entidades
ou organizacións que trascenden
o ámbito estritamente privado e
acadan figura e imaxe común,
aparecen nestes actos arroupan-
do coa súa presenza un candida-
to determinado, e estando a res-
tar credibilidade con este acto, á

institución que presiden. Trátase
dunha carencia ética que dificil-
mente pode conxugarse coa idea
de independencia e obxectivida-
de que lle atribuímos ao desen-
volvemento da actividade socie-
taria en calquera espazo da vida
pública. Pois non serve a argu-
mentación de que se acode a tí-

tulo particular e de que se trata
dunha acción de privacidade
persoal. Cando se accede a un
cargo deste tipo xa se saben as
dependencias que leva consigo o
seu uso pois se é a representa-
ción da entidade en todos os ac-
tos tanto con cargos institucio-
nais como con corporacións e

particulares. E que, por outra
banda, esta eiva de tipo ético en-
tra dentro dese campo da moral
pública que é a garantía última
do funcionamento honesto do
Estado de dereito.

¿Como pode un representan-
te de empresarios ou dirixente
sindical, ou mesmo un delegado

político, darlle apoio a un candi-
dato determinado, nun intre ta-
mén tan determinado como é o
da súa presentación ás eleccións
nas que deberá participar toda a
cidadanía, tanto os que votan co-
mo os que non votan? O con-
fronto cos principios da ética pú-
blica son evidentes e o déficit
dos que así se comportan tamén
o é, polo que o mellor remedio
sería a súa demisión ou destitu-
ción segundo os casos. Pero cla-
ro, para iso hai que ter unha cul-
tura democrática estendida da
que hoxendía carece aínda a no-
sa sociedade e, sobre todo, care-
cen os dirixentes políticos que
son, realmente, o seu reflexo
máis mórbido.♦

Home público e cargo público
MANUEL LUGRÍS

Defender un colectivo cidadán supón unha responsabilidade que impide
abeirarse a un candidato político concreto cando se decide a alcaldía.

A Coruña

Novembro
LOIS DIÉGUEZ

Novembro sempre nos entristece. Mentres a luz se divorcia das
nosas alegrías, as palabras baixan o ton e vanse ensumindo nun-
ha pregaria sen destino. Será a chamada, quizabes, das voces que
noutros días afirmaron as nosas vidas, nostálxicas, cansas, impo-
síbeis pero presentes sempre. O silencio é o puñal máis aguzado,
e a impotencia dos nosos amores esa luz morta de novembro que
estreamos outra vez, fría, adiantada artificialmente nos reloxos
que nos uniforman. Os seres, amigo, que foron, tantos xa, que
responden á certeza do que aínda non queremos aceitar: a nai,
Carme, Manuel Maria, Xulia, Antón… viaxeiros abrigados só
nos corazóns e nas follas do recordo. Como matar, pois, a som-
bra desta luz de inverno? “Pero eu ámovos. Déixovos flores/ que
teñen para vós tremor de verso,/ unha luz de alborada,/ unha mú-
sica inxenua que vos canta”. Devolvémoslle as palabras ao poe-
ta amado, pois el púxoas como pedras nese castelo da dor que ta-
mén sentiu cando os seus seres máis queridos se lle ían. Levare-
mos flores en novembro para que se desfagan na terra en que eles
se volveron.  Mais, non nos aliviarán eses teimosos graíños de
area que nos seguen torturando o corazón. Din que iso é precisa-
mente a vida, esa outra parte escura de novembro. Mais xa sabe-
des: nós nunca nos afaremos ás súas desoladas campás.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Todo indica que vai ser CiU e non un tripartito resucitado quen marque
a política catalá nesta lexislatura que se abre”

José Montilla, Artur Mas e Josep Lluis Carod Rovira.



A. EIRÉ
“Nin unha coma menos que o
Estatuto catalán. Xa cedemos
bastante en aceptar que o noso
Estatuto saía do parlamento
galego o mesmo que o catalán
entrou no Congreso. Se PSOE
e PP queren pactar á “andalu-
za”, que gobernen tamén xun-
tos. Nós deixaremos o goberno”.

Así de contundente se mostra
Carlos Aymerich, voceiro do
BNG no Parlamento, logo de
escoitar o martes, 31 de outu-
bro, as declaracións dos socia-
listas negando o pacto a que
chegaran ambas as formacións
políticas para definir o carácter
nacional de Galiza no novo Es-
tatuto, o luns, 30.

Así llo comunicou, segundo
fontes do BNG, o vicepresidente
Anxo Quintana ao presidente
Emilio Pérez Touriño.

O enfado dos nacionalistas
cos seus socios de goberno é im-
portante. Non entenden como un
acordo entre ambas as forma-
cións é negado ao día seguinte,
nin que é o que pretenden.

Nacionalistas e socialistas re-
únense conxuntamente antes dos
traballos da comisión para che-
gar a acordos e presentar ante o
PP unha posición única do go-
berno. Na reunión do 30 de outu-
bro pactaron o preámbulo e o tí-
tulo preliminar.

Acordan que no preámbulo
apareza claramente Galiza co-
mo nación con tres mencións
mínimas: antecedentes históri-
cos, elementos obxectivos, que
é a parte fundamental (cultura,
lingua, historia e dereito) e “re-
coñecemento de Galiza como
nación no marco constitucio-
nal”.

Isto é o que defenden ambas
as organizacións na comisión, e
así se recolle en acta. Así llo de-
claran tamén Carlos Aymerich e
Ismael Rego á Axencia Galega
de Noticias e a Europa Press esa
mesma mañá.

Pola súa banda, o PP presen-
tou nesta xuntanza un voto par-
ticular no que non se mostraba
en contra da proposta de na-
cionalistas e socialistas, pero
que non podía avalala antes de
que se reunisen os tres lideres
políticos.

Por que primeiro Xaquín Fer-
nández Leiceaga e logo Ismael
Rego negaron o pacto cos na-
cionalistas? Houbo unha camada
desde Madrid que os instou a un
acordo á “andaluza” co PP? Pre-
tenden, unicamente que o presi-
dente Touriño se apunte os méri-
tos logo da reunión cos líderes
do BNG e PP? Existen diferen-
zas no interior do PSOE?

O mesmo Touriño saíu, dal-
gún xeito, a tentar calmar as cou-
sas ao afirmar que o resultado fi-

nal se asemellaría máis ao cata-
lán ca ao andaluz.

Pero no BNG afirman que
“logo de existir un acordo non se
pode dar marcha atrás. Se quere-
mos que o PP acepte as propos-

tas temos que manternos unidos
e firmes nas nosas posicións. Se
queren un Estatuto diferente, es-
tán no seu dereito, que o digan.
Pero que non conten co BNG”,
responde Aymerich.♦
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O PSOE renega un día despois
do pactado na Comisión do Estatuto

O BNG disposto a lle pór fin
á lexislatura se os socialistas
pactan cos populares ‘á andaluza’

Carlos Aymerich, voceiro do BNG.



A.N.T.
O emotivo acto da entrega das
Pedras da Memoria celebrado
na estación marítima de Vigo
comezou con polémica perante
a esixencia de Abel Caballero,
presidente da Autoridade
Portuaria, de que se retirasen
as bandeiras galega e republi-
cana situadas detrás do estra-
do para poder comezar o acto.

A pedra como símbolo imperece-
doiro do recordo para todos aque-
les que axudan a que non se esque-
za. A Pedra da Memoria, galardón
que vén de instucionalizar a  Aso-
ciación pola Memoria do 36 de Vi-
go, entregándollo a dez persoas ou
institucións o 28 de outubro.

O acto comezou con atraso e
con polémica. Abel Caballero
abriría a sesión, como represen-
tante da autoridade Portuaria, que
cedía o recinto para a celebración.
A súa xefa de gabinete esixiu que
se retirasen as bandeiras galega e
republicana, que estaban pendura-
das detrás do estrado no que se ían
realizar a entrega dos premios.

Argumentaban os represen-
tantes do candidato a alcaldía vi-
guesa polo PSOE que non lle fo-
ra comunicado con anterioridade
que ían estar presentes estas ban-
deiras. A maioría dos asistentes
defendía que sacar esas bandei-
ras significaba, precisamente,
deturpar a memoria, pois un acto
destas características, para hon-
rar a memoria de 1936, non ten
sentido sen esas dúas enseñas.

A organización, encabezada
por Xavier Moreda, decidiu final-
mente retiralas, sendo enarbora-
das polo público presente. Con
esta tensión comezou a súa alocu-
ción Abel Caballero entre asubíos
e berros reprobatorios. Un Caba-
llero que non se arredrou e criti-
cou que “algúns dos que falan
agora non pisaron o cárcere nin
sufriron o exilio coma min”. Pala-
bras que arrancaron os aplausos
dun pequeno sector do público.

Caballero preguntouse se “hai
dous anos unha homenaxe como
esta se tería celebrado no Porto ou
mesmo na cidade de Vigo”.

Cando rematou de falar, dúas

persoas do público, alleas á orga-
nización, volveron colocar as
bandeiras no seu lugar, dando pa-
so á lectura do Manifesto pola
Memoria Silenciada que realiza-
ron 13 representantes doutras
tantas asociacións de toda Galiza.

No manifesto esíxense medi-
das para recoñecer os asasinados
e represaliados de 1936, rehabili-
tando a súa memoria. Demánda-
se a constitución dunha Comi-
sión da Verdade e a apertura dos
arquivos militares.

Solicítase dos representantes

galegos que defendan a declara-
ción de nulas todas as sentenzas,
sancións e condenas ditadas polo
réxime franquista.

Tamén se demanda que a lei
obrigue á retirada dos símbolos
franquistas e que estes sexan ca-
talogados e musealizados nun lu-
gar que podería ser o Pazo de
Meirás, do que se esixe a súa de-
volución. Como tamén se recla-
ma a restitución dos bens incauta-
dos, tanto a persoas físicas como
a xurídicas ou aos seus herdeiros.

Tamén se pediu que as admi-

nistracións interveñan na procu-
ra e identificación dos vítimas e
das foxas comúns.

Os dez premiados

Os dez premiados constituían un
abano de persoas que se distin-
guiron pola súa loita pola memo-
ria. A nivel internacional foron
galardoados o Nobel da Paz ar-
xentino, descendente de galegos,
Adolfo Pérez Esquivel, e a dane-
sa Inge Genefke, fundadora do
Consello Internacional para a Re-
habilitación das Vítimas da Tortu-
ra, que non puido desprazarse a
última hora por mor do atraso no
seu avión de Amsterdam.

A conselleira de Cultura,
Ánxela Bugallo, polo seu labor no
Ano da Memoria; Isaac Díaz Par-
do e Xesús Alonso Montero, dúas
das persoas que máis fixeron estes
anos pola pervivencia desa memo-
ria histórica. Como tamén Xosé
Neira Vilas, Mariví Villaverde e o
recentemente finado Luís Noia, así
como o documentalista Xan Leira.

Como institución foi premia-
da A Nosa Terra. O galardón foi
recollido polo seu director, Afon-
so Eiré, que lle deu as grazas á
organización por esta distinción
que “nos vén confirmar a todos
os que formamos parte deste pro-
xecto que cumprimos coa enco-
menda dos nosos devanceiros,
pois para nós, a recuperación da
memoria non é un acto volitivo
como os outros ilustres premia-
dos, senón unha obriga”.

Unha obriga que comezou vai
facer cen anos, “cando nin seque-
ra había memoria, senón que Ga-
liza, como tal, nin existía”, e que
continuou en 1977 pulando pola
“normalización nacional e social
de Galiza, dándolles voz aos que
durante anos estiveran privados
dela” o que levaría a que, logo do
golpe de estado do 23-F, “se nos
aplicase a Lei de Defensa da
Constitución por que non admití-
an que denominase a Galiza co-
mo nación nin a represión dos úl-
timos anos do franquismo e a
transición. Porque a verdade, a
memoria e a dignidade non poden
ter tempo nin fronteiras”.♦
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Oposición
sen
alternativas
XESÚS VEIGA

Quince meses despois
de ocupar as descoñe-
cidas cadeiras da

oposición no Pazo do Hórreo,
o PPdeG fica instalado nun
catastrofismo que, se ben sin-
toniza coas prédicas
apocalípticas do trío Raxoi-
Acebes-Zaplana, non se com-
padece coa experiencia
acumulada por un partido que
patrimonializou a
Administración galega practi-
camente dende o seu
nacemento.

Se alguén repasa as
numerosas iniciativas
parlamentarias que está
presentando o equipo dirixido
por Alberto Núñez Feixóo
comprobará que, nunha boa
parte dos casos, teñen por ob-
xecto demandar información
sobre aspectos secundarios da
xestión gobernamental ou
pedir explicacións sobre epi-
sodios circunstanciais ou
anecdóticos protagonizados
polos altos cargos do Execu-
tivo. Se estivésemos a falar
dunha organización política
carente de pasado
gobernamental poderiamos
entender os límites ou as de-
ficiencias derivadas dunha
prolongada estancia no
deserto da oposición. 

Pero o PP sabe o que
fixo, por activa ou por
pasiva, entre o 1990 e o
2005. E como coñece ben a
pesada herdanza que deixou
non pode pretender desfrutar
do crédito medio dispensado
no seu momento ás forzas
que desenvolveron a
oposición ao fraguismo.

En xaneiro do 2001, ante
a penosa xestión realizada no
asunto das “vacas tolas” e as
graves deficiencias na actua-
ción fronte ás inundacións
rexistradas naquel outono, o
BNG presentou a primeira
moción de censura contra o
goberno de Fraga. O resulta-
do deste episodio foi,
certamente, paradoxal: o sis-
tema parlamentario galego
gañou en calidade democráti-
ca mais o electorado non
premiou a organización
nacionalista polo exercicio
de coherencia practicado. 

¿Por que non presenta
Núñez Feixóo unha moción
de censura se cre realmente
nas catástrofes que predica?
Talvez porque sabe que non
ten alternativas novidosas
que ofrecer. ¿Que propostas
convincentes podería formu-
lar na política forestal, na or-
denación urbanística, na polí-
tica económica, na estratexia
cultural ou nas políticas de
benestar social? Hoxe por
hoxe, o PPdeG só ten unha
forma de recuperar a credibi-
lidade perdida: agardar que o
bipartito cometa un volume
significativo de erros impor-
tantes.♦

A Nosa Terra unha das galardoadas pola Asociación Pola Memoria do 36

Abel Caballero esixe a retirada
das bandeiras galega e republicana
na entrega das ‘Pedras da Memoria’

Tres obras de referencia sobre
A RESISTENCIA GALEGUISTA AO FRANQUISMO

A NOSA TERRA

O siñor
Afranio.
Ou como me rispei

das gadoupas

da morte

ANTÓN ALONSO RÍOS

Os irmáns

Saco.
Ou a loita
galeguista
baixo
o franquismo

FERNANDO SACO

Catro anos

a bordo
dunha illa.
Memoria dun preso

en San Simón

EVARISTO A.

MOSQUERA
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Todo o título VII trata dos contratos, in-
cluindo os arrendamento rústicos, as par-
zarias e o vitalicio.

Os contratos sobre arrendamento rústi-
cos ainda tenhem especial incidencia na
nossa nazom. Tratar de trazer aquí a ca-
suística legal nom tería objecto. Por isso
só a grandes rasgos diremos que se regem
polos pactos das partes, o estabelecido na
normativa propria e polos usos e costu-
mes, nom é precisa forma escrita e estabe-
lecese de forma expresa a aplicazóm su-
pletoria do Código civil; som de conta do
arrendador o pagamento total das contri-
buizons e impostos que afectem á finca;
rege como norma o de dous anos agrícolas
tanto para os arrendamentos sem determi-
nazóm de tempo como para a tácita recon-
ducción, ainda que se pode pactar periodos
maiores e nada impide que menores; o
rendeiro pode desistir do contrato transco-
rridos os dous primeiros anos sem ter que
pagar indemnizazóm, salvo, como em to-
do, pacto en contrario; para caso de morte
do rendeiro, tem direito de subrogazóm no
contrato o conjuge nom separado legal-
mente ou de feito “ou a pessoa coa que
convivia ou convive com uma relazóm de
afectividade análoga á conjugal”, no seu
caso o familiar que convivise com o ren-
deiro e o ajudase na explorazóm do predio
arrendado; ja vemos como a lei equipara a

este efectos o matrimonio e a convivência
de facto. O rendeiro terá direito de tento
ou retracto para o caso de transmissom do
predio arrendado ou de parte do mesmo,
sempre que levase tempo de tres anos a
trabalhalo de jeito pessoal.

Adica este Capítulo I uma 2ª secçom a
tratar o arrendamento do lugar acasarado,
que define como “conjunto formado pola
casa de lavor, as edificazons, as dependên-
cias e as leiras, ainda que nom sejam lin-
deiras, assim como tuda classe de gando,
maquinaria, apeiragem e instalazons que
constituam uma unidade orgánica de ex-
plorazóm agropecuaria, forestal ou mix-
ta”. Aquí estabelece-se para a permanên-
cia um mínimo de cinco anos de prazo, en-
trando em jogo a vontade dos contratantes
para alongar o prazo mínimo. O rendeiro
de lugar acasarado, geralmente conhezido
como “caseiro”, nom tem direito de aceso
á propiedad, tam só um direito de tanteo e
no seu caso retracto para o caso de trans-
missóm onerosa do lugar acasarado, de al-
guns dos predios que o integram ou por-
ciom determinada destes. Em nengúm ca-
so a venda, divissóm ou heranza dos pre-
dios ou lugar acasado alugados perjudicar-
á a permanencia do rendeiro até que fina-
lice o prazo pactado ou, no seu caso, o mí-
nimo estabelecido pola lei.

Trata-se também das parzarias, que

consiste na cessom por um contratante a
outro do gozo de certos bens, pola que se
convem em repartir em partes alícuotas os
frutos; regen-se polo pacto, pola normati-
va legal ou polos usos e costumes; pode
ser agrícola, do lugar acasarado, pecuaria
ou forestal de novas plantacions, define
cada uma das modalidades e assinala co-
mo periodos mínimos do contrato, sempre
que nom houvese acordo ou costume en
contra, os de un ciclo de cultivo para a
agrícola, cinco anos para a de lugar acasa-
rado, um ano a pecuaria e vinte anos a fo-
restal de novas plantacions, em qualquer
caso prorrogaveis por acordo das partes ou
tácita reconducción; no resto é aplicavel a
todas as modalidades a mesma normativa.
Regulamenta as obrigas do cedente e do
parceiro, destino das melhoras, causas de
extinzom e circunstancias que nom dam
lugar a declaralo extinguido (alheamento
ou divissom do obxecto do contrato, mor-
te ou imposibilidade física do parceiro, p.
ex.), e direitos de tento e retracto.;.

Por último o contrato de vitalicio, po-
lo que “uma ou varias pessoas obrigan-se
respecto de outra ou de outras a prestar
alimentos, nos termos que convenham,
em troques da cessom de determinados
bens ou direitos”. Contrato certamente de
frequente uso no rural galego; a norma le-
gal enumera em que consiste essa presta-

zóm que incluirá tanto o sustento como a
habitazóm, vestimenta, asistência médi-
ca, ajudas e coidados, mesmo os afecti-
vos, ajeitados as circunstancias das par-
tes; rege a solidariedade em caso de plu-
ralidade de obrigados salvo pacto em
contra. Necessariamente, para que tenha
efectos fronte a terceiros, deverá constar
em escritura pública. Também a obriga de
prestar alimentos só remata com o faleci-
mento do alimentista, trasmitindo-se esta
obriga aos sucessores do obrigado a pres-
talos. Porem, poderá desistir-se ou resol-
ver o contrato nas circunstancias e com as
condicions que a lei expresa, tanto por
parte do cedente como do cessionario e
tanto se fizera a cessóm ou obriga por
uma ou varias pessoas; neste ponto é de
sulinhar que se a cessom se fizo conjun-
tamente polos dous conjuges, a resolu-
zóm instada polo sobrevivente ocasiona-
rá a ineficacia total do contrato. Destacar,
na eventualidade de resoluzóm do contra-
to, a ineficacia dos alheamentos e grava-
mens realizados polo cesionario, sempre
a salvo fronte a terceiros o disposto na le-
gislazóm hipotecaria, como tampouco
aparece o direito que a legislazóm ante-
rior outorgava ao cesionario á metade dos
ganhos obtidos com o seu trabalho.

Em outra entrega falar-ei  da compan-
hia familiar galega.♦

Noticia da nova Lei do Direito Civil de Galiza 

VIII.- Dos contratos
NEMÉSIO BARXA

Bloqueo
comprometer ningunha convic-
ción política ou moral (e que xa
o fixera o goberno de José Ma-
ría Aznar cando a súa nego-
ciación co “Movemento de Li-
beración Nacional Vasco”). 

Pode que esa parálise gober-
namental forme parte da súa tác-
tica. Ou que sexa parte do “de-
corado” e que, na realidade, hai

un traballo subterráneo con ex-
pectativas máis positivas das que
coñecemos. Iso queremos crer
os que aínda temos confianza na
vontade política deste goberno. 

Porque a alternativa que te-
mos diante é a de que a dereita
está a gañar a partida, que o go-
berno sente pánico das acusa-
cións delirantes da oposición e
que está a punto de desperdiciar
unha grande oportunidade de
resolver un dos grandes proble-
mas herdados do franquismo.♦

(vén da páxina 40)

A.N.T.
A policía detivo nunhas horas o
rapaz que matou un mozo en
Vigo na noite do sábado ao do-
mingo 29 de outubro. Días des-
pois producíronse novas deten-
cións e algúns ingresos en pri-
sión. Dada a nacionalidade co-
lombiana do autor e a orixe

moinante da vítima, algunhas
fontes sinalaron a posibilidade
dun conflito entre grupos étni-
cos e nacionais. De momento,
nada disto se confirmou e o en-
terro de Xosé Viéitez resultou
tenso pero tranquilo. Sosegada
tamén foi a noite de Samaín,
onde unha discreta e suficiente

presenza policial garantía a se-
guridade. Como en moitos des-
tes casos, a repercusión nos
medios de comunicación incre-
mentou o dramatismo do suce-
so e nesta ocasión puxo no pun-
to de mira a unha comunidade
latinoamericana que no noso
país demostrou ser pacífica.♦

A policía detén o asasino do rapaz de Vigo



É mariñeiro, leva vinte e cinco
anos pescando e máis de sete
coma capitán de diferentes bu-
ques que faenan o bacallao de
profundidade. O 6 de setembro
do 2005 foi apresado por unha
patrulleira australiana en augas
internacionais xunto ao seu
compañeiro, o capitán de pesca
do Tarumán. Dende ese mo-
mento comezou para ambos os
dous un inferno que rematou hai
unhas semanas cando por fin os
dous mariñeiros de Marín con-
seguiron volver as súas casas. 

A súa odisea comezou o 26
de xuño do 2005. Atopábanse fa-
enando en augas internacionais
nalgún punto entre o sueste asiá-
tico, Australia e Nova Celandia.
Levaban máis de un mes nesa
zona, soportando ventos de máis
de 40 nós (case 80 quilómetros
por hora) e ondas de nove me-
tros. “O temporal non nos permi-
tía sacar o palangre, pensabamos
que nesa zona íamos perder a
marea e incluso o barco, así que
decidimos mudarnos a mellores
augas”, relata o capitán, que pre-
fire gardar o anonimato por te-
mor a represalias.

Nese momento, o capitán ti-
vo que tomar a decisión de qué
rumbo escoller para cambiar de
augas. Para protexerse do tem-
poral elixiu unha ruta situada
entre Australia e Nova Celandia
capeando (collendo o mar de
fronte). Nese momento, mentres
estaban atravesando esa zona,
foron avistados por un avión
das forzas aéreas de Nova Ce-
landia, que contactou co barco
preguntándolle que facían na
área. O capitán respondeulle
que estaban cruzando e que en
ningún caso estaban faenando.
Versión que no xuízo avalaron
11 dos 12 tripulantes do avión.
As fotos tomadas dende o apa-
rello tampouco demostran que
en ningún caso os mariñeiros se
atopasen en situación de faena.
“Era impensábel que puidése-
mos sacar os aparellos con
aquel vento e aquela mar. Sin-
xelamente, de térmolo intenta-
do, racharía”, explica o capitán.
O avistamento produciuse o 27
de xuño do 2005.

Unha vez superado o tempo-
ral, o barco chegou a un cala-
doiro virxe con abundante baca-
llau de profundidade. “Foi un
achado noso, no que chegamos
a capturar até catro toneladas ao
día”, conta o capitán. Perante a
escaseza de gasóleo, o barco, un
buque mercado en Dinamarca,
de clase A, preparado para ra-
char xeo e que navegaba con

bandeira de Camboxa, dirixiuse
a recargar combustíbel a Singa-
pur. Unha vez os tangues cheos,
volveu buscar o punto do cala-
doiro, que está a unhas 760 mil-
llas de Australia e polo tanto, a
todos os efectos, son augas in-
ternacionais.

Xogo de bandeiras

As adegas estaban case cheas
cando a comezos de setembro o
radar do barco detectou outra
embarcación que se dirixía cara
a eles. Temendo que se tratase
doutro pesqueiro, o Tarumán re-
colleu os seus aparellos e em-
prendeu a marcha para que non
fose localizado o seu caladoiro.
“É algo habitual entre os pes-
queiros que cando descobres un
caladoiro usemos movementos
de distracción para que non ve-
ñan máis pesqueiros a esquil-
malos”, conta o capitán.

O barco que detectou o radar
do Tarumán pasou de longo pe-
ro aos dous días volveu apare-
cer a unhas 15 millas. O barco
capitaneado polos galegos vol-
veu coller os aparellos e foi ao
encontro do buque detectado
para ver se pasaba de longo. Pe-
ro non foi así. Era unha patru-
lleira do goberno australiano
(aínda que con bandeira norue-
guesa) que obrigou o Tarumán a
deterse. Desde a patrullleira,
dunha eslora semellante á do
Tarumán indicaron que ían su-

bir a bordo. O capitán negouse a
parar motores porque estaban
en augas internacionais, pero
foi ameazado con ser abatido a
tiros. “Dixerónnos que tiñan
permiso de Camboxa para ins-
peccionar o barco, cousa que
non era verdade, como logo re-
coñeceron no xuízo”, explica o
capitán.

“Invitáronnos a acompaña-
los a Port Howard baixo amea-
za de pistola e impedíronos cha-
mar por teléfono. Tivémoslles
que mentir e dicir que as nosas
mulleres estaban preocupadas e

conseguimos contactar cos ar-
madores, que son uruguaios. En
todo o momento indentificáro-
nos como cidadáns españois,
pero ao ter bandeira de Cambo-
xa non nos respectaron. Os aus-
tralianos só están asustados can-
do se trata dun barco chinés.
Con eses si que non se atreven a
meterse”, conta o capitán.

Unha vez en terra foron le-
vados a Sydney e interrogados
polos superiores de pescaría. A
acusación que pesaba contra
eles era a de pescar en augas
australianas entre o 24 e o 27 de

xuño. Ese día do interrogatorio
era 6 de setembro. Os capitáns
negárono, pero os australianos
acolléronse a que viron unhas
notas nos papeis de ruta que in-
dicaban que pasaran por augas
australianas. “Eran só marca-
cións. Nunca negamos que pa-
saramos por augas australianas,
pero o dereito de paso na mar é
usado habitualmente. Incluso
pasamos por augas arxentinas
con bandeira das Malvinas e
nunca pasou nada. Non é nin-
gún delito”, explica o capitán de
Marín.♦
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Relato de dous capitáns de Marín apresados en augas internacionais

Un ano prisioneiros en Australia

Unha vez detidos, foron levados
a un almacén durante catro días
antes de que se celebrase unha
vista previa. Logo do xuízo pre-
liminar o xuíz decretou que os
capitáns tiñan que ingresar nun
campo de refuxiados, acusados
de emigración ilegal. “Non en-
tendiamos por qué nos metían
alí, porque a nós metéronnos
eles naquel país. Alí un campo
de emigrantes é parecido a un
campo de concentración. Hai
xente que leva alí máis de nove
anos sen ver un xuíz”, explica o
capitán do Tarumán.

“O xuíz asegurou que cando
a nosa empresa pagase unha
fianza de 20.000 dolares austra-
lianos (11.500 euros) poderia-
mos quedar en liberdade provi-
sional á espera do xuízo”, ase-
gura. Porén, esa mesma tarde
foron levados a unha prisión de
máxima seguridade, da que non

saíron até pasado un mes. Na
penitenciaría de Silver Water
afirman ter presenciado como
destripaban un reo. Grazas á co-
laboración dunha funcionaria de
orixe uruguaia conseguiron que
a súa estancia fose menos dura
aínda que “só comiamos un
sandwich pola mañá e un prato
de comida requentada pola tar-
de. Ademais, só tiñamos cinco
horas fóra das celas, logo esta-
bamos illados coma cans”, rela-
ta o mariñeiro de Marín.

Unha vez que a empresa
uruguaia depositou a fianza, os
mariñeiros saíron á espera dun
xuízo. Non obstante, a vista foi-
se atrasando e tiveron que sufra-
gar dos seus petos a estancia en
Sydney durante case un ano, xa
que finalmente se celebrou en
agosto. “Pagabamos 350 dola-
res cada semana por un ruín
cuarto. Ademais, as autoridades

tíñannos vixiados continuamen-
te. Non podiamos facer nada e
debiamos acudir todos os días a
fichar. Se es estranxeiro, en
Australia non tes ningún tipo de
dereito”.

Sen barco nin bacallau

No xuízo os dous capitáns foron
condenados a pagar unha multa
de máis de 55.000 dolares cada
un (30.000 euros) e as autorida-
des australianas quedaron co
barco e coa mercadoría acollén-
dose a unha lei australiana que
indica que se pasas polas súas
augas e resultas sospeitoso, o
barco pode ser requisado. “A
súa é unha lexislación pirata”,
conta o capitán.

Segundo os dous galegos,
atrás deste apresamento atópase
a política que a empresa Pesca-
nova está a facer naquel país.

“Controlan o ministro de pesca
para impedir que ningúen máis
faene en augas próximas ás sú-
as. Queren os caladoiros só pa-
ra eles. De feito, a mercadoría
que nos embargaron comprou-
na Pescanova a través da súa fi-
lial, Austral Fisheries por unha
cantidade ridícula. Tiñamos
143 toneladas e mercáronas por
1,6 millóns de dólares australia-
nos (algo menos de un millón
de euros), cando eles véndenlle
o quilo de bacallau de profundi-
dade aos americanos por 30 dó-
lares o quilo”. 

Os mariñeiros están indig-
nados co trato recibido durante
este tempo por parte das autori-
dades australianas e aseguran
que tan só queren recuperar o
seu crédito. “Seguro que o bar-
co o acaba mercando Pescano-
va por unha cantidade ridícu-
la”, asegura.♦

‘Se es estranxeiro, alá non tes ningún dereito’

RUBÉN VALVERDE
Dous mariñeiros de Marín foron apresados en augas inter-
nacionais polas autoridades australianas. Alí permeneceron
recluídos nun campo de emigrantes ilegais e nunha prisión
de máxima seguridade. O xuízo condenounos a pagar máis
de 30.000 euros e o seu barco, o Tarumán, foi confiscado. Os
capitáns aseguran que atrás de todo o acontecido está a em-
presa Pescanova, que segundo eles, controla todo o mercado
de peixe naquel país a través da empresa Austral Fisheries.



H.V.
Os institutos están chamados a
un paro durante todo o día do
mércores oito de novembro con-
vocado polas Mocidades da Me-
sa pola Normalización Lingüísti-
ca. A denuncia do incumprimen-
to da lexislación en materia ensi-
no de galego é a razón da folga.

O lema deste acto reivindicati-
vo é “Paramos os institutos pa-
ra que o galego exista”. Inicial-
mente, a mobilización estaba
convocada conxuntamente po-
los Comités Abertos de Estu-
dantes, Galiza Nova e as Moci-
dades da Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística, pero cuestións
organizativas levaron a que se-
xan as Mocidades da Mesa os
únicos que convocan. No entan-
to, nas comarcas haberá actos
nos que participarán outras en-
tidades.

As Mocidades da Mesa re-
claman a protección dos derei-
tos lingüísticos do alumnado
para que poda recibir as clases
integramente en galego. O Con-
greso ratificou en 2001 a Carta
Europea de Linguas Rexionais
e Minorizadas. Así, este tratado
internacional pasou a formar
parte da lexislación española.

No seu articulado sinálase que
os estados asinantes teñen que
garantir a posibilidade dos estu-
dantes de recibir clases integra-
mente na lingua minorizada.

Porén, nin se cumpre este
tratado nin outras leis e disposi-
cións que teoricamente prote-
xen o galego no ensino. Tanto o
Decreto 247/95 como o Plan de
Normalización Lingüística in-
clúen mínimos de uso do gale-
go nas aulas que non se alcan-
zaron. O Decreto 247/95 pro-
mulgouse en 1995 e garante
clases en galego nalgunhas ma-
terias pero non se cumpre na
súa totalidade. Nalgúns casos,
non hai nin libros de texto para
as materias que deben estar na
nosa lingua. Só a partir de
2001, tras unha folga estudan-
til, a Administración comezou a
avisar os centros de que teñen
que atender o cumprimento da
lexislación no referente ao idio-
ma. Posteriormente a esa data,
aprobouse un Plan de Normali-
zación que tampouco alcanzou
un grao de cumprimento rele-
vante.

Os incumprimentos reitera-
dos da lexislación e dos dereitos
lingüísticos dos alumnos cha-
maron á Mocidade pola Norma-

lización a convocar este paro.
“Só reclamamos que deixen de
conculcar a lei”, recalcou a por-
tavoz deste colectivo, Iria Tai-
bo. A situación de falta de ga-
rantías neste eido levou ás Mo-
cidades da Mesa a sinalar que “a
Consellaría de Educación man-
tén o modelo lingüístico máis
retrógrado de todo o Estado” e
que está a colocar o galego
“nunha situación de inferiorida-
de” fronte ao español. 

Por outra banda, Iria Taibo
tamén indicou que a campaña
previa á celebración do paro está
a resultar positiva. “Estamos a
enviar materiais, temos reunións
nas distintas comarcas e recibi-
mos moitas peticións de infor-
mación”, dixo a representante
das Mocidades da Mesa. Esta or-
ganización conta cun seguimen-
to masivo do paro.

A folga está convocada en to-
do o ensino medio, público ou
privado. De todos xeitos, as difi-
cultades de exercicio do dereito
á folga por parte do alumnado da
privada fan agoirar un seguimen-
to moi escaso nos centros que
non son públicos. Mesmo as Mo-
cidades da Mesa están a insistir
nunha campaña orientada aos
institutos públicos.♦

Subvencións
MANUEL CAO

A sucesión de catástrofes producidas en Galicia nos últimos tem-
pos (naufraxios, incendios, anegamentos, etc) estase a converter
en fonte importante de iniciativas para os axentes políticos e pa-
ra o goberno. Tales sucesos, aparentemente imprevistos, están a
converterse xa nunha constante na acción política e institucional
galega de xeito que os axentes sociais e económicos e os orga-
nismos institucionais semellan xa perfectamente adestrados nun-
ha estratexia acción-reacción con demandas de axuda para o ené-
simo desastre local, sectorial ou autonómico atendidas con máis
ou menos rapidez utilizando un dos instrumentos máis podero-
sos da acción político-institucional: as subvencións. 

O incremento do gasto público por parte das institucións de
goberno nas sociedades democráticas occidentais confírelle un
formidábel poder aos xestores das políticas públicas pois non é di-
fícil atopar necesidades que satisfacer e elixir aquelas que renden
maiores réditos político-electorais en lugar daquelas que poderí-
an ser máis rendíbeis dende o punto de vista económico e social
global. Certamente, unha situación catastrófica é un bon momen-
to para implementar as axudas correspondentes e case nunca exis-
ten reticencias por parte da sociedade á contribución de recursos
públicos chegándose, ás veces, a desencadear unha vaga de so-
lidariedade social materializada na achega de fondos privados. O
feito de que exista unha necesidade non impide facer certas pre-
guntas sobre as características, causas e consecuencias das catás-
trofes, máis que nada para instaurar políticas e medidas preventi-
vas que minimicen a posibilidade de que se repitan. Para o poder
político, os desastres tenden a afortalar a acción de goberno, agás
casos de neglixencia ou incompetencia manifesta e activa por par-
te dos xestores públicos, pois permiten poñer en marcha medidas
que só tenden a restaurar unha situación preexistente e perfecta-
mente recoñecida. Non é necesario deseñar estratexias nin ac-
cións novas que sempre teñen un risco senón que se trata dunha
actuación estritamente conservadora. Nas sociedades máis diná-
micas e avanzadas existen sistemas de prevención que lles afec-
tan ás áreas de goberno e ás responsabilidades públicas e priva-
das. Por exemplo, en países con risco de terremotos, ciclóns ou ti-
fóns (o Xapón, California, Cuba, etc) os gobernos xa teñen dese-
ñado un protocolo de actuacións e medidas que se activan unha
vez que as institucións de seguimento meteorolóxico –habitual-
mente, moi fiábeis– detectan a posibilidade dunha catástrofe na-
tural con danos a persoas, equipamentos ou inmóbeis. 

En Galicia, en troques, a lotaría natural semella actuar afec-
tándolles a localidades ou áreas territoriais sen que a previsión poi-
da reducir os efectos dunha situación catastrófica que, en principio,
podería influír negativamente tanto na economía como na popula-
ridade dos gobernantes. Talvez, as estratexias de busca de rendas
están xa tan asumidas polos axentes sociais, políticos e institucio-
nais que non hai incentivos a avanzar cara a estratexias e deseños
de políticas creativas e activadoras cara á utilización rendíbel dos
recursos naturais do país, sendo máis interesante dende o punto de
vista político-electoral priorizar o mantemento do status quo con
políticas paliativas, conservadoras que aceptan a desorde natural e
só pretenden respostar a situación imprevistas que poidan alterar a
situación preexistente que sempre se considera axeitada e da que
case ninguén aparece como responsábel. Este modelo de políticas
públicas caracterízase pola inercia da acción de goberno, sen ob-
xectivos e prioridades novas e ben especificadas e coa utilización
masiva de instrumentos como as subvencións que permiten mo-
delar a sociedade civil cara a estratexias xeneralizadas de busca de
rendas e incrementar o poder da burocracia minimizando o alcan-
ce e consecuencias dos cambios políticos.♦

‘O incremento do gasto público por
parte das institucións de goberno nas
sociedades democráticas occidentais
confírelle un formidábel poder aos

xestores das políticas públicas”
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P. VILABARROS

O oito de novembro
convocado polas mocidades da Mesa

Paro nos institutos para
defender o ensino en galego

Vén sendo habitual que os xestores das Caixas de
Aforros, nas súas comparecencias públicas, falen
permanentemente da procura de eficiencia por par-
te destas entidades. Todo o mundo está de acordo
en que as caixas, como calquera empresa, deben
procurar unha xestión eficaz dende o punto de vis-
ta empresarial, pero tamén
socialmente.

Outra cuestión é o ratio
que mide a “eficiencia” á
que se refiren os xestores
das caixas de aforros, que
consiste na porcentaxe dos
ingresos que absorben os
gastos. Como é lóxico, me-
llorar esta eficiencia pasa
por incrementar os ingresos
e reducir os gastos.

A banca privada ten
ratios de eficiencia maio-
res que as caixas, e por iso
dende a Confederación
Española das Caixas de
Aforros (CECA) teñen
elaborado unha nova polí-
tica que pasa por incrementar e estender as comi-
sións repercutidas aos clientes e, por outra parte,
reducir os gastos de persoal.

A extensión do cobro de comisións aos clien-
tes por parte das caixas de aforros é socialmente
inxusto, increméntanse as comisións cobradas a
quen menos ten (pensionistas, parados, pequenos
aforradores, etc.), xa que por motivos comerciais
exímese do cobro a grandes clientes. Estender o
cobro de comisións nas caixas de aforros signifi-
ca que pague máis quen menos ten, o que choca
co motivo fundacional das caixas de aforros: faci-

litar a integración financeira das persoas máis
desfavorecidas.

En canto á redución dos gastos, a maior partida a
representan os gastos de persoal, polo que a propos-
ta pasa por introducir un novo modelo de xestión de
recursos humanos máis precario: reducir e substituír

o salario fixo por retribu-
cións variábeis, incremen-
tar e abusar da temporalida-
de e reducir o número de
traballadores incrementan-
do as cargas de traballo.

Con este novo modelo
“eficiente”, os clientes ter-
minarán por pagar máis
por un peor servizo.

O Fondo Monetario In-
ternacional, o Banco Cen-
tral Europeo e algunhas
voces dentro da Comisión
Europea apostan pola pri-
vatización das caixas de
aforros e a súa transforma-
ción en bancos.

Continuar cunha xes-
tión bancarizante é dar argumentos a quen de-
fenden que as caixas sexan privatizadas e saian a
bolsa. Se funcionan igual que os bancos, deben so-
meterse á disciplina do mercado, argumentan os
axitadores neoliberais.

Pola contra, procurar un modelo de xestión pro-
pio e sustentábel socialmente é garantir a viabilida-
de das entidades de aforro cara ao futuro. Ese é o
gran reto pendente nas caixas de aforros galegas.♦

CLODOMIRO MONTERO MARTÍNEZ é secretario nacional
da CIG de Banca e Aforro.

A eficiencia nas caixas de aforros
CLODOMIRO MONTERO

‘Estender o cobro
de comisións nas caixas

de aforros significa
que pague máis quen menos ten,

que choca co motivo
fundacional: facilitar

a integración financeira
das persoas máis desfavorecidas”



DANI ÁLVAREZ / BILBAO
Nun intre no que o goberno es-
pañol ten dificultades para
manter a ilusión sobre as posi-
bilidades de paz en Euskadi, a
ETA fai xestos públicos para
reivindicar o seu protagonis-
mo político e evitar que Bata-
suna tome por completo as ré-
deas das demandas abertzales.

José Luis Rodríguez Zapatero
vén insistindo desde antes da pro-
pia declaración de alto ao fogo
permanente por parte da ETA de
que o proceso de paz será “longo,
duro e difícil”, e os feitos confir-
man que un fenómeno de violen-
cia terrorista que se mantén desde
hai máis de corenta anos, vinte e

cinco deles en democracia, non é
algo doado de clausurar nin pre-

senta menos atrancos simplemen-
te porque a conxuntura sexa favo-

rábel á maioría das partes. Nas
dúas últimas semanas déronse
dous acontecementos que acen-
deron de novo a luces vermellas
de prepocupación na Moncloa e
no seo dos partidos vascos: o rou-
bo de armas por parte da ETA en
Nimes, Francia, e a aparición
duns documentos en Zarautz
(Guipúscoa) con datos sobre os
movementos de 14 concelleiros
do PNV e EA e seis policías mu-
nicipais da localidade. Non é do-
ado dar unha explicación a estes
feitos que encaixe coa lóxica dun
proceso de paz, pero pódense
apuntar varios factores que axu-
den á comprensión dos feitos.

O primeiro que hai que ter en
conta á hora de analizar isto é
que a lóxica dunha organización
armada non é a mesma que a dos
partidos políticos democráticos
instalados no sistema. Os segun-
dos respostan decote ás exixen-
cias da sociedade, e impulsan
medidas políticas para acomo-
darse á evolución das súas socie-
dades, mentres que unha organi-
zación armada só pensa na súa
propia supervivencia e en condi-
cionar a vida política. Nas horas
posteriores ao roubo da armaría
francesa houbo quen cuestionou
a versión policial que apuntaba á
ETA: púñase en dúbida esa ver-
sión porque poucas horas antes
do trascendental debate sobre o
proceso de paz na Eurocámara
non encaixaba que a organiza-
ción lle dese folgos ao PP. Non
embargante, podemos lembrar
cantas veces a ETA axudou a de-
rrubar as estratexias dos progre-
sistas e nacionalistas democráti-
cos. Sen ir máis lonxe, de botar-
se unha ollada ás hemerotecas,
atoparemos, entre o 1996 e o
2004 infinidade de situacións di-
ficultosas para o PP –Prestige,
guerra do Irak, ofensiva antina-
cionalista, etc.– que eran silen-
ciadas porque a ETA aparecía na
escena asasinando ou emitindo
un comunicado que derrubaba os
argumentos de quen pretendían
avanzar en procesos de sobera-
nía ou progresismo.

Polo tanto, este primeiro ele-
mento é importante: a ETA com-
proba como Batasuna comeza a
facerse coa vangarda da esquerda
abertzale e os sectores máis recal-
citrantes da organización resísten-
se a pasar o relevo. A ETA non
quere asumir que neste proceso
non lle toca condicionar a política
nin tutelar os debates como sem-
pre fixo até agora. Os que veñen
exercendo a violencia aínda non
están maduros para quedar en se-
gundo plano e, por suposto, resís-
tense a desaparecer da escena. Por
iso rouba 350 armas: para lanzar
un aviso, para entoar o son do cor-
no da guerra. Mais a ETA ten un
problema que fai os seus esforzos
inútiles, leva catro anos sen dispa-
rar as súas pistolas, polo tanto que-
da en evidencia que o roubo de ar-

mas é un simple xogo floral. Eles
saben, e os demais tamén, que as
súas pistolas xamais volverán ser
disparadas contra o adevrsario po-
lítico porque iso sería a súa auto-
destrución, e unha organización
terrorista prefire desaparecer de
xeito voluntario antes que ser de-
vorada polas institucións e polos
seus fillos políticos, Batasuna.

Outra cousa sería que a ETA
estivese roubando explosivos: iso
si sería unha mostra de rearme
clara que estendería a preocupa-
ción. As derradeiras ducias de
atentados da ETA foron con bom-
ba, incluído o seu derradeiro aten-
tado mortal en Sangüesa, Navarra,
a finais de maio do 2003. No me-
dio desta confusión pola actitude
da organización temos outro fac-
tor aínda máis preocupante se ca-
be: a ETA non quere desaparecer
aínda, pero Batasuna tampouco
lles obriga a facelo. A reacción de
Arnaldo Otegi tras o roubo das
pistolas foi o silencio, e a resposta
dos voceiros da Batasuna ao acha-
do de datos de concelleiros de
PNV e EA en Zarautz foi a típica
da hipocrisía da violencia. Nin pa-
ga a pena facerse eco das palabras
de Joseba Álvarez.

A esquerda abertzale segue
cunha dupla escala para medir os
agravios: mentres a maioría dos
vascos rexeita publicamente as
actuacións do sector conservador
da xudicatura española contra
eles, non son capaces de facer un
mínimo xesto humanitario peran-
te quen é víctima da violencia de
persecución, de seguimentos, da
kale borroka ou da ameaza laten-
te da ETA. Aínda non se poñen no
lugar do outro e, por tanto, perma-
necen cegos cando a Zapatero se
lle estreitan as marxes de manobra
acosado como está pola dereita
extrema, polos xuíces pregados ao
legado de José María Aznar, pola
actitude da Asociación de Vítimas
do Terrorismo ou os medios de
comunicación que pretenden que
todo isto voe polos aires.

Perante este panorama escuro
convén, por outra banda, lembrar
que se están a dar pasos positivos
que fan o proceso, a pesar de to-
do, irreversíbel. Agora Europa
dálle cobertura a Zapatero me-
diante o apoio expreso da Eurocá-
mara –o denodado traballo do PP
non puido evitar que a votación
fose positiva; hai que reseñar ta-
mén a actitude construtiva de Iña-
ki de Juana Chaos no xuízo ao
que foi sometido a pasada sema-
na, lonxe de xestos estridentes co-
mo os protagonizados por outros
reclusos da organización. E, o
que é máis importante, o diálogo
político non se interrompe a pesar
das presións da violencia. Sería
un bo momento para que a ETA
emitise un comunicado renovan-
do o seu compromiso co proceso
de paz. Agardar máis tempo si po-
dería introducir verdadeira incer-
teza nestes intres de impás.♦

N
º 

1.
24

2 
●

D
o 

2 
ao

 8
 d

e 
no

ve
m

br
o 

do
 2

00
6 

●
A

no
 X

X
IX

O roubo de armas en Francia e a documentación incautada en Zarautz
ralentizan os traballos para acadar a paz

A ETA incrementa a presión sobre Zapatero e
os partidos políticos

Un intre da votación no Parlamento Europeu.



CÉSAR LORENZO GIL
Por primeira vez na historia,
un goberno conseguiu rena-
cionalizar os seus recursos
enerxéticos nun contexto de-
mocrático e a través do diálo-
go coas empresas concesiona-
rias da explotación de gas e pe-
tróleo. O éxito de Bolivia abre
os ollos doutros países que
perderon o control sobre estas
materias primas estratéxicas.

A principal promesa do presi-
dente boliviano, Evo Morales,
cando tomou o poder converteu-
se no primeiro tema de relevan-
cia do seu mandato: a nacionali-
zación dos recursos naturais
–metais, petróleo e gas– púxose
en marcha case ao tempo que
vestía a banda tricolor e o que
parecía un longo conflito entre
Estado e empresas concesiona-
rias vén de concluír coa sinatura
dun amplo e ambicioso acordo
que mantén certos dereitos para
as compañías foráneas pero que
deixa nas mans de Bolivia o
control e os beneficios das súas
materias primas.

Para entender as dificulta-
des do proceso de negociación
coas empresas explotadoras de
gas e petróleo en Bolivia hai
que ter en conta o nivel de be-
neficios que estas (principal-
mente operan dúas, a brasileira
Petrobrás e a española Repsol)
obtiñan do subsolo boliviano.
Ademais, as concesionarias dis-
puñan dos xacementos con im-
punidade e nin sequera rendían
contas do que extraían, xa que,
ao igual que ocorre aínda na Ar-
xentina, bastaba unha declara-
ción xurada do responsábel da

compañía para dar fe desa can-
tidade.

Pero a vontade do goberno
de Morales foi rexa e a contun-
dencia do seu discurso plas-
mouse na sinatura dunha serie
de acordos (case un por xace-
mento) que culminou a finais
de outubro. Bolivia recupera o
control do gas e do petróleo pe-
ro permite que as empresas de
fóra as exploten e gañen unha
cantidade proporcional aos ser-
vizos que ofrecen, principal-

mente maquinaria e supervisión
técnica. A cambio de rebaixas e
exencións fiscais, estas compa-
ñías participan na extracción en
condicións semellantes ás de
Noruega, por exemplo (a prin-
cipal potencia europea de Euro-
pa detrás de Rusia).

Grazas a este cambio de siste-
ma, o Estado boliviano recibe
máis do 80 por cento das plusva-
lías de cada xacemento e haberá
control estratéxico sobre as taxas
que han pagar os consumidores.

Aínda que voces contrarias ao
proceso de nacionalización criti-
caran moito este cambio, o certo é
que hoxe son varias as compañías
interesadas, malia todo, en conse-
guir concesións no país andino,
caso da BP británica ou de varias
compañías chinesas e indias.

Minas e reforma agraria

Logo do éxito do proceso de na-
cionalización do gas e do petró-
leo, o goberno boliviano prepara

medidas semellantes para as mi-
nas e para a agricultura. O propio
Morales recoñece que nestes dous
ámbitos, a propia historia bolivia-
na fai os procesos moito máis
complexos pero mostrouse capaz
de chegar a entendementos.

O primeiro paso foi crear a
Corporación Minera de Bolivia,
encargada de xestionar todo o
traballo de extracción, transfor-
mación e comercialización do
estaño e que se está a compoñer
absorbendo pequenas cooperati-
vas mineiras, nun proceso de
nacionalización practicamente
inverso que no caso dos hidro-
carburos. Pero esta decisión xa
creou conflitos entre os minei-
ros, caso do enfrontamento ar-
mado que se produciu a primei-
ros de outubro entre partidarios
do cambio e favorábeis a manter
os actuais contratos de arrenda-
mento.

Outro tema quente é a refor-
ma agraria. O vicepresidente bo-
liviano, Álvaro García, confesou
que se atrasará a Lei da Reforma
ao non se encontrar consenso so-
bre os mecanismos de reversión,
expropiación e indemnización
das terras.

O obxectivo principal desta
norma que agora se debate é des-
bloquear a propiedade de gran-
des parcelas de terra en mans do
Estado para que poidan traballa-
la as comunidades campesiñas.
Ademais, está previsto que se vi-
xíe que a terra fértil estea en pro-
dución permanentemente. Xus-
tamente, en demanda de que se
axilice este cambio agrario, mar-
chan cara a La Paz varios grupos
indíxenas que se queixan da len-
titude gobernamental.♦
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Puido acabar sendo inspector de Traba-
llo, pero milagrosamente conseguiu fa-
cer chegar a Madrid, no último día, a
documentación pola que se acreditaba
nas oposicións á Carreira Diplomática,
grazas á mediación do xefe de correos
de Santiago que era pai dun compañei-
ro de carreira. 

Mais, afortunadamente, este galego
universal e universalista, “O europeo”
que dera o salto de Galicia a Europa sen
pasar polos madriles, nin coñecer outro
lugar de España, acabaría sendo unha
ferramenta imprescindíbel e fundamen-
tal na proxección exterior do país, na
construción dos grandes proxectos da
Galicia do Século XX, ou na defensa
dos valores democráticos que represen-
taba a II República.

Moitas son as súas intervencións de-
cisivas en momentos chave na nosa his-
toria do século pasado: Sendo unha das
pezas fundamentais na redacción do
Anteproxecto de Estatuto para Galicia
do 1936, na formulación da declaración
de principios do Partido Galeguista den-
de o seu Consello Executivo, na articu-
lación legal e funcional do Consello de
Galiza no exilio, no Congreso da Emi-
gración Galega do 1956, da coherencia
e honradez ideolóxica  dende a Secreta-
ría Xeral do Ministerio de Relacións
Exteriores...

Agora, cando se cumpren cen anos
do seu nacemento, agora cando as insti-
tucións do país están a recuperar a
transcendencia das achegas dun egrexio

galego que viviu máis para Galicia que
en Galicia, cómpre reparar na vixencia e
utilidade do seu pensamento, para enca-
rar os retos inmedia-
tos ou futuros de Ga-
licia ou da humani-
dade.

En vigor están re-
flexións como a que
expresa sobre a liber-
dade de prensa, coa
autoridade que lle ou-
torga o feito de ter
exercido como repu-
tado xornalista en te-
mas internacionais, e
ollar como algúns dos
seus artigos morreron
na bandexa dos arti-
gos retidos polo di-
rector: “Porque a li-
berdade de prensa da
que tanto se esbarda-
lla, dáse soamente para os donos dos xor-
nais ou para os seus homes de confianza,
pero non para os redactores. Se o dono

pertence a un grupo financeiro ou a cal-
quera grupo de presión ou político, como
adoita ser o caso, xa podemos comprobar

o que da de si a tan
loada e reclamada li-
berdade de prensa”.

Fresca actualida-
de reborda a conside-
ración do poder fi-
nanceiro como o po-
der mundial do futu-
ro, que condiciona a
independencia de po-
deres como o político
ou o cultural.

Perdurábel con-
sistencia ideolóxica
ten o seu pensamen-
to, que agromou tras
unha visita a Suíza,
no que expresaba a
certeza de que nunha
mesma estrutura po-

lítica poden convivir deferentes grupos
nacionais, sempre que se faga do respec-
to total ás características de cada nación

a trabe fundamental da coexistencia har-
mónica e se creen instrumentos de auto-
goberno. 

Pensamento contemporáneo reflecti-
do hai 20 anos, no numero especial d’A
Nosa Terra, dedicado ao cincuentenario
do golpe do 36, no que expresaba a súa
convicción de que o universalismo non
está en contradición co desenvolvemento
das características nacionais de cada un
dos pobos que integran a humanidade.
“A humanidade é un organismo comple-
to, onde cada unha das nacións é unha
célula de universalidade”.

Vinte anos non son nada!
Nada resesas están súas análises so-

bre as revolucións de independencia en
América Latina que, na verdade, foron
máis unha creba coa metrópole que unha
conquista dos dereitos do home ou unha
fonte para a superación das diferenzas
sociais.

En Viveiro, baixo o lema “Lois To-
bío, un galego universal” poderemos re-
pasar outros exemplos da súa plena sin-
tonía cos novos tempos en temas como a
decepción que expresou coa burocratiza-
da e deshumanizada revolución soviética
que estragou os soños dos ideólogos que
procuraban unha sociedade libre, máis
xusta e máis humana, o terrorismo, etc.

Cando máis nos mergullemos na obra
de Tobío, máis estaremos convencidos
de que... Cen anos non son nada!♦

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

Lois Tobío,
cen anos non son nada

LAUDELINO PELLITERO

Aquí fóra

‘Este galego universal e
universalista acabaría

sendo unha ferramenta
imprescindíbel e

fundamental
na proxección exterior
do país, na construción

dos grandes proxectos da
Galicia do século XX”

Bolivia logra nacionalizar os recursos naturais con diálogo e en paz

Boas enerxías en América Latina

Evo Morales, no centro, e outros membros do seu goberno felicítanse tras a sinatura do convenio.



CÉSAR LORENZO GIL
Unha vez cumprido o “trámi-
te” da segunda volta das elec-
cións presidenciais brasileiras,
Luíz Inácio Lula da Silva pre-
para as prioridades políticas
para os vindeiros catro anos. O
feito de finalizar mandato no
2010 pono a salvo do desgaste.

“O meu proxecto non é meu, é
da meirande parte dos brasilei-
ros, e non é para só catro anos, é
para todo aquel tempo no que a
cidadanía considere necesario
loitar contra a inxustiza”, expli-
cou Lula cando se confirmou a
súa vitoria na segunda volta.

O presidente brasileiro perdeu
menos de un punto a respecto da
súa porcentaxe de voto de hai ca-
tro anos. Superou a Geraldo Alck-
min en máis de 20 puntos, co 60,8
por cento fronte ao 38 por cento
do seu adversario conservador. O
ex gobernador de São Paulo non
logrou mellorar os rexistros do
seu antecesor na candidatura á
presidencia polo PSDB, José Se-
rra (agora alcalde da propia São
Paulo). Os expertos consideran
que a parada en seco da ascensión
de Alckmin ten moito a ver con
dous factores: a irrupción comple-
ta e decidida de Lula en campaña
(algo que non sucedera na primei-

ra volta) e o esgo-
tamento do gran
tema das últimas
semanas, a acusa-
ción de corrup-
ción contra o go-
berno, desmonta-
da en parte polas
investigacións po-
liciais.

A corrupción
no Brasil é un te-
ma estrutural e
non serviu histori-
camente para des-
gastar os gober-
nantes. E máis nos
casos denuncia-
dos recentemente,
que teñen moito a
ver co financia-
mento dos parti-
dos e co funciona-
mento das rutinas parlamentarias.

No Brasil, igual que sucede
na maioría dos países democráti-
cos, os partidos políticos son or-
ganismos que consomen diñeiro
vorazmente. As campañas son
carísimas e aquelas forzas que
non sigan o brutal ritmo de gasto
corren o risco de pasaren desa-
percibidas na selva informativa.

É por iso que se explican
moitas das actuacións ilícitas de
dirixentes do PT durante a última

lexislatura. Os responsábeis pa-
garon co acabamento da súa ca-
rreira política, o que supuxo un
relevo case completo da clase di-
rixente trabalhista.

Por outra banda, a aritmética
parlamentaria, tan complexa no
Brasil, obriga a certas prácticas
que poden esvarar polo cavorco
da corrupción. Hai que recordar
que moitos dos casos denuncia-
dos tiñan que ver co mensalão, a
acusación de que o PT lles paga-

ba unha cota mensual a deputa-
dos doutras forzas para que vota-
sen a prol das súas iniciativas.

Este sistema é moi criticado
pero dificilmente erradicábel. A
mesma dinámica de gasto enor-
me atinxe os propios candidatos,
que, ao se presentaren indivi-
dualmente, precisan moitos car-
tos para a propaganda da súa
candidatura, obriga a buscar di-
ñeiro de calquera xeito.

Tan enraizadas están estas
prácticas no Brasil que o propio
Lula afirmou que faría falta un de-
bate moi serio e estendido no tem-
po para corrixir esta eiva estrutu-
ral. “Talvez tardemos varias lexis-
laturas en conseguir un consenso
total sobre a maneira de financiar
os partidos políticos”, indicou.

Saco cheo

O aspecto da denuncia de co-
rrupción pouco ha servir contra
Lula nos próximos catro anos.
Este será o derradeiro mandato
do presidente e está a salvo do
desgaste.

Dúas incógnitas nacen entón.
¿Escollerá Lula un gabinete feito á
súa medida baixo os mesmos crite-
rios de racionalidade e pragmatis-
mo da primeira lexislatura ou opta-
rá por pregarse ao PT e preparar
conxuntamente co seu partido a su-
cesión? O máis seguro é que haxa
unha combinación de ambos os as-
pectos. Lula quere cumprir a súa
principal promesa: sanear as arcas
públicas para que sexa posíbel do-
tar de recursos o seu ambicioso
programa social ‘Fame Cero’. Para
logralo, quere voltar ao “consenso
nacional” que lle servira para gañar
no 2002: unión dos produtores na-
cionais e as clases máis desfavore-
cidas para avantaren xuntos no ca-
miño do desenvolvemento do Bra-
sil como potencia económica emer-
xente. Esa carreira precisa agora
mesmo de dúas grandes reformas
que precisan de amplos acordos: a
redución da taxa de xuros (altísima
no país) e a estabilización do orza-
mento público, unha tarefa ben
complicada se atendemos ás preca-
rias cifras de recollida de impostos
e ao complexo sistema de taxas que
dificulta o traballo corrente dos
funcionarios do Tesouro.

Ademais, antes do 2008, Lu-
la quere que se note na taxa de
desemprego e na de alfabetiza-
ción a súa man. Para iso, aposta
por aproveitar os movementos
sociais nacidos en barrios e cida-
des empobrecidas como cerne de
novos programas de integración,
ensino e formación profesional.

Para a segunda parte do man-
dato, o goberno brasileiro podería
acometer un ambicioso proceso de
reindustrialización. Os máis opti-
mistas consideran que para entón
os intercambios formativos coa
China, os EE UU e outros países
en materia de investigación darán
os primeiros froitos e o país latino-
americano estaría en condicións
de crear as súas propias marcas en
sectores dinámicos como a infor-
mática ou a construción aérea.♦
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A liberdade
de expresión
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Un dos principios
básicos dun sistema
democrático é a

liberdade de expresión.
Foi unha conquista social
herdeira, coma tantas, da
Revolución francesa. Dáse
por feito que no Estado
español tal dereito se
exerce, de xeito
automático, a partir da
Constitución de 1978. A
realidade fala doutro
xeito.

A 8 anos do peche do
xornal Egin non houbo
xuízo. A clausura do
Egunkaria, con tortura
incluída ao seu director,
da revista Ardi Beltza e da
radio Egin Irratia,
consecuencias todas elas
da decisión unipersoal dun
xuíz que seica ve o
amencer e que está
encantado de terse
coñecido, están sen
resolver.

A presenza nos medios
de comunicación de
información ou opinión
alternativos ao modelo
económico e social no
poder son case invisíbeis.
Para que este semanario
sexa unha excepción ten
que haber moitas mans
que o fagan independente
dos poderes económicos.
Non acontece así cos de
gran tiraxe, hipotecados
pola banca e as
multinacionais. Cantas
veces temos enviado notas
de prensa anunciando
actos, transmitindo ideas
que xamais se publican?

Unha das alternativas
a este abuso é o contacto
directo coas fontes. Ían vir
a semana que remata dúas
especialistas cubanas para
falar da sida en Cuba, a
súa realidade, o seu
traballo. Estarían tamén
en contacto cos colectivos
que no noso país traballan
nese eido. A embaixada
española na Habana, que
non ten problemas en
xestionar presenzas e
papeis para quen
criticando a Revolución
cobra da oficina de
intereses dos Estados
Unidos en Cuba,
negoulles a visa cando
tiñan que partir. Esa
demora na concesión da
autorización de viaxar,
que finalmente concedeu,
provoca a cancelación de
actos, cambios no
calendario, malestar nas
asociacións que con
medios ben cativos vense
limitadas no seu actuar. O
obxectivo é dificultar a
versión orixinal. Sempre
prefiren a información
deformada.♦

O presidente brasileiro xa non lle teme ao desgaste e
terá as mans máis libres para as políticas sociais

Lula blinda o seu mandato final

Luíz Inácio Lula da Silva.
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CÉSAR LORENZO GIL
Despois do éxito de Galiza
fronte ao Uruguai no 2005, a
Federación Galega de Fútbol
e a Xunta lograron o si de
Ecuador para o partido da se-
lección deste ano. Será o xo-
ves 28 de decembro en Riazor.

Despois de case un mes de dúbi-
das sobre quen sería o rival de
Galiza para este ano (só se sabía
que era latinoamericano e que
disputara o último mundial) con-
firmouse que será Ecuador quen
dispute o segundo partido da no-
va xeira da selección. Nesta oca-
sión, o partido internacional vale-
rá tamén para conmemorar o cen-
tenario do Deportivo da Coruña.

Ecuador vive arestora un dos
seus momentos máis doces futbo-
listicamente falando. Sempre en-
cadrado no grupo de clasificación
máis duro do mundo –só hai tres
prazas directas para o mundial
nun subcontinente onde xogan o
Brasil, a Arxentina, o Uruguai,
Colombia e Chile–, logrou ser
terceiro no grupo sudamericano
para a Copa do Mundo de Alema-
ña 2006 e ten máis dunha ducia
dos seus mellores xogadores re-
partidos polas ligas do mundo, al-
gúns en campionatos tan esixen-
tes como o inglés ou o holandés.

A quen debemos esperar en
Riazor? É certo, Uruguai decep-
cionou un pouco ao non contar cos
seus mellores xogadores en San
Lázaro. Este ano pode ocorrer algo
semellante coas dúas grandes figu-
ras do fútbol ecuatoriano actual:
Ulises de la Cruz e Luis Antonio
Valencia, ao xogaren na liga ingle-
sa, que disputa xornadas no tempo

de Nadal. De la Cruz é un lateral
zurdo de 32 anos que milita no Re-
ading da premiership. A pesar dos
seus anos, xogou un espectacular
mundial. Valencia está considerado
o futbolista ecuatoriano con mello-
res expectativas de futuro. Aos
seus 21 anos asombrou en El Na-
cional e fichou polo Villarreal. Me-
diocampista veloz e intuitivo non
encaixou no grupo de Manuel Pe-
llegrini e acabou cedido, primeiro
no Recreativo de Huelva e agora
no Wigan Athletic inglés, equipo
revelación a pasada tempada.

Contodo, os afeccionados ga-
legos esperan especialmente a
Iván Kaviedes, El Inseminador.
Hai sete tempadas xogou no Cel-

ta, precedido dunha fama de gole-
ador fenomenal. No 1998 logrou
converterse no máximo goleador
do mundo cos seus 43 goles a prol
do Emelec. Esta cifra valeulle pa-
ra dar o pulo a Europa pero nin no
Perugia italiano primeiro nin no
propio equipo vigués nin no Porto
nin no Crystal Palace logrou revi-
vir aqueles anos gloriosos. Agora
xoga no Barcelona de Guayaquil
e, aos 29 anos, di ter gañado todo
o que quería gañar.

Outros nomes que hai que ter
en conta son os do mediocampis-
ta Édison Méndez, actualmente
no PSV Eindhoven holandés; o
dianteiro Félix Borja, que milita
no Olympiacos grego e organi-

zador defensivo Segundo Casti-
llo, fundamental na clasificación
de Ecuador para a segunda fase
do mundial e que ficou desde
aquela en Europa, concretamen-
te no Estrela Vermella de Beo-
grado (Serbia).

Esclarecida a incógnita do ri-
val, resta coñecer aínda quen será o
seleccionador do combinado gale-
go. O ano pasado, o director xeral
para o Deporte, Santiago Domín-
guez, adiantara que un selecciona-
dor profesional tomaría conta do
cargo de xeito permanente e pode-
ría formar un grupo de traballo ao
seu xeito. A dous meses escasos do
novo partido, non hai ningún mo-
vemento neste aspecto.♦
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Os seleccionábeis
Diego López. O de Parade-
la converteuse en protagonis-
ta da actualidade do Madrid
sen tocar apenas un balón co-
mo titular na meta meren-
gue. As dúbidas de Fabio Ca-
pello con Íker Casillas vale-
ron para darlle aprecio a un
gardameta que recibe cons-
tantemente eloxios dos seus
preparadores, compañeiros e
xornalistas que seguiron a
súa evolución nos últimos
anos. O gusto do italiano po-
los gardamallas altos e lizgai-
ros e as semellanzas que de-
tectan en Madrid entre o ga-
lego e o juventino Gianluigi
Buffon pódelle servir para
ter oportunidades nalgunha
das tres competicións que
disputan os brancos.♦

Diego López Rodríguez
Porteiro.
Paradela
3 de novembro do 1981
1,96 m. / 87 kg.
Real Madrid

A selección
dos lectores
Cada semana publicaremos
a convocatoria da selección
galega dos lectores. Para
participar, envíanos a túa
convocatoria (indicándonos,
se queres, o esquema de xo-
go) da maneira que ti prefi-
ras. Por correo electrónico,
facendo un envío a
info@anosaterra.com co te-
ma ‘A convocatoria’; deixan-
do unha mensaxe no foro de
www.anosaterra.com; no fax
986223101 ou mediante o co-
rreo postal: A Nosa Terra. ‘A
convocatoria’. Apartado de
Correos 1.371. 36.200 Vigo.

Entre todos os que cola-
boren sortearemos grandes
premios en xaneiro. Aposta
polos teus ídolos! As túas
ideas contan.♦

A selección de fútbol volta o 28 de decembro na Coruña

Segunda parada, Ecuador

Un combinado da selección ecuatoriana durante o pasado Mundial de Alemaña.

Salgado    Bouzón    Rubén   Fuentes
R. Madrid  R. Huelva Santander Ponferradina

Roberto
Sporting de Xixón

Oubiña        Viqueira
Celta             R. Huelva 

Aspas          Iván Carril
Celta              Vecindario

Iago Iglesias
Deportivo

Suplentes:
Dani Mallo (Deportivo) (p.s.)

Noguerol (Elxe), Losada
(Valladolid), Diego Castro (S. Xixón)

Nacho Novo
Glasgow Rangers



O tabú centra
o XXIII Galeusca
Iruña acolle até o 4 de novembro a XXIII
edición do congreso Galeusca que anual-
mente reúne a representantes da literatura
galega, vasca e catalá e que nesta ocasión
ten o tabú como tema de debate. O encontro,
organizado pola Euskal Idazleen Elkartea
(Asociación de Escritores Vascos), inclúe a
proxección de documentais, mesas redondas
ao redor do tabú político, afectivo e estético.
Bieito Iglesias, Xavier Queipo, Marilar
Alexandre, María Reimóndez e Antón Ri-
veiro Coello serán algúns dos presentes.♦

A Mostra Portuguesa
percorre Galiza
Música, cine, fotografía e ciencia son as
áreas principais sobre as que xira a IV Mos-
tra Portuguesa que se desenvolverá até xa-
neiro nas cidades da Coruña, Compostela,
Lugo, Ourense e Vigo. No apartado musical
os protagonistas serán o grupo Clá, que ac-
tuará no Teatro Cine Fraga de Vigo o 11 de
novembro, e Madredeus, que ofrecerá o 4
de novembro no Palacio da Ópera da Co-
ruña o que será o derradeiro concerto do
quinteto. Porase en marcha ademais un
ciclo de cine itinerante ao igual que a ex-
posición de fotografía Olhar inquieto.♦

Comeza o Congreso
da Memoria
Baixo o título Destecendo a desmemoria
expertos sobre a resistencia á ditadura reú-
nense do 9 ao 11 de novembro no congreso
que se celebra en Pontevedra dentro das ac-
tividade do Ano da Memoria. Francisco
Carballo, Carlos Velasco, Francisco Rodrí-
guez, Bernardo Máiz, María Xesús Souto,
Carlos Pedreira Martínez, Víctor Santi-
drián, Dionísio Pereira, X.M. Álvarez Các-
camo, Bieito Alonso, Aurora Marco e Car-
me Blanco pronunciarán algunhas das in-
tervencións. Tamén se presentará o proxec-
to Os nomes, as voces, os lugares, co que se
está a elaborar unha listaxe das vítimas.♦

o lema ‘Memorial da liberdade. Re-
presión e resistencia en Galiza (1936-
1977)’ comeza o 3 de novembro en
Compostela unha exposición que ser-
virá de clausura de luxo para o Ano

da Memoria que impulsou a Consellaría de Cul-
tura durante os últimos meses. A mostra, comi-
sariada por Xosé Enrique Acuña, viaxa até os
tempos da guerra a través de documentos, ima-
xes e obxectos dun tempo esquecido a manten-
ta desde o poder durante moitas décadas. Pode-
rase ollar no Auditorio de Galiza até o 31 de xa-
neiro do 2007. Memoria, pero escasa, parece ser

o que propón Tres segundos de memoria, de Die-
go Ameixeiras, novela que recibiu o último pre-
mio ‘Xerais’ e que xa está á venda, ao igual que
o premio ‘Blanco Amor’, Spam, de Francisco
Castro, editado por Galaxia. Talvez estas dúas
obras se analicen no novo Centro de Estudos Ga-
legos de Gales, inaugurado o 1 de novembro na
Universidade de Bangor. Helena Miguélez será a
directora deste novo organismo e durante o acto
de presentación actuou Mercedes Peón. Os prin-
cipais obxectivos deste novo espazo de cultura
xirarán ao redor da presenza galega contemporá-
nea no Reino Unido dun xeito interdisciplinar.♦

C

Nº 1.242
Do 2 ao 8 de novembro
do 2006
Ano XXIX

Marilar Alexandre.

Madredeus.

Bernardo Máiz.

REIGOSA
o mito
e a aventura



“A obra de Reigosa”, explica o
catedrático de Literatura Anxo
Basanta, “aséntase en dous pia-
res. Por unha banda contar a vi-
da dos galegos, principalmente
das terras e dos habitantes das
terras da Serra da Corda. A ou-
tra liña é de carácter mítico-
fantástico e ten a Álvaro Cun-
queiro como gran mestre”. No
libro Pepa A Loba, o escritor
xungue ambas as tendencias
para nos contar a vida da máis
famosa bandoleira galega do
século XIX, mergullado na his-
toria pero tamén na lenda. 

Conta Reigosa no limiar da
novela que a pescuda sobre a
vida real da Loba conduciuno a
coñecer testemuñas das súas
andanzas en bisbarras tan afas-
tadas como o Deza e Mondo-
ñedo. Tampouco os escritores
que se achegaran á figura da
bandida lograban poñerse de
acordo sobre a súa identidade e
esta muller pasou rapidamente
de ser unha persoa a ser unha
personaxe mítica.

Como tal a retrata Reigosa
na novela. O escritor tenta con-
tar a historia de María Xosefa
Esmorís Gay, unha moza da Es-
trada nada no 1833 que é acusa-
da dun asasinato que non come-
tera. Logo de conseguir fuxir do
cárcere e reunirse co seu amado
Daniel, ten que meterse a ban-
doleira para poder vivir. Os seus
ataques a pazos e reitorais fana
famosa rapidamente en toda
Galiza, desde Lalín ao Carballi-
ño, desde Ferrol a Viveiro.

A Pepa a Loba de Reigosa
mergúllase na lenda mais ta-
mén no tempo no que en Galiza
florecían as gavelas de bando-

leiros, nos tempos de Isabel II
de Borbón nos que a Garda Ci-
vil comezaba a cruzar os cami-
ños e a fame se estendía por uns
campos nos que só había algo
de prosperidade nas casas fidal-
gas. Nese tempo, cada casa con
brasón dispuña de exército pro-
pio para defenderse dos ladróns
e son daqueles anos as constru-
cións de troneiras para pousar o
mosquetón, as altas reixas e ou-
tros deseños de fortificación.

Tan mítica é a bandoleira
que debuxa o escritor da Pasto-
riza que o propio autor descri-
be dous finais alternativos para
a lenda. Nunha versión, Pepa
abandona as armas cando en-
contra a felicidade familiar co
fillo e o seu home, Daniel, e o
seu mito esmorece aos poucos
rexentando un mesón e choran-
do a tristeza pola morte do seu
marido, logo de que o recoñe-
ceran como antigo bandoleiro.

Na outra, Pepa ten que vol-
ver aos camiños por mor das pe-
nurias dos seus antigos compa-
ñeiros de cuadrilla. Leva as sú-
as actividades ao norte de Gali-
za e acaba detida en Mondoñe-
do. Na cadea para mulleres da
Coruña recibe a visita de Con-
cepción Arenal. De alí ha fuxir e
aínda aparecerá, xa vella, polos
montes e vales dacabalo.

Longa traxectoria

Di Anxo Basanta que o que
máis motiva a Reigosa cando se
pon a escribir é o desexo de na-
rrar, a curiosidade xornalística
de facer preguntas e pescudar
aqueles temas que lle ferven no
corpo. A análise da súa biblio-

grafía confirma esa ansia por
achegarse ao que pasa, sempre
combinada con esa “débeda li-
teraria” con outros escritores de
recrear antigos mitos e fábulas.

Carlos G. Reigosa (A Pasto-
riza, 1948) exerce o periodismo
desde 1974, formou parte da
Axencia EFE durante 30 anos e
alí desempeñou diversos cargos,
entre os que destaca o de dele-
gado en Galiza do servizo de in-
formación estatal. O seu primei-
ro libro publicouno no 1982,
Oxford, amén (agora reeditado
por Xerais) e ese mesmo ano ta-
mén lle deu ao prelo Homes de
tras da Corda (Xerais). Dous
anos despois gaña o Premio Xe-
rais coa detectivesca Crime en
Compostela e xa se converte en
referencia obrigada da nova xe-
ración de narradores en galego.

Á súa montaña natal volverá
noutras ocasións, con As pu-
charcas da lembranza e Intra-
mundi (ámbolos en Xerais), que
conforman, segundo Basanta,
un discurso nostálxico sobre un

xeito de vida en extinción. Ta-
mén á novela de detectives. Os
personaxes centrais de Crime en
Compostela, Nivardo Castro e o
xornalista Carlos Conde, volven
á rúa até en tres ocasións máis,
n’O misterio do barco perdido
(Xerais, 1988), n’A guerra do
tabaco (Xerais, 1996) e en Nar-
cos (Xerais, 2001).

A tradición mítica tivo ta-
mén importancia para o escritor.
En Irmán Rei Artur (Xerais,
1987) fixo unha homenaxe á
materia de Bretaña, tan cultiva-
da na literatura galega desde
sempre. Outro mito, máis “con-
temporáneo”, é o de Billy, o Ne-
no –por certo outro bandido,
igual que Pepa, a Loba–, aquel
pistoleiro das películas do oeste
que Reigosa converteu en sím-
bolo da rebeldía n’Os outros dis-
paros de Billy (Xerais, 1991).

Mais a súa obra literaria non
ensombrece o seu caudal de pu-
blicacións xornalísticas. Reigo-
sa cultivou o xénero da entrevis-
ta, Conversas de Gonzalo To-

rrente Ballester con Carlos G.
Reigosa (Sept, 1983) e da tribu-
na de opinión, Doutor Livings-
tone, supoño (Xerais, 1998).

Pero o tema que mellores
froitos lle deu foi a investiga-
ción sobre o movemento guerri-
lleiro antifranquista na fronteira
oriental de Galiza. En Fuxidos
de sona (Xerais, 1989) recorda
figuras daquela loita, caso de
Mario de Langullo, Foucellas, o
Gafas, o Piloto ou Gómez
Gaioso. Sobre estes personaxes
había voltar máis adiante para
viaxar canda eles polas paraxes
nas que se refuxiaron da repre-
sión fascista. Desa experiencia
nacerá O regreso dos maquis
(Xerais, 2004). Antes, no 1995,
publicou en Alianza La agonía
del león, unha fidedigna recons-
trución da trama que entre a
Garda Civil e un infiltrado se te-
ceu para matar o guerrilleiro
berciano Manuel Girón no
1951. Este volume valeulle o
Premio ‘Rodolfo Walsh’ de Li-
teratura Testemuñal.♦
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Benquerido Federico:
En setenta anos as árbores están aínda
en primaveras. Moitas delas amencen
antes que o sol e respiran dos orballos
esa subsistencia que as conforma cando
chegan as secas e resisten máis alá das
alzas da calor e dos tantos lumes, non
así das motoserras. Xa ben sabes: o bos-
co en furia, que é a vida.

Na outra vez contábache dos meus ver-
sos, bebendo sempre en ti, como as abellas,
a frescura dos días e das horas, a conver-
sarmos xuntos na beiramar ou nas valigotas
da terra interior sobre… tantas cousas, as
nosas partituras de festivos e diarios, eses
pentagramas inacabados, que ti adoitas re-
penicar na gaita grileira e tamboril, para

que o vento cale, escoite, aprehenda e leve
cabo de lonxe a marusía deste anaco do
mundo que é Galicia, onde reloucamos,
aínda tanto despois das iras e das desapari-
cións naquelas  alboradas. Estamos. Estás.
Érguete, noso amigo ledo e vulnerable co-
mo as frores. É hora de andarmos de cami-
ño nesta tarde de outono polo soutos, ollan-
do as risas das castañas que se escapan da
súa casa de espiño e madureza, vindo aos
nosos ollos para o tacto e o sabor dos ali-
mentos, dando forza e ánimo para o verso
ben vestido e a palabra común que nos
atende. En chegando este tempo sempre
penso en ti: os ollares, a voz, o xeito e a
pronuncia. Sabe o día a pouco e cando es-
coito sempre hai unha nube de achego de

Víznar, aquela mosca, aquel tabao das ho-
ras máis felices que tentara subornar a nosa
sendistancia; e zune dentro ese motor da
anguria, pois que calas e non sinto a túa ri-
sa. Zorrega o vento nos vestidos e muda a
paisaxe, ourilece en días, fican os tesos e as
sobreiras no verdor e fungan os gatos da
montaña contra o mar bravicho das furnas
e dos cons. No pontillón dos saramagos
sempre aparece a noite pecha e teño medo
de nós, aínda que sei  que “a noite aniña e
nunca mata”. Non durmo sono tranquilo
senón estás no cuarto. Fóra avisa a nevara-
da. E polo mar de lonxe navegan homes
que veñen sellados de ausencia, tanta. En-
tón unha mau esquerda e solermiña de ma-
nicho insubornábel achega unha candea.

Soño. Estamos vivos nestes tantos anos.
Lémonos. Conversamos. Somos líderes de
audiencia. Aló, onde se fabrica o medo e a
impostura, rebentan as tubarías dos manca-
dos. Amence en Al-Andalus, na Gallaecia,
no Uni-verso. E nós. E disme, despois de
tantas as feridas, “...que no duerme nadie
por el cielo/ Nadie, nadie/no duerme na-
die”. Canta o reisiñol no cabo da solaina e
no patín de pedra e no esquelete da maciei-
ra tabardiña… amigo paxaro que por esta
vez non emigra, inverna e fica sempre de
noso, na beira da Casa.♦

Este texto forma parte da homenaxe a F. García
Lorca do Foro pola Memoria Republicana de Gali-
za, cuxo acto central foi en Lugo o 28 de outubro.

Carta sétima a Federico García Lorca
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Carlos Reigosa, o cronista de tras da Corda
O escritor da Pastoriza publica Pepa A Loba e edítase un traballo
sobre a súa obra literaria

CÉSAR LORENZO GIL
Carlos G. Reigosa leva 24 anos publicando libros. A súa
fertilidade narrativa concretouse desde aquela nun feixe
de novelas, libros de conversas, pescudas xornalísticas e
artigos xornalísticos. Agora, publica nova obra, Pepa A
Loba (Xerais), ao tempo que se edita un estudo literario so-
bre a súa traxectoria literaria, Carlos G. Reigosa. Paixón por
saber e arte de contar (Xerais), editado por Anxo Basanta.

Carlos González Reigosa con José Saramago en Madrid no ano 2000.
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H.V.
Un convenio entre a Consella-
ría de Cultura e o Ministerio do
mesmo ramo permitirá crear o
primeiro dos catro Parques de
Arte Rupestre cos que contará
o noso país. Trátase de prote-
xer e facer promoción dos pe-
tróglifos de Campo Lameiro.

Campo Lameiro alberga un dos
conxuntos de gravados en pe-
dra do período megalítico do
noso país e a Consellaría que
dirixe Ánxela Bugallo (BNG)
dispuxo a súa conservación e
promoción a través do primeiro
dos catro Parques Arqueolóxi-
cos de Arte Rupestre proxecta-
dos pola Rede Galega do Patri-
monio Arqueolóxico.

Cun investimento de cinco
millóns catrocentos mil euros
pagados a partes iguais pola
Consellaría de Cultura e polo
Ministerio de Cultura, o Parque
Arqueolóxico agora creado te-
rá un centro de interpretación e
investigación que funcionará
plenamente en 2009, cando re-
maten todas as obras de acon-
dicionamento previstas.

A superficie do novo Parque
é de 218.750 metros cadrados e
sitúase no monte Paradela, entre
os lugares de Paredes e Prade-
rrei. Nesta zona atópanse cin-
cuenta das rochas máis valiosas,
dos oitenta penedos nos que hai
inscricións prehistóricas na área.

As tres principais liñas de
intervención da Administración
para protexer este conxunto son
a recuperación paisaxística do
contorno e a creación dun Cen-
tro de Interpretación da Arte
Rupestre e dun Centro de In-
vestigación e Documentación.
Estes dous Centros estarán inte-
grados no mesmo edificio.

O Centro de Interpretación
contará con espazos de exposi-
ción, documentación, bibliote-
ca e administración, entre ou-
tros, e está orientado á promo-

ción do Parque e a divulgación
da información que hai sobre a
arte megalítica galega.

Para o Centro de Investiga-
ción e Documentación da Arte
Rupestre queda o labor de cata-
logación e estudo das pedras e
a análise das propostas de con-
servación. Trátase, en suma, de
difundir os valores patrimo-
niais deste conxunto e realizar
as oportunas investigacións pa-
ra afondar no coñecemento
destes gravados, ademais de
aproveitar a intervención para

contribuír ao desenvolvemento
local sostíbel en toda a zona.

A creación do Parque conci-
tou apoios unánimes. Os tres
grupos políticos da corporación
municipal de Campo Lameiro,
PP, PSOE e BNG, apoiaron a súa
constitución e a Xunta declarou
de interese supramunicipal o
Proxecto Sectorial do Parque Ar-
queolóxico de Campo Lameiro,
que estabelece a prevalenza do
Parque sobre os montes veciñais.

Catro parques

A Rede Galega de Patrimonio
Arqueolóxico que ten proxecta-
do a Consellaría de Cultura e
Deportes consta de catro Par-
ques arqueolóxicos que coinci-
dirán coa actual división pro-
vincial. Ademais do de Campo
Lameiro tamén figuran un re-
cinto megalítico nas Terras de
Soneira na Coruña, un da época
romana en Lugo e outro dedica-
do á cultura castrexa en San
Amaro, Ourense. Estas iniciati-
vas situaranse en zonas arqueo-
lóxicas declaradas como Bens
de Interese Cultural e á Rede
poderán asociarse outros depó-
sitos arqueolóxicos. Nese caso,
cumprirán a condición de que se
mostren ao público e de que
conten cunha dotación mínima
de acollida e espazo para expo-
sición, ademais de garantir a súa
conservación e mantemento.♦

Campo Lameiro
primeiro parque rupestre galego
Protexerá e promocionará as oitenta rochas con petroglifos

Outra vaca
no millo
MARTA DACOSTA

Pensaba escribir sobre a
creación e a orixinalida-
de, mais mentres ordena-

ba o pensamento veu ás miñas
mans unha polémica artificial.
O primeiro que me preguntei
é se tiña obxecto falar do
tema, de algo que está perfec-
tamente claro e que retorna
cando alguén que non sabe
emprazarse confunde o tempo
e o espazo en que vive.

Hoxe en día non hai dúbi-
da, mais La Voz de Galicia
procura a polémica e entrevis-
ta á finalista do Planeta 2006
non para falar da obra
galardoada, senón para escara-
vellar nunha cuestión zanxada
de vello. Mais o que máis me
chamou a atención, se a
expresión que o xornal recolle
é a que se deu, é o desprezo
con que a escritora sentencia
que a afirmación de que o que
nos coloca nun determinado
sistema literario é a lingua
que empregamos é unha
“memez importante”. Lamen-
to esta falta de respecto para
unha cuestión que é unha evi-
dencia incustionábel como o
proba, entre outros, o caso de
Gil Vicente.

Nos inicios do século
XVI, no Renacemento, perío-
do fundamental para a conso-
lidación das linguas e as
literaturas, o escritor
portugués estreou varias pezas
teatrais en castelán. Desde en-
tón estúdase como escritor de
expresión castelá e figura nos
manuais de literatura española
como un dos dramaturgos
máis importantes da época. 

Mais por que Gil Vicente é
un escritor bilingüe. Aínda
que naquela altura a Corte
portuguesa é bilingüe, os reis
portugueses casan con mulle-
res españolas e está documen-
tada a estreita relación entre
escritores das dúas linguas,
unha das explicacións que
Paul Teyssier dá para o caso é
a xerarquía entre as dúas
linguas e a atribución dun
maior prestixio ao castelán na
época, coincidindo coa expan-
sión imperialista de España,
de coñecidas consecuencias
para Galiza. 

Como o de Gil Vicente,
son varios os casos de escrito-
res que se emprazaron nun
sistema literario que non era o
da súa nación de nacemento:
Conrad, Becket, Nabokob,...
Ou a escritora arxelina Assia
Djebar quen fai a interesante
afirmación de que “on écrit
pour échaper a l’origine”, en
francés, a súa lingua literaria. 

A escritora, o escritor é li-
bre, libre de usar un ou outro
idioma, mais debe ser
consciente do que significa e
do que transmite unha ou
outra escolla. A lingua é a que
nos sitúa, todo o demais son
discusións bizantinas hai tem-
po resoltas, mais que unha
parte da sociedade teima en
reabrir de cando en vez.♦



Título: dz ou o libro do esperma.
Autor: Samuel Solleiro.
Edita: Xerais.

Na colección Abismos de Xe-
rais, dábase a coñecer, recén co-
mezado o novo século (2001),
Samuel Solleiro cun título: Ele-
xías a deus e
ao diaño, no
que arremetía
contra dous
piares da histo-
ria humana: a
relixión católi-
ca e a propia
concepción da
historia como
cadea cunha
secuencialida-
de causal defi-
nida. Sen caer
no artíficio gra-
tuíto e xocoso,
desmontaba as
verdades de fe demostrando un-
ha lóxica paradoxalmente moi
humana, racional e consecuente.
O proceso de despoxamento dos
atributos divinos corría parello
ao da humanización derivada de-
sa desdivinización, á vez activa-
ba a animalización dos humanos
e a animación do mundo mate-
rial. O resultado era unha sub-
versión, onde o comportamento
das personaxes nunca se afasta-
ba do que a lóxica dita dunha
maneira natural: o mundo racio-
nal destruído empregando como
arma a súa propia racionalidade.
Nin sequera recorría á inversión
de papeis, abondaba simplemen-
te coa negación do segundo ter-
mo (o divino) para lograr un dis-
curso escatolóxico, de mirada
surrealista, que non dramatizaba
senón que desde o humorismo,
desde as fonduras da ironía, con-
vidaba a un lector lúdico é útil,
reflexivo.

Xa no declive do 2006, man-
tendo toda a carga subversiva
que o caracterizaba, con este dz
ou o libro do esperma, Samuel
Solleiro redirecciona o albo, di-
rixíndoo agora ao ser humano,
concretamente ao termo non
marcado, ao canónico masculi-
no. A finalidade segue sendo ta-
mén a mesma: destruílo, sen
dramatismos, seriamente e con
humor. Reivindica que xa abon-
da de tomar toda problematiza-
ción (do divino, do humano) co-
mo herexía negativista. Desa-
fiando o perigo de ser considera-
do un bufón irreverente que de
todo se ri sen en nada poñer re-
paro, logra que a antroidada re-
vista trascendencia metafísica;
non se trata de forzar un, artifi-
cial e espectacular, equilibrio
entre o serio e o lúdico senón de
desvestir ao home da aparataxe
cultural que a partir do sexo foi
creando como couraza e solio
sociais. É isto feminismo? É li-

berdade. Son lecturas para men-
tes espertas, desprexuizadas,
que gustan do humor e da refle-
xión, que non presentan o novo
home senón que relatan a defu-
ción do home vello, do home da
modernidade. De relatos femi-
nistas non teñen nada, o papel da
muller nos relatos é mínimo e
equiparábel en todos eles.

En dz ou o libro do esperma
atopará o lector homes que pre-
firen unha pistola a unha cona,
outros que paren, outros que re-
matan presos por picar rodas en
lugar de selo por vingar as atroci-
dades cometidas coa muller que
aman, outros que non dan atopa-
do satisfacción sexual a non ser
desafiando a natureza... homes

maduros, outras veces saíndo da
nenez e ingresando na pubertade,
poetas, cowboys, obreiros da
construción, secuestradores de
comboios, que adoitan cantar
cancións en inglés e comer pasta.
Todos son seres mediocres que
namoran de mulleres mediocres
que mascan chicle de morango
acedo ou son portadoras de no-
mes exóticos (Samantha, Sarah,
Natasa) ou moito máis familiares
(Olga, Irene) coas que rematarán
experimentando relacións se-
xuais. Tamén mediocres, infrutí-
feras, mesmo que desafíen o que
común e canonicamente se en-
tende por relacións sexuais e o
afán de subversión conduza ao
territorios do que se entende co-

mo aberrante. No fondo todo é
iso, a imperante necesidade de
subversión, mais que tampouco
ofrece nada novo, porque iso é
todo, subversión como acto, co-
mo enerxía vital, enerxía que non
crea nada distinto do que é ela
mesma.

Formalmente non hai grande
diferenza a respecto das Elexías,
a finalidade narrativa é a mes-
ma, a estratexia outro tanto.
Mais aqui os discursos teñen
meirande extensión, de xeito
que se nota moito máis o prota-
gonismo do narrador ocorrente.
De feito, a sorte de cada un de-
les depende, primeiramente, da
capacidade do narrador para sor-
prender e arrincar outro sorriso.
Hai ocasións en que isto penali-
za, a trama tarda en comezar a
desenvolverse. E, aínda que as
tramas (logo se ve) son puros
apoios, pura intrumentaxe para
que o narrador se explique, por-
que o concepto de historia mo-
rreu (como vimos nas Elexías
como cadea de causas e conse-
cuencias), malia todo iso sempre
será un recurso de primeira man
para tirar da atención do lector,
sobre todo en casos como aquí,
nos que o narrador se ve na de
forzar o enxeño, nos que existe o
perigo de que o lector teña a im-
presión de que ao narrador lle
custa deixar as ocorrencias e po-
ñerse a contar a historia. Hai ve-
ces, dicimos, porque non sem-
pre é así, tamén hai ocasións nas
que prontamente se dispón a na-
rrar, veces nas que acción e co-
mentario enxeñoso alternan. A
efectividade narrativa agradece
moito esta alternancia.

A escrita presenta unha for-
ma que trata de ser rupturista, é
desas que se di que crean o seu
propio código mediante a ruptu-
ra da convención representacio-
nal. Ruptura sen estridencias,
sen grandes alardes, que non é
simple ornato senón que está aí,
para que o lector preste atención,
finalidade compartida coas pro-
blematizacións que o narrador
introduce no discurso. Algúns
deses trazos rupturistas (teñen
que ver coa puntuación) tamén
poden ser debidos a débedas coa
oralidade, a escrita adopta ton
confidencial que chega a transfi-
gurarse en discurso que semella
de apetencia elocutiva oral. E
alén do gusto polas enumera-
cións, a cuantificacións exactas,
a exquisita precisión en temas do
dominio público ou curiosos
(aquí hai desde un manual para
bicar á exposición das dez ma-
neiras de masturbarse), o narra-
dor amosa verdadeira habilidade
á hora de transicionar do clima
irónico predominante a outros
nos que prima a tenrura.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Anacos de vida
Quero bailar, de Lupe Gómez,
axunta un feixe de reflexións
sobre a vida. Escritos a medio
camiño entre a crónica xorna-
lística e o retrato
ao vivo, a
poeta busca
comunicar a
través de pe-
quenos deta-
lles da súa
vivencia a
súa filosofía
vital,
explicarlles
aos lectores o
que a emocio-
na, o que a fai libre, a quen
quere e a quen aborrece. Edita
a propia autora.♦

Novas espirais
Espiral Maior publica tres no-
vos títulos da súa colección
poética.
Serodio
amor, de
Emilio Coco,
edítase en
edición bilin-
güe italiano-
galego. Tanxe-
rina, de Mario
Regueira, reci-
biu o XVIII
Premio
Nacional Xosemaría
Pérez Parelle. O cris-
tal da sede, de
Henrique Rabuñal, re-
cupera toda a obra poética do
autor.♦

Revolto poético
Tres autores de diferentes xe-
racións con distintos
proxectos
poéticos
comparten
novidade
editorial na
colección de
poesía de Xe-
rais. Materia
de Lucrecio,
de Xabier Paz,
xungue ciencia
e literatura.
Éxodo, de Daniel
Salgado é “un
axuste de contas”
cos tempos que
vivimos. Elexías de luz,de
María Vitoria Moreno é a obra
póstuma desta escritora faleci-
da no 2005.♦

Paisaxe de versos
Luciano Piñeiro González pu-
blica agora Aporias do tempo
fuxidío, un
poemario que
pescuda nas
fontes do
tempo, da pai-
saxe e das
sensacións pa-
ra construír un
discurso lírico
complexo que
destila
sensacións a
través de cada
verso, de cada palabra que es-
colle para expresar os seus
sentimentos. Edita Toxosoutos
na colección ‘Letra inversa’.♦

A escrita
presenta
unha forma
que trata
de ser
rupturista,
é desas que
se di que
crean o
seu propio
código

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

2. SPAM.
Francisco Castro.
Galaxia.

3. LUAR NO INFERNO.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

4. XELAMONITE.
Luís Paradelo.
Galaxia.

5. OLLOS DE AUGA.
Domingos Villar.
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)

Espido e sen deus
Samuel Solleiro presenta un novo texto
coa subversión como protagonista

Samuel Solleiro.
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Título: De espellos, trens e outros velenos.
Autores: Virginia Woolf, D.H. Lawrence e
Katherine Mansfield.
Edita: Ir Indo.

O chamado período de entregue-
rras do século pasado represen-
tou, sen ningunha dúbida, un
momento decisivo na historia da
literatura, A nova visión do hu-
mano fornecida pola crise do
sentimento relixioso a partir de
Darwin, o descubrimento dos
abismos do in-
consciente co-
mo consecuen-
cia dos traba-
llos de Freud e,
sobre todo, os
tumul tuosos
cambios na or-
de social e na
loita de clases
derivados da
revolución in-
dustrial e do
desenvolve-
mento do capi-
talismo, propi-
ciaron unha cri-
se de valores
que obrigou aos escritores a re-
correr a novidosas e requintadas
técnicas que desen expresado
adecuadamente as orixinais pe-
culiaridades da convulsa época
que estaban a vivir. Nestas cir-
cunstancias, non é de estrañar
que os mellores talentos litera-
rios da época efectuasen un tra-
ballo que desembocou nun mo-
mento extraordinariamente fértil
e axitado e que constituíu nada
máis e nada menos que o come-
zo da literatura moderna. 

Ir Indo preséntanos agora es-
te volume de contos que, só pola
magnitude dos tres autores que
inclúe –Virginia Woolf, D. H.
Lawrence e Katherine Mans-
field–, xa garante o seu interese.
Pero que, ademais, ten a virtude
de nos lembrar que, naquel xiro
instaurador dunha “nova orde li-
teraria”, o relato curto tivo unha
enorme –e non sempre ben reco-

ñecida– importancia. E malia a
grande distancia existente entre
estes tres autores e a variedade de
temas de que se ocupan os cator-
ce relatos, o volume presenta un-
ha moi ben fiada unidade (agás
un deles, Un anaco de vidreira
de Lawrence, que está fóra de lu-
gar na, polo demais, coidadísima
selección) grazas precisamente á
aguda mirada que todos eles dei-
taron sobre unha sociedade sacu-
dida nos seus alicerces pola re-
cente I Guerra Mundial, expre-
sión máxima dos conflitos que de
xeito latente viña arrastrando Eu-
ropa dende había moito tempo. 

É así que, na meirande parte
dos contos, o lector pode aprezar
como os autores traspasan a anéc-
dota na busca dunha vontade de
interrogarse sobre asuntos de or-
de existencial, tinxidos non tanto
de pesimismo coma de desorien-
tación ante as interpelacións do
home moderno atrapado en mo-
dos e formas sociais que o deshu-
manizan. E como, deste xeito,
anécdotas mínimas e case cotiás
se converten en síntomas de si-
tuacións dramáticas, que só pola
súa propia banalidade non rema-
tan na traxedia que agoiran. De

feito, os personaxes destes relatos
enfróntanse a unha indefectible
contradición entre os seus soños e
a realidade; unha realidade que os
increpa dende a súa inaprehensi-
bilidade e uns soños que fatal-
mente os abandonan. Se por unha
banda, parecen dicirnos, a inmen-
sidade da transcendencia humana
pode adquirir proporcións cósmi-
cas, por outra, a angostura da rea-
lidade diaria acaba reducindo a
súa importancia a unhas dimen-
sións francamente ridículas. O re-
lato de Katherine Mansfield Feli-
cidade absoluta –redondo, como
varios dos que contén este volu-
me– é unha perfecta amósega
deste inarticulado berro de decep-
ción ante a fraxilidade dos valores
cos que nos armamos para en-
frontar a vida.

Que é, daquela, o que nos
salva da desesperanza? Woolf,
Lawrence e Mansfield –como
case que todos os grandes auto-
res do século XX– dánnos a súa
resposta literaria: a distancia, a
ironía que verniza sutilemente
o seu discurso. Unha ironía que
pode ser dura e mordaz –coma
no conto de Lawrence Billetes,
por favor, ou no Retrato dunha

londiniense de Woolf– pero
que redime os seus protago-
nistas da dolorosa constatación
da falta de sentido das súas
–das nosas– existencias.

Como xa quedou dito, varios
dos contos aquí reunidos son
perfectos, verdadeiros paradig-
mas do xénero. E ademais per-
mítennos gozar da aparentemen-
te inesgotábel canteira de recur-
sos narrativos dos seus autores.
No caso de Virxinia Woolf, por
exemplo, podemos observar, ca-
se con exactitude cronolóxica,
como a autora de Mrs. Dalloway
experimentaba nos seus relatos
con técnicas que logo desenvol-
vería nas novelas. Pero o rele-
vante deste repertorio estilístico
é a pericia dos autores á hora de
poñer todas estas técnicas ao ser-
vizo dun obxectivo fundamental:
expoñer con profundidade a
complexidade da alma humana.

A delicadeza dos sobreenten-
didos, a expresividade dos deta-
lles máis nimios, a primacía da
suxestión sobre a exposición…
son –alén das diferencias entre
eles– características comúns aos
tres autores. E iso revela un
mundo no que xa non abonda
coa descrición do suxeito, coa
explicación de como se compor-
ta ante a sociedade. Un mundo,
xa albiscado por Henry James ou
Chekhov, no que hai que afondar
nas pozas primixenias da súa na-
tureza, na espiña medular dos
seus impulsos, para comprender
a extensión dos seus medos e das
súas grandezas. Un mundo que
precisa dunha nova linguaxe que
ensanche os seus marcos.

O turbador lirismo do cotián
de Mansfield, o implacábel
diagnóstico social de Lawrence,
a lucidez pormenorizada de Wo-
olf descobren, nos relatos deste
volume, unha invitación á em-
patía, un solidario interese polas
vidas alleas, que son o funda-
mento de toda gran literatura.♦

MANUEL XESTOSO

Que é
o que nos
salva da
deses-
peranza?
Woolf,
Lawrence e
Mansfield
dánnos
a súa
resposta:
a distancia,
a ironía.

Ucraíno en España
O escritor madrileño neto de
galegos Suso Mourelo presen-
ta a súa primeira novela na
editorial Caballo de Troya. La
frontera oeste. Abece-
dario de un
inmigrante
conta en pri-
meira persoa
a epopea dun
ucraíno criado
en Kazakhas-
tán que ten
que emigrar a
España. En Va-
lencia, Huelva
ou Madrid realizará traballos
diferentes e terá que sufrir a
persecución das mafias e da
policía.♦

Libre de medos
Herbario, de Sándor Márai, é
unha novela que supera os
límites da narración para se
converter nunha axuda. Ao
xeito dos an-
tigos libros
de receitas
dos
menciñeiros,
dá consellos
para o bo vi-
vir, para se li-
brar dos
medos e avan-
tar. Bos
ensinos e boas
sensacións da
man dun dos mellores escrito-
res húngaros. A tradución é de
Fernando de Castro. Edita Ri-
noceronte.♦

Premio Casino
Anna Gavalda gañou o
Premio Casino de
Santiago de
Novela
Europea
2005 con
Xuntos e
máis nada.
Nesta novela,
catro persoas
algo esvaídas,
sen capacida-
de para
fixaren a súa
personalidade, coinciden ao
pé da torre Eiffel de París, pe-
se a non se coñeceren de nada.
Todos eles buscarán un lugar
no mundo, a opción a ser
feliz. A tradución é de Dolores
Torres. Edita Galaxia.♦

Lugo de
posguerra
Sotelo Blanco edita Cando
era tempo de inverno, de Pepa
Barrios, dentro da colección
‘Docexvintedous’. O
volume
componse de
oito relatos
ambientados
no Lugo da
posguerra. O
camiñar
constante do
tempo que con-
duce á
destrución, o su-
frimento da mu-
ller e as traizóns da vida.♦

Pequenos dramas do cotián
Un volume recolle algúns dos mellores relatos
de Woolf, Lawrence e Mansfield

Título: Aporías do tempo fuxidío.
Autor: Luciano Piñeiro González.
Edita: Toxosoutos.

Mergullado nun rumor alusi-
vo e nostálxico, ás veces dun
sabor racional unha miga re-
tórico, Luciano Piñeiro Gon-
zález, en Aporías do tempo
fuxidío (que saibamos o seu
primeiro poemario en lingua
galega), porfiado e evidente,
a miúdo derrama con pauta-
das receitas a imaxe e a intui-

ción: sopro
constante da
emoción e
tristeza que
encalla na
forma, adoito
a súa voz non
remite ao son
esencial que debuxa a memo-
ria e o tempo, a soidade e a
sombra.

Amosa a secreta distancia,
a lonxanía –O mar é un enig-
ma, unha adiviña/ de verbas e

silencios mes-
turados;–, a
sensación do
instante, a soi-
dade –A noite
está parada/
nos adros es-
quencidos tra-

los montes.– , a imaxe íntima,
a melancolía –Día de inverno,
triste, esmorecido,/ cunha fon-
da memoria en cada intre.–, a
palabra árida, o son estéril –O
existir é primeiro/ no entine-

ma, para dar/ probas de ser
por enteiro.–, o molde rural e a
forma forzada.

Sensíbel e sincera, dotada
ás veces de tensión e de instin-
to, a voz de Piñeiro González
fica no abeiro da tradición e a
nostalxia sen apurar o alcance
do ritmo e do son: versión ínti-
ma da memoria e da ausencia,
a emoción é aquí imaxe de efu-
sión e lembranza.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Luciano Piñeiro e o rumor da nostalxia
Dotada ás veces de tensión
e de instinto, a voz fica
no abeiro da tradición sen
apurar o alcance do ritmo

Virginia Woolf.



Título: O labirinto do fauno.
Dirección: Guillermo del Toro.
Intérpretes: Sergi López, Maribel Verdú, 
Ariadna Gil, Álex Angulo, Ivana Baquero e 
Doug Jones.

1944, unha España caótica tenta
subsistir entre as cinzas da re-
cente Guerra Civil. O triunfo do
réxime franquista converte en
opresor o día a día daqueles que
loitaron contra a instauración
dunha ditadura. Neste contexto
chegan a unha casa illada no
monte gobernada por un xeneral
que combate os maquis, unha
nena maila súa nai, acabada de
casar co militar e embarazada.

Este é o punto de arranque do
último filme de Guillermo del To-
ro, unha fábula brutal e cruel que
plasma en paralelo a escuridade
dun período da historia de España
e os medos da infancia. O labirin-
to do fauno é unha sorte de conto
de fadas terrorífico e grotesco,
metáfora dunha España de penu-
rias na súa época se cadra máis
represora, a da posguerra. Se-
guindo as directrices dos contos
de fadas (“contan que hai moito,
moito tempo...”, reza o seu ini-
cio), a historia relata a peripecia

dun ser puro e inocente (Ofelia,
nena de imaxinación desbordan-
te, princesa dun reino de fanta-
sía), que chega coa súa nai (bela,
tenra e enfermiza, predestinada a
tráxico fin) ao fogar/gorida do
malvado pa-
drastro (indigno
substituto do
pai idealizado).
Incomprendida,
desprezada po-
lo pai, illada
nun mundo
adulto que non
c o m p r e n d e ,
Ofelia entra
nunha dimen-
sión (real ou
imaxinaria?) de
faunos e fadas
que lonxe de ser
un refuxio plá-
cido ou ideali-
zado é tan escura como a vida
mesma, e na que, tal e como oco-
rría nos relatos mitolóxicos clási-
cos, deberá superar tres probas
para acadar a inmortalidade (as
impostas ao heroe para poder en-
trar no Olimpo dos deuses).

O director enche o seu filme
de referencias a  contos tradicio-

nais: Carapuchiña vermella (o
“lobo” que espera na casa no
medio da fraga), Peter Pan (a in-
mortalidade entendida como un-
ha infancia continua, negación a
pasar ao mundo adulto e perder a
memoria do mundo máxico), O
Mago de Oz (os zapatos verme-
llos que, ao final, levan cara ao
verdadeiro fogar)... Como a Ali-
cia de Lewis Carroll (referencia
iconográfica salientada polo ves-
tido da festa), Ofelia pasa ao ou-
tro lado do espello e para iso ta-
mén “cae” nun pozo, aínda que

neste caso non por seguir a un
coello con présa, senón por fuxir
dun “lobo feroz”, un Sergi Ló-
pez de negras luvas cal garras,
unido perennemente (como
aquel coello) a un reloxo.

O actor, que xa nos ten
acostumados a proezas inter-
pretativas, borda nesta ocasión
o seu papel de “malo malísi-
mo”, vilán caricaturesco, en-
carnación do mal sen fisuras e
materialización do espírito
franquista dos primeiros anos,
obsesionado polo mecanismo
do paso do tempo e pola des-
cendencia masculina. Pero re-
almente, á marxe deste e de-
mais actores, o verdadeiro des-
cubrimento que O labirinto do
fauno nos ofrece é Ivana Ba-
quero, actriz infantil de mirada
poética e hipnotizadora, cunha
futura carreira digna de seguir.

Guillermo del Toro, autor de
filmes coma Cronos, Mimic, Bla-
de II ou Hellboy, que teñen en
común aunar a fantasía desbor-
dante cunha prodixiosa posta en
escena, non nos defrauda tam-
pouco nese aspecto, e consegue
recrear plasticamente un mundo
parábola da escuridade dunha di-

tadura, da opresión dos podero-
sos, a fame e as mortes crueis.
Cuns excepcionais efectos espe-
ciais, plasma á perfección unha
atmosfera tétrica e turbadora, im-
pulsada principalmente por unha
prodixiosa fotografía que tinxe
de tristeza o ambiente do “mun-
do real” co emprego das cores
frías, as que se unen os ocres do
“mundo imaxinario”, cores terro-
sas coma o universo subterráneo
do que saen.

Lonxe de ser un filme para
nenos, esta é unha película que
se serve dos medos dos infantes
para crear un discurso adulto so-
bre unha España atormentada. O
director mexicano lévanos ás
profundidades nas que habitan
os pesadelos infantís como xa fi-
xera en O espiñazo do demo, al-
go que volverá facer nun terceiro
filme, de título inda por definir,
co que rematará a súa triloxía so-
bre Guerra Civil/infancia. Dende
aquí esperamos con ansiedade
esa película, coa esperanza de
que, como ocorreu con este fil-
me, Guillermo del Toro siga su-
perándose na súa traxectoria.♦

SABELA PILLADO
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Imaxinación para saír do inferno da posguerra
Guillermo del Toro sorprende c’O labirinto do fauno, fábula para adultos

O labirinto
ofrécenos
a Ivana
Baquero,
actriz
infantil de
mirada
poética e
hipnotizado
ra, cunha
carreira
digna
de seguir

Maribel Verdú e Ivana Baquero.



Cultiva unha identidade de
escritor oculto?

Non teño unha pose literaria
pero en min vai o feito de que o
importante é a obra. Todo parte
de Atuado na braña e cando co-
mezo Se buscabas un deus apa-
rece o personaxe do escritor que
publicara aquela primeira nove-
la. Sen ser unha continuación si
que procuro pechar as portas que
quedaran abertas. Aquí hai un
escritor que mantén a súa identi-
dade oculta e iso precísao a tra-
ma da obra. Para min o esencial
do escritor é o que escribe. Hai
quen precisa situar aos autores,
vinculalos a unha xeneración,
pero eu empecei a publicar con
certa idade e polo nacemento pó-
denme situar onde non estou re-
almente. Manteño que a obra é o
esencial e débese tentar alixeira-
la de todo o que a rodea.

Se un quer ler a concien-
cia Se buscabas un deus vese
atraido como un imán por
Atuado na braña.

Pero non naceron como un
proxecto narrativo conxunto.
Atuado penso que ten o atractivo
do pasado e do misterio, de me-
terse no brañal e buscar. Quizais
a todos nos atrae máis o pasado
ca o futuro. O meu problema foi
buscar alguén que non lera a pri-
meira para saber se a nova podía
funcionar con independencia.
Pero souben, xa editada, de quen
a leu e era capaz de entendela
sen a referencia de Atuado na
braña. É verdade que te moves
mellor coa lectura da primeira,
pero son autónomas.

Canto hai en Atuado na
braña do que pasou na reali-
dade posterior a 1936?

Todos me preguntan se
existe o brañal. Existe o lugar
de Bouzuás, pero  o que apare-
ce na novela está moi aumenta-
do. Hai moito de autobiográfi-
co meu e da familia, pero todos
os feitos son inventados, aínda
que os espazos e moitas perso-
naxes son reais. Todos manifes-
tamos a nosa ideoloxía e como
o pasado sempre golpeou ás fa-
milias gostábame falar dunha
época de represión e de dureza
pero non por axustar contas con
ninguén. Cando presentamos a
obra  no Saviñao toda a xente
de alí entendeu que era ficción
e creación literaria.

Nunha e outra obra hai
un fondo de impotencia ante
a determinación de control
do poder.

Desde sempre o poder vai te-
cendo desde arriba unha tea de
araña que nos envolve sen nos
dar conta. Aínda que nos tope-
mos con el de fronte ás veces,
como lle pasa a Ivo [o personaxe
central de Se buscabas un deus].
E é difícil desenmarascalo, aínda
que hai que facerlle fronte mes-
mo en batallas individuais aínda
que as saibas perdidas de ante-
mán. Somos enanos contra xi-
gantes, pero nesa resistencia ra-
dica a forza da xente común.

Nas dúas obras hai o que
manda e non se mancha e ta-
mén o sicario brutal.

Porque sempre hai secua-
ces. Os de arriba delegan nou-
tros o traballo suxo, que son os
que gostan do uso da violencia.

Di que Atuado fala do pasa-

do pero é o retrato tamén dun
empresario de éxito vencellado
a un goberno galego no que ca-
se se tocan coa man os conse-
lleiros corruptos que retrata.

Ambos son libros de denun-
cia e axiña se pode identificar
persoas. Algúns nomes modifi-
queinos para evitar problemas. O
personaxe principal de Atuado é
un antiheroe, porque aínda que
está obsesionado en buscarse a si
mesmo non deixa de ser un pre-
potente, un machista redomado
que utiliza aos demais. Non qui-
xen un protagonista sen contra-

dicións, senón alguén que repre-
senta  unha persoa de carne e
óso, con virtudes e defectos. 

En xeral as que gardan a
memoria son mulleres e no
propio brañal teñen prohibi-
da a entrada os homes.

Esa especie de matriarcado
que aparece alí non é premedita-
do. Atuado na braña tardei moi-
to en escribila e surxiu da escrita
e do bicho creativo. Despois tra-
tei de xustificalo con libros, coa
situación social da muller na Ga-
liza, pero en Se buscabas un
deus todo é mais previsto por

min desde o comezo porque tra-
ballei cun guión previo dun cen-
to de páxinas que seguín ferrea-
mente, porque temía que se me
fose das mans. Quizais parte da
pregunta se responde porque na
miña familia foron máis lonxe-
vas as mulleres e tamén en xeral
velliñas como a Xosefa de Tri-
bás, que na realidade ten 95 anos
e leva vivindo soia na aldea des-
de hai trinta anos viúva dun ho-
me que si estivo na guerra. Esa é
a xente que conserva, coas súas
lagoas, a memoria viva e os his-
toriadores remítense a elas.

En Se buscabas un deus
hai unha especie de trasunto
orwelliano, e ofrécense múlti-
ples respostas a unha socieda-
de de control total do cidadán.

Unha das posíbeis respostas
é someterse, e outra ir trampe-
ando, pero tamén existe a rebel-
día e Ivo é un home novo, que
non ten nada que perder e que
adopta unha postura valente
aínda que se dana a sí propio.

No fondo os seus persona-
xes están todas procurándose
a si mesmas.

Nos tres libros sucede iso,
porque na nosa vida estamos
sempre buscando, o que é esen-
cial para nós, a felicidade, o que
che gusta... En Se buscabas un
deus Ivo é un rapaz novo que se
está formando e quer construír
o futuro e en Atuado é un prota-
gonista maduro, que busca no
seu interior e mira o pasado.
Nun está presente o ámbito ur-
bano e outro procura as expli-
cacións no rural. Pero en ambas
está a violencia e o poder.

En certo sentido parece
que esa espazo rural é onde
está a “felicidade”.

Nas dúas novelas aparece a
idea de que nas cidades está o
máis negativo e hai máis ganas
de vivir nas zonas que hai máis
penuria pero respiran un ar
máis limpo. En Atuado noméa-
se como un regreso ao paraíso.

Despois  de dúas novelas
de grande recorrido e conec-
tadas entre  si, ten un proxec-
to literario novo?

Sigo escribindo, pero xa lle
teño comentado a Manolo Bra-
gado [director de Xerais] que
non quero ser un escritor de en-
cargo. Até que vexa algo ma-
duro non publicarei. Estou es-
cribindo outra novela diferente
e teño na gaveta catorce ou
quince cousas, algunhas de xu-
ventude. Escribo regularmente
e sigo obsesionado coa literatu-
ra, que é o estado interior que
necesito para poder crear algo.

Noutros mercados litera-
rios as súas novelas terían ca-
racterísticas de best seller?

A primeira persoa que leu a
miña primeira novela en 2002
foi un compañeiro que é de Bur-
gos e díxome que era unha pena
que non se traducise ao castelán.
O noso mercado é pequeno e
quizais habería que buscar outro
público maior e tería que tradu-
cirse. Pesie a que teña esa carac-
terística de best-seller, pola ma-
neira de narrar, non é literatura
fácil. O libro unha vez que se
publica é un produto de consu-
mo que ten a súa maneira de ex-
tenderse no mercado e todo iso
xa non depende do escritor.

Pero o autor ten que invo-
lucrarse en dar a coñecer a
súa obra?

O que realmente me importa
é o acto de creación. Se dou con-
ferencias, participo en tertulias,
vou a institutos ou escribo arti-
gos en xornais non vou ter tem-
po para crear e eu tómome en se-
rio a literatura e preciso dun tem-
po que non podo dedicar a esou-
tras actividades. É verdade que
acabei colléndolle o gosto ao pa-
pel de “escritor clandestino”, pe-
ro non me escondo de ninguén e
fago unha vida normal.♦
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Xabier Quiroga
‘Non son un escritor clandestino

pero o que me gusta é crear’

XAN CARBALLA

“O que realmente me importa é o acto en sí da creación”, di Xabier
Quiroga, que recentemente publicou a súa terceira novela Se busca-
bas un deus, despois do éxito de Atuado na braña (Premio Losada
Diéguez-2002) e Era por setembro todas elas editadas por Xerais.

X. CARBALLA



O primeiro cabodano de calquera
mandato ou nomeamento é sem-
pre por mor das modas mediáticas
unha data na que se acostuma a fa-
cer balance, pero o certo é que lo-
go as veces un ano a penas se dá
para principar a acomodar o novo
proxecto da nova dirección ás es-
truras imperantes. Con todo, imos
facer un repaso do que dou de sí
este primeiro ano da nova etapa
do MARCO dende que o 17 de
novembro de 2005 o santiagués
Iñaki Martínez Antelo era nomea-
do para subsituir á anterior direc-
tora. Aquí vai nunha relación or-
denada e numérica cara aos diver-
sos apectos que eu entendo con-
formaron a nova xestión artística
do centro da arte contemporánea
por excelencia da cidade olívica.

1. No que fai ao seu nome-
amento algúns medios falaron de
selección modélica. Non penso
que fose para tanto, nin no que
respecta ás propias bases do con-
curso nin no que respecta ao co-
mité seleccionador, nin no que
respecta ao número e nivel inter-
nacional dos candidatos presen-
tados. Daquela, o concurso nin
foi seguramente nefasto nin foi
tampouco exemplar. O elixido
era unha persoa da casa que
acompañara a anterior directora
do MARCO dende os inicios, o
que facía ver dende fóra todo o
proceso como unha aposta do Pa-
droado polo continuismo. Aparte
diso o nomeamento escureceuse
en boa medida polo balbordo das
quinielas que rodeaban ao
CGAC e a súa nova dirección.

2. Eu mesmo á hora de re-
ferenciar este ano de xestión ato-
po repasando esa programación
que visitei a cotío e reiterada-
mente que non hai propiamente
unha cesura que distinga con cla-
ridade as dúas direccións, en par-
te, quizais, porque o propio Mar-
tínez Antelo tiña unha importan-
te acción-definición sobre a pro-
gramación de Álvarez Basso (e
seguramente incluso máis nos
derradeiros meses da directora). 

3. Repaso as exposicións
deste último ano e as dos outros
anos e vexo reiteradas algunhas
liñas seguidas xa dende sempre:
exposicións colectivas; proxec-
tos que decote teñen referencias
á creación de diferentes ámbitos
xeográficos (xaponeses, israeli-
tas, portugueses, austriacos, bra-
sileiros…); ou a coleccións pa-
trimoniais (antes a colección da
Fotobinal de Vigo, ou a de foto-
grafía de Telefónica ou os Fon-
dos Rexionais franceses e agora
a Colección do H&F) e práctica-
mente sempre comisarios de fó-
ra comisariando os proxectos da
planta principal ou baixa (só ti-
veron a súa oportunidade nese
espazo os galegos David Barro e
a ex directora e o actual director
en Urbanitas). 

4. E nese último aspecto, refe-
rido aos comisarios, atopo unha
querencia, xa antes en Carlota e
agora en Iñaki, polas opcións de
comisarios con certa ou moita so-
na (real ou ficiticia) véxase o caso

de Horacio Fernández, ex director
de Photoespaña, Gerardo Mos-
quera, Agustín Pérez Rubio, ou
xa, nesta etapa de Martínez Ante-
lo, resultan ben sintomáticos disto
os nomes de Xavier Arakistain,
Octavio Zaya ou Delfim Sardo
(ex director do Centro Cultural de
Bélem de Lisboa) que, sen dúbi-
da, levan parella certa sona ou es-
pectacularidade ou publicidade
para os propios proxectos exposi-
tivos. Evidentemente que, agora,
Ignacio Pérez-Jofre e, antes, An-
tón Castro, María Luisa Sobrino,
Susana Cendán, Sendón e Suárez
Canal ou Bernárdez comisariaron
proxectos para o MARCO, pero
eles tan só semellan contrarrestar
en algo isto que eu digo, pero que
non negan á maior, a saber: os no-
mes de gran lustre van para aque-
las exposicións-bandeira de cala-
do internacional ou peninsular.

5. Ao respecto das exposición
desenvolvidas na Primeira Planta
durante este primeiro ano, a sa-
ber: a Colección H&F, Switch on
the power e Pintura mutante, vol-
vo atopar en todas unha evidente
querencia cara as relacións de
nomes de sona española ou inter-
nacional. Persoalmente, e sen du-
bidalo un intre, para mín Switch
on the power  é aquela das tres
que resulta máis fallida, puro es-
pectáculo, puro video clip e puro
baleiro de sentido. 

A colección do escritor ho-
landés Han Nefkens non me
pareceu unha grande exposi-
ción, pero estaba mellor traba-
da e conceptualizada e había a
oportunidade de facerlle as bei-
ras a algunhas pezas deliciosas. 

Finalmente, a actual e en car-
tel, que comisaría Pérez-Jofre,
profesor do departamento de Pin-
tura da Facultade Belas Artes de
Pontevedra e, él mesmo pintor,
resulta ser unha exposición de
gabinete, sinxela e encantadora,
onde un artista-comisario xoga
(no mellor senso do termo) e
conversa (e así o fai no seu pro-
pio texto do catálogo) a construír
a súa colección particular de ar-
tistas e de pezas que vivifican o
seu espírito e o espírito latexante
dunha pintura española que él ve
vivaz, mutábel e dúctil como a
propia materia pictórica. Pintores
e pintoras coas que o pintor con-
vive e se recrea e que, aquí sí e
por fin, comparten cartaz os auto-
res de sona e ben coñecidos con

outro grupo non pequeno de au-
tores de menor proxección.

6. Na planta baixa tivemos
oportunidade de ver Chikaku, un-
ha mostra de artistas xaponeses,
da que non sei agora exactamente
o porqué, pasounos a todos con
máis pena que gloria, quizais por-
que non concitaba demasiada
emoción ou singularidade. 

Todo o contrario de Urbani-
tas que pode ser considerada to-
do menos esquecíbel, era un pro-
xecto necesario e resultou en
conxunto notábel, porque para
ser sobresaínte sobraban os no-
mes consolidados e asentados e
faltaba substituilos pola reivindi-
cación de novas apostas (de feito
eran moito mellores as pezas dos
que nunca foran museados que
os que xa pisaran reiteradamente
a alfombra) e, por riba, o espazo
anexo era máis do mesmo (coa
xenerosidade que tería amosado
o comisario cara aos novos artis-
tas se tivese apostado por outros
ilusionados nomes a maiores pa-
ra ese espazo!). 

Logo veu, Do revés, Artis-
tas contemporáneos de Israel,
que era toda a exposición un
xogo algo perverso e inquedan-
te polo que tiña de chiscadela
do comisario cara unha socie-
dade civil liberal, pagana e he-
donista pero que, indefectible-
mente, se mestura e funde cun
subtexto de agria crise política
(aquí en ANT houbo ao menos
dúas reseñas escandalizadas co
tema da exposición e é ben ex-
presivo disto que o propio co-
misario adique todo o seu texto
do catálogo non ás cuestións ar-
tísticas se non á reflexión sobre
o conflito palestino-israelí). 

A mostra invisíbel, inaugu-
rada de a pouco, resulta quizais
unha fantástica exposición,
polo que ten de conceptualiza-
ción e acomodo do espazo, po-
lo que ten a montaxe de signi-
ficante e polas propias pezas
inquedantes e inasíbeis por de-
finición. É unha gran e orixinal
exposición ao meu entender,
por abstracta, por indefiníbel,
por metafórica, por estrana. 

7. Mais nesta última e tamén
nas outras hai, en definitiva, un-
ha querencia polo consolidado,
polos grandes nomes de sem-
pre. Non está mal, porque ao fin
e ao cabo é unha institución na
que no seu propio nome xa fi-

gura o termo “museu”. Con to-
do, eu persoalmente boto en fal-
ta neste pasado ano unha aposta
por nomes alternativos, novas
conxunturas, novas miradas,
proxectos expositivos menos
engolados, menos de colección,
historia ou territorio. Porque,
insisto, sempre houbo até o de
agora un pesado pouso da histo-
ria, dos consagrados, dos núme-
ro un (aquela The Last Picture
show ía tamén nesa liña). 

8. O novo director ten unha
particular e moi encomiábel ca-
pacidade para conseguir fondos
pola vía de engancharse a outras
institucións (Casa Asia, Embai-
xada de Israel, Ministerio de
Cultura, etc). Claro, que iso ten
como contraproducente, qui-
zais, que obriga a casar con cer-
tos produtos máis ortodoxos,
académicos, mais con todo e
sen dúbida, é ese un mérito na-
da desdeñábel nun museo cun
orzamento máis que axustado.

9. No seu haber está tamén
que Martínez Antelo semella
adicar un particular coidado ás
coleccións editoriais que foi pu-
blicando neste pasado ano, e pa-
ra mín esa resulta quizais a súa
marca máis recoñecíbel neste
primeiro ano. Os novos catálo-
gos posúen un exquisito deseño
que resulta algo inédito na casa.

10. Pola contra hai dúas ei-
vas importantes no actual direc-
tor, o seu desleixamento eviden-
te cara ao galego nas súas pro-
ducións editoriais, penso que
non é de recibo que se un catá-
logo se coedita co Centro José
Guerrero de Granada, é o caso
de A exposición invisible, non
sei porqué éste non pode ser edi-
tado en trilingüe, acaso produci-
ría urticaria en Granada? E se un
revisa o catálogo editorial de
Actar comprobará a multitude
de edicións que atopamos en tri-
lingüe: español, catalán e inglés,
pois ben Actar publica para o
MARCO Do Revés e faino só
bilingüe, español e inglés. E iso?

11. A segunda eiva, é de orde
teórico, a dirección dun museo é
algo,  seguramente ben comple-
xo, mais precisa tamén na súa di-
rección dunha persoa que non se-
xa só un xestor. Evidentemente
Iñaki Martínez Antelo, e xa o fu-
mos vendo nos apartados ante-
riores, tamén verque pensamento
(moitas veces supoño que des-
grazadamente amortiguado ou
devaluado polo orzamento) na
súa programación, mais boto en
falla máis reflexión escrita nos
seus catálogos e máis comisaria-
dos propios. Un director/a dun
museu debe ser tamén un pensa-
dor que escribe e comisaría, algo
tamén, por certo, do que non es-
taba sobrada tampouco a anterior
directora. En conclusión, un pro-
xecto o de Martínez Antelo que
en tantos aspectos aínda é de
continuidade e que seguramente
se irá independizando da etapa
anterior nestes vindeiros anos.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Neofranquismo
DAMIÁN VILLALAÍN

Nos anos da Transición
usábase moito a expre-
sión “franquismo

sociolóxico” en referencia a
unha parte significativa da so-
ciedade española que vivía
con temor, irritación e resenti-
mento a reimplantación da de-
mocracia. Politicamente, os
franquistas máis rabiosos
recluíanse na extrema dereita
de Girón e Blas Piñar, quen
organizaban manifestacións
fascistas cada 20 de
Novembro. Pero a maioría dos
franquistas non eran, en rigor,
fascistas, senón máis ben cató-
licos ultraconservadores, xen-
tes moi asustadizas e escanda-
lizables, amedoñadas diante
dos cambios, a quen non lles
importaba tanto que houbese
eleccións libres como que nas
revistas aparecesen mulleres
espidas, que se legalizasen o
divorcio e o aborto ou que Fe-
lipe González non fose a misa.
Este tipo de xente era a base
do “franquismo sociolóxico” e
foi tamén a que engordou as
filas parlamentarias da AP de
Manuel Fraga ata convertela
nese Partido Popular aglutina-
dor de todas as dereitas.

Intelectualmente eran pou-
co máis que nada: o sempiter-
no Ricardo de la Cierva e
algúns novelistas hoxe case
esquecidos, como Fernando
Vizcaíno Casas, un señor que
respondía mesmo fisicamente
–baixiño, enxoito, calvo e con
bigote– ao estereotipo do
español franquista, e que se
fartou de vender novelas
lamentables entre un público
que procuraba consolo ás súas
angueiras a través de
perralleiras sátiras da
democracia e da evocación
mitificada dun pasado de orde
e moralidade.

Daquela ninguén podería
supoñer que un escuro maoísta
vigués, un fillo do 72 encadra-
do nun disparatado grupello te-
rrorista, ía tomar o relevo
daqueles mediocres autores e
erixirse en bandeirante dunha
nova reacción franquista. Pío
Moa, despois duns anos entre
reixas, empezou a escribir,
autoeditándose, ata que unha
editorial católica, Encuentro
Ediciones, apadriñou as súas
apoloxías da Guerra Civil e do
franquismo. Moa recibiu un
único apoio de calidade, o de
Stanley G. Payne, innecesario
para explicar as vendas
millonarias dos seus libros, de-
vorados por un público non tan
interesado na verdade histórica
como na reafirmación das con-
dutas e as fidelidades dos seus
pais e os seus avós. O desprezo
case unánime dos historiadores
non serviu para minguar un
éxito que ten a súa máis rotun-
da expresión nas grandes
columnas de libros que montan
as librerías con cada unha das
súas publicacións. O
franquismo, a través de figuras
como a de Pío Moa, segue a
celebrar dende hai moito tempo
sucesivos anos da memoria.
Convén non esquecelo.♦

Iñaki Martínez Antelo, un ano no MARCO
Un proxecto aínda de continuidade

Instalación de Salvador Cidrás para a exposición Pintura mutante.
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Vén de acadar o segundo posto
no Festival das Linguas Mino-
rizadas co tema Santiago.

É unha canción coa que ten-
tei transmitir as forzas máxicas
que saen de debaixo das pedras
cando un camiña por Composte-
la. Houbo quen me dixo que con-
seguira pasear pola cidade sen
coñecela. Parece que conectou.

Malia todo o primeiro pos-
to foi para os lapóns.

Teñen un canto popular moi
específico. A cultura lapona nos
países nórdicos estaba até hai
pouco esquecida e deostada. O
festival nace precisamente co
obxectivo de darlle pulo a esas
linguas e culturas que por ser mi-
noritarias están esquecidas.

A galega é unha música mi-
norizada?

A instrumental xa atravesou as
fronteiras. Tal vez a cantada en
galego está aínda limitada ao país.
Por iso poño moito esforzo en mi-
rar cara o mundo lusófono que se
nos abre a través do idioma, con
proxectos como o de Mozambi-
que, xunto con Timbila Muzimba,
ou os de Portugal. Xente como
Uxía levan desenvolvendo dende
hai anos un traballo serio nesta li-
ña. Rachar as fronteiras é un labor
que compete a todos os músicos.
Afortunadamente o panorama
musical acadou madurez e a nosa
expresión musical é moi variada,
e non é máis galego o que fai folk
que o de hip hop. Os artistas no-
vos son como antenas, que captan
o que pasa no mundo e logo tra-
dúceno segundo a súa sensibilida-
de. Se fose doutra maneira, se só
se falase nun estilo musical con-
creto, revelaría un problema. Nese
sentido o idioma é moi importan-
te porque permite expresar aquilo
que levamos dentro dunha manei-
ra máis veraz. 

Despois de 20 anos de tra-
xectoria, que comezou cos Ki-
nindiolas e Nicho Varullo, sin-
tetiza experiencias no proxecto
NARF.

Estaba tan diversificado na
miña produción profesional con
traballos para teatro e outros en
experiencias máis colectivas, co-
mo foi Chévere ou o a Psicofóni-
ca de Conxo, que necesitaba un-
ha vía propia para canalizar as
miñas lideiras musicais, a miña
música máis persoal. 

Aprimeira entrega tirouse en
compacto hai dous anos baixo o
título Directo en Compostela.

Gravouse en directo no Bo-
rriquita de Belén. Pero dende
aquela saquei a canción Quero
ser tambor, que é o avance do
que será o meu segundo disco,
fixemos o espectáculo Bumba
xunto cos mozambicanos... Can-
cións xa teño para un segundo
disco de NARF e a miña idea é
sacalo para a primavera que vén.

A súa proposta, xunto con
outras como a de Marful, Xa-

bier Díaz, Espido e ás que lles
hai que sumar os grupos que
forman, o que xa deron en cha-
mar xeración GZ, semella que
comezan unha renovación na
música que se fai no país. 

Músicos procurando proxec-
tos diferentes sempre houbo. No
tempo que levo rulando por aí
topeime con intérpretes moi inte-
resantes, que nunha alta porcen-
taxe non pasaron da contorna
máis inmediata. Por iso, desde o
principio estivemos batallando.
Fixemos a NASA coa compañía
Chévere como unha produción
propia e autoxestionada. Nós ti-
vemos a sorte de estar nun colec-
tivo animoso pero avanzar sem-
pre foi difícil. Agora mudou a si-
tuación grazas a eficacia das no-
vas tecnoloxías, pero experien-
cias boas sempre houbo.

Ao falar con vostede é obri-
gado referirse ao teatro.

Pepe Sendón foi quen me in-
troduciu. Na altura que estaba-
mos xuntos en Kinindiolas el
traballaba en Chévere. Convidou-
me a facer unha música, a banda
sonora de Río Bravo, e, como
Chévere tiña o bo xuízo de inter-
pretar a música en directo nos
seus espectáculos, comecei a inte-
grar o grupo. Tamén participei so-
bre o escenario en Annus Horribi-
lis, pero, máis que como actor,
como músico que actúa. Estabe-
lecimos vínculos con Portugal.
As cousas son así, empezas tiran-
do por un fío e acabas compoñen-
do catro bandas sonoras ao ano. 

Nos últimos anos Mozam-
bique está moi presente nos
seus proxectos. Como entra en
contacto con este país? 

O meu encontro con Mozam-
bique xorde ao abeiro dos festi-
vais de teatro organizados pola
compañía Trigo Limpo, un pro-
xecto de descentralización de cul-
tura no que conflúen profesionais
de todo o mundo e que se desen-
volve na vila portuguesa de Ton-
dela. Alí coñecemos os músicos
de Timbila Muzimba. A relación
foi boa, a pesar das diferenzas
musicais, e propuxémonos poñer
en marcha un proxecto musical
conxunto. Levounos tempo topar
o xeito de financialo pero ao final
saíu adiante Bumba este verán.

E como un amante dos Bea-
tles, do rock dos noventa, que
medrou na música eléctrica
urbana, cambia a guitarra po-
la timbila?

Non son tan diferentes. A mú-
sica enérxica que eles fan con tam-
bores ten moito que ver coa nosa
guitarra eléctrica. É un pouco a ex-
presión dun sentimento que vén de
dentro e iso é común. Escaravella-
mos na raíz do asunto para que sa-
ísen canción que se deixasen tocar
polos dous instrumentos. Co con-
certo da Praza da Quintana acabou
a primeira fase do proxecto. Pero
quedaron as portas abertas.♦
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‘Os tambores de África e as
guitarras eléctricas parécense

na enerxía que desprenden’

Fran Pérez

M. BARROS

Músico e compositor de bandas sonoras para teatro e
creacións audiovisuais, Fran Pérez acadou o segundo posto

no festival das linguas minorizadas que se celebrou en
Suecia o pasado 14 de outubro, pero falar da súa

traxectoria é referirse a algúns dos proxectos máis
interesantes que se sucederon no país. A Nasa, Chévere, O

labirinto dos soños, a Psicofónica de Conxo e máis
recentemente NARF levan a súa pegada. Fascinado pola

música e a xente de Mozambique a súa obra máis recente
cheira a timbilas e a tradición.

Fran, á dereita, durante o

espectáculo Bumba, co grupo mozambicano

Timbila Muzimba.



M.B.
Coa máis ampla e variada
programación da súa historia,
Cineuropa celebra o seu vinte
aniversario como escaparate
galego da escena cinemato-
gráfica independente. Aki
Kaurismaki, Sydney Pollack,
Raúl Ruiz, Steven Sodeer-
bergh, Claude Chabrol e Kim
Ki-duk asinan algúns dos filmes
que se proxectarán durante o
mes de novembro en Compos-
tela e que superan o centenar.

Do 2 ao 30 de novembro Com-
postela volve ser a capital do ci-
ne independente coa celebración
da vixésima edición do Cineuro-
pa, unha das citas co cine social
e de autor de referencia en Gali-
za que este ano ve ampliado o
seu programa. Máis de cen pelí-
culas, das que cincuenta serán
estreas, compoñen o cartel que
se proxectará, ademais de nos es-
pazos habituais como son o Tea-
tro Principal, o Salón Teatro, a
Sala Yago e a Fundación Caixa
Galicia, na Aula de Cultura de
Caixa Galicia e no Centro Gale-
go de Arte Contemporánea.

O festival, que está organiza-
do pola concellaría de Cultura de
Santiago de Compostela, ábrese
coa entrega do Premio Cineuropa
a Stephen Warbeck. Dende que
este compositor inglés acadara o
oscar e unha nominación aos
grammy pola banda sonora de
Shakespeare in love en 1998,
Stephen Warbeck tense converti-
do nun dos músicos máis solicita-
dos da industria cinematográfica. 

A entrega farase no marco do

concerto inaugural a cargo da
Real Filharmonía de Galicia, no
que se interpretarán composi-
cións que o inglés elaborou para
a obra que sobre William Sha-
kespeare fixo John Madden e pa-
ra Billy Elliot, entre outras.

O Teatro Principal será o es-
cenario o venres 4 da entrega
doutro premio, o que a organiza-
ción concede a Bahman Ghoba-

di, director de películas como As
tartarugas tamén voan. No acto
pasarase ademais a súa película
Half moon.

Como novidade, Cineuropa
2006 pon en marcha novas sec-
cións e novos premios. Desta
vez, ao apartado oficial, panora-
ma internacional, documental e
clásicos do cine, súmaselle a sec-
ción dedicada ao cine musical

recente. A sección de cine asiáti-
co refórzase ademais co maratón
Mundo Asia, no que se pasará,
entre outras, a produción Chan-
wook Park Sympathy for lady
vengeance, My sassy girl de Jae-
young Kwak e Riding alone for
thousands of miles dirixida por
Zhang Yimou, e coa proxección
de títulos ao longo de todo o mes
como The Host, a fita de terror

do coreano Bong Joon-ho que
foi éxito de público en Asia.

Nesta edición poderán verse
algunhas das películas premiadas
nos festivais de cine máis impor-
tantes internacionalmente, entre
elas a coprodución austríaco bos-
nia Grbavica, da realizadora Jas-
mila Zbanic, merecedora do Oso
de Ouro do festival de cine de
Berlín, Indigenes, na que o fran-
cés Rachid Bouchareb rende ho-
menaxe os norteafricanos que loi-
taron en Francia na II Guerra
Mundial, que recibiu o galardón á
mellor interpretación en Cannes
ou Requiem, de Hans-Christian
Schmid, recoñecida como mellor
película en Sitges. Ente outras das
premiadas que se pasarán en
Compostela atópase a fita de Car-
los Sorin, El camino de San Die-
go, na que o director retrata a vi-
da de Tati, un mozo da provincia
de Misiones, fan de Maradona. A
historia comeza cando o rapaz co-
ñece que Maradona está ingresa-
do na Clínica Suizo Argentina de
Buenos Aires por un problema
cardíaco, que o leva a emprender
unha peregrinaxe para entregarlle
unha talla de madeira. 

Nomes propios e clásicos

Cineuropa pasará tamén as últimas
películas de directores recoñeci-
dos internacionalmente coma Aki
Kaurismaki, Sydney Pollack, Raúl
Ruiz, Steven Soderbergh, Goran
Paskaljevic ou Claude Chabrol.
Na sección Cinéfila, dedicada aos
clásicos do cinema, exhibiranse
filmes de Sam Peckinpah, Godard
e Richard Fleicher.♦
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Flores para a vida
MARICA CAMPO

Non debe ser casual que o Día de Defuntos coincida co
penúltimo mes do ano. O devalar da luz evoca,
inevitabelmente, o devalar da vida, o paso inexorábel do

tempo. E unha pregúntase que é vivir, para responderse outra vez,
unha vez máis, que vivir é cargarse de mortos. Mortos queridos a
incrementaren a cadora a nómina fatal dos que non volven. Mortos a
afondarnos a ferida da existencia, a dor de ser sen que eles sexan.
Pingas a encher o fondo da nosa persoal clepsidra, a nos indicar a fin
do propio tempo.

Mais estamos obrigados a vivir, a ollar cara ao sol que resta e
non cara á sombra que nos acompaña sempre. As vidas ardidas, a
luz que as súas fogueiras proxectaron, deben estar nalgures e
nalgures as teremos que recoller. Acaso a lembranza sexa ese
depósito de estrelas mortas que, malia todo, seguen a pestanexar na
nosa noite. Se así non for, para que o Ano da Memoria? Para que a
recordación dos defuntos? Para que as rosas que, alén da fría pedra
da tumba, colocamos na nosa propia memoria? Na nosa memoria a
miúdo atormentada polo que lles fixemos ou deixamos de lles facer
mentres camiñaban connosco, nos días aqueles en que non
considerabamos a fin da súa presenza. 

Perdoen estas reflexións que eu fago para min, cargada xa de
novembros, ateigada xa de mortos, que me levan a un firme
propósito verbo dos vivos: verme máis coa xente que quero, darlles
alegría e amor mentres andamos por aquí. Beber moitas máis veces
o viño da amizade, rir máis a miúdo diante das mixiricadas que nos
amargan o pracer de vivir, de estar cos nosos. En definitiva,
poñerlle flores á vida para que, cando nos abandone, o faga co
agradecemento de térmola amado máis que ela a nós.

Para a crueza da morte a poesía deixounos algúns lenitivos
desde a súa inxenua esperanza. Aquel “Amor constante más allá
de la muerte” de Quevedo ou aquela canción en que ecoan algúns
versos deste poema: “Yo quiero que a mi me entierren como a mis
antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro
(…). Cuando la vida se pierda tras una cortina de años volverán
a flor de tiempo amores y desengaños. De ti nací y a ti vuelvo,
arcilla, vaso de barro. Con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo
enamorado”.♦

CINEUROPA
El camino de San Diego.

Criado na
Alemaña, de
1992 a 1995
estudou
Administración de
Empresas en
Madrid e
Mannheim e tra-
ballou dende
entón para corpo-
racións  como
Siemens, Canon,
Interlub e Agilent
Technologies en
Alemaña, España
e México. Tamén
estudou artes
audiovisuais en
Guadalajara,
México (2000 ao
2002), deixando
o seu último “tra-
ballo serio” en
novembro de
2003, e adicán-
dose dende aque-
la ao que el
chama ‘arte de
oficina’. De 2004
a 2006 é artista
residente en
Hangar,
Barcelona, cida-
de onde vive e
traballa. Nestes
momentos desfru-
ta dunha bolsa
do MUSAC de
León. A peza que
presenta  foi reali-
zada polo artista
a partir da inter-
vención sobre 2
exemplares do nº
1240 de A Nosa
Terra. www.igna-
ciouriarte.com♦



M.B.
O Mago Migue, Luis de Matos,
Jorge Blass e o actor Santi
Rodríguez son algúns dos ilu-
sionistas que participarán no
Lugo Máxico 2006, unha se-
mana internacional da maxia
que nesta cuarta edición cam-
bia as escolas como escena-
rio dos espectáculos polo Au-
ditorio Gustavo Freire e a rúa.

Panos, chisteras, naipes, bolas,
xogos de mans... Do 6 ao 11 de
novembro unha vintena de ma-
gos farán de Lugo unha cidade
tomada polos espectáculos de
maxia, coa celebración da cuarta
edición do festival Lugo Máxico.
Desta vez, a semana interna-
cional de maxia, que está organi-
zada polo colectivo Waldermar,
Creacións máxicas e Abracada-
bra Producións, co patrocinio da
concellaría de Cultura de Lugo,
desenvolverá as actuacións para
escolares no Auditorio Gustavo

Freire no canto de nas escolas
como se viña realizando nas an-
teriores edicións, e toma novos
espazos de exhibición como son
o Hospital Xeral, dous centros
sociais, diferentes locais e a rúa.

O arranque do programa,
que inclúe tres galas en horario
nocturno, correrá a cargo do Ma-
go Migue e de Santi Rodríguez,
que interpretarán no Auditorio
Gustavo Freire o luns 6 a partir
das 21 horas o espectáculo Ma-
giaderías. O número, escrito e
dirixido por ambos profesionais,
presenta de forma actualizada a
esencia do teatro de cabaré tra-
dicional. A xeito de comedia, o
espectáculo vaise artellando ao
redor dos diálogos que o Mago
Migue e Santi Rodríguez mante-
ñen co público. En Lugo poderán
verse as tolemias ilusionistas co-
as que o campión do mundo na
especialidade de cartomaxia e o
interprete do popular personaxe
do froiteiro de 7 vidas e dos mo-

nólogos do Club de la comedia
están a rodar por todo o Estado.

O martes 7 a maxia sae á rúa.
O mago Cali, Vituco, Martin, Dani
García, Anyo, Pablo Teto, Jacobo
e Rafa son os galegos que duran-
te todo o día despregarán as sú-
as dotes ilusionistas pola cidade
con números para todos os públi-
cos. A eles súmanselle o bosnio
Sasha, Miguelillo, que se achega-
rá a Lugo desde Salamanca, o
estadounidense Donald “Malo, o
malísimo”, o francés Jean Philip-
pe, o arxentino Federico Larko, o
brasileiro Lipan, a granadina Ma-
ga Inés e Alberto Figuerido.

Outra das galas programa-
das terá como protagonista o te-
levisivo Jorge Blass. Baixo o títu-
lo El arte da la magia o mago
compendia toda unha serie de
números que levan a súa pega-
da máis persoal. O espectáculo
poderá verse no auditorio o 10
de novembro. Jorge Blass, que
no 1997 realizou unha actuación

para David Copperfield durante a
súa xira polo estado español, es-
tá a dirixir e presentar o progra-
ma de maxia de Cuatro, Nada x
aquí, que se emite os sábados.

Ese mesmo día a partir das
doce da mañá os magos actua-
rán para os nenos ingresados no
Hospital Xeral e para alumnos
xordos.

Pechará esta cuarta edición
do Lugo Máxico o sábado 11 a
gala de maxia internacional As
novas estrelas da maxia. No es-
pectáculo, que comezará a partir
das 21 horas, poderán verse as
actuacións de Floriam Zimmer,
Huang Zherg, Jorge Blass, Lat-
ko, Lipan e Magic Wave. O es-
pectáculo estará presentado po-
lo portugués Luis de Matos.

Durante toda a semana per-
manecerá aberta no auditorio a
exposición Cousas de magos e
desenvolveranse obradoiros diri-
xidos a todos os públicos nos
centros sociais.♦
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Imitación dunha fábula de
Lafontaine

Consta nun vello pergameo, ato-
pado nos cimentos dunha pirá-
mide exipcia, que aló nos come-
zos da historia, denantes que os
fillos de Tiro e Sidón viñesen nas
súas barcas raras e fermosas a vi-
sitar as praias da Iberia, os cans
non existían, ou mellor dito, os
cans e mais os lobos eran unha
mesma familia, que andaban po-
los montes e fragas, como verda-
deiros foraxidos, comendo can-
do podían e desfrutando dunha
liberdade natural e completa.

Mais un día, cansos de trafe-
gar no monte dous de aqueles ani-
mais, macho e femia, baixaron a
unha vila caldea. Aceptaron os
costumes da nova vida, e dexene-
ráronse canto pode dexenerarse
un animal que acepta o que non é
propio da súa condición.

Tal é, segundo o vello perga-
meo exipcio, o orixe do can.

Despois de moitos anos, un
forte can de palleiro, tataraneto dos
animais foraxidos, sentindo sauda-

des pola liberdade, deixou a vila
caldea e foi vaguear polo monte.

Na revolta dunha congostra,
atopou cun lobo, famento e fraco
coma un asubío. Olláronse fite a
fite, e medindo coa imaxnación
as súas forzas, decidíronse pru-
dentemente a non loitaren.

—Boas tardes, señor lobo.
—Moi boas, señor can.
—Seique estás melancólico?
—Estou, ho; a fame sempre

foi moi dada ás grandes cavila-
cións. Este inverno é moi cru, a
neve acocha por completo o
monte, e por ningures atopa
mantenza.

—Pásalo mal porque queres,
lobo amigo. Eu veño dunha cas-
te que noutros tempos andaba
ceiba por estas montañas... Un
día os meus devanceiros decatá-
ronse de que era conveniente fa-
cerse amigos dos homes, e bai-
xaron á vila. Dende aquela, xa
ves que boa pelamia temos.

—Non é mala, non; mesmo
semellas unha virxe de Osiris
polo rixo, gordo e relucente.

—Pois ti podías estar o mesmo.

—E de que maneira?
—Facendo o que eu fago.

Déixate de rillar os dentes pola
noite, que tanto medo causan a
todos os animais, e faite amigo
dos homes. Os homes, en verda-
de cho digo, son un fato de lam-
pantíns. Adúlaos canto poidas,
lámbelles a man cando vexas
que che van mallar no lombo, e
verás que regalada vida tes en
troques. Modos de servirlos?
Pouca cousa tamén. Cando na ei-
ra entre un señor, con longa túni-
ca e casco coruscante, debes me-
near o rabo de dereita a esquer-
da, dar dúas voltas a seu rente, e
despois déitaste no chan ollando
solermiñamente. Mais cando al-
gún desgraciado cuberto de fa-
rrapos, vello e arrimado a un
bordón, pida unha esmola, ou su-
poñas que nada pode dar, ládras-
lle canto podes, e fíncaslle os
dentes nunha perna. Tratar mal
os pobres é moi ben visto entre
os animais que se moven sobre
dúas patas.

—Non me parece mal –res-
pondeu o lobo cheo de alegría– e

rógoche que me leves contigo.
—Pois imos indo.
—E en santa e amorosa com-

paña comezaron a camiñar cara á
vila. Cando xa estaban perto pa-
rouse o lobo e preguntou:

—Amigo can, que é o que tes
no pescozo?

—Eu? Nada.
—Fáltache o pelo en toda a

volta.
—Ah! Iso non importa. É o

sitio do colar co que de noite me
prenden onda a porta.

—Non saes fora? –dixo o lo-
bo sentando sobre as patas tra-
seiras... non corres libremente
pola terra toda cando che dá a
gana?

—Non sempre... iso que im-
porta?

—Tanto importa que todas as
regalías e lambetadas que me
brindas, nin canto de bon hai na
terra, por tal prezo non o quero.

E o lobo, como alma que leva
o demo, botou a correr cara ao
monte; e desde entón afirmouse a
diferenza das dúas castes que en-
dexamais puideron entenderse.♦

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

A liberdade. O lobo e máis o can

Flores
MARGA ROMERO

Moitas persoas non
fariamos un pacto co
demo para conseguir

un amor, nin sequera para que
este fose eterno. Tampouco asi-
narimos para que a face que
nos olla desde o espello nos de-
volvese cada día un sorriso de
eterna mocidade. Moitas perso-
as asinariamos un acordo con
Mefístoles, con algún deus ou
con calquera fonte de enerxía,
para trocar un ano ou máis das
nosas vidas e atoparnos cos se-
res amados que xa son cinza ou
po. Darlles unha aperta,
dicirlles o importantes que
seguen sendo para nós, como a
súa ausencia vai enchendo os
nosos días. Poder nesa hora no-
va de reencontro preguntar do
que non sabiamos, cumprir os
desexos que o punto e final da
vida nos impediu, esclarecer
tantas cousas, pronunciar pala-
bras non ditas. Aínda que os
nosos mortos, as nosas mortas
volvesen sen que o tempo lles
botase anos enriba, e a nós si.
Non pactariamos para saber co-
mo son agora as súas moradas,
como transcorren as horas, nin
sequera para saber se xa non
hai tempo. O desexo é para o
bico non dado, para a palabra
derradeira que non se
pronunciou. Hai persoas que ta-
mén cambiarían anos de vida
por saber o que ocorreu hai se-
tenta anos. Quen levou contra a
parede de moitos cemiterios a
seres bos e amados, quen apun-
tou co dedo contra a dignidade.
Este pacto que nos permitiría a
xuntanza con tantos compañei-
ros e compañeiras mortos ou
asasinados, con tantos avós ou
avoas, tíos e tías, veciñanza
boa, que, en moitos casos, her-
damos tamén pola memoria, se-
ría un acto de amor. Nalgún en-
contro descubriariamos ese so-
rriso de mocidade eterno que fi-
cou gravado cando el pechou a
porta e nunca máis puido regre-
sar, levando aquel último dese-
xo e o arrecendo doutro corpo
amado. Mais a vida só nos dá
flores que murcharán co paso
das horas e contrastan co amor
eterno. Noutras tumbas as plan-
tas renacen vizosas dos corpos
amados que xacen na terra. Nas
fosas comúns de Serantes, Mon-
dariz ou da Guarda, sempre hai
unha sombra do ar na herba e
agora tamén flores. Nalgúns
lugares, por onde quizais non fa-
ga surcos o arado, hai persoas
moi amadas soterradas en secre-
to, familiares e amigos, farían o
pacto de atopalas, rabuñarían a
terra coas mans para, por fin,
atopar cunha historia en
maiúscula que é a súa e a nosa.
Aínda agora, despois de setenta
anos e poder facer coma todo o
mundo, o único que se pode, en
cada reeencontro simbólico,
levarlles unhas flores. Na Cidade
Alta, por todos eles, por todas
elas, sen tumba coñecida,
sempre na nosa memoria, unha
poeta recibirá esas flores.♦

Ilusionismo nas murallas
TETO VITUCO

JORGE BLAS
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Remoendo
na historia 
FRANCISCO CARBALLO

Por fortuna estou día
tras día a remoer nun
pasado que se me fai

presente. Comparo tempos
idos e sempre me parecen
presentes. Ollo pola fiestra e
están a pé da casa. 

O Galo (Santiago de
Compostela) remexe nos
días de Prisciliano do s. IV,
cando se coceu o pan da
Cristiandade a durar até
onte. E aquí, no Morrazo,
están varados eremitorios,
mosteiros e capelas con
ermitáns e fregueses que me
dan a man de vivos
dispostos a máis
singraduras. Unha
cristiandade que se resiste a
mudar porque ser
“cristianía” lle parece que
perde o canto do xílgaro de
Santo Ero. 

A TVG prepara
emisións da historia de
Galiza con atención aos
mosteiros. E no Morrazo e
no Salnés hainos de
abondo. Mais pode que non
apareza o de Armenteira e
a lenda de Santo Ero e o
seu paxaro. Tanto como lle
gostaba a Castelao non
seus diálogos por
Pontevedra. O Salnés e o
Morrazo atraparon os
cistercienses, en
Armenteira, Marín, Raxó
etc. Mais os bieitos
pechaban a ría con Poio e
Lérez. Sarmiento subiu ao
Castrove (no Salnés) e a
Hermelo (no Morrazo) e
extasiouse co Océano.
Moito ten buscado os
restos de Sarmiento en
Madrid onde o enterraran.
Seguro que fuxiron ao
Castrove! 

Que páxinas de beleza
infinda nestes fisterras
galegos! Sabedes quen o
desfrutan? Os de Meiro
(Bueu) que teñen millo
corvo e festas en cada
estación. 

E dentro duns días, na
Xunqueira pontevedresa,
verémonos atrapados polas
estatística do Ano da
Memoria: estudos, debates,
relatorios... Unha morea de
recordos clasificados, de
proxectos a andar. Todo para
apreixar dunha volta o que
pasou, porque pasou e que
quedan balbucindo. 

Prisciliano e Exeria,
ascetas do s. IV; Rosendo e
Xelmírez (ss. X e XII),
monxes de onte e de hoxe
(ide a Sobrado ou a Oseira)
nunha Galiza de labregos,
mariñeiros, obreiros e más
de 1.500 millonarios. Este
mundo fisterrán que nos
nutre, acouga e aguilloa.
Vén, ás veces, túrbido;
outras, gota a gota, a
revolver terra e mar: que
lindeza!♦

Cru, clímax, pago, terruño. Con-
xunción marabillosa dun clima de-
terminado para un viñedo concre-
to, unha alianza de aire, terra e ce-
pa. Nos países europeos a simbio-
se entre vidueño e terroir é froito
de 2.000 anos de experiencias.

A calidade dun viño vén de-
terminada pola calidade da mate-
ria prima (o bago de uva dunha
caste determinada) empregada
durante o proceso de vinificación.
Os factores que lle afectan ao de-
senvolvemento do bago son va-
riados, entre outros salienta o lu-
gar de plantación do viñedo e to-
do o que iso leva consigo, coma o
tipo de solo e o efecto deste sobre
a disponibilidade hídrica e nutri-
cional, o clima da zona e o seu
efecto térmico e lumínico, que á
súa vez lle afecta á floración e so-
bre todo ao desenvolvemento do
bago, á sintese de azucres e, a
partir destes, de ácidos e metabo-
litos secundarios responsábeis da
cor, do corpo e dos aromas.

Unha materia prima sa cunha
axeitada relación azucres-ácidos
e ben dotada de compostos poli-
fenólicos e aromáticos convérte-

se en excepcional se reflecte o
terreo do que provén, e para iso
este ten que engadir o seu sinal
de identidade. Grazas ao terruño
os viños adquiren a súa auténtica
personalidade. 

O terruño sería o diálogo que
existe entre a planta, a terra, a na-
tureza e o home. Xa Plinio, o Ve-
llo afirmaba que para a calidade
do viño o que importa é o tipo de
terreo e a súa localización e non a
variedade. Os mellores viños do
mundo son viños de terroir. Can-
do falamos de tipicidade ás veces
facémolo pensando en personali-
dade ou en terroir cando comun-
mente o que sinala é uniformida-
de, incluso mediocridade.

En cada viñedo existen unhas
condicións xeográficas, especial-
mente a latitude, a altitude e a
orientación (N/S, L/O), que xun-
to ás temperaturas, chuvias e sol,
determinan as condicions climá-
ticas, pero ademais outros facto-
res de configuración do terreo
coma os ventosa dominantes, a
proximidade a cadeas montaño-
sas, ríos, mares, etc, determinan
o microclima que lles afecta ás

características de cada colleita.
Na calidade dos viños estas

condicións son decisivas pero ta-
mén o é a súa interrelación e a
súa sucesión día a día destes
compoñentes climáticos, os que
condicionarán a fotosíntese, a
formación de taninos e de mate-
ria colorante, de esencias, etc. As
temperaturas máximas diúrnas,
así como a diferenza entre as
temperaturas diúrnas e as noctur-
nas, inflúen sobre a riqueza de
materia colorante e a composi-
ción aromática.

A natureza da terra nai e o tipo
de solo marca o estilo dos viños:
calcáreo, arxiloso, ferroso, xisto-
so, pedregoso, solos aluviais, mar-
gas, areniscas, terreos volcánicos,
cantos rodados, gravas, terras al-
barizas, etc. En cada un destos te-
rreos a viña compórtase de xeito
diferente. O solo ademais de ser o
soporte físico da cepa debe ter un-
ha composición e textura axeita-
das, unha profundidade útil e un
tamaño das partículas que permita
poñer a disposición do sistema ra-
dicular da cepa a auga e as solu-
cións minerais indispensábeis pa-

ra o su desenvolvemento. Depen-
dendo da pendente son mellores
os terreos de ladeira ben orienta-
dos e que tamén impiden a acu-
mulación de auga.

A paisaxe do terreo vén defi-
nida pola porcentaxe de pedras,
profundidade explotada, textura
dominante, calidade de drenaxe,
luminosidade do sol, relevo e
morfoloxía, asociacions vexe-
tais, superficie de rochas, forma
das parcela, etc.

Polo tanto, cando falamos de
terroir-terruño estamos pensando
na pegada do solo (a súa compo-
sición interna e os organismos vi-
vos que moran no seu interior) e
a pegada do que pasa na superfi-
cie (o clima, a orientación, a pai-
saxe, os ventos dominantes, etc.)

Cada un destos múltiplos ele-
mentos actúa directa ou indirec-
tamente sobre as viñas e sobre a
personalidade dos viños.

Pero o que dá ese algo máis a
un terreo é a sua relación co ho-
me ao longo da historia labrada
por xeracións de viticultores, po-
la súa cultura e polo que escapa
ás leis físicas.♦

A Viñoteca

Terroir
ANTONIO PORTELA

Foron Os Celtas de Paradeseca
a agrupación musical quiroguesa
de máis sona. Conformada pri-
meiro como un quinteto, para lo-
go se constituír definitivamente
como cuarteto de gaita, requinto,
caixa e bombo, a súa presenza
era obrigada en todos os lugares
da contorna que se prezasen de
armar unha festa como é debido.
Da montaña ao val, non había ra-
mal de comisión que non deve-
cese por contar co seu concurso,
quedando xa, dun ano para o ou-
tro, apalabrada a súa actuación. 

Carlos Rodríguez Martines, o
seu recordado creador, provén
dunha estirpe músical. Seu avó fo-
ra un gaiteiro ben coñecido, o tío
Juanito, que din que chegou a to-
car perante a corte do rei Afonso
XIII. E seu pai, que marchara a
principios do século para o norte,
integrárase alí nunha banda masó-
nica norteamericana, onde tocaba
o requinto. O seu fillo Carlos xa
naceu en América, regresando to-
da a familia para Paradaseca no
1924, cando o neno tiña oito anos.
Un día do ano 1926, despois de
ver unha actuación de Os Trintas
de Trives, nas festas de Quiroga, o
rapaz decidiu que a súa vida esta-
ría para sempre dedicada á musica.
Pediulle a seu pai que lle ensinase
os misterios do requinto, as no-
cións musicais básicas e até hoxe.
Despois de percorrer cos Celtas
todo o país quirogués e as terras de
Lemos, Brollón, de Trives e Cal-
delas, de Valdeorras e do Bierzo,
competindo cos propios Trintas de
Trives e cos Trabazos de Caldelas,
para os que acabaría facendo
arranxos musicais, o Carlos mar-
chou de novo para América no ano

1950 –logo de estar preso e canso
de ser molestado polas forzas da
orde, el que fora un entusiasta re-
publicano que pasara longos anos
agochado nunha cova e fuxido po-
las serras. Alí, durante máis de
vinte anos, dirixiu a agrupación
folclórica Terra a Nosa da Casa
Galicia de Nova York e fundou
numerosas orquestras de música
española e latinoamericana (Tro-
vadores de España, Ecos de Espa-
ña) así como unha orquestra de
jazz (The Golden Echoes) na que
tocoba marabillosamente o saxo
alto, como antes o fixera co re-
quinto, co clarinete e coa gaita.
Carlos Rodríguez Martines vive
actualmente en Nova Jersey e gar-
da un recordo emocionado dos
moitos músicos populares quiro-
gueses dos que aprendeu a sentir a
paixón musical: de Heladio, o ce-
go de Outeiro do Courel e de Ce-
lia, a súa filla; de Francisco, o Pa-
ta de Pau, de Parada de Lor; do Le-
lo e do Mingos dos Novaes; do
Manuel, o gaiteiro do Toxo, de
San Clodio; de Felisa, a gaiteira de
Bendilló... Mais de quen garda a
máis doce memoria é dos seus ve-
llos amigos e compañeiros dos
Celtas, aínda felizmente vivos co-
ma el, uns en Quiroga e outros en
diferentes lugares de Ámérica: de
Feliciano, o gran bombeiro de Pa-
radaseca (o que non levará zoupa-
do no seu bombo, grande como
unha fogaza, o bo do Feliciano!);
de Euxenio, o do requinto, e de seu
irmán Camilo, o da gaita de cha-
ves, que reside en Bos Aires; de
Xaime, o da caixa, que reside en
Nova York, cabo do seu irmán
Carlos... e do señor Daniel, o pai
de ambos, o músico que xa tocara

de noviño en América e que co seu
maxisterio formara a toda unha
xeración de rapaces que fixeron de
Paradaseca un dos lugares onde
con máis forza agromou o amor
pola música da nosa terra.

Desde esta beira do Atlántico
quixeramos que chegase até don

Carlos Rodríguez Martines a sen-
tida gratitude dos veciños do val
polos ledos días que pasaron ao
son do seu requinto e da súa gai-
ta, durante aqueles anos tristes da
posguerra nos que a música dos
Celtas de Paradaseca aloumiñara
tantos corazóns machucados.♦

Músicos Populares de Quiroga

Os Celtas de Paradaseca
XOSÉ P. MONDELO

Manifesta Galiza
Manifestos na literatura galega do século XX

XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

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

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS



O BarO Barcoco
■ ACTOS 

COGUMELOS
Charla a cargo de Cristóbal
Ruiz Leivas sobre degusta-
ción e prevención o luns 6 ás
20,30 no Edificio Multiusos.

■ CINEMA 

DESAYUNO EN PLUTÓN
É a fita escollida polo cine-
club Groucho Marx para
proxectar o mércores 8 e
xoves 9 ás 22,30 no teatro
municipal Lauro Olmo.

MI SUPER EX-NOVIA
Proxéctase o sábado 4 e do-
mingo 5 ás 17-20 e 22,30 e
o luns 9 ás 22,30 no teatro
Lauro Olmo.

■ TEATRO 

PAPIRUS
Obra que representa Xirri-
quiteula Teatre para todos
os públicos este venres 3 ás
20 h. no teatro Lauro Olmo.

BueuBueu
■ MÚSICA 

HAIKU
O vindeiro domingo 12 ás
21,30 h. poderemos gozar
do rock desta banda coru-
ñesa no Aturuxo.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS 

FAUNA IBÉRICA
O Auditorio acolle esta mos-
tra didáctica até o martes 7.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS 

SOFÍA MORO
A mostra Eles e nós. Ros-
tros da Guerra Civil pode
verse no Museo de Bergan-
tiños. Incluída no Festival
Olladas 06, é o traballo de
máis de dez anos da fotó-
grafa madrileña no que re-
colleu os testemuños e ima-
xes dos derradeiros prota-
gonistas da Guerra Civil es-
pañola. Até este domingo 5.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS 

O PRADO E A ARTE
A Fundación Barrié desen-

volve o ciclo O Museo do
Prado e a arte contempo-
ránea. A influencia dos
grandes mestres do pasado
na arte de vangarda, no
que interven José Luis Bo-
rau, que nos falará de O
Papa e as súas antípodas,
este xoves 2.

ESPAZOS
O MACUF organiza unha
serie de conferencias cos
fotógrafos participantes
nesta mostra. Este xoves 2
ás 20 h. na sala Picasso po-
deremos escoitar a Fontcu-
berta; o luns 6 a Carlos
Cánovas; e o vindeiro xo-
ves 9 a Ouka Leele.

BIEITO RUBIDO
O coñecido xornalista fala-
rá o vindeiro xoves 9 ás 20
h. no C.S. Caixanova sobre
A crise do modelo da pren-
sa escrita, dentro do ciclo
Xornalismo Século XXI.

VISIÓNS DE
ARQUITECTURA
A Fundación Barrié orga-
niza este ciclo de conferen-
cias para conmemorar o
XXX aniversario da Escola
Técnica Superior de Arqui-
tectura, no que conta coa
participación de arquitectos
de recoñecido prestixio. O
vindeiro xoves 9 ás 20 h. na
sede da fundación podere-
mos escoitar a Juan Nava-
rro Baldeweg.

■ CINEMA 

VÍDEOCREACIÓN,
GALIZA ANOS 80
A sala Picasso do MACUF
acolle, até o xoves 30 de no-
vembro, o ciclo Pioneiros
da videocreación, Galiza
Anos 80, que pretende apor-
tar unha mirada extensa po-
los títulos máis emblemáti-
cos da época, cun diálogo a
través dos traballos e apor-
tacións e reflexións dos pro-
tagonistas. O mércores 8 ás
20 h. teremos o coloquio A
experimentación no espazo
audiovisual, con Antonio
Segade, Antón Caeiro, Xo-
sé Búa e Silvia García, e a
proxección das pezas Lixei-
ras, Durme Rainer, xa es-
tás morto, 25 x 24, Meren-
da de negros, Blanca No-
che, e Teoría relativa. Máis
información en www.ma-
cuf.es.

■ EXPOSICIÓNS

BURDEIS DE ASIA
As fotografías de Luis Ló-
pez Gabú exhíbense até o
domingo 19 na galería Par-
do Bazán.

MANUEL PATINHA
O escultor portugués ten un-
ha mostra da súa obra, baixo
o título de O proceso da al-
ma, na galería Ana Vilaseco,
onde poderemos contempla-
la até o 11 de novembro.

ALBERTO CARPO
A galería Arabesque pre-
senta, até o 3 de decembro,
a obra do pintor.

WORLD PRESS PHOTO
As imaxes do recoñecido
premio anual de fotografía
xornalística expóñense no
Palexco (sala do Concello)
até este domingo 5.

MANUEL LÓPEZ
Dentro de Olladas 06 pode-
mos visitar esta mostra an-
tolóxica até este domingo 5

na sede de Caixa Galicia
(Médico Rodríguez 2).

NAZÓN DE BREOGÁN
O Museo de Belas Artes
acolle esta mostra sobre o
Estatuto até o 26 de novem-
bro.

TEMPOS DE LIBERDADE
Caixanova organiza a mos-
tra Arte en España de 1975
a 1990, na que conta con
magníficas obras de artistas
da calidade de Leiro, Car-
los Alcolea, Xesús Váz-

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

Os mamíferos mariños protago-
nizan unha exposición que orga-
niza a Sociedade Galega de His-
toria Natural en Pontevedra, até
o 7 de novembro. A mostra, que
se realiza  na Casa da Luz (Pra-

za da Verdura), complétase ta-
mén cun ciclo de conferencias.
A última, o 7 de novembro, so-
bre réptiles de Galiza. A entrada
é debalde e pódese solicitar por
adiantado unha visita guiada.♦

MamíferMamíferos mariñosos mariños
O O TTrinquerinque
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☞ INFILTRADOS. Leo-
nardo di Caprio é un in-

filtrado da policía na banda ma-
fiosa que dirixe Jack Nichol-
son. Matt Damon ascende rapi-
damente na policía pero traba-
lla para o crime organizado.
Nova fita de Martin Scorsese.

☞ SCOOP. Nova pelícu-
la de Woody Allen, pro-

tagonizada por Scarlett Jo-
hansson, que interpreta unha
estudante de Xornalismo que
recibe por boca dunha pantas-
ma a meirande exclusiva do
ano. O rico Peter Lyman
(Hugh Jackman) é en realidade
o asasino do tarot.

☞ A DALIA NEGRA. Re-
construción dun dos crimes

máis famosos de Hollywood, o da
actriz Betty Ann Short no 1947.
Baseado nunha novela de James
Ellroy, dirixe Brian de Palma.

☞ FILLOS DOS HOMES.
No 2027 non nacen nenos

por algunha estraña razón. Esta
circunstancia divide un mundo

desesperanzado pola suposta fin
da especie. Pero entre os refuxia-
dos que tentan saír dunha Gran
Bretaña en guerra hai unha mu-
ller que oculta un segredo.

☞ EU SON A JUANI.
Película de Bigas Luna

sobre unha moza do extrarra-
dio que pasa o tempo entre o
centro comercial e os talleres
de tuning, todo a ritmo de hip-
hop. A Juani quere ser unha
nova icona de muller española.

☞ OS BORJA. Antonio
Hernández leva ás panta-

llas a historia do papa Alexan-
dre VI e a súa familia, os valen-
cianos Borja que chegaron a ter
todo o poder de Roma. Intrigas
pacegas, diplomacia e asasina-
tos para unha das producións
máis caras do cinema español.

☞ A MIÑA SÚPER EX
MOZA. Uma Thurman

ten poderes e non leva ben que o
seu mozo a deixe. Comedia esa-
xerada sobre as consecuencias
de namorar unha súper heroína.

☞ O LABIRINTO DO
FAUNO. Historia fan-

tástica de Guillermo del Toro
ambientada durante a loita do
exército franquista contra o
maquis. Segunda parte da trilo-
xía española deste director de
culto. Só para convencidos.

☞ O DIAÑO VISTE DE
PRADA. Comedia sobre

o mundo da moda, concreta-
mente as revistas de tendencias.
Andrea é a asistente de Miranda
Priestly (Meryl Streep), unha
gurú chea de carraxe por baixo
da súa roupa de marca carísima.

☞ 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
CENTER. Homenaxe

de Oliver Stone aos bombei-
ros que participaron no resca-

te das Torres Xemelgas do 11
de setembro do 2001. Filme
plano que recorre facilmente
ás bágoas.

☞ 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
división entre o Eire e Irlanda
do Norte provocaron unha es-
calada da violencia e o nace-
mento 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.♦

CarCarteleirateleira

Organizado pola Concellaría de Cul-
tura de SANTIAGO chega á XX edi-
ción e vai até o 30 de novembro no
teatro Principal, Salón Teatro, Yago e
Fundación CaixaGalicia e, ademais
este ano, na Aula de Cultura de Cai-
xa Galicia e no CGAC. Máis de cen
películas das que cincuenta son estre-
as e novos premios e seccións. Este
xoves 2 ás 21 h. celébrase o concerto
inaugural no AUDITORIO DE GALIZA a
cargo da Real Filharmonía e a en-
trega do Premio Cineuropa a Step-
hen Warbeck. O venres 3 no PRIN-
CIPAL ás 18 h. farase o pase especial
de As tartarugas tamén voan de
Bahman Ghobadi, ás 20 podere-
mos ver Forever de Heddy Honig-
mann, ás 22 A Batalla de Alxeria de
Gillo Pontecorvo e, ás 00 Leonard
Cohen: I am your man de Liam
Luson; no YAGO ás 20 A chinesa de
Jean-Luc Godard, ás 22 Caterina
va in città de Paolo Virzi, e ás 00 O
estrangulador de Boston de Ri-
chard Fleischer; na FUNDACIÓN

CAIXA GALICIA ás 23 Edmond de
Stuart Gordon; e na AULA DE CUL-
TURA ás 23 Vai e vem de João César
Monteiro. O sábado 4 no PRINCIPAL

ás 21 Gala Cineuropa de entrega do
premio ao director Bahman Ghoba-
di e proxección da súa fita Half mo-
on; no YAGO ás 16 Caterina va in
città, ás 18 A Batalla de Alxeria, ás
20 O estrangulador de Boston, e ás
22 Riget II -Kingdom de Morten
Arnfred / Lars von Trier; na FUN-
DACIÓN CAIXA GALICIA ás 23 Mon-
day de Hiroyuki Tanaka; e na AULA

DE CULTURA ás 23 As vodas de Deus
de João César Monteiro. O domin-
go 5 no PRINCIPAL ás 16 Monday, ás
18 O estrangulador de Boston, ás
21,15 Coisa mais linda, histórias e
casos de bossa nova de Paulo Thia-
go, ás 22,30 Palais Royal de Valérie
Lemercier e, ás 00,30 Forever de
Heddy Honigmann; na sala YAGO

ás 16 A Batalla de Alxeria, ás 18 Un
toque de seducción de Randall Mi-
llar, ás 20 Hana Yori mo naho de
Kore-eda Hirokazu, ás 22,15 Leo-

nard Cohen: I am your man, e ás 00
de Edmond; na FUNDACIÓN CAIXA

GALICIA ás 23 A chinesa; e na AULA

DE CULTURA ás 23 Le bassin de John
Wayne de João César Monteiro. O
luns 6 no PRINCIPAL ás 16 Un toque
de seducción, ás 18 de Edmond; ás
20 Leonard Cohen: I am your man,
ás 22 Time de Kim Ki-duk; e ás 00
Hana Yori mo naho; no YAGO ás 16
Cidade en celo de Hernán Gaffet, á
18,15 Forever, ás 20 Palais Royal;
ás 22 Ficción de Cesc Gay e ás
23,45 Coisa mais linda, histórias e
casos de bossa nova; na FUNDACIÓN

CAIXA GALICIA ás 23 Monday; e na
AULA DE CULTURA ás 23 A comedia
de Deus de João César Monteiro.
O martes 7 no PRINCIPAL ás 16 A chi-
nesa, ás 18 Vivir a súa vida de Jean-
Luc Godard; ás 20 Ficción, ás 22
O ilusionista de Neil Burger, e ás 00
Palíndromos de Todd Solondz; na
sala YAGO ás 16 Hana Yori mo na-
ho, ás 18 Caterina va in città, ás 20
Coisa mais linda, histórias e casos
de bossa nova, ás 22,15 Time, ás 00
Un toque de seducción; na FUNDA-
CIÓN CAIXA GALICIA ás 23 The whi-
te diamond de Werner Herzog; e
na AULA DE CULTURA ás 23 Recor-
dações da casa amarela de João
César Monteiro. O mércores 8 no
PRINCIPAL ás 16 Palais Royal, ás 18
Cidade en celo, ás 20 Derecho de
familia de Daniel Burman, ás 22 O
convidado de Bong Joon-ho, e ás
00 Time; na sala YAGO ás 16 Leo-
nard Cohen: I am your man, ás 18
Forever, ás 20 O ilusionista, ás 22
Dois filhos de Francisco. A histó-
ria de Zezé di Camarco & Luciano
de Breno Silveira, e ás 00,15 Vivir
a súa vida; na FUNDACIÓN CAIXA

GALICIA ás 23 Nang Nak de Non-
zee Nimibutr; e na AULA DE CULTU-
RA ás 23 O último mergulho (a
água) de João César Monteiro.
Localidades á venda no telf. 902
434 443, en www.caixagalicia.es
ou nas billeteiras do Principal, Yago
ou Salón Teatro. Hai abonos para
10 películas a 20 euros.♦

CineurCineuropaopa

Transita entre mundos cruzados: da
raigame rocqueira aos Balcáns e de
aquí a Buenos Aires, da polka ao
tango, da eléctrica á mandolina, da
nostalxia ao futuro... como queda de
manifesto no seu 2º traballo No dis-

paren al pianista. Están este xoves 2
na Fábrica de Chocolate de VIGO;
o venres 3 na festa Red Campus de
SANTIAGO; e o sábado 4 no café te-
atro Xesteira de OURENSE. Máis in-
formación en www.lepunk.es♦

Le PunkLe Punk

O multiúsos Fontes do Sar de
SANTIAGO DE COMPOSTELA acolle
o vindeiro venres 10 unha nova
edición deste festival de hip hop
no que van participar destacadas
figuras estatais, como Rack Eter-
no, Mucho Muchacho, Juani-
nacka, Tote King e Violadores

del Verso. Os asistentes tamén go-
zarán coas exhibicións de graffiti,
bmx, campeonato de baloncesto
3x3 e proxeccións de documen-
tais. A entrada pode adquirirse an-
ticipadamente por 25 euros, ou por
28 na billeteira. Máis información
en www.microfest.net.♦

MicrMicrofest 4ofest 4O cantautor canario actúa este sábado 4
ás 22,30 h. no Liceum do PORRIÑO; o do-
mingo 5 ás 21,30 h. poderemos escoitalo
no Aturuxo de BUEU.♦

Arístides MorArístides Morenoeno

Desde este xoves 2 e
até o 2 de decembro
nos cines Filmax da
CORUÑA proxéctanse
tres obras realizadas
en código ASCIIart:
Despegue, Paisaxe e
DSK, dirixidas por es-
te dúo artístico. Ta-
mén teremos a posibi-
lidade de ollalas na sa-
la Yago de SANTIAGO
DE COMPOSTELA, a
partir deste venres 3 e
até o luns 20.♦

DSKDSK
A Fundación
Luís Seoane
da CORUÑA
acolle a
mostra
Procesos
de creación
artística
e de
identidade
nacional.



quez, Sicilia ou Barceló,
entre outros, que podemos
admirar até este domingo 5.

LUÍS SEOANE
Esta fundación acolle a mag-
nífica mostra Do primitivo
na arte galega até Luis Seo-
ane. Procesos de creación
artística e de identidade na-
cional, composta por perto
de 70 obras de 26 artistas da
sona de Francisco Asorey,
Manuel Colmeiro, Camilo
Díaz Valiño, Laxeiro, Urba-
no Lugrís, Carlos Maside,
Castelao, ou Luís Seoane en-
tre outros, que servirán para
contextualizar a concepción
da pintura galega na primeira
metade do século XX.

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
Colecc ión
Berardo. Até
o 26 de no-
vembro po-
deremos ad-
mirar 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 

MADREDEUS
O grupo luso vai dar un con-
certo o martes 7 ás 20,30 h.
no Palacio da Ópera.

981 FESTIVAL
O Playa Club acolle unha no-
va edición deste festival de
música electrónica este venres
3 desde as 00 h, no que parti-
cipan figuras destacadas do
panorama estatal e interna-
cional como Donnacha Cos-
tello, DJ Amable, DJ Undo,
Los Chicharrons, Telephun-
ken, J.J. Bernardo, DJ Gro-
bas e C* Rock, entre outros.
O sábado 4 estarán no mesmo
lugar Dominik Eulberg,
Chicks On Speed DJ Team,
Codec & Flexor, Oliver
Hacke, ProfesorAngel Dust,
Renato Figoli, DJ De Lippo,
ou DJ Pinky. O prezo das en-
tradas anticipadas é de 26 eu-
ros para o abono de dous días,
e de 15 euros para cada día,
podéndose adquirir en Porto-
bello e Noni´s. Os prezos na
billeteira serán para cada día
de 18 euros, coa posibilidade
de cea, acceso aos artistas e
area vip por 50 euros. Máis in-
formación e reservas en con-
ciertos@playaclub.net.

FerrFerrolol
■ DANZA 

BALLET DE KIEV
O Crebanoces de
Tchaikovsky é o que

trae o Ballet Clásico Esta-
tal do Palacio da Música
de Kiev este sábado 4 ao
teatro Jofre.

■ EXPOSICIÓNS 

GALIZA EN FOCO
As imaxes do recoñecido
certame xornalístico exhí-
bense na galería Sargadelos
até o sábado 11, de luns a
sábado, de 9 a 21 h.

PALOMA JAÉN
Mostra a súa pintura desde
este venres 3 até o mércores
15 na sala de exposicións
do Ateneo.

CARME CHACÓN
Sin ellas chámase a mostra
de fotografía analóxica ma-
nipulada dixitalmente até
convertilas en realidades de
forte contido conceptual
que podemos contemplar
no Centro Torrente Balles-
ter até o 30 de novembro

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

■ MÚSICA 

SINFÓNICA DE GALIZA
Este xoves 2 vai dar un
concerto, co acompaña-
mento do Coro do Palau
da Música de Catalunya,
ás 20,30 h. no Jofre.

GondomarGondomar
■ TEATRO 

ROBERTO
VIDAL BODAÑO
O auditorio Lois Tobío aco-
lle este festival no que po-
deremos ollar o sábado 4 ás
22,30 h. Carambola, da
compañía Lagarta Lagar-
ta. O vindeiro sábado 11
poderemos ollar Final de
Película da man de Áncora
Producións.

O GrO Grobeobe
■ EXPOSICIÓNS 

GRAVADOS
Podemos visitar esta colec-
tiva de artistas contemporá-
neos, até o venres 24, na
galería Lembranza.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS 

PETER SCHNEIDER
A Deputación Provincial
acolle a mostra de fotogra-
fía O país dos mil castros.

ARTURO SOUTO
Na sede da Fundación Cai-
xa Galicia temos até o 7 de
xaneiro esta mostra dos
fondos da colección da en-
tidade, con 24 cadros dos
que 5 se amosan por pri-
meira vez na Galiza.

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.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS 

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras do prestixioso
premio de fotografía de na-
tureza, o máis importante
do mundo, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e o
Museo de Historia Natural
de London, pódense admi-
rar desde o mércores 8 e até
o domingo 19 no C.S. Cai-
xanova.

EMILIO GLEZ. SÁINZ
Mi casa en el norte de Cas-
tilla y otros cuadros recien-
tes chámase esta mostra
que podemos coñecer na
galería Marisa Marimón
até o 17 de novembro.

XAIME QUESSADA E
FILLO
Pai e fillo comparten es-
pazo, as súas obras dialo-
gan e conviven nesta mos-
tra que podemos visitar
até este domingo 5 no C.S.
Caixanova, e na que se
amosa o traballo máis re-
cente destes dous artistas
no que se ven de convertir
nunha sentida homenaxe á
figura e obra do xoven
Quesada Blanco.

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

PontearPonteareaseas
■ ACTOS 

XVII XEIRAS
MICOLÓXICAS
A Asociación para a De-
fensa da Natureza do
Condado organiza este sá-
bado 4 ás 10,30 h. desde a
Praza Maior, dentro da IV
Feira do Outono, un ro-
teiro micolóxico polo
monte para identificar as
especies máis coñecidas;
o domingo 5 a partir das
11 h. no mesmo lugar ha-
berá exposicións, degus-
tacións e outras activida-
des. Máis información en
www.adenco.org.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA 

ANG LEE
O Cine-Club Pontevedra
proxectará Brokeback
Mountain (2005), o mér-
cores 8 ás 19,30 h. e ás
22,15 h. na Facultade de
Ciencias Sociais, dentro
do ciclo Cinema de Ac-
tualidade.

■ EXPOSICIÓNS 

VÉRTICES
O grupo Pin-8 amosa o seu
traballo na galería Sargade-
los até o sábado 11.

A ESCOLA
DE BARBIÇON
Até o domingo 26 exponse
no C.S. Caixanova unha
magnífica selección de óle-
os pertencentes á escola
paixasística francesa de fi-
nais do século XIX.

JULIO SANJURJO
O pintor expón o seu traba-
llo na galería Jaime Trigo
até finais de novembro.

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

O PorriñoO Porriño
■ CINEMA 

EN BRANCO E NEGRO
Este xoves 2 proxéctase as
21 h. na Biblioteca Os 400
golpes, de Truffaut. O vin-
deiro xoves 9 poderemos
ollar Cara de Anxo, de Ot-
to Preminger.

■ MÚSICA 

THE FOCKING
BROTHERS
O vindeiro venres 10 ás 23
h. temos no bar Liceum a
actuacíon do dúo de músi-
cos e humoristas Os Fabu-
losos Cubatas, que inte-
gran no seu espectáculo
elementos curiosos como
varios exemplares da revis-
ta Interviú, unhas Barbies,
traxes de clientes asiduos
aos prostíbulos, ou versións
de temas famosos como
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O Teatro da Ópera de Opava de
Silesia representa a VIII ópera de
Bellini, considerada como o para-
digma do Bel Canto, este sábado 4
ás 20,30 h. no auditorio municipal
Gustavo Freire de LUGO; o do-

mingo 5 ás 21 h. poderemos gozar
desta magnífica obra no Auditorio
do Pazo da Cultura de PONTEVE-
DRA; o luns 6 ás 20:30 h. terémola
no Jofre de FERROL; e o martes 7
no C.C.Caixanova de VIGO.♦

NormaNorma
Cargadiño coma sempre.
En OURENSE temos A lóxi-
ca do suplemento, de Ig-
nacio García Gómez del
Valle en Alterarte do Cam-
pus até o 30 de novembro;
Una pupila silvestre, de
Pastor Outeiral na galería
Visol do 1 ao 10 de novem-
bro; Sólidos, nós, eles..., de
Xacobe Meléndrez Fass-
bender, no edificio Xurídi-
co-Empresarial do campus
do 2 ao 30 de novembro; A
rapa das bestas, de José
Quiroga, na galería Sarga-
delos do 2 ao 30 de novem-
bro; Festimage na Casa da
Xuventude até o 12 de no-
vembro; Ahora Ourense,
no Museo Municipal até o
19 de novembro; Fotogra-
fía 05, na Casa da Xuven-
tude até o 13 de novembro;
Camiñando xuntos cara
aos obxectivos do milenio,
no Politécnico do campus
até o 12 de novembro; I
certame Muralla de Lugo
do 1 ao 15 de novembro no
Ateneo; X certame Viña do
Campo do 2 ao 30 de no-
vembro no Xesteira café-
teatro; Galicia en branco e
negro na A.X. Amencer do
2 ao 30 de novembro; e o
IX premio Luis Valtueña
na Fundación Caixa Gali-
cia do 2 ao 15 de novem-
bro. En ALLARIZ, na Fun-
dación Vicente Risco do 1
ao 30 de novembro temos
Sentimentos, de Dolores
Carretero Vaquer. En
CASTRO CALDELAS, no
Centro Comarcal do 1 ao
30 de novembro, Albiscan-
do, de Alicia M. Piñeiro;
tamén aquí durante novem-
bro poderemos ver as pro-
xeccións de Caldelas dixi-

tal e as fotos de María X.
Castro. No BARCO DE
VALDEORRAS, na sala de
Caixanova do 2 ao 15 de
novembro, está Pedra-Ma-
deira-Pedra, de Francisco
Menjivar e, no Centro Co-
marcal do 2 ao 15, Fotoboi
06. No CARBALLIÑO, na
Casa do Concello do 1 ao
15 de novembro, Festa da
Vendima, Leiro 06. En LU-
GO, no edificio Administra-
tivo da Xunta do 2 ao 15 de
novembro, Vida urbana,
de Fernando Gago Ba-
llesteros. En MACEDA, no
Castelo do 2 ao 30 de no-
vembro, Con la cámara en
la mochila, de José C. Ar-
cos Campillo. En CHAN-
TADA, na Casa da Xuventu-
de do 2 ao 17 de novembro,
Colleita 05, da Escola de
Imaxe e Son de Vigo. En
PEREIRO DE AGUIAR, no
Centro Penitenciario do 2
ao 17 de novembro, De
dentro a dentro, de Joa-
quín Balsa e Alejandro
Roquero. En BARBADÁS,
na Casa da Cultura (en
Valenzá) do 2 ao 30 de no-
vembro, Rastros, da A.C.
Aula K. En MONFORTE os
martes e xoves de 20 a 22
h. na Casa da Cultura ha-
berá un Curso de Foto-
grafía Creativa impartido
por Xesús Rguez. Monte-
ro (máis información no
telf. 982 404 404). Na li-
braría Torga (Paz 12) de
Ourense hai unha mostra
de libros galegos de foto-
grafía e os catálogos á
venda do Outono Fotográ-
fico. Máis información na
Casa da Xuventude de
Ourense ou en www.outo-
nofotografico.com♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

Continúa o Festival de Música
este venres 3 ás 20,30 h. no au-
ditorio Martín Códax do Con-
servatorio Superior de Música,
coa actuación do Cuarteto Kla-
vier de piano, dentro do ciclo
Mozart en clave galega, e entra-
da de balde; no mesmo lugar te-
remos o vindeiro xoves 9 ás
20,30 h. o concerto As heroínas
de Mozart, coa soprano Begoña
Estévez e Alexis Delgado ao
piano; e o venres 10 a Camera-

ta Boccherini presenta Integral
dos Cuartetos Arriaga. No tea-
tro Fraga-Caixa Galicia pode-
remos gozar este sábado 4 en
dupla sesión ás 18 e 20,30 h.,
dentro do ciclo Formación de
Públicos, co espectáculo musi-
cal de monicreques El niño y
los sortilegios, ópera de Ravel,
a cargo da compañía La Tarta-
na. Dentro do ciclo Músicas pa-
ra o silencio de cinema non so-
noro con música en directo pro-

xéctase o luns 6 ás 20,30 h. no
Auditorio do Concello, por unha
entrada de 2 euros, a película
Sunraise (1927), dirixida por
F.W. Murnau, coa actuación do
grupo Blue Rags. As entradas
poden adquirirse a través da bi-
lleteira telefónica de Caixa Ga-
licia no 902 434 443, na web
www.caixagalicia.es, ou na bi-
lleteira do teatro Fraga-Caixa
Galicia. Información completa
en www.festivalaremore.com.♦

ArAre More Moree

LUGO acolle, do 6 ao 11, a
IV edición da Semana In-
ternacional da Maxia, or-
ganizada por Waldemar,
Creacións Máxicas e Abra-
cadabra Producións co pa-
trocinio do Concello. Este
ano as actuacións para esco-
lares serán no Auditorio
Gustavo Freire, facultades
universitarias, centros so-
ciais Fingoi e Uxío Novo-
neyra, Hospital Xeral, Praza

Maior, Meson do Forno e
Clavicémbalo os días 7, 8 e
9. Os magos que sexan inte-
perlados pola rúa coas ver-
bas “pío, pío” terán que fa-
cer un truco no momento.
Ademais haberá tres galas
nocturnas: o luns 6, o ven-
res 10 e o sábado 11 ás 21 h.
no auditorio Gustavo Frei-
re.As actuacións son debal-
de non sendo as galas, que
custan entre 7 e 3 euros.♦

LugomáxicoLugomáxico

Nace en Ourense no 1999 como  grupo de
música tradicional derivando, co tempo,
cara ao folc. O nome está collido do bara-
llete, a antiga lingua dos afiadores, e sig-
nifica nenos, rapaces, cativos. Presentan a
xira galega Tragando asfalto no Moucho
de OURENSE o mércores 8; na sala D-Zine
de SAN SADURNIÑO están o sábado 11.♦

GuezosGuezos

O Galicia en
Foco está na

galería
Sargadelos
do FERROL.



The Wall de Pink Floyd ou
Get Up de James Brown.
Máis información en
www.barliceum.com.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS 

SABELA ARIAS
Xunto con Eduardo Regue-
ra expón, até o xoves 30, no
Multiúsos da Xunqueira as
súas pinturas e esculturas.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS 

MIRADAS PINTADAS
O Museo Etnolóxico presen-
ta, até o 27 de novembro, es-
ta mostra das acuarelas de
Antonia Losada Sequeiros.

SalvaterraSalvaterra
■ ACTOS 

XVII XEIRAS
MICOLÓXICAS
O vindeiro venres 10 cele-
brarase unha charla sobre
Micoloxía práctica, ás 20,30
h. no restaurante O Noso Ei-
do, con degustación de co-
gumelos ao remate; o sábado
11 ás 10,30 h. sairase da Ca-
sa da Cultura ao monte para
recoller exemplares que se
exporán o domingo 12 desde
ás 11 h. na Praza do Conce-
llo. Máis información en
www.adenco.org.

SantiagoSantiago
■ ACTOS 

PAULA CARBALLEIRA
O CGAC desenvolve nas
fins de semana unha intere-
sante programación relacio-
nada coa pintora Menchu
Lamas. Este sábado 4 ás 17
h. e o domingo 5 ás 12 h. po-
deremos escoitar as Histo-
rias, de Paula Carballeira;
o vindeiro sábado 11 ás 17 h.
teremos a visita comentada
Na procura dos enigmas á
mostra da artista e, o domin-
go 12 ás 12 h, celébrase o ta-
ller para crianzas e adultos
Sumérxete na Pintura, im-
partido por Mirari Urruzo-
la. Para poder participar nes-
tas actividades cómpre ins-
crición previa en cgac.edu-
cacion@xunta.es ou no telé-
fono 981 546 602 / 631.

■ EXPOSICIÓNS 

MORITURI
O escultor Rui Chafes
amosa a súa obra na galería
SCQ até o sábado 11.

DESCUBERTOS
Até o 14 de febreiro pode-
mos visitar esta mostra no
Parlamento de Galiza.

NICOLÁS FRANCO
Até o 9 de decembro, po-
deremos contemplar na ga-
lería DF a vídeo-instala-
ción Psychobuildings III,
documental que xustapón a
realidade e a ficción a tra-
vés da manipulación das
imaxes suministradas pola
policia chilena de escena-
rios de crimes.

A MIRADA DE GOYA
A Fundación Torrente Ba-
llester acolle até o domingo
19 esta mostra na que se
pode admirar unha escolma
dos gravados do artista e o
seu primeiro autorretrato ao
óleo.

REVELA
A mostra fotográfica Terri-
torios en conflito pode visi-
tarse até o 19 de novembro
na Alameda.

JOSÉ CASTIÑEIRAS
O escultor mostra a súa
obra, até o 26 de novembro,
na Fundación Araguaney.

NACHO ARTETA
Na galería Sol & Bartolomé
podemos admirar as pintu-
ras, esculturas e gravados
deste artista internacional.

HABANA FACTORY
Na sala A Chocolataría ex-
ponse unha magnífica se-
lección de arte cubana.

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

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.

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

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

ESPÍRITO DO CAMIÑO
As fotografías do mosteiro
de Saos, de Luis Alonso
Ocaña, poden admirarse no
Museo das Peregrinacións
até o 26 de novembro.

PROXECTO EDICIÓN
Até o 10 de decembro o
CGAC acolle o Proxecto
Edición. O Futuro na actua-
lidade, no que diferentes ar-
tistas mostrarán ás súas pro-
postas e reflexións ao redor
do status da información
hoxendía, e vinculada a este,
a mostra Paperback, unha

ampla exposición de libros
de artista, que combina a
instalación dunha serie de
obras de grande formato ti-
tulada Paperworks, formada
por traballos de Erick Bel-
trán, Pablo Pérez, Pauline
Fondevila, Joan Morey e
Julia Montilla, con tres es-
pazos de consulta e lectura
titulados Newspapers, Pa-
pergames e Paperfiles.

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 

DIAMOND DOGS
Na sala Capitol este sábado
4 ás 21,30 h. os suecos van
dar un concerto, acompaña-
dos polos Athom Rumba.

RICHARD BONA
Este sábado 4 ás 21 h. no
Auditorio de Galiza conti-
núa o ciclo Sons da Diver-
sidade coa actuación deste
camerunés, por primeira
vez na Galiza. Entradas a
15 euros (7,50 para estu-
dantes e xubilados).

■ TEATRO 

REGRESO AO DESERTO
O Centro Dramático Gale-
go representa esta peza de
Bernard Marie Koltès, bai-
xo a dirección de Cristina
Domínguez, o venres 3 e sá-
bado 4 ás 20,30 e o domingo
5 ás 18 h. no Salón Teatro.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS 

XULIO GARCÍA RIVAS
O pintor amosa a súa obra
na galería Trisquel e Medu-
lio até o sábado 25.

VVigoigo
■ ACTOS 

XURXO SOUTO
Presenta o seu último libro,
este sábado 4 ás 20,30 h. no
C.S. Revolta (Real 32). A
partires das 22 h. haberá un
concerto dos Tres Trebóns e
o Vendaval do Rosal, cunha
entrada solidaria de 2 euros.

■ CINEMA 

ROCK RADIKAL BASCO
Dentro do ciclo organizado
polo C.S. Revolta este do-
mingo 5 ás 20,30 h. proxéc-
tase En la Linea del Fren-
te, de Kortatu; o vindeiro
domingo 12 poderemos
ollar Punkaren 25 Urteko
Historia Bizia, de R.I.P.

ESTÉTICA DOS DADOS
No Salón de Actos do
MARCO, até o domingo
26, desenvólvese a nova
edición do Festival Art Fu-
tura, referencia en creación
dixital e novos medios, que
este ano se achega a terreos
como a visualización de da-
dos, a media-arquitectura,
que pretende integrar os
fluxos de datos nos espazos
urbáns, e a introdución nos
espazos escénicos das diná-
micas da representación da
información. Os pases se-
rán os xoves e venres ás 17
e 19 h., os sábados ás 12, 17
e 19 h. e os domingos ás 12
h., e a entrada de 1 euro por
sesión, canxeábel pola en-
trada ao museo dese día. O
programa completo pode
consultarse en www.marco-
vigo.com.

■ DANZA 

ENGADO
No C.C. Caixanova pode-
remos ollar o vindeiro ven-
res 10 ás 20,30 h. a segunda
proposta escénica de Nova
Galega de Danza, que
afonda no camiño de fusio-
nar en vivo a tradición fol-
clórica galega coa danza
contemporánea. As entra-
das poden adquirirse antici-
padamente no 902 504 500
ou en www.caixanova.es.

■ EXPOSICIÓNS

IGOR MITORAJ
O escultor polaco mostra a
súa obra polas rúas céntri-
cas da cidade até o 20 de
novembro.

JUAN CARLOS MEANA
A mostra Extraña-entraña
pode visitarse na galería
Bacelos.

FUCK CÓMICS
Na Casa da Xuventude po-
demos ollar, desde o luns 6,
esta mostra de banda dese-
ñada cos traballos realizados

I CONGRESO DE ENSINANTES
DE MÚSICA TRADICIONAL
AAsociación de Gaiteiros Galegos, a CIG
Ensino e a AS-PG organizan para o vin-
deiro sábado 18 e domingo 19 no Audito-
rio de Galiza en SANTIAGO DE COMPOS-
TELA estes encontros nos que se pretende
reunir a ensinantes e alumnado proceden-
tes de diferentes situacións educativas pa-
ra facer unha posta en común de expe-
riencias, necesidades educativas e pautas
posíbeis de actuación para mellorar a ca-
lidade do ensino da música tradicional ga-
lega, mediante a análise das principais ex-
periencias educativas, o estudo das dife-
rentes metodoloxías didácticas, o inter-
cambio de experiencias e resultados de in-
vestigacións relacionadas co perfecciona-
mento da formación dos docentes que im-
parten música tradicional, e propiciar o
estabelecemento de formas de coopera-
ción entre Conservatorios de Música, Es-
colas de música tradicional, Asociacións
Culturais e Centros de Ensino Obriga-
torio, que permitan elevar a calidade na
docencia da música tradicional. Nos dous
días do congreso participarán en diversas
mesas redondas reputados especialistas
como Xaime Estévez Vila, José Luís Do-
pico, Eduardo Méndez Baamonde, Anxo
Pintos, Óscar Fernández, Luís Correa,
Francisco J. Feijoo, Olga Kirk, Xabier Dí-
az, Mercedes Peón, Pablo Carpintero,
Ugia Pedreira, Rodrigo Romaní, Xaquín
Xesteira (Xocas), Francisco Estévez, Luís

Prego, Henrique Peón, Suso Vaamonde,
Xosé Luís Rivas Cruz (Mini), Baldomero
Iglesias Dobarrio (Mero) ou Pepe Vaa-
monde, entre outros. A inscrición, de 10
euros para estudantes e asociados da
AGG, ASPG ou afiliados á CIG que o
acrediten mediante copia do resgardo de
matrícula ou carné de afiliado, e de 25 eu-
ros para quen non o sexa, remitirase co
impreso de matrícula debidamente cum-
primentado e xustificante do pagamento
bancario (ingreso ou transferencia banca-
ria a nome da Asociación de Gaiteiros Ga-
legos na conta 0182 0465 10
0200016989, indicando Taxa inscrición I
Congreso Ensinantes Música Tradicional
Galega) á Secretaría Técnica do Congre-
so, por correo ordinario ao enderezo Rúa
de Afonso XIII, oficina 8, 36002 de Pon-
tevedra, ou por correo electrónico a con-
greso@gaiteirosgalegos.com.

FESTICHÁN 07
A A.C. Os Patajullos de Moaña convoca
un concurso para buscar unha nova imaxe
gráfica para a vindeira edición deste festi-
val. Os interesados en participar deberán
presentar un mínimo de catro debuxos
distintos e un logotipo coas letras Festi-
chán 07, a unha tinta e pensados para ser
utilizados en carteis, camisetas e pegati-
nas, incluíndose un deseño que sexa visí-
bel de 4 x 1,5 cm, para chisqueiros. O lo-
gotipo, co nome do festival e o ano, reali-
zarase a unha ou dúas tintas e estará des-

tinado a camisolas e publicidade. Os tra-
ballos entregaranse en deseño informáti-
co, preferibelmente en formato JPG non
escaneados, acompañados dunha nota cos
dados persoais do participante, antes do
30 de novembro, a través do correo elec-
trónico festichan@lycos.es, ou nun CD en
sobre pecho no enderezo da Asosiasión
Sosiocultural Os Patajullos (Concurso
Logotipo Festichán 07) Ramón Cabani-
llas 23, 5º, 36950 de MOAÑA. O gañador
recibirá un premio de 200 euros. Máis in-
formación en www.festichan.com.

PREMIO FAUSTINO REY ROMERO
Poderán participar neste certame de po-
esía todos aqueles poemas ou conxunto
de poemas, de temática libre, escritos
en lingua galega, que teñan un mínimo
de 50 versos e un máximo de 150. En-
viaranse por triplicado, antes do 25 de
novembro, á A.C. Faustino Rei Romero,
Casa da República, Sestelo s/n, Isorna
15983, de RIANXO, nun sobre pecho
baixo lema e plica. A organización esta-
blece un único premio de 600 euros.

DINAMIZACIÓN
LINGÜÍSTICA NO ENSINO
Do venres 22 ao domingo 24; o venres 29
e sábado 30 de novembro e o domingo 1
de decembro, en horario de 18 a 20,30 h.
no IES Coruxo de VIGO celébrase a I edi-
ción deste seminario dirixido a membros
dos Equipos de Normalización Lingüísti-

ca dos centros de ensino e a todo o profe-
sorado non universitario. Máis informa-
ción e inscricións no 986 805 971 e en
www.xunta.es/linguagalega.

CESTARÍA E TECIDO
TRADICIONAIS
Lluis Grau, cesteiro en Cristosende (A
Teixeira - Ourense), experto en urdu-
mes dos Países Cataláns e da Galiza, or-
ganiza cursos de fin de semana que in-
clúen dúas noites en cuarto compartido
nunha casa tradicional reabilitada. En
decembro, durante a ponte da Constitu-
ción, realiza un curso intensivo de 5 dí-
as. A súa compañeira Anna Champe-
ney é unha experta tecelá: cultiva e tra-
ta o liño, procura tinturas naturais a ba-
se de vexetais e fungos e, naturalmente,
tece. En novembro realiza un curso
completo. Información máis polo miu-
do en www.casa-dos-artesáns.com ou
nos telf. 988 207 404 ou 669 600 620.

OBRADOIRO DE LITERATURA
A asociación 3º Pé Andar Criativo e
Diego Ameixeiras (premio Xerais de
novela 06) presentan este obradoiro
para o curso 05-06, os xoves de 20 a 22
h. no CEIP Curros Enríquez (Campo
de Marte, Montealto), da CORUÑA. O
prazo da matrícula remata o 15 de no-
vembro e para apuntarse hai que cha-
mar ao telf. 666 014 494 onde infor-
man dos pormenores.♦
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CONSELLARÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Estabelécense axudas para a reparación dos danos causados polas inundacións
acaecidas entre o 2 e 3 de outubro, ambos incluídos, no ámbito territorial dos
concellos de Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Vimianzo, Camariñas, Mu-
xía e Zas. A concesión destas axudas terá carácter subsidiario respecto de cal-
quera outro sistema de cobertura de danos, público ou privado, nacional ou in-
ternacional do que poidan ser beneficiarios os afectados. A información com-
pleta deste decreto está recollida no DOG do martes 24 de outubro de 2006.♦

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

O polaco
Igor Mitoraj

mostra
as súas

esculturas
polas

rúas máis
centricas
de VIGO.



polo colectivo de autores
que integran o fanzine un-
derground do mesmo nome.

SEARA
A súa obra gráfica pode ser
contemplada na galería
PM8 até o 18 de novembro.

REVELA
A mostra fotográfica Terri-
torios en conflito pode visi-
tarse até o 19 de novembro
no paseo de Montero Ríos.

MARÍA PREGO
Esta galería de arte contem-
poránea organiza unha
mostra colectiva da obra
gráfica de recoñecidos ar-
tistas na que participan Jan
Hendrix, Richard Serra,
Anish Kapoor, J.P. Croft,
Blanca Muñoz, Miquel
Navarro, Maruja Mallo,
Eduardo Chillida, Anto-
nio Saura ou Tapies.

MARTA MUNTÉ
As ilustracións orixinais do
libro Oso e o seu dente, rea-
lizadas por esta artista bar-
celonesa, pódense ollar, até
final de outubro, na sala de
exposicións da libraría Li-
bros para Soñar (Triunfo 1).

A MOSTRA INVISÍBEL
O MARCO presenta este
achegamento á noción de es-
pazo como lugar físico, unha
área na que o artista manipu-
la o son coma se dun material
dúctil se tratase. A mostra re-
úne unha coidada selección
de pezas de artistas clasicos
contemporáneos, que nos
convidan a reflexionar sobre
o espazo a partir do son.

CASÁS
O C.C. Caixanova alberga
unha mostra antolóxica do
artista galego.

TRES MÁIS TRES, VIGO
A sala I do C.S. Caixanova
amosa, até este domingo 5,
esta colectiva de Rafael
Calvo, Mingos Teixeira,
Antonio Abad, Mª Victoria
Fernández-Nóvoa, Andrés
Conde e Camilo Camaño,
todos vigueses da década
dos 50, mais con linguaxes
persoais e diferentes.

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.

TRAVESÍA DE VIGO
Até este sábado 4 podemos
admirar os traballos de Car-

me Nogueira e Santiago Ci-
rugeda na galería Ad Hoc.

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.

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.

■ MÚSICA 

MINIM
Os seus sons industriais e ci-
berpunks escoitaranse o vin-
deiro sábado 11 na Iguana
Club, xunto cos de Rave
Party Animals e CTRLER DJ.

QUIQUE GONZÁLEZ
Este artista presenta o venres
3 ás 00 h. na Sala A! o seu
último traballo Ajuste de
Cuentas. Entrada á venda
por 16 euros en Elepé,
Gong, Tipo ou Tick Tack Tic-
ket, ou por 20 na billeteira.

ORQUESTRA BARROCA
Esta agrupación de Vene-
cia, dirixida por Andrea
Marcón, ten recibido exce-
lentes críticas en todo o
mundo polo seu traballo de
redescubrimento da música
barroca e a súa interpreta-
ción con instrumentos de
época. Poderemos gozar
dun interesante programa
composto por pezas de Vi-
valdi, Galuppi, Locatelli,
Vivaldi e Bach, este venres
3 no C.C. Caixanova.

THE HOMENS
A banda de Compostela leva
o seu power pop ao C.S. Re-
volta (Rua Real 32), o vin-
deiro sábado 11 ás 22,30 h.
Entrada solidaria de 2 euros.

MUSICALIA
As bandas El Yuyo, Emma
Placer e Esenia participan o
vindeiro venres 10 no I Con-
curso de Pop Rock na Sala A!

■ TEATRO 

ONDAS
A compañía Nove Dous
chega este xoves 2 ás 20,30
h. ao C.C. Caixanova, con
esta peza de Maxi García.
No mesmo lugar podere-
mos ollar, o vindeiro do-
mingo 12 ás 20,30, Espe-
rando a Godot, de Samuel
Beckett, da man de Talía
Teatro e baixo a dirección
de Roberto Salgueiro.

OLLARES DE PERFIL
O mito de Greta Garbo, obra
gañadora de 9 festivais inter-
nacionais e premio ao mellor
actor en London e Madrid, xa
leva dúas semanas a ser re-
presentada no teatro Arte Liv-
re con grande éxito. Roberto
Cordovani, Humy Donado,
Leonel G. Laborde e Ricar-

do L. Ivars interpretan esta
obra todos os venres e sába-
dos ás 22 h. e os domingos ás
20. Reserva de entradas no
telf. 986 114 444, a 13 e 10
euros, ou na billeteira por 15
e 12. Máis información en
www.tal2005.com

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICICIÓNS 

BERTA ARES
A pintora exhibe os seus ca-
dros na galería Arcana até o
luns 13.

ONIRIA
A mostra Atrévete a soñar
pode visitarse até o 30 de
novembro na sala Antón Ri-
vas Briones.

PorPortoto
■ ACTOS 

FESTIVAL
DE VÍDEO-DANÇA
Nesta 5ª edición o FRAME
celébrase no Rivoli Teatro
Municipal, a Escola Superior
Artística, a Escola das Artes
e o Contagiarte, desde este
xoves 2 até o o sábado 4 en
sesións de 19,30 e 21,30 h.

■ CINEMA 

LUSOFILIAS
A II edición do ciclo de ci-
nema documental aborda as
migracións no espazo lusó-
fono, a través de proxec-
cións, mesas redondas, in-
tervencións e presentacións

de ONGs adicadas ao traba-
llo con emigrantes. O mér-
cores 8 e xoves 9 no Rívoli
Teatro, con sesións ás
15,30, 18 e 22 h.

■ EXPOSICIÓNS 

VIII PORTOCARTOON
Sob o tema Desertificação
e degradação da Terra
máis de 250 obras poden
ser apreciadas –os premia-
dos, as mencións de honra e
os mellores deseños– nesta
mostra que se encontra no
Museu Nacional da Im-
prensa até final de ano.

■ MÚSICA 

‘CONSEQUENZA’
Homenaxe a Luciano Be-

rio, dentro do ciclo Remix
na Casa da Música o sába-
do 4 e domingo 5 ás 17 h.
Tamén neste lugar o do-
mingo 5 está a Basel
Kammerorchester, dirixi-
da por Christopher Hog-
wood e con Julia Fisher
no violino ás 18 h. O vin-
deiro xoves 9 será Pedro
Carneiro quen estrea a súa
obra de Percusión (música
dos s. XX e XXI para ma-
rimba e computador) den-
tro do ciclo Novas Músicas
ás 19,30, no que tamén es-
tará a meio soprano Mag-
dalena Kozená o venres
10 ás 21 h. e as Client (Sa-
rah Blackwood e Kate
Holmes) ás 23, que apos-
tan por un son neo-electro
e indie pop.♦

FORUM DOS LIBERAIS
www.liberais.org

Páxina electrónica que actúa de lugar de en-
contro dos liberais de Galiza. Inclúe apunta-
mentos sobre o pensamento liberal no noso
país, noticias, foros de discusión e ligazóns
con outras organizacións próximas.♦
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N
º 

1.
24

2 
●

A
no

 X
X

IX
 ●

D
o 

2 
ao

 8
 d

e 
no

ve
m

br
o 

do
 2

00
6

■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dor-
mitorios antigos e por todo tipo de anti-
güidades, mobles, louzas, reloxos, ra-
dios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

■ Compraría un par de caixas acús-
ticas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.

■ Alúgase casa en Dorneda (Olei-
ros-A Coruña)  con cociña equipada,
2 salóns, 5 dormitorios, 3 cuartos de
baño, soto-garaxe (70 m2) e calefac-
ción por 650 euros. Razón nos telf.
981 614 348 e 628 639 359.

■ Alúgase vivenda no 5º andar do nº 34
na rúa Francisco Añón da Coruña. Coci-
ña, salón, baño e 3 dormitorios por 270
euros. Telf. 981 614 348 e 628 639 359.

■ 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).

■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde os estudos Grozni de Ribadeo
prodúcese o modesto e arrolador pod-
cast Ouveos na noite. Converte o teu
ordenador nun moderno transistor do
século 21 para sentir os ouveos e mú-
sica contemporánea desta emisión su-
cedánea das emisoras árabes da AM.

■ 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 modali-
dades de intervención para inmigran-
tes. Posibilidade de prevención, refor-
mulación ou resolución de conflitos ven-
cellados a necesidades de integración
na cultura de acollida. Para particulares
e institucións da comunidade. Primeira
consulta de balde. 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, tamén fa-
go limpeza de casas. Telf. 666 627 459.

■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galiza, libres de transxénicos, correc-
tores, antibióticos e insecticidas. Telf.
676 863 910 / 637 913 642♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Contra que ou contra quen batería o touro de Osborne de Pontesampaio. Quedou sen un
dos cornos e conste que é certamente difícil que este resto publicitario do franquismo so-
ciolóxico perda parte tan significativa do seus atributos. Cuestión se cadra de amores.♦

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



Nº 1.242
Do 2 ao 8
de novembro
do 2006 Os prexuízos van ca-

índo. Antes parecía
mal que a muller fu-

mase ou que levase panta-
lóns. Nos periódicos non se
podía escribir a palabra ca-
rallo, todo o maís c.... Agora

caen outros prexuízos, pero
quizais xa non seña tan posi-
tivo. Por exemplo, a prensa
fíxose sensacionalista e case
toda ela esaxera nos titulares
sen ningún rubor. A conver-
sa sobre o tempo xa non é

exclusiva dos ascensores,
senón que penetrou nas ter-
tulias e nos telexornais. Ler
libros era sinónimo de pres-
tixio, agora de rareza. Antes
ser reflexivo era sensato,
agora é anticuado.♦
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Bloqueo
XOSÉ A. GACIÑO

Todos os indicios visí-
beis indican que o
chamado proceso de

paz en Euskadi atravesa
uns momentos moi deli-
cados. As presións da de-
reita (incluída a extrema
dereita que parece dispos-
ta a asumir protagonismo
nas mobilizacións de cer-
tas asociacións de vítimas
do terrorismo), o funcio-
namento implacábel dos
aparatos de seguridade e
da administración xudi-
cial (cun ritmo realmente
dilixente e con xenerosa
autorización da presenza
de cámaras nos xuízos),
os rebrotes progresivos
de certas formas de vio-
lencia do contorno etarra
(desde a reaparición da
kale borroka até ese es-
pectacular roubo de ar-
mas en Francia) e a apa-
rente pasividade do go-
berno (que, até agora, que
saibamos, non fixo nada,
nin para ben nin para
mal) parecen ter contri-
buído, por acumulación, á
sensación de que o proce-
so, na mellor das hipóte-
ses, está bloqueado. Na
peor, ao bordo do fracaso.

O discurso tremendis-
ta dos líderes do PP, que
afirman que o goberno se
rendeu ao terrorismo, con-
trasta coas queixas dos lí-
deres de Batasuna polas
continuas detencións e
xuízos, e pola non derro-
gación da lei de partidos
que os mantén na ilegali-
dade. E contrasta, sobre
todo, cos feitos: á parte
dalgunha actuación dos
fiscais (que significan só
unha leve corrección no
despregamento de dureza
da maioría conservadora
dos xuíces), non hai nin
unha soa concesión do go-
berno que puidese inter-
pretarse como xesto de
boa vontade previo ao co-
mezo de conversas for-
mais. Nin sequera un mí-
nimo achegamento de pre-
sos a cárceres de Euskadi,
que pode facerse sen vio-
lentar ningunha lei e sen 

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Xunto a Xurxo Iglesias confor-
ma un equipo especializado en
organización de xogos de rol
en vivo chamado 13Negativo,
que preparou o xogo Irmandi-
ños que se desenvolveu en se-
tembro no castelo de Monte-
rrei. Chámase Xacobe Otero.

Un xogo de rol cos Irmandiños,
o que faltaba por oír.

Un xogo de rol pode abordar
calquera temática, aínda que é
certo que en xeral é fantástica.
Tamén caben episodios históri-
cos e pensamos que foi unha boa
oportunidade de achegarlle á
xente un episodio tan importante
da historia de Galiza, que ade-
mais é bastante descoñecido. Pa-
ra facelo dirixiuse a nós a Direc-
ción Xeral de Xuventude.

Hai moita xente que non sa-
be nin que é un xogo de rol.

Certo, e o interesante é trans-
mitir a idea de que son inofensi-
vos, cun carácter cultural e lúdi-
co. Pódese comparar cunha obra
de teatro, pero na que todos os
participantes son actores. Uns
non xogan e son actores contra-
tados e outros si xogan.

O dos Irmandiños acabaría
como o rosario da aurora.

Hai unhas regras pero cada
participante ten liberdade de ac-
ción, por iso o final está aberto.
Con todo, rematou como o epi-
sodio histórico. Ambientábase
en 1469, cando as tropas de Fon-
seca se dirixían a Compostela e
os Irmandiños, dirixidos por
Alonso de Lanzós, trataron de
detelos no castelo de Monterrei.
Daquela non o conseguiron e
neste xogo tampouco, pero habe-
rá máis edicións.

Quen facía de Roi Xor-
do? Dígoo por aquilo de que

morreu nunha batalla.
Non estaba presente porque

morreu na primeira revolta, aló
por 1430, pero si o mencionamos
nas instrucións que repartimos
entre os participantes.

Foi famoso aquel xogo de
rol que rematou con avalan-
chas en Sevilla.

Igual que as películas, alguén
pode ir ao cine e saír pensando

que é un personaxe do filme. Hai
que saber distinguir o xogo da
vida real e sempre pode haber un
irresponsábel que leve as cousas
demasiado lonxe. Pero por iso
non se lles pode achacar unha
connotación negativa.

Para cando un xogo de rol
sobre o Prestige? Eu faría de
Raxoi dicindo aquilo dos fíos
de plastilina.

Nós preferimos evitar as te-
máticas políticas. Os Irmandiños
era un xogo que quería dar a co-
ñecer un episodio histórico des-
de o punto de vista lúdico.

Cando volva o PP monta-
rán un xogo de rol cos Reis Ca-
tólicos polo medio.

É posíbel. Os Irmandiños foi
importante pero hai moitos outros
tanto en Galiza como en España
como en calquera outro lugar.

Nos xogos chegan a aceptar
cincocentos participantes, como
é posíbel coordinar tanta xente?

É moi complicado. Nós tiña-
mos dous campamentos simultá-
neos. Un, coa metade dos cinco-
centos participantes, a catro qui-
lómetros do castelo de Monte-
rrei. Outro, cos malfeitores, os
nobres, no castelo. Eran tres días
e dúas noites. Precisabamos ac-
tores e tamén monitores e perso-
al de loxística. De todas formas,
tiñamos a experiencia de Vampi-
ros, que organizaramos un ano
antes e no que participaran en
Santiago seiscentas persoas.

Que persoas participan?
De todo tipo. A nós gústanos

organizar macropartidas e aí non
só van os xogadores de rol de toda
a vida, senón persoas interesadas
nese aspecto histórico, ou curio-
sos, ou simplemente quen desexa
unha alternativa de lecer distinta.
A xente está farta das mesmas ac-
tividades lúdicas de sempre.

Canto custa organizalos?
Irmandiños custáballe á xen-

te 24 euros, cun desconto do
25% ao posuidores do carné xo-
ven. Os cartos só daban para o
transporte desde as cidades, logo
precisábanse tendas de campaña,
comida, traxes para os nobres...
O presuposto era elevado e a Di-
rección Xeral de Xuventude es-
taba detrás.♦

Xacobe Otero
‘Os Irmandiños é un xogo de rol histórico e divertido’

FERRIN / A.G.N.

(continúa na páxina 15)


