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A . G . N .

OS MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN ESTÁN
constantemente no centro da disputa política. Pero o que está a
ocorrer na TVG ten unhas consecuencias que sobordan mesmo
as liñas da inmoralidade, adéntrandose na materia delitiva. É
inadmisíbel que se graven conversas privadas con altos cargos,
sen o seu coñecemento, pero aínda o é máis que estas conver-
sas se poñan en mans dos medios de comunicación para pre-
xudicar o seu contrincante. Como o é que o mesmo director xe-
ral lle comunique por escrito a un membro do Goberno que
non será obxecto de atención informativa. Se estas condutas
escandalosas se dan entre dous membros do Goberno, non que-
da máis remedio que a depuración, canto antes, de responsabi-
lidades. Esa asunción debe darse ao máis alto nivel, comezan-
do por aqueles que ordenaron as escoitas, polos que as filtra-
ron para difundilas e polos que, con coñecemento expreso ou
acochando tales prácticas, foron cómplices ou indutores destas
condutas supostamente delitivas. Porque non estamos a falar
dunha disputa política senón da vulneración das regras de xo-
go democráticas e da legalidade no seo dun Goberno. Ante iso
só quedan dous camiños: dimisións ou destitucións.♦

DÍAS DO FINAL
Manuel Pereira Valcárcel

Esta é a  historia dunha relación marcada
polo pulso vencido do tempo.
O s derradeiros días da relación entre
pa i e fillo. Horas e horas de hospita l e
corredores brancos. Vivir, nesas
circunstancias, é unha paréntese de
reclusión, unha referencia perpetua de
dor e esgotamento. Un libro de retorno e
reflexión. Percorrido pola voz sutil da
memoria a té o silencio que tronz a ese
traxecto de testemuños e lembranz as.

Membros do BNG e PSOE poderían ser vítimas das escoitas

A TVG espía políticos

Do himno
ao Pirimpimpín,
qué cantar
na escola

(Páx. 33)

Miquel Sellarès

‘Os cataláns
menores de 40
anos xa non

confian en España
(Páx. 19)

ANA KIRO
‘Fixen moito
polo galego’

(Páx. 28-29)

Membros do BNG e PSOE poderían ser vítimas das escoitas

A TVG espía políticos



O Partido Popular de Pontevedra
négalle ao xulgado de instrución
número un de Cambados a lista de
candidatos que se enviaron desde
esta provincia para participar nas
eleccións municipais nos conce-
llos vascos en calidade de repre-
sentantes do PP de Euskadi. Esta
lista é imprescindíbel para coñecer
a dimensión do escándalo porque
permitiría pregun-
tarlles aos que se
presentaron se ti-
ñan coñecemento
da súa candidatura
e se compareceron
voluntariamente.
Ao mesmo tempo,
tras poñerse de
manifesto os pri-
meiros casos de
candidatos gale-
gos sen consenti-
ren a súa partici-
pación, o PP vasco
deixou de enviarlle unha carta de
agradecemento aos que tomaron
parte nas súas candidaturas. Esta
misiva era unha práctica habitual;
cortando os envíos evitábase que
aflorasen novos casos.

A obstrución á xustiza pode-
ría rematar incriminando non só
os autores materiais das falsifi-
cacións e as persoas que ordena-
ron que se fixesen, senón tamén
a membros directivos do PP que
están a impedir que o xulgado de
Cambados poda levar a bo termo
a súa investigación.

De momento, están imputa-
dos o ex alcalde do Grove, Mi-
guel Anxo Pérez, o ex tenente de
alcalde do mesmo concello, Ale-
xandre Abuín, e dúas traballa-
doras municipais, pero o número
podería aumentar e chegar a in-
cluír a persoas destacadas da di-
rección do PP.

A lista que lle oculta o PP ao
xulgado inclúe duascentas perso-
as. Delas, unha parte deron o seu
consentimento como candidatos

nos concellos vascos, pero des-
coñécese o número dos que o fi-
xeron voluntariamente. Para es-
tablecer unha comparación, o PP
en toda Galiza conseguiu 400 si-
naturas, e só na provincia de
Pontevedra 200, de modo que os
catorce casos coñecidos de per-
soas que non foran consultadas
para participar poderían ser a

punta do iceberg.
O xulgado que

leva o caso recibiu
tres informes vo-
luntarios do PP so-
bre a lista de can-
didatos ponteve-
dreses no País Vas-
co. Un deles foi do
PP galego, outro
do partido en Pon-
tevedra e o terceiro
da organización
local do Grove. O
secretario xeral

dos populares galegos, Afonso
Rueda Crespo, que ademais pro-
vén de Pontevedra, remitiuse ao
que lle dixeron na sede do Lérez e
dixo que non ten esa lista. O mes-
mo afirmou o PP de Pontevedra,
nun escrito asinado polo secretario
provincial de Organización do PP,
Xoán Xosé Durán, e polo xerente
dese partido, Manuel Lores. Outro
tanto aconteceu co escrito do PP do
Grove, que asinou o ex alcalde Mi-
guel Anxo Pérez.

Con todo, na súa declaración
no xulgado, Miguel Anxo Pérez
admitiu que Manuel Lores déra-
lle esa lista, aínda que máis tarde
matizou que fora a través dunha
comunicación telefónica. Ma-
nuel Lores, pola súa banda, reco-
ñeceulle a La Voz de Galicia que
lle entregara esa lista ao avogado
do ex alcalde do Grove, Miguel
Pérez, que está incriminado.

Lores terá que comparecer
diante do xulgado o 27 de setem-
bro e dar explicacións sobre a lis-
ta. Mentres Miguel Pérez pode

mentir para defenderse porque es-
tá acusado, Lores, como compare-
ce en calidade de testemuña, ten
que dicir a verdade se non quere
incorrer nun delito. Será un mo-
mento para determinar que acon-
teceu con esa lista e unha oportu-
nidade para coñecer o seu contido.

Rafael Louzán
non pode evitar as salpicaduras

Aínda que o presidente do PP de
Pontevedra, Rafael Louzán, tra-
tou de circunscribir o caso ao
partido do Grove e os seus res-
ponsábeis, non pode evitar as

salpicaduras porque o avogado
do ex alcalde Miguel Pérez é
Martín Serantes, representante
electoral do PP en Pontevedra,
ex presidente do PP en Ribadu-
mia –feudo de Louzán– e ex ase-
sor do propio presidente da De-
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Hai catorce casos coñecidos de candidatos que non deron autorización,
pero poderían ser máis

O PP obstaculiza a investigación sobre
a presenza de galegos nas listas do País Vasco 

H. VIXANDE

Nas súas listas das últimas eleccións municipais no País Vasco, o Partido Popular incluíu galegos sen o seu con-
sentimento. Agora acúsano de obstruír a acción da xustiza para impedir que se coñeza a dimensión do escándalo.

O presidente do PP de Pontevedra, Rafael Louzán.

O PP oculta unha

lista de 200 persoas

ás que se lles pode

preguntar se sabían

se eran candidatos.



putación Provincial, que ade-
mais agora foi substituído polo
seu irmán Luís Serantes.

Mais, contra o que di Lou-
zán, o caso non só se circunscri-
be ao Grove. Na Illa de Arousa
apareceron outros dous candida-
tos involuntarios, de
modo que a organiza-
ción de Pontevedra
está comprometida.

O sentido común
indica que a lista de
douscentos candidatos
está no poder do PP de
Pontevedra, mais para
acusar é preciso contar
con probas. Unha de-
las pode ser a existen-
cia de dous faxes en-
viados desde a sede do
Lérez á organización
no País Vasco. Eses
documentos contiñan
formularios de candidaturas e de-
mostraban que nesa sede ponteve-
dresa foi onde se centralizaron os
envíos ao PP de Euskadi.

Desde o PP insisten en que
non gardaron os datos por moti-
vos de confidencialidade, pero o
celo na protección da identidade
dos candidatos choca con varias
contradicións. A primeira é que os
seus nomes publícanse nos bole-
tíns das provincias nos que
concorren os candidatos. A se-
gunda é que o secretario de orga-
nización do PP de Pontevedra,
Manuel Lores, admitiu que lle
deu unha copia a Martín Serantes,
o avogado do ex alcalde do Gro-
ve, Miguel Anxo Pérez. A tercei-
ra é que o propio PP vasco em-
pregaba esa lista para agradecer a
súa participación aos candidatos
até que o escándalo foi coñecido.

A teoría do campión

Ningunha das fontes consultadas
considera que a razón para falsi-
ficar as candidaturas fose facer
un fraude electoral. Todas as vo-
ces apunta á teoría do campión.
Segundo este punto de vista, o
PP de Pontevedra tería intentado
demostrar a súa capacidade polí-
tica e de mobilización. “Querían

ser os campións de todo o PP”,
resumiu o concelleiro de Cultura
do Grove, Antón Mascato.

Unha explicación a que non lles
pedisen a autorización a algúns can-
didatos é que a daban por feita por-
que eran persoas que conseguiran o
seu traballo en servizos que dependí-

an politica-
mente do Par-
tido Popular.

Mais a
iniciativa do
PP de Ponte-
vedra mere-
ceu todo tipo
de críticas.
De feito, só
os responsá-
beis do PP fo-
ron compren-
sivos co que
Mariano Ra-
xoi cualificou
como “erro”;

o resto das forzas políticas e enti-
dades sociais cargaron contra este
proceder.

O politólogo e profesor uni-
versitario Roberto Blanco Valdés
criticou a falsificación das sina-
turas dos galegos desde a súa co-
lumna habitual en La Voz de Ga-
liza e afirmou a A Nosa Terra
que, “na medida que sexa algo
anecdótico, esa circunstancia non
debe escurecer o elemento de
fondo que é significativo, que é a
solidariedade cun partido que
non pode concorrer nunhas elec-
cións pola presión do contorno
da ETA; con todo, é inaceptábel
que se atente contra a vontade
das persoas de forma expresa. É
evidente que hai que depurar res-
ponsabilidades para facer xustiza
cos afectados e pola dignidade
dunha operación que trata de fa-
cer universais os valores demo-
cráticos”.

Outras fontes, como o porta-
voz do BNG no concello do Gro-
ve, Carlos Álvarez, reclamaron o
dereito do PP a presentar candida-
tos en todos os concellos por en-
riba da extorsión da ETA e cuali-
ficaron de “valente” a disposición
dos candidatos, pero esixiron que
se trate dunha decisión voluntaria
e que se lles consulte primeiro.♦
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Vén da páxina anterior

O avogado

dun dos acusados

foi representante

electoral

do PP e asesor

de Rafael Louzán.

Agás dous artigos no diario abert-
zale Gara, o eco alcanzado pola
noticia da presenza non volunta-
ria de galegos nas listas do PP do
País Vasco foi mínimo. El Correo
dedicoulle algunha noticia breve
e máis nada. O resto da prensa
apenas abordou a cuestión.

O xornalista Daniel Álvarez,
un galego que traballa en Radio
Euskadi, explicou que “a ausen-
cia de María San Gil e o verán fi-
xeron que non houbese repercu-
sión, aínda que o tema non está
morto e probabelmente San Gil
terá que dar explicacións porque
foi ela a que permitiu a presenza
de persoas de fora nas listas do
seu partido nas municipais”.

Este xornalista tamén expli-
cou que outra das razóns que
puideron restarlle relevancia á
noticia é que “non sorprendeu a
ninguén”, xa que as listas do PP
nas municipais “levan moita
xente de fora e non hai control”.

No País Vasco o Partido Po-
pular é unha forza que ten inci-
dencia no mundo urbano, pero
non presenza no ámbito rural, ex-
plicou Daniel Álvarez. “Por esta
razón, non ten xente para encher
as listas dos concellos pequenos”,
dixo o xornalista, que engadiu que
“de todos os xeitos, en todo o Pa-
ís Vasco probabel-
mente non teña
militantes para
cubrir todas as
candidaturas e al-
gúns deles pre-
firen non figurar
por motivos ob-
vios”.

A falta de re-
presentatividade
do PP nalgunhas
zonas de Euskadi
vai máis aló da
ameaza terrorista.
Un exemplo é
Lizarza, a vila na

que se produciu unha polémica
porque a súa alcaldesa decidiu
izar a bandeira de España. Neste
concello o PP conseguiu 29 votos,
mais a súa cabeza de lista resultou
designada rexedora porque o
PNV non se presentou e aos abert-
zales non lles deixaron facelo.

Á marxe desta cuestión, só o
diario Gara lle de-
dicou un espazo
relevante ao tema.
Un dos artigos que
abordou esta cues-
tión consistiu nun-
ha ampla reporta-
xe moi documen-
tada na que, entre
outros aspectos,
sinalaba que a pre-
senza de galegos
non voluntarios
foi detectada nos
concellos de Mus-
k iz ,  E rand io ,
Orozko e Ugao.♦

Escaso eco da fraude no País Vasco debido ao verán

‘En todo

o País Vasco,

o PP probabelmente

ten militantes

para cubrir todas

as candidaturas”,

DANIEL ÁLVAREZ,

xornalista

de Radio Euskadi María San Gil, presidenta do PP vasco.

O portavoz municipal do BNG
no concello do Grove, Carlos
Álvarez, queixouse do funcio-
namento do sistema electoral.
“Nós levamos na
nosa lista preci-
samente no con-
cello do Grove a
Francisco Lores
[que presidiu a
Federación de
Sociedades Ga-
legas na Arxenti-
na], e custounos
moito traballo
cumpr imenta r
toda a burocra-
cia, a pesar de
que el era un
candidato volun-
tario; e fronte a
iso, con toda fa-
cilidade, inclúen
nas listas do PP
vasco a unha se-
rie de galegos que non deron o
seu consentimento”, protestou
Carlos Álvarez.

Tamén o avogado que no-
meou o concello do Grove para
defender os seus veciños, Aveli-

no Ochoa, manifestouse a prol
de reformar a lei electoral nun-
ha columna asinada por el mes-
mo nas páxinas de Arousa de La

Voz de Galicia.
A teoría de

Avelino Ochoa é
que a lei electoral
cingue a cuestión
á boa fe do axen-
te electoral, que
pode, se o dese-
xa, manipular a
vontade de cal-
quera porque pa-
ra presentar a al-
guén ás eleccións
só necesita un
documento pri-
vado aceptando e
unha copia do
DNI do candida-
to, sen que exista
un mecanismo de
control que au-

tentifique esa voluntariedade.
Esta lei tampouco obriga a co-
municarlle aos candidato o con-
cello e lugar na lista na que van,
de forma que poden dar a súa au-
torización para presentarse nun

concello indeterminado. Esta é
unha das fendas que habería que
corrixir nunha lei electoral que
xa demostrou que o sufraxio ac-
tivo e pasivo pódese manipular
moi facilmente. Se no estranxei-
ro, unha persoa pode votar por
outra, aquí mesmo alguén pode
ser candidato dun partido sen sa-
belo nin autorizalo.♦

Eva, nome suposto, é unha das
persoas que presentou o PP co-
mo voluntaria para ser candida-
ta nun concello vasco. Mais nes-
te e noutros trece
casos coñecidos,
non contaron coa
súa autorización.
Esta veciña do
Grove foi unha
das primeiras en
denunciar a irre-
gularidade. “Re-
cibín unha carta
de María San Gil
agradecendo que
me prestase vo-
luntaria para ir

nas listas do PP vasco, algo que
era falso”, indica.

De todas as formas, no PP
vasco non parecían ter coñece-

mento de forma
xeneralizada das
irregularidades
porque Eva ex-
plica que “cha-
mei ao País Vas-
co e confirmá-
ronme que figu-
raba na lista e que
contaban coa mi-
ña sinatura e o
meu DNI. Eu non
llos din porque
son apartidista,

non iría nunha lista de ningún
partido nin aquí nin no País Vas-
co nin en ningún outro lado”.

Eva non saíu elixida porque
non foi incluída na lista. “Afor-
tunadamente, quedei fora das
candidaturas, pero non sei se
fun suplente”, sinala.

A razón que aduce Eva para
non querer participar nunha lista
electoral é que é “apartidista” e
porque “teño capacidade de de-
cidir que quero facer”. Admite,
con todo, que hai outras razóns
para non ir, aínda que non sexa o
seu caso. “Quen non teme a
ETA? –preguntou– aínda que eu
non o fixen por ese motivo”.♦

‘Afortunadamente, quedei fóra,
pero non sei se fun de suplente’

‘Non iría

voluntaria porque

son apartidista;

ademais teño

capacidade

para decidir eu”,

di EVA.

Unha lei que permite irregularidades

‘Incluír persoas

sen consentimento

nas listas é

demasiado fácil

nalgúns casos’,

CARLOS ÁLVAREZ,

portavoz do BNG

no concello

do Grove

Miguel Anxo Pérez, ex alcalde do Grove
e imputado polo caso.



Para dirimir certos problemas temos de
analizar primeiro algúns conceptos
fundamentais que nos permitan enten-

der de mellor xeito a cuestión que tratar. No
noso caso, estes conceptos previos son os de
principio, acordo e coherencia, e veremos a
súa relación coa liberdade e a educación.

“Principio” é a célula incuestionábel des-
de a que comezamos a razoar. Como é sabi-
do, todo, absolutamente todo, é discutíbel.
Como dicían os escépticos, a toda afirmación
pode opoñérselle a contraria. Cando alguén
di “todos somos iguais” alguén pode repro-
char que “non todos somos iguais”. Sabendo
iso, e por vontade de non caer nun mundo
moral e politicamente infundado, os homes
tomamos algunhas proposicións como verda-
deiras. Tomámolas como verdades incuestio-
nábeis e a partir delas é cando empeza a dis-
cusión. Así, temos principios na nosa consti-
tución e na declaración universal de dereitos
humanos, entre outros. Son exemplos de
principios as afirmacións de que “a dignida-
de da persoa, os dereitos inviolábeis que lle
son inherentes (…) son fundamento da orde
política e a paz social” (artigo 10.1 da cons-
titución española) ou que “todo individuo ten
dereito á vida, á liberdade e á seguridade da
súa persoa” (artigo 3 da declaración dos de-
reitos humanos) e “toda persoa ten todos os
dereitos e liberdades proclamadas nesta de-
claración, sen distinción algunha de raza,
cor, sexo, idioma, relixión, opinión política
ou de calquera outra caste, orixe nacional ou
social, posición económica, nacemento ou
calquera outra condición” (artigo 2.1 da mes-
ma declaración).

Unha vez aceptados estes principios como
irrenunciábeis e fundamentais, empeza a difí-
cil tarefa de como facer que se fagan realida-
de, que ademais de seren belos principios po-
los cales nos habemos de orientar, se consiga
dar os pasos necesarios para o seu efectivo
cumprimento. É a hora do diálogo, da discu-
sión dos interesados para tomar difíciles deci-
sións, para dirimir cales son os “acordos” que
mellor garantan a posta en práctica, a garan-
tía dos principios fundamentais da orde so-
cial. A estes acordos esíxelles “coherencia”.
Por exemplo, o acordo de vixiar a correspon-
dencia deixa de ser lexítimo ao non ser cohe-
rente co principio de que “ninguén será ob-
xecto de inxerencias arbitrarias na súa vida
privada, na súa familia, na súa corresponden-
cia (artigo 12 da declaración dos dereitos hu-
manos). Se unha sociedade asume o acordo
de “matar os asasinos”, este tampouco será
coherente co principio denantes citado de que
“todo individuo ten dereito á vida”. Outra

cousa, como ben sabemos e vemos día a día,
é que se deciden acordos que vulneran princi-
pios incuestionábeis: paradigma diso é o
exemplo da pena de morte. Un dos motivos é
que cada vez parece haber menos diálogo á
hora da toma de acordos e a revisión da súa
coherencia: nin a cidadanía ten
dereito a participar en tal debate
–de feito os cidadáns somos o
grande esquecido até as elec-
cións– nin tal debate o realizan
as forzas políticas que, domina-
das pola “erótica do poder” ou
obrigadas a satisfacer os seus so-
cios de goberno para se manter
no poder, abandonaron hai moi-
to, moito, moito, os principios
cos que iniciamos este artigo.

O acordo lingüístico, o “De-
cretazo lingüístico” ataca algúns
dos principios fundamentais da
nosa democracia. A empresa da
normalización lingüística deixa
de ser beneficiosa para todos
cando ataca algúns e, asemade,
vulnera principios básicos da no-
sa orde moral e política. A em-
presa normalizadora é difícil,
ninguén o discute, pero iso non
lle permite arrasar co único que
temos: uns principios democráti-
cos de todos. No decreto obríga-
se a usar o galego naquelas ma-
terias que se impartan en dito
idioma (ao menos o 50 por cen-
to) tripando o dereito individual, tanto de
alumnos coma de docentes, a utilizar aquela
lingua oficial coa que se manexan mellor.
Profesores e alumnos acoden ao circo do es-
borrallamento dos seus dereitos e logo, “bai-
xo vixilancia” de inspectores, falan de derei-
tos e liberdades, de democracia e de diálogo.
Leremos todos xuntos en alto: “Todos os se-
res humanos nacen libres e iguais en digni-

dade e dereitos” así como “toda persoa ten
todos os dereitos e liberdades proclamados
desta declaración, sen distinción ningunha de
raza, cor, sexo, “idioma”, relixión, opinión
política ou de calquera outra caste”. E para
forzar máis a andrómena, dígolles o que non

leremos, porque non se adoita
recoller nos libros de texto: o
principio de que o castelán é a
lingua oficial do Estado e todos
os españois teñen o dereito a
usala (artigo 3.1 da constitución
española).

Señores: coherencia é a vir-
tude dun sistema educativo que
educa na paz, na cidadanía, nos
dereitos humanos e na liberdade,
dando exemplo deles. Unha edu-
cación é coherente cando men-
tres fala de paz non crea confli-
to, que cando ensina o valor da
liberdade, non lle prohibe un
idioma oficial a ninguén; que
cando dá clases de liberdade non
o fai “baixo vixilancia”. En defi-
nitiva, educación é dar exemplo
dos nosos principios morais.

Para finalizar, lean e reflexio-
nen: “A Asemblea Xeral procla-
ma a presente declaración univer-
sal dos dereitos humanos como
ideal común polo que todos os
pobos e nacións deben esforzarse,
co fin de que tanto os individuos
coma as institucións, inspirándo-

se constantemente nela, promovan, mediante o
ensino e a educación, o respecto a estes derei-
tos e liberdades, e aseguren, a través de medi-
das progresivas o seu recoñecemento e aplica-
ción universal efectivos…” (declaración dos
dereitos humanos).♦

TERESA VARGAS é portavoz de
Tangallegocomoelgallego. 
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alumnos acoden

ao circo do
esborrallamento

dos seus
dereitos e logo,
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de inspectores,
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de dereitos e
liberdades,

de democracia e
de diálogo”

Cartas

O enfermo
psicoloxico e
os manicomios

Os manicomios dentro do siste-
ma social que vivimos serven
exclusivamente para castrar a
liberdade persoal do individuo.
Cando a persoa sofre dun mo-
vemento interior social, é a fa-
milia, coma institución de base
do sistema capitalista, quen re-
prime o avance na súa persona-
lidade. A familia é unha institu-
ción que é creada ao amparo do
poder.

Calquera enfermidade psico-
lóxica que non sexa contemplada
dende o punto de vista de colo-
car o enfermo dentro da socieda-
de capitalista non poderá diag-
nosticarse; é un refuxio ao que se
acolle a persoa para escapar da
hipocrisía e curiosidade social ao
que está sometido o ser humano:
a falta cada vez maior de liberda-
de individual.

Os sobresaltos que poidan

aparecer no comportamento e
o desenvolvemento da perso-
nalidade, son froito moitísimas
veces da deixadez social na
preocupación da felicidade do

Os textos enviados a esta
sección non deben sobrepasar

as 45 liñas.

Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de
identidade e asinados.

A Nosa Terra resérvase o
dereito de publicación e

resume.

Non se mantén
correspondencia sobre orixinais

non solicitados.

Educar na liberdade.
Liberdade na educación

TERESA VARGAS

A autora considera que o decreto que rexe o uso do galego na es-
cola vulnera os principios constitucionais e os dereitos humanos.

Morreu o poeta
portugués A lberto de
Lacerda , autor de
Tauromag ia . N a
Radio G a lega len o
“g” ao modo
castelán. Ao día
seguinte , na mesma
emisora fá lase da
Biena l de Vilanova da
Cerveira e de novo a
pronuncia do nome
dun artista ,
“ G erardo” , ao estilo
madrileño. En El Pa ís
chámanlle “ Antonio”
a Antón Losada , un
recurso de a taque
a lgo naïf.

A película O  heroe
da familia , distribuída
no Estado español co
título Secretos
cantados é un musica l
francés. Resulta do
má is indica tivo que as
tres cuartas partes das
cancións señan en
inglés. N on é
casua lidade que
Bernard C assen lle
dedique a
contraportada de Le
Monde Diploma tique
(agosto, 2007) ao
artigo “ Contra o todo
en inglés”.

O martes 1 1 ,
despo is de José
Ramón de la
Morena ,  na  SER de
Vigo fan recitado de
poemas.  Tóc a lle a
Irmaus,  inc luido no
libro Longa  no ite de
pedra de C e lso
Emi lio Ferre iro .

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Gonzalo



Creo moi firmemente que, nas relacións entre
as persoas, ten tanta importancia a presenza
coma a ausencia. Os pais deben apoiar os fi-
llos e respectar asemade o desenvolvemento
das súas capacidades en por si; os amigos,
compartir, dar, recibir e permitir os espazos
individuais para que cada un permaneza con-
sigo mesmo cando o precisar; os mestres, en-
sinar o que levan dentro, cos seus acertos e os
seus erros, e recoñecer o punto no que o discí-
pulo necesita consolidar o seu propio criterio,
explorar as súas perspectivas, e saborear ta-
mén as lindes do fracaso sen apoio. A vida
xunta o máis e o menos nunha amálgama im-
parábel, que se transforma cara ao infinito, sen
que poidamos xebrar nunca o dado do negado.

Digo isto ante a ausencia dunha muller de
poderosísima experiencia vital, de fondísimo
percorrido durante preto dun século: Amparo
Segarra, creadora de colaxes, fuxitiva polos
Pireneos da derrota cun fillo de dous anos ás
costas, refuxiada na Francia ao bordo da ocu-
pación nazi, compañeira de artista revolucio-

nario surrealista, exiliada en Santo Domingo,
Guatemala, Puerto Rico e os Estados Unidos
de Norteamérica. Nai, muller, expresión pu-
ra e contundente ante unhas circunstancias
terríbeis, marabillosas, abraiantes, mais rara
vez insubstanciais, grises ou anódinas.

Dígoo tamén porque, tralo falecemento
de seu home, Eugenio Granell, escribiu
“Quedan sus escritos y sus obras, pero yo es-
toy muy triste y sola”. Aí ensinoume que un-
ha persoa, por moita obra que deixe, soa-
mente traslada unha parte mínima do seu in-
terior, por moito talento que teña, por moito
que, no noso mercado cotián ben asentado,
cuantifiquemos o que aínda podemos tirar, e
calibremos a inmortalidade de ninguén con-
sonte o beneficio que acadamos. Ela dicíao,
e podo imaxinar a casa chea de imaxes exul-
tantes de cor, obxectos tocados pola maxia
sinxela, queimaduras de infinitas cabichas na
pel vella dun tambor tribal da Amazonía, a
lectura do indio Tupinamba, e ela sen escoi-
tar a voz, sen preparar os pinceis sequera pa-

ra que o Eugenio final, doente, teña a espe-
ranza de aínda un trazo máis sobre o papel ou
sobre o lenzo. Ela soubo o que significa apa-
gar esa luz, aceptar o “Xa non”, e valoralo
desde o nó que se forma na gorxa, con hon-
radez e sinceridade. Faltaba Eugenio, como
agora falta ela.

Non sei onde estará. Non sei se a psique se
disgrega coma a materia, ou se conserva algún
tipo de unidade esencial, para trasladarse polo
espazo e polo tempo consonte regras que me
escapan por completo. Teño a sensación dun-
ha ausencia imparábel, que trae as cristas dos
montes inmensos sen os seus pasos, a luz do
trópico sen as súas mans a crear imaxes a par-
tir das imaxes, a elevación dun proxecto de vi-
da prodixioso a partir do absurdo e a fuxida da
barbarie, xa convertido en aura, en sol que pa-
sou, e do que soamente unha derradeira raiola
permanece na noite definitiva.

Gustaríame unha aperta inmensa desa mu-
ller extraordinaria, e saber que xa non vai ser
demóstrame o poder inmenso do perdido.♦

setembro do 2007 ●Ano XXX

Traducido ao
c aste lán.  Ta lvez  non
d ispuñan dun
exemp lar na  lingua
orix ina l.  A dema is xa
se sabe que a  poesí a
me llora  mo ito nas
traducións.

Raxoi a firma ,  nun
mitin en M arbe lla ,
que e l va i “defender
a  bande ira
españo la ” .  De usar a
mesma demagox i a
que e l utiliz a  para  os
símbo los ga legos,
haberí a  que
responderlle que o
que lles interesa  aos
españo is é a
vivenda ,  as
cond icións de
traba llo ,  os
garavanzos,  etc.  e
non a  bandeira.

A identidade
ga lega , a  impartir nas
ga lescolas, debería
ser a  retranca e a
finura . Como a de
dúas vellas que
estaban o outro día
parolando e unha
delas di: “ N ós xa
estamos para morrer” .
E a outra respóndelle:
“De todo, de todo,
aínda non”.

Son tantos os
condicionantes de
estilo e ideoloxía que
se lles esixe aos libros
para entrar no canon
de litera tura
recomendada dos
institutos que quiz a is
habería que comez ar
a distinguir entre
litera tura e narra tiva
didáctica.♦

O poder da ausencia
Amparo Segarra, In Memoriam

CARLOS ARIAS

A . PA N AR O  /  Arquivo A N T

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ser humano. Nunha sociedade
onde reina o egoísmo, a envexa
é o pouco respecto ao indivi-
duo, é moi normal que as per-
soas se atopen con atrancos á
hora de manifestar a súa perso-
nalidade.

A psiquiatría entendida co-
mo benefactor dun mal acaeci-
do no tempo e sociedade na
que vivimos, vénnos dada da
man dunha familia incapaz de
asimilar problemas que se pro-
ducen no camiñar da persoa.
Cando digo psiquiatría entendo
que é a confusión ou a inten-
ción de cambearlle a personali-
dade a unha determinada per-
soa; pénsese que tamén pode
verse aturdido por unhas cir-
cunstancias que lle son total-
mente alleas; é por iso que non
lle foron esclarecidas de ante-
mán.

Concretamente, entendo
que hai psiquiatría de psiquiá-
tricos ou psiquiatría a un enten-
demento tal, no que a curación
pode perfectamente vir dada da
man do propio desequilibrado

mentalmente. Non existe na
nosa terra un centro de cura-
ción mental, que poida encami-
ñar a integración da persoa na
sociedade que acode a tal cen-
tro. Os psiquiatras chamados
“modernos” levan no seu pen-
sar métodos adiantados con
respecto aos devanceiros, nos
que había unha falta de respec-
to tal que incluso chegaban a
interpretar tal curación coma se
fose algo estraño a eles.

Pódese entón pensar pefecta-
mente que de nada vale a estan-
cia nun “hospital” psiquiátrico
un determinado tempo, se esta é
observada dentro dun mesmo
campo e inmiscido en distintos
tipos de casos afectados pola so-
ciedade.

Os manicomios ou hospitais
psiquiátricos, aínda que pasen a
ser da Seguridade Social, seguen
medicando nun carácter social
igual ao do “edificio-manico-
mio”.♦

NEMESIO GONZÁLEZ
(BEADE-VIGO)

Oferta de Emprego
para Xornalistas

A Nosa Terra amplía
o seu cadro de xornalistas.

Interesadas/os envíen currículo e
medio de contacto ao correo electrónico

seleccion@anosaterra.com



H.V.
A polémica suscitada polo in-
tento de contratación de Eduar-
do Canabal por parte do depar-
tamento de urbanismo de Can-
gas, que dirixe a FPG, abortou a
incorporación ao concello do
Morrazo deste delineante. Trá-
tase dunha persoa polémica co-
ñecida por presentar numerosos
recursos a plans urbanísticos.

A raíz dun dos recursos presenta-
dos por Eduardo Canabal, un tri-
bunal chegou a falar de exceso
de celo e a insinuar que había un-
ha intención que ía máis aló de
perseguir que reine o imperio da
lei no urbanismo.

Canabal deuse a coñecer en
Vigo ao principio dos anos noven-
ta e comezou unha carreira de pre-
sentación de alegacións a iniciati-
vas urbanísticas. Estas alegacións
dábanlle opción a presentar des-
pois un recurso e o mesmo condi-
cionaban o futuro desenvolve-
mento das iniciativas que estaban
no seu punto de mira. O resultado
era o recorte económico do valor
dos proxectos porque se proxecta-
ba sobre eles a ameaza dunha
eventual sentenza en contra.

Mais Canabal non sempre in-
terpuña un recurso tras a presen-
tación dunha alegación. Sen ter
unha pauta coñecida, ás veces re-
nunciaba a presentar o recurso e

o promotor obxecto da alegación
presentada por el podía respirar
economicamente.

Para saber se un proxecto ur-
banístico ten puntos fracos que o
fagan susceptíbel de alegación e
posterior recurso, nada mellor
que contar con axuda de persoal
municipal informado. Canabal
adquiriu fama de asesorado e cos
anos apareceu vencellado a ou-
tros denunciadores profesionais.

A finais dos 90, o delineante
Canabal comezou a perder recur-
sos contra o concello de Vigo por-
que esta institución puxo en fun-
cionamento de forma eficaz os
seus equipos xurídicos. A partir
dese momento, comezou a actuar

noutros concellos do Val Miñor e
mesmo tomou parte nalgunha
alegación e recurso en Rianxo.

Tamén apareceu ligado ao
xefe de urbanismo en Cangas,
Afonso Marnotes, un home que
estaba no punto de mira da orga-
nización esquerdista Foro So-
cial, que pediu a súa dimisión.

Os contactos entre Canabal e
Marnotes non foron obstáculo pa-
ra que Mariano Abalo (Fronte Po-
pular Galega) decidise contratalo
como asesor seu. O líder frontista
viña de ser nomeado concelleiro
de urbanismo en Cangas dentro
dun goberno municipal de coali-
ción e considerou que era un bo
candidato a asesor, sen reparar na

razón dos seus recursos.
A decisión de Abalo de con-

tratar a Canabal como asesor seu
motivou unha polémica porque
nin nacionalistas e socialistas,
compañeiros de goberno da FPG
no concello de Cangas, nin parte
da esquerda consideraban a Ca-
nabal un home de boa lei. Abalo
reaccionou a tempo, aínda que
foi o propio Canabal quen anun-
ciou que, para evitar controver-
sias, non sería asesor. Agora, a
concellaría de Urbanismo de
Cangas valora a integración no
equipo dunha persoa alternativa
mais dentro dun esquema dife-
rente. “Canabal xa non será con-
tratado”, sentenciou Abalo.♦
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Actuaba en todo o sur do país recorrendo plans e proxectos urbanísticos

Anulada a contratación por parte da FPG de Cangas
dun asesor considerado sospeitoso polos xulgados

XURXO SALGADO
Os socialistas galegos poderían
situar o secretario de Organiza-
ción do PSOE, Xosé Blanco, e a
ministra de Agricultura e Pesca,
Helena Espinosa, como cabezas
de lista de Lugo e Ourense, res-
pectivamente, de cara ás elec-
cións xerais do vindeiro ano, e
non descartan a presenza do novo
ministro de Cultura, César Anto-
nio Molina, no primeiro posto da
candidatura pola Coruña. 

O obxectivo é superar os po-
pulares nuns comicios nos que o
PP obtivo 12 escanos en Galiza e
o PSOE, 10, dun total de 24 actas,
nas eleccións do 2004. Na cita co-
as urnas do vindeiro marzo Galiza
perderá un escano a favor de Va-
lencia pola mingua de poboación.
E será a circunscrición electoral
da Coruña a prexudicada ao ce-
derlle un deputado a Alacante, un
deputado que poderían perder os
socialistas que, deste xeito, pasarí-
an de catro a tres, fronte aos catro
do PP e outro do BNG.

Por iso, e para evitar esta si-
tuación, a dirección do PSdeG
baralla presentar como cabeza
de lista por Ourense a Espinosa.
Fontes da dirección deste parti-
do consultadas por A Nosa Terra
cren que a ministra de Agricul-

tura pode ter “moito tirón” nun-
ha provincia eminentemente
agraria. Deste xeito, os socialis-
tas poderían arrebatarlles un es-
cano aos populares e empatar
con eles nunha provincia na que
se elixen catro deputados.

Por outra banda, Xosé Blan-
co repetirá por Lugo, unha pro-
vincia na que os socialistas pre-
vén manter os seus dous escanos
e mesmo quitarlles outro máis
aos populares, e deixalos só cun,
tras a crise protagonizada polo
ex presidente provincial Francis-
co Cacharro.

Na Coruña e Pontevedra o
PSOE aínda non ten definido o
seu cabeza de lista. Aínda así, ba-
rallase a posibilidade de que sexa
César Antonio Molina quen lidere
a candidatura na provincia coru-
ñesa, xa que el mesmo manifestou
estar “a disposición do partido pa-
ra o que sexa”. En Pontevedra,
pola contra, hai duas posibilida-
des, ben situar á fronte o actual
portavoz do PSdeG no Congreso,
Antón Louro, ou ben unha muller,
cuxo nome a dirección socialista
mantén aínda no anonimato. En
todo caso, as propostas de candi-
daturas serán feitas, de xeito ofi-
cial, en novembro para a súa apro-
bación definitiva en decembro.

‘Activar resortes’

O PSdeG arrancou xa a campaña
das xerais nunha festa-mitin que
celebrou en Vilagarcía o pasado 8
de setembro en Vilagarcía coa pre-
senza de máis de 6.000 militantes.
Este acto serviu para comezar o
traballo político dos socialistas ga-
legos para apoiar a acción do par-
tido na Xunta e “activar todos os
resortes” de cara ás xerais. 

Neste sentido, os socialistas
galegos traballan xa nas propostas
que incorporarán no programa
electoral do seu partido, no que
incidirán na consolidación dos
plans de infraestructuras do Esta-
do en Galiza, especialmente, no
Tren de Alta Velocidade e nas au-
tovías. “Pediremos que se mante-
ña a intensidade dos investimen-
tos como un elemento de cohesión
territorial e de desenvolvemento
do noroeste de España”, asegurou
un alto dirixente socialista consul-
tado por este periódico. Asemade,
os socialistas incidirán na necesi-
dade de que a comunidade reciba
“o que se merece” da Lei de De-
pendencia así como que se cum-
pran os compromisos en investi-
gación para que Galiza sexa un re-
ferente en nanotecnoloxía, sanida-
de e tecnoloxía do mar.♦

Cantar
o himno e
aprender inglés
Xosé Manuel Ponte comen-
ta en Faro de Vigo (6 de se-
tembro) a polémica do himno
nas galescolas. “Que un polí-
tico nacionalista galega seña
partidario do ensino do him-
no galego debería parecernos
do máis normal, mais a pro-
posta soou a blasfemia e des-
de a prensa madrileña e desde
o PP se tomou o asunto case
como un delito de corrupción
de menores, en grado de ten-
tativa. Don Mariano Raxoi,
en ton irónico, dixo que o
mellor que podían facer os
nenos das galescolas é apren-
der inglés e informática, e o
señor Feixoo, na mesma liña,
mostrouse partidario de
aprenderlles a tomar sos o bi-
berón e a eructar. A recorren-
cia dos políticos españois a
considerar o ensino do inglés
como un obxectivo pedagóxi-
co imprescindíbel contrasta
coa súa abraiante incapacida-
de para falar e escribir nesa
lingua. Ningún dos presiden-
tes da democracia acreditou
mínimos coñecementos na
materia para alá de dar os bos
días. E esa ignorancia é tan
notoria que de a pouco se lan-
zou unha campaña publicita-

ria para difundir uns cursos
de inglés básico na que se usa
como pretexto a figura dos
presidentes do goberno espa-
ñol para abochornar a quen
descoñecen ese idioma. Pero
a palma da insuficiencia máis
ridícula lévaa o señor Aznar
López, precisamente o máis
anglófilo de todos, cuxas ma-
carrónicas charlas en Prince-
ton foron causa do enrubieci-
mento xeral. Descoñezo se
ensinar a cantar o himno ga-
lego é ou non proveitoso para
os nenos, mais imaxino que
non será peor que memorizar
calquera outra canción”.♦

Rosa Díez,
do ‘vasquismo’
a criticar
as galescolas
Rosa Díez escribe en El
Mundo (10 de setembro) so-
bre o novo partido que vén
de crear e apunta que con el
se acabarán “o relear cos na-
cionalistas, ou as galescolas,
ou o confederalismo sen con-
sulta”. O 31 de agosto, El
País lembrara o pasado polí-
tico de Rosa Díez, cando for-
mou parte do goberno vasco
co PNV e defendía un “so-
cialismo vasquista”.♦

Rosa Díez.

O PSOE quere incluír no programa o ritmo investidor actual
para completar as autovías e o AVE

Blanco e Espinosa poderían encabezar
as listas socialistas en Lugo e Ourense

Helena Espinosa e Xosé Blanco.



XURXO SALGADO
Os tres grupos da Cámara deci-
diron no pleno desta semana,
tras un tenso debate,  aprobar a
posta en marcha dunha Comi-
sión de Investigación das obras
da Cidade da Cultura que anali-
zará “a totalidade das actua-
cións públicas” referidas ao pro-
xecto do monte Gaiás, “desde o
seu inicio até a actualidade”. Un
acordo que chegou tras as acu-
sacións mutuas entre os parti-
dos do bipartito e o PP de “des-
pilfarro e ocultación” de datos.

Na cámara galega repasouse a
historia desta actuación, unha
obra que, para socialistas e na-
cionalistas, foi concibida coma
un “monumento a Fraga”, men-
tres que os populares aseguraron
que o bipartito converteu a idea
orixinal de Peter Eisenman nun
“proxecto indefinido e baleiro”.
En todo o caso, a investigación
desta obra augura sorpresas “in-
cómodas” para o PPdeG, tal e co-
mo avanzaron o PSdeG e o BNG.

E é que o portavoz parlamen-
tario nacionalista, Carlos Ayme-
rich, denunciou varios altos car-
gos populares por terse beneficia-
do deste proxecto. Así, lembrou
que o arquitecto coordinador do
proxecto foi Alfredo Díaz Gran-
de, marido da ex conselleira de
Familia e nova viceportavoz po-
pular, Pilar Rojo, mentres que o
director económico financeiro da
Fundación Cidade da Cultura foi
Manuel Fernández Balboa, cuña-
do de Mariano Raxoi. Tamén
apuntou que o xerente desta fun-
dación foi Anxo Currás, irmán do
ex conselleiro de Educación, Cel-
so Currás. “O proxecto contou co
máis granado das familias popu-
lares e aínda así os resultados fo-
ron decepcionantes”, ironizou.

Tamén o viceportavoz socia-
lista, Xaquín Fernández Leicea-
ga, cargou contra os populares
aos que acusou de aplicar unha

“notábel discrecionalidade” nas
contratacións e de “vulnerar” as
normas administrativas. “Houbo
unha contratación excesiva a fa-
vor dunha empresa concreta que
ten a ver co exceso na barema-
ción das ofertas. E isto fíxose
sendo vicepresidente primeiro,
Alberto Núñez Feixóo”, engadiu.

A mesma medicina

Pero o PPdeG avanzou que non
quedará cos brazos cruzados e
aplicaralle ao bipartito a mesma
medicina que lle queren aplicar a
eles. Así, o deputado popular Ig-
nacio López Chaves advertiu
que tamén hai empresas vincula-
das ao BNG na execución das
obras do complexo do Gaiás.
“Xa o veremos”, sinalou ao tem-
po que acusou a socialistas e na-
cionalistas de “ocultar datos”.

“De ocultación saben vostedes

moito”, respostou Aymerich, quen
denunciou os populares por outor-
garse “a si mesmos” contratos de
consultoría por valor de máis de
60.000 euros. “Ese é o seu modelo
de xestión e por iso nós puxemos
orde onde había caos”, respostou.

En todo o caso, e a pesar do
acordo inicial para investigar as
obras deste proxecto, os vindeiros
meses deparan unha frenética acti-
vidade de comparecencias. O PS-
deG e o BNG pretenden saber por
que un complexo que ía custar 108
millóns se disparou a case 400 e os
populares coñecer por que en dous
anos o único contido cultural que
hai son “dez follas mal escritas”.

Onde xa non houbo acordo
foi na proposta dos populares de
crear unha comisión de investi-
gación sobre o proceso de con-
tratación da autovía do Barban-
za. Este partido quería saber por-
que Política Territorial contratou

unha segunda empresa para rea-
lizar unha asistencia técnica so-
bre un proxecto que xa estaba
feito e que se incrementou en 30
millóns de euros. Socialistas e
nacionalistas negáronse utilizan-
do como único argumento as
“deficientes” infraestruturas rea-
lizadas durante a etapa de Fraga. 

Un argumento no que incidiu
o presidente galego tras ser pre-
guntado por Aymerich en relación
á seguridade vial en Galiza. “Ne-
cesitamos máis competencias e
menos gardas civís para paliar a
sangría nas nosas estradas”, dixo
o portavoz nacionalista ao referir-
se ao alto numero de sinistros nos
viais galegos. Pero Touriño res-
postoulle que a solución está na
creación de fiscalías especiais, en
“máis coches camuflados” e en
máis gardas civís. “Este ano foron
50 e agardemos que no próximo
ano sexan 1.050”, sinalou.♦
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Moi baixo
nivel político
X.L. FRANCO GRANDE

Écomo se o mundo fose
mirrando,
empequenecendo ou

desaparecendo. Ou iso parece
cando un escoita os políticos
en xeral, aínda aqueles máis
empoleirados, que son quen
de converter en problema me-
tafísico calquera vulgaridade,
en especial se se trata de algo
de fasquía patrioteira. O
inefable José Bono, nun artigo
en El País do día 11, di que se
viu obrigado a chamar ao
mesmo presidente do goberno
para protestar porque nun
concello vasco se ameazou de
morte a unha alcaldesa que
puxo a bandeira española.

Máis grave aínda é que
haxa outros que teñan o valor,
ou a ousadía que provén da
ignorancia, de dicir que entre
as súas lecturas favoritas
están Moure Mariño ou
Fernández de la Mora. Tan
grave que pon medo que un
destes asilvestrados poida
chegar calquera día
–confiemos machadianamen-
te que non será verdade nada
do que pensamos– a
presidente do goberno. En
mans así podemos caer todos
calquera día.

Políticos hai –e non políti-
cos, xente que se di de cultura
ou de pensamento– que
pensan que os libelos de
Kagan, Fukuyama ou
Huntington son doutrina do
noso tempo e van mais alá do
que verdadeiramente son: ali-
mento intelectual para os
homes do Pentágono. Pois, ao
cabo, non outra cousa son que
os Moure Mariño ou os
Fernández de la Mora USA.
Pero que foron levados aos
cumios máis altos polos pode-
rosos medios do lobby israelí. 

Outros leron Otra idea de
España e manifestaron
quedaren abraiados con tanta
luminosidade. Cada vez estou
máis seguro de que moita
xente ten unha rara capacida-
de para poñer nun libro o que
nel non hai, pero que quixese
que houbese. Tanta que
moitas veces o mellor do
libro é o que a xente pon pero
non hai nel. Un fenómeno
que debera ser estudado e
que, a mellor, só se reduce a
que o libro non se leu.

Todo isto é só un breve
índice da incultura xeral que o
país padece, índice que, en par-
ticular, os políticos amplían con
xenerosa larganza. O máis
curioso é que, aínda así, o país
vai tirando. Pero vai tirando
mal. Porque, máis cedo ou máis
tarde, verase –e padecerémolo–
que estamos tan empobrecidos
como para ter problemas para o
desenvolvemento dinámico
dunha sociedade moderna. Tan-
ta vulgaridade e tanto baleiro
intelectual instalados en todos
os chanzos do poder non agoi-
ran cousa boa. E, unha vez
máis, quixeramos non ter
razón.♦

Debate parlamentario sobre a Cidade da Cultura

O bipartito cualifica o Gaiás
de ‘monumento a Fraga’ e
o PPdeG de ‘proxecto indefinido’

Houbo tamén liorta durante a se-
sión de control ao goberno, can-
do Alberto Núñez Feixóo acusou
a Emilio Pérez Touriño de presi-
dir un “goberno enfermo e dete-
riorado irreversibelmente” polas
loitas de poder entre os dous so-
cios de goberno. O líder popular
reprochoulle ao xefe do Executi-
vo galego a súa “inevitábel ten-
dencia ao grotesco” e a “defor-
mación da realidade”. “Quixo
inaugurar un novo xénero teatral
que xa inventou hai máis de cen
anos Ramón María del Valle In-

clán: o esperpento”, ironizou ao
cualificar esta situación de
“Sombras de Monte Pío”.

Precisamente, de esperpento
tilou o presidente do PPdeG os
enfrontamentos entre o BNG e o
PSdeG a conta do himno galego,
da festa dos maiores ou da TVG.
Neste último caso acusou a Tou-
riño, e citando o propio BNG, do
“control estalinista” que fai dos
medidos públicos e advertiuno
sobre “novas gravacións ile-
gais”. Tamén cargou contra o
presidente galego por modificar

o proxecto orixinal da Autovía
do Barbanza, adxudicada polo
anterior goberno, e que incre-
mentou o seu custo en 30 mi-
llóns de euros. “Poderiamos fa-
lar de suposta prevaricación e
iso seino eu, vostede e a conse-
lleira de Política Territorial”, es-
petou ao lembrar a negativa do
bipartito a aprobar unha comi-
sión de investigación desta obra.

“Inicia o curso político dende
a inutilidade e esterilidade, intoxi-
cando e mentindo gravemente na
cámara”, respostoulle Touriño,

quen asegurou que Galiza está
“más activa e con máis forza ca
nunca” e “liderando o crecemento
económico de España”. Sobre a
TVG asegurou que, como presi-
dente, nunca interviu nos medios
públicos, e destacou que o telexor-
nal é un dos programas máis vis-
tos. Pero non quixo entrar a con-
testar as denuncias na adxudica-
ción da Autovía do Barbanza.
“Vostedes o único que fixeron fo-
ron chafalladas mortíferas como a
Vía Rápida do Salnés ou a do Bar-
banza”, limitouse a respostar.♦

Núñez Feixóo acusa o goberno
de aumentar en 30 millóns o custo da Autovía do Barbanza

O deputado popular Ignacio López Chaves.                                                                                                                       A . G . N .



XURXO SALGADO
A Vicepresidencia da Xunta
asegura que tras os cambios
na súa estrutura mellorará  a
súa coordinación interna e im-
pulsará o proceso de transfe-
rencia de competencias por
parte do Estado, conxelado den-
de hai meses. A substitución co-
mo secretario xeral de Relacións
Institucionais de Antón Losa-
da foi aprobada no primeiro
Consello da Xunta de setembro.

En declaracións a A Nosa Terra,
o novo secretario xeral, Xavier
Ferreira, subliñou que asume o
cargo con intención de “traba-
llar” e quixo deixar claro que
non é “o número dous de nin-
guén, nin pretende selo”. Así, ex-
plicou que o seu perfil é “políti-
co-administrativo” e avanzou
que non lle interesan as polémi-
cas “de ningún tipo”.

Por iso, e na nova etapa que
se abre na Vicepresidencia, ten-
tará mellorar a coordinación
dunha “maquinaria de 1.500 re-
cursos humanos” co obxectivo
de que a administración sexa
“máis áxil, eficaz e transparente”
e puntualizou que, no seu depar-
tamento, as políticas para maio-
res, discapacitados, nenos ou
mozos son “moi importantes”.
“As galescolas non só son man-
dilóns ou himnos”, apuntou tras
as últimas polémicas sobre esta
cuestión.

Outro dos grandes retos que
herdou de Losada será a relación
co goberno de Madrid para ten-
tar que se cumpra o documento

das 70 transferencias aprobado
pola Xunta en 2005 e das que,
dous anos despois, tan só se
completaron tres; o Instituto So-
cial da Marina, o Titulo de Xes-
tor Administrativo e a transfe-
rencia do CEIP ‘Juan de Lánga-
ra’ de Ferrol.

Recurso ante o Constitucional

Un pobre balance que obrigará á
Vicepresidencia a adoptar medi-
das máis contundentes tras terse
queixado, en reiteradas ocasións,
da “falta de receptividade” do

Estado con Galiza. Neste sentido,
Ferreira aposta por “dignificar” o
papel da Xunta e non descarta a
presentación dun recurso ante o
Tribunal Constitucional contra
algunhas leis estatais para axili-
zar o proceso de transferencias.

“Non me gusta a conflictivi-
dade, pero xa levamos moito
tempo agardando a que nos fa-
gan caso”, subliñou ao referirse á
“falla de vontade negociadora”
de Madrid coa Xunta. E é que a
Vicepresidencia agarda senllas
reunións para negociar a transfe-
rencia das áreas nas que había un

acordo previo entre Xunta e go-
berno Central: salvamento marí-
timo, inspección de Traballo, a
titularidade patrimonial dos bens
da Seguridade Social, o saldo da
débeda de superficie da Admi-
nistración central nas catro pro-
vincias, centros de investigación
con sede en Galicia e o cambio
da titularidade dos arquivos ou
museos propiedade do Estado.
Un paquete no que tamén se in-
clúe a reforma da comisión bila-
teral para convertela nun “autén-
tico órgano de relación bilateral”
Estado-Xunta.♦
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en Galicia
XOSÉ MANUEL SARILLE

Durante este verán, a
Consellaría de
Industria, a través da

Dirección Xeral de Turismo e
de Turgalicia, un ente adscri-
to á consellaría, en colabora-
ción con outros organismos,
levou a cabo unha campaña
publicitaria en Europa, desti-
nada a atraer turistas, peregri-
nos e viaxeiros a esta fermo-
sa e afortunada rexión do no-
roeste de España.

Un dos anuncios foi
reproducido en varios
xornais europeos de grande
tiraxe, co lema “Sorrí, estás
en Galicia”. Seguro que hou-
bo máis mensaxes, pero o
que eu vin era como lles vou
contar. 

No plano medio dunha
foto que ocupaba a páxina
dun suplemento, vese varios
tipos xa fondóns pero aínda
divertidos, a bordo dun velei-
ro, un pequeno iate, mirando
para a cámara e sorrindo
mentres recollen, arrían,
unha vela, que, de arriba pa-
ra abaixo, ou de abaixo para
arriba, desde o mastro até as
mans dos alegres navegantes,
estalica en tres amplas, sedo-
sas e luminosas franxas, a
cor vermella nas dúas
laterais, en xeral chamada
roja, e a amarela na do
centro, en xeral chamada
gualda, formando así,
conscientemente, unha
ampulosa bandeira de
España, case tan grande e
moito máis fermosa que a da
Praza de Colón da nosa capi-
tal. O cal non é pouco. Mais
un bota de menos tamén a
bandeira da autonomía, por
darlle un aire de modernida-
de ao choio e para que non
fique todo demasiado gagá,
que dicía Laxe. 

O primeiro plano está
ocupado por unha cesta enor-
me de vimbio, das que
usaban antes as peixeiras, re-
bordando de cigalas, lagostas,
camaróns como puños, e ou-
tras riquezas desta esquina
verde. Nela, na cesta, remata
a epicúrea mirada dos
navegantes. Bótase de menos
un paspán que desde a game-
la fite con ollos aldeáns
perdidos para a  alegría da
panda. E a Rodrigo de Triana
co cu cravado na punta do
mastro tirando un aturuxo.
Non hai terra como a nosa.

Volvemos aos núcleos for-
tes da nosa identidade, a aque-
les que xa explotara o senador
Manuel Fraga  na expansión
turística dos anos sesenta,
seguindo as pegadas dos
vellos galeguistas atrasados,
devoradores de cocidos e
caldeiradas. Peor que con Fra-
ga, porque o ministro do Cau-
dillo era unha macheta nisto
do turismo. Trouxo os parado-
res, as casas rurais, o Camiño
de Santiago e os baños de au-
ga quente e tamén el fixo moi-
to por Galicia, coma nós, claro
que si, amigas e amigos, vellas
e vellos, vilegas e vilegos.♦

Vicepresidencia afirma que os cambios impulsarán as transferencias

O novo secretario
de Relacións Institucionais
di que non lle gustan as polémicas

A saída de Losada provocará
certos cambios no organigrama
interno da Vicepresidencia. Así,
ademáis de Ferreira, doutor en
dereito e profesor titular da
USC, que asumirá, polo mo-
mento, a Secretaría Xeral e de
Relacións Institucionais, incor-
pórase no equipo de Anxo Quin-
tana Manuel Barreiro, quen co-
labora con varios medios e, até
hai ben pouco, traballaba en
Acordar, empresa editora do
xornal dixital Vieiros. De feito,
Ferreira ocuparase das cuestións
político-institucionais, mentres
que Barreiro podería exercer de
xefe de gabinete.

Quintana baralla tamén a
inclusión de Patricia Villari-
no, actual xefa de prensa, nun
lugar máis destacado do orga-
nigrama, asumindo un papel
máis relevante na relación
cos medios de comunicación.

Polo momento e até que non
se acabe de redefinir a nova es-
trutura, serán Barreiro e Ferreira
quen asuman as tarefas que, até
entón, realizaba Losada. Losada,
segundo as fontes consultadas,
aínda non puxo ao día o seu subs-
tituto no cargo nun momento im-
portante para a Vicepresidencia,
inmersa nas negociacións dos or-
zamentos para o 2008.♦

Tres persoas
para facer o traballo de Losada

Antón Losada.

Anxo Quintana, Vicepresidente do goberno, no Parlamento.                                                                                                                                                                      A . G . N .



A crise non fixo máis que come-
zar por máis que uns e outros
(PSdG-PSOE e BNG, máis os
primeiros que os segundos) ten-
ten botar terra por encima do
grande incendio político do ve-
rán que arde debaixo das alfom-
bras do poder.

O escándalo sería de grandes
dimensións nun país normalizado,
pero aquí semella que todo o mun-
do prefire ollar para outro lado.
Non hai que esquecer que a maio-
ría dos medios de comunicación
teñen produtoras que lle facturan
case exclusivamente á CRTVG.

O escándalo acóchase, cando
non se xustifica, coa dimisión de
Antón Losada, secretario xeral da
Vicepresidencia. Unha dimisión,
por outra parte, decidida mes e
medio antes de que saltasen á opi-
nión pública as
gravacións que
lle realizou ao po-
lítico dimisiona-
rio unha redacto-
ra da TVG.

Pero ambas
as cousas teñen
moi pouco que
ver e un calado
político diferen-
te. Como escri-
bía Xosé Luís
Barreiro Rivas
en La Voz de Ga-
licia (10-9-07)
“é moito máis
inmoral e des-
prezábel o feito
de gravar unha conversa manti-
da desde a lealdade interna ao
poder compartido que os conti-
dos explícitos –certamente cen-
surábeis– desa conversa (...) O
feito de que as diferenzas se di-
riman con artes inmorais e sen
corrección cívica é unha felonía
que destroza a calquera demó-
crata”.

A gravación dunha conversa
privada podería ter consecuen-
cias penais, pero non son menos
importantes as políticas. Quen
deu a orde de realizar as grava-
cións? Segundo puido saber A
Nosa Terra, a redactora que esta-
ba a falar co ex secretario xeral
de vicepresidencia, indicoulle
que tiña que mudar de teléfono
por que non se oía ben e que o
chamaría ela, momento no que
comezou a gravación.

Sábese que as gravacións
foron transcritas por El País (7-
9-07) pero antes xa estiveran
noutras mans. Son estas as úni-
cas conversas gravadas ilegal-
mente que ten a TVG? Son só
de membros do BNG ou tamén
existen fitas dos socialistas?
Até onde chegan?

Nesta polémica, un dos máis
damnificados está a ser o presiden-
te Emilio Pérez Touriño, que, final-
mente, deberá dar explicacións.

A polémica

A publicación da conversa de An-
tón Losada con responsábeis de
informativos da TVG coincide no
tempo coa carta dada a coñecer
por Galicia Hoxe na que o direc-
tor xeral da CRTVG, Benigno
Sánchez, lle dirixe ao vicepresi-
dente Anxo Quintana, comuni-
cándolle que, en diante, non ía ser
obxecto de seguimento informati-
vo por parte da televisión pública
e conminándoo a pedir escusas
pola presuntas presións que o se-
cretario xeral tentaba exercer so-
bre os redactores da TVG.

A misiva do máximo reitor
dun ente público a un vicepresi-
dente resulta insólita para os di-
versos estamentos consultados
por esta redacción que conside-

ran que as conse-
cuencias non po-
den ser outras que
a dimisión do di-
rector xeral da
TVG ou a súa
destitución por
parte do presiden-
te da Xunta. Fron-
te a iso, o PP limi-
touse a pedir a
súa dimisión e o
BNG a aclarar
que non contaba
xa co seu apoio.

A polémica se-
mella nacer debi-
do ao malestar de
vicepresidencia co

trato que os informativos da TVG
lle dispensan a Anxo Quintana.
Un informe ao que tivo acceso A
Nosa Terra (realizado por novax-
nova.es) afirma que o presidente
da Xunta, Emilio Pérez Touriño,
suma o 52,7% das novas emitidas,
o que representa máis que Quinta-
na e Feixóo xuntos.

Os meses analizados son os
de maio, xuño e xullo, concen-
trando Quintana o 50% da súa
presenza no mes de maio e caen-
do logo das municipais, o mes-
mo que a de Feixóo.

Quintana tamén está, segundo
o citado informe, por debaixo dos
seus rivais políticos en número de
imaxes directas emitidas e, en par-
ticular, en minutos de declara-
cións. Aparece maiormente como
líder do BNG e non como vice-
presidente e nunca en titulares e
no medio de novas “sociais”.

A tensión subiu entre vice-
presidencia e os informativos da
TVG cando logo de explicar
Quintana nunhas declaracións a
pretendida polémica do ensino
do himno galego, estas non foron
emitidas e si as do presidente
Touriño dando por rematado un
conflito creado artificialmente,
segundo o BNG, pero que o pre-
sidente daba por certo. (Ver nú-
mero 1.279 de A Nosa Terra).

Anxo Quintana afirmou en de-
claracións a A Nosa Terra, “nin-
guén me escoitou nunca criticar os
medios”. Pero a Vicepresidencia
deixoulle de mandar a convocato-
ria individualizada de actos á
TVG, “como medida de presión”.
Aínda así, seguiron cubrindo as
novas que xeraba esa consellaría
até que o director xeral Benigno
Sánchez lle enviou a carta antes ci-
tada ao vicepresidente Quintana.

Mar de fondo

Pero o descontento do BNG cos in-
formativos da TVG vén de moito
antes e vai moito máis alá do trato

dispensado ao vicepresidente. Du-
rante estes dous anos as críticas de
diversos dirixentes (Carlos Ayme-
rich, Francisco Jorquera, Francisco
Rodríguez...) deixáronse ouvir en
múltiplas ocasións, censurando
non só que estivese ao servizo do
presidente Pérez Touriño, senón á
súa “falta de calidade” e ao “estar
realizando unha información de
costas ao país”. A linguaxe empre-
gada sería unha mostra clara.

No pacto, non escrito, entre
PSOE e BNG os socialistas
reservábanse dentro da televi-
sión pública os informativos, que
escaparon totalmente ao control
do director da cadea, Xesús Igle-

sias. Se no pacto estaba ese re-
parto de áreas, tamén a elección
do director xeral da CRTVG por
unha maioría cualificada do par-
lamento. O BNG vén demandan-
do desde hai tempo, o mesmo
que o PP, que se cumpra ese
acordo. Pero o PSOE dá largas.

Esta mesma semana o voceiro
socialista, Ismael Rego, afirmaba
que se ía realizar o cambio lexis-
lativo oportuno, pero, ao mesmo
tempo, manifestaba que “é o Go-
berno quen marca o proceso”.
Mentres tanto, o voceiro naciona-
lista, Carlos Aymerich, pedía esa
modificación lexislativa urxente e
o cumprimento do pacto.♦
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As gravacións telefónicas a políticos desatan un escándalo no ente público 

O Watergate da CRTVG

Líderes dos distintos partidos antes dun debate na TVG. A . G . N .

O director xeral da CRTVG, Benigno
Sánchez

A. EIRÉ
Unha redactora da TVG grava unha conversa privada cun
alto cargo do Goberno. A conversa é difundida días despois
por un medio de comunicación, El País. Quen deu a orde? Ao
mesmo tempo, outro medio, Galicia Hoxe, dá a coñecer unha
carta do director xeral da CRTVG, na que lle comunica ao
vicepresidente da Xunta que van deixar de informar da súa
actividade. O escándalo ten unha grave dimensión política.
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O seu libro pon o ramo a unha
investigación de vintecinco anos
do pensamento e a acción gale-
guistas, nese tempo conseguiu
moita nova documentación?

Empecei investigando a Vi-
cente Risco e en 1987 lin a mi-
ña tese de doutoramento sobre
o nacionalismo galego no sécu-
lo XX. Tiña moi analisado o ni-
vel das ideoloxías pero faltaban
numerosos aspectos organizati-
vos. En todo este tempo fixé-
ronse moitas investigacións,
con conclusións que incorporo
no libro, e apareceu documenta-
ción de grande importancia, co-
mo o rexisto de socios do Parti-
do Galeguista. Quixen recons-
truír polo miúdo esa época re-
publicana porque me parece de-
cisiva, e agora outros terán que
ocuparse das etapas posteriores,
porque neste libro só apunto un
esbozo descriptivo.

A análise dos eleccións repu-
blicanas é unha aportación que

trascende ao estudo do pensa-
mento nacionalista galego.

Tiven que meterme a estudar
o que eran as eleccións na II Re-
pública e descubrín algo que xa
se sospeitaba pero que agora pui-
den medir e é que o cambio de-
mocrático afecta aos ámbitos ur-
banos, pero que nos ámbitos se-
miurbanos e rurais a fraude elec-
toral permaneceu. O sistema da
República permitía unhas mari-
daxes contranatura, porque cada
elector podía poñer nas papeletas
varios nomes de candidatos. Ade-
mais aparecen votacións cun
90% do censo cando había moita
emigración e os listados eran in-
completos. Nos resultados igual
hai votos para un da CEDA e ou-
tro de Izquierda Republicana,
producíndose situacións absur-
das. Isto é algo do máis innova-
dor que achega o meu traballo
porque non é só aplicábel á histo-
ria do galeguismo, nin tan sique-
ra á historia política de Galiza,

senón que convida a utilizar o
mesmo método de traballo para
ver que pasaba noutros territorios
do estado. Coido que parte das
redes clientelares de antes da Re-
pública pasaron a esta só mudan-
do o titular. É asombrosa por
exemplo a hexemonía política
que consegue a ORGA de Casa-
res Quiroga (despois Partido Re-
publicano Gallego) na provincia
da Coruña. No distrito de Ordes
votan en masa por el e iso só ten
unha explicación, que os notábeis
locais pre-republicanos optan por
unha opción republicana e collen
a de Casares.

Durante anos mantívose
como un tabú a realidade do
resultado masivo no referendo
do primeiro estatuto en 28 de
xuño de 1936.

Non había outra maneira de
sacalo adiante. A constitución do
1931 é a primeira que introduce
un certo grao de descentraliza-
ción política, pero faino un pouco

forzada pola necesidade da Re-
pública de integrar os nacionalis-
mos vasco e catalán, sobre todo
este último. Por iso nos artigos
que regulan a concesión do esta-
tutos, que non era un café para
todos como logo en 1978, había
que gañar a pulso o Estatuto por-
que os obstáculos eran moi restri-
tivos. Primeiro para que a rexión
que aspirase á autonomía demos-
trase que esa vontade era eleva-
da, e iso requría un quorum moi
alto: máis da metade dos conce-
llos nos que vivisen dous tercios
da poboación e logo aprobar o
proxecto nun referendo directo
que esixía o voto afirmativo dos
dous tercios do censo, non dos
votantes. Tendo en conta que da-
quela remataba unha das épocas
de máis intensa emigración do
país e que os censos non estaban
actualizados era política e mate-
rialmente imposíbel e máis cando
había forzas relevantes que esta-
ban en contra da autonomía. As

condicións eran un convite á
fraude e o pucheirazo foi posíbel
porque as forzas máis importan-
tes que controlaban as mesas
electorais estiveron de acordo en
apoiar o estatuto. Daquela, a pe-
sar do fraude no voto, produciuse
unha lexitimidade indirecta.

E aquí como en Euskadi e
Cataluña conseguiuse ese con-
senso de forzas maioritarias?

Conseguiuse no 1936 porque
a experiencia do bienio negro
(1934-1935) cambiou as actitudes
respecto da autonomía das forzas
estatais de centro esquerda. Por
exemplo do PSOE que era aberta-
mente antiautonomista, e xa no
congreso de Monforte de 1931
aprobara opoñerse ao estatuto.
Agás persoas como Xaime Quin-
tanilla, que militara nas Irmanda-
des da Fala, eran moi poucos os
socialistas que apoiaban a autono-
mía. Tamén os republicanos, agás
a ORGA, eran centralistas feroces
e a dereita era contraria por com-

Xusto G. Beramendi
‘A fraude no Estatuto do 36 era inevitábel’

XAN CARBALLA

De Provincia a nación. Historia do galeguismo político (Xerais) é a obra cimeira de Xusto G. Beramendi (Ma-
drid 1941), catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago, da que foi vicerreitor (1990-
1994). O traballo é unha investigación sobre a evolución do nacionalismo desde o século XVIII até a actualidade,
con especial atención ao tempo do galeguismo na etapa republicana e é produto dun traballo de vinte e cinco anos.

PEPE FERRÍ N  /  A . G . N .
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O proceso de organización política e social da
sociedade rural galega desde 1896 até 1936 reflicte as

posibilidades dun campesiñado dinámico, aberto e
comprometido coas ansias transformadoras que

caracterizan os primeiros trinta e seis anos do século
XX e que se verán truncadas coa sublevación militar e a

conseguinte represión dos máis comprometidos.
É tempo de facer unha recapitulación. De botar unha
ollada ao que se ten dito da loita dos nosos labregos,

de identificar as carencias no discurso histórico e
propor novas interpretacións.

Labrando
na Rebelión

Societarismo e
populismo agrario

en Galiza

Isidro Román Lago
Antonio Bernárdez Sobreira

A N O S A T E R R A

pleto. Como no bienio negro a
CEDA perseguiu por igual ás es-
querdas españolistas e os na-
cionalistas, aquelas cobran
conciencia de que a autonomía
era un ingredente sustantivo da
democracia republicana, e para
sobreviviren fronte á embestida
brutal da dereita, tiñan que asumir
ese autonomismo para sumar
apoios. Foi curiosa a reconfigura-
ción das forzas republicanas en
1936, con organizacións renova-
das que incorporan xa a autono-
mía nos seus programas. Daquela
cando se forma a Fronte Popular
como coalición de centro esquer-
da asumen no programa a autono-
mía, algo no que en Galiza ten
que ver moito a teimosía do Parti-
do Galeguista que nesa altura dei-
xara de ser unha forza marxinal e
pasara a ser sumando necesario
para que a Fronte Popular gañase
as eleccións.

O éxito do Partido Galeguista

Que supuxo o Partido Gale-
guista (PG)?

Co PG o nacionalismo galego
por primeira vez deixa de ser po-
liticamente marxinal. O galeguis-
mo político desde o comezo ten
unha grande riqueza de tipo dis-
cursivo, con moitos e bos teóri-
cos, e gran xénese ideolóxica, pe-
ro era moi feble organizativa e
políticamente. Tarda moito en
crear as primeiras formacións po-
líticas, pinta pouco e as propias
Irmandades da Fala aínda son un-
ha mistura entre asociación cultu-
ral e partido. Coa chegada da Re-
pública, antes de fundarse o PG,
hai un avance ao elixirse en listas
nacionalistas de ámbito provin-
cial deputados para as Cortes, pe-
ro a converxencia no Partido Ga-
leguista en decembro de 1931 e o
éxito de xenerar un auténtico par-
tido político moderno supuxo un
salto cualitativo. A curva de cre-
cemento que ten é extraordinaria
en apenas catro anos e medio de
vida e aínda que en 1933 se pro-
duce unha derrota electoral, iso
enmascara unha realidade e reve-
la outra, porque foron en solitario
ás eleccións e iso permítenos me-
dir a forza de cada quen: con
dous anos só de existencia en
Pontevedra e A Coruña, as politi-
camente máis importantes, o PG
é a maior en votos das forzas de
segundo nivel, máis que o PSOE.
Obtivo máis de 130.000 votos o
que o convertían nun factor nece-
sario para unha posíbel coalición
trunfante de centro esquerda. Por
iso puido negociar que se incluí-
se no programa da Frente Popular
a convocatoria do referendo, que
estaba pendente desde 17 decem-
bro de 1932 en que se aprobara
na Asamblea de Concellos.

Nesa consolidación do Par-
tido Galeguista e nese paso do
discursivo ao político cales fo-
ron as figuras principais?

Alexandre Bóveda é clave á
hora de formar un partido polí-
tico. Hai outras máis, por su-
posto, como Castelao, que era
deputado con Otero Pedrayo
antes da fundación. O PG esta-
blecía, como aínda hoxe fai o
PNV, incompatibilidade entre
ser cargo institucional e orgáni-
co do partido, por iso até no-
vembro de 1933 se tivo que adi-
car, en íntima conexión con Bó-

veda, ao traballo lexislativo.
Cando deixa as Cortes Castelao
súmase á direción como Secre-
tario Político, e adicouse máis
ás relacións con outras forzas.
Pero Bóveda é fundamental.
Hai outras figuras, como Víctor
Casas, que foi o único liberado,
porque todas estas persoas fací-
an política no tempo libre e ga-
ñábanse a vida nos seus oficios.
Alexandre Bóveda foi o cerebro
organizador dunha máquina po-
lítica extraordinariamente efi-
caz, mesmo para aglutinar ten-
dencias ideolóxicas dispares,
moito máis das que hoxe agluti-
na o BNG. Ademais eran xente
que sabían moi ben que país ti-
ñan e eran capaces de facer po-
lítica con flexibilidade e capaci-
dade de chegar a acordos, sa-
bendo que obxectivos podían aca-
dar e non confundían estratexia
con táctica algo que foi despois
un dos grandes pecados do na-
cionalismo galego na transición.

Un arco de convivencia in-
terno con que polos?

Convivían desde tradiciona-
listas de dereitas, pero moi na-
cionalistas, con republicanos li-
beral-demócratas e xentes socia-
lizantes. Pero tiñan algo que se
perdeu no franquismo que era un
verdadeiro sentido de irmanda-
de. Non se trataban de irmáns
por cortesía senón que o sentían
de verdade e por iso lles resultou
tan difícil a ruptura en 1935. Coi-
do que provén de seren de parti-
da un grupo minoritario forte-
mente acosado que lles fai sentir
a unidade como algo básico.

Tamén fai unha análise da
militancia do galeguismo re-
publicano.

Pola súas bases ideolóxicas
ten unha vontade manifesta de in-
serción social no campesiñado,
que considera o sector galego por
excelencia porque soubera con-
servar os rasgos identitarios do
país, e ademais Galiza era masi-
vamente un país labrego. A apari-
ción do nacionalismo coincide
coa grande forza do agrarismo,
no primeiro tercio do século XX,
que é o movemento social máis
importante da historia galega, e
hai unha obsesión dos dirixentes
das Irmandades da Fala por fa-
cerse coa dirección política do
movemento. Ás veces conségue-
no e outras non porque o agraris-
mo é moi heteroxéneo. Só o PG
acadará en parte ese obxectivo
cando xa o agrarismo está máis
en descomposición. Tamén ten
presenza o galeguismo no empre-
gado medio e respecto ao obreiro
hai nas Irmandades un distancia-
mento, aínda que haxa dirixentes
como Antón Vilar Ponte ou máis
adiante Suárez Picallo, que fan
intentos de aproximación ao mo-
vemento obreiro pero tanto anar-
quistas como socialistas teñen o
chip de que nacionalismo é igual
a dereita burguesa e reaccionaria.
Na etapa do PG xa incorpora as-
pectos referidos ao movemento
obreiro no seu programa, con in-
dicacións semellantes ao que se-
ría despois a proposta socialde-
mócrata e conseguen algunhas
incorporacións de obreiros e máis
de traballadores artesáns. Esa vía
frustrouse en 1936 cando estaba
máis madura e con dirixentes ex-
perimentados como Ramón Suá-
rez Picallo, con forte experiencia

sindicalista na Arxentina e que se
declaraba marxista.

De que cantidade de mili-
tantes falamos?

Como afiliados podemos fa-
lar de entre cinco e seis mil afi-
liados, o que é moito para a épo-
ca. Unha afiliación que era mili-
tante aínda que non contaban
cunha estrutura moi ríxida. Ha-
bía un sentimento de pertenza e
unha ética común que se resu-
mía nese trato de irmáns.

A discontinuidade
galeguismo/nacionalismo

A ruptura xeracional pola
guerra, a discontinuidade, co-
mo a paga o nacionalismo ga-
lego contemporáneo?

Houbo unha mutación enor-
me tanto na ideoloxía como nas
pautas de conduta entre o que é o
nacionalismo do PG e o que será
o novo nacionalismo galego que
nace nos anos 60 da man da UPG
e tamén do PSG, cando se fai na-
cionalista uns anos despois da
fundación. De ter dúas ideoloxí-
as de base, a liberal-democrática
con connotacións keynesianas e
a tradicionalista, esta desaparece
totalmente de escena, a liberal-
democrática atrófiase por un
tempo, en parte pola decisión do
grupo Galaxia de non resucitar o
PG e pasan a ser hexemónicas no
univeso do nacionalismo galego
ideoloxías de carácter marxista.
Por outra parte nas pautas de
conduta hai que ter en conta que
este relanzamento faise en plena
ditadura de Franco, estando so-
metidas a toda caste de persecu-
cións e represión, o que obriga a
unha ética capaz de resistir esa
presión. Daquela trunfa un mo-
delo leninista de organización
política, igual que ocorre coa es-
querda estatal. Ese modelo ten
moitas virtudes pero leva en si
unha elevada dose de sectarismo.
Aquel espírito de irmandade foi
substituído nos anos sesenta por
un cainismo que non é específico
do nacionalismo galego senón
que forma parte de toda a es-
querda antifranquista da época.

Por que ningunha das figu-
ras que sobreviron non foron
capaces de facer a ponte entre
eses dous estremos.

Porque os que podían e tiñan
a lexitimidade non quixeron.
Cando se negan a entrar en polí-
tica, non xa nos 40 ou 50 que
era heróico, senón nos 60 e 70,
os que terían que ser os seus dis-
cípulos teñen que entrar en polí-
tica negando o pai.

A lectura de moitos avata-
res da política dos anos 30, co-
as resistencias centrais a ceder
poder, e que vostede aborda
polo miúdo, teñen moitos pa-
ralelismos coa actualidade.

Hai semellanzas porque o na-
cionalismo español está presente,
coa diferenza de que onte era fe-
rozmente centralista e hoxe é au-
tonomista mantendo pisado o
freo da cesión de poder. O na-
cionalismo español só recoñece
unha soberanía nacional e a de-
reita por vergonza ocultou algo
ese espírito integrista na transi-
ción e despois recuperouno sen
complexos con Aznar. E tamén
hai unha parte relevante do PSOE
que segue sendo xacobina.♦
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A crise
CARLOS AYMERICH

A crise das hipotecas subprime nos Estados Unidos ame-
aza con se estender ao conxunto do sistema financeiro.
Unha crise que é, na súa orixe e nas reaccións políticas
que leva provocado, unha mostra elocuente do funciona-
mento do capitalismo actual: un sistema que coa mesma
forza coa que restrinxe o investimento público nos servi-
zos públicos básicos defende o gasto de inxentes canti-
dades de recursos públicos en socorrer investidores e fi-
nancistas privados ou mesmo, de ser o caso, en sufragar
custosísimas aventuras militares. 

As causas da crise son xa, a estas alturas, coñecidas:
a expansión do mercado hipotecario de alto risco (e con
altos xuros) a partir dos anos noventa, a bursatilización

destes créditos e a súa venda en mercados secundarios
xunto coa desregulación do sector bancario impulsada
por Alan Greenspan á fronte da Reserva Federal están na
orixe do problema. Empréstimos concertados, en moitos
casos, con consciencia do seu carácter incobrábel co en-
costo de informes de axencias
crediticias que actúan do mes-
mo xeito que as compañías
auditoras actuaron no caso
ENRON: minimizando, ocul-
tando ou mesmo falseando os
riscos. 

E agora que a suba dos ti-
pos de xuro fai agromar a in-
solvencia e imposibilita se-
guir a transferir a outros os
riscos destas operacións de
crédito, semellaría lóxico que a intervención pública fo-
se dirixida a protexer os cidadáns que perden a súa vi-
venda e non en rescatar os prestamistas que, asumindo
riscos temerarios e ilícitos, ven fracasar un negocio que
xa lles reportou un lucro astronómico nos últimos anos.
Mais non. O importante é asegurar a “estabilidade” dos
mercados, mesmo ao custo de inxectar centos de miles de
millóns de dólares no sistema financeiro global (200.000

millóns de dólares entre a FED e o BCE, máis do inxec-
tado na crise subseguinte ao atentado de Nova York de 11
de setembro de 2001). 

E coa ameaza de insolvencia ás portas, tamén en Euro-
pa o BCE teima na súa intención de elevar os tipos de xu-

ro. A decisión foi apenas adia-
da. E cando chegue a suba se-
rá agradecida, sen dúbida, po-
los millóns de cidadáns euro-
peos que só a través dun crédi-
to hipotecario poden acceder a
unha vivenda de seu. Virtudes
da independencia da que, sen
dúbida goza o presidente do
BCE, o francés Trichet, que
non dubida en auxiliar con mi-
les de millóns de euros o BNP-

Paribas atrapado na crise das hipotecas americanas. 
Mais non todo son más noticias. A Asociación Espa-

ñola da Banca (AEB) vén de anunciar que nos primeiros
sete meses de 2007 os seus beneficios experimentaron un
incremento do 20,4% en comparación co mesmo periodo
do ano anterior e España xoga xa na Champions League
das economías mundiais, segundo o socialista Zapatero.
Socialismo para os ricos, capitalismo para os pobres.♦

As Fachas de Castelo
LOIS DIÉGUEZ

Subir ao castro de Castelo (Taboada) na noite do 7 de setembro é
como entrar no rito que do lume facían os nosos devanceiros. Sen-
tir a emoción dos séculos buscando en nós a consciencia que nos
pertence. Nun súbito, sen agardalo, véñennos imaxes da infancia,
sabores e luces a petar na nosa afogada sensibilidade dunha na-
ción, en moitos casos, intuída. As xentes da parroquia construén al-
tas fachas con agucios, entre sete e dez metros de alto. Con elas ro-
dean a coroa do castro e, ás doce da noite, póñenlle lume. As Fa-
chas arden sobre a noite, baixo unha alta bóveda estrelada. Muxi-
cas en danza, música de gaita, fachos de lume a espantar as som-
bras. E a xente, engaiolada, cala, porque necesita o silencio e os
ollos agrandados para pillar tanta historia conservada milagrosa-
mente por homes e mulleres da parroquia vencendo  dificultades e
mesmo incomprensións (Francisco, Félix, Manolo, Xaime... bicos
merecidos). O noso ser máis íntimo está aí; a nosa personalidade
nacional: no círculo, na luz e no lume que lanza as súas língoas de
serpe dourada a toda a nación, outra vez a nós, a ti. Conservar, po-
tenciar,  animar a cultura profunda que nos marcou é deber da ad-
ministración galega, de todas as consellarías. Pois hai que fixar
xente no agro, enriquecelo, unir este impresionante espazo cultural
co económico. Para que sexamos ricos. Por iso queremos as Fa-
chas de Castelo como Ben de Interese Cultural e Festa de Interese
Turístico. Terá que notarse que unha parte do goberno da Galiza
ten como norma servir á cultura da nación. Non si?♦

Subliñado

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘O importante é asegurar a
«estabilidade» dos mercados,

mesmo ao custo de inxectar centos
de miles de millóns de dólares no

sistema financeiro global”
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Non só Catalunya gozará da po-
sibilidade de xestionar os servi-
zos dos trens de cercanías, xa
que o Goberno vén de anunciar
que delegará nas comunidades
autónomas que así o desexen as
competencias das liñas de pro-
ximidade. A descentralización
promovida polo Goberno non
afectará aos trens que circulan
por Galiza, ao ser a única comu-
nidade da costa que non posúe o
servizo de cercanías.

Francisco Rodríguez, depu-
tado do BNG no parlamento es-
pañol, ten solicitado en diversas
ocasións a creación dun servizo
de cercanías de calidade en Ga-
liza. O voceiro nacionalista
considera moi positiva e “nor-
mal” a proposta do Goberno so-
cialista, “un Estado que non é
quen de descentralizar non ten
nada de autonómico”. Non obs-
tante, recoñece que ao non dis-
poñer do servizo de cercanías
en Galiza, “non hai nada que
transferir”. Francisco Rodrí-

guez subliña que a delegación
das competencias aféctalles aos
vehículos e ao persoal, pero non
lle atinxe ás vías.

Estudo de mobilidade
na Coruña

Ao contrario do que apunta
RENFE, Francisco Rodríguez re-
vela que a compañía ferroviaria
xa ten elaborado o estudo de
mobilidade dos usuarios na área
metropolitana da Coruña. “O
estudo, que é resultado da nosa
batalla no Congreso, xa está re-
matado, aínda que RENFE aínda
non o quixo publicar”, apunta o
voceiro do BNG.

Malia que RENFE se xustifi-
ca argumentando que o servizo
de Media Distancia entre Vigo e
Pontevedra ofrece as presta-
cións dos cercanías, o deputado
nacionalista responde advertin-
do que os cercanías operan cun-
ha frecuencia de entre vinte ou
trinta minutos.

Francisco Rodríguez apuntou
que o apoio aos orzamentos do
2008 vai depender en gran medi-

da do establecemento dos cerca-
nías entre as grandes cidades do
eixo atlántico, tendo en conta que

as áreas non poden superar os se-
senta quilómetros para seren con-
sideradas liñas de proximidade.♦

Galiza vese privada da descentralización ao carecer de rede de proximidade

O Goberno central ofrécelles ás comunidades
a xestión dos cercanías

MARÍA OBELLEIRO
Tralas incidencias no sistema ferroviario barcelonés, o Estado
decidiu transferirlle as competencias do servizo de proximida-
de a Catalunya. Agora, o Goberno central dálle un pulo á des-
centralización do transporte estatal promovendo que as comu-
nidades autónomas que así o desexen xestionen os servizos de
proximidade. A nova medida descentralizadora non atinxirá a
Galiza mentres siga carecendo das prestacións dos cercanías.

Un cercanías de dous pisos, co logo que caracteriza estas liñas na fronte, ao seu paso por Ávila.                        ILIA D O MÍ N G UEZ

M.O.
RENFE considera que Galiza non
se atopa nunha situación de atraso
respecto a outras comunidades do
Estado. Recoñece que “é normal”
que os trens que serviron de cer-
canías noutras comunidades se
destinen a outras zonas nas que
aínda poden prestar servizo e
anuncia que até o 2009 renovarán
toda a flota de rexionais, agás os
modernos R-598.

RENFE apunta que, “malia a
percepción que teñen moitos ci-
dadáns galegos”, a idade do par-
que de rexionais en Galiza é de
dezaoito anos, “inferior á media
estatal, que se sitúa por riba dos
21 anos”. A baixada da idade
media responde á incorporación
da serie dos R-598, que operan
maioritariamente entre Vigo e A
Coruña. Segundo RENFE, a posta
en funcionamento dos ferrocar-
rís modelo R-598 supuxo un in-
vestimento de 34,3 millóns de
euros en Galiza, que foi “a pri-
meira comunidade en dispor dos
trens rexionais da serie 598”.

A compañía advirte que os
ferrocarrís que circulan por Ga-
liza son semellantes aos das ou-
tras comunidades e “son os que
permite a infraestrutura actual”.
Á súa vez, RENFE recoñece que

os trens que operan en Galiza
serviron en núcleos de cercaní-
as, “algo normal na compañía”.
A entidade ferroviaria fai finca-
pé en que os trens non están ad-
xudicados a ningunha provincia
nin a ningunha comunidade au-
tónoma, senón que se poñen en
servizo onde se precisan ou on-
de as infraestruturas o permiten. 

Futuras renovacións

RENFE sinala tamén que de aquí
ao 2009 renovarase toda a flota de
rexionais, agás os R-598, “depen-
dendo da recepción de novos
trens e de acordo coa dimensión e
antigüidade do parque actual de
convois en Galiza e en relación ao
parque total da Área de Negocio
de Media Distancia”. A entidade
ferroviaria asegura que investirá
uns 91 millóns de euros para a
substitución dos vellos trens e que
renovará os talgos que circulan
por Galiza, que datan da década
dos setenta e dos oitenta.

A entidade apunta que a prin-
cipios de verán cumpriuse o
compromiso de instalar o aire
acondicionado en todos os trens
que cobren a liña Vigo-Ourense-
Ponferrada, “as antigas unidades
da serie 440 substituíronse por

outros trens da mesma clase, pe-
ro reformadas”.

A compañía ferroviaria ad-
virte que a medida que o Minis-
terio de Fomento conclúa as no-
vas infraestruturas, “Galiza con-
tará con novos trens que permiti-
rán aproveitar ao máximo as
mesmas”. RENFE informa que
cando finalicen as obras nos tra-

mos de A Coruña-Vigo e Santia-
go-Ourense porá en servizo “os
trens máis modernos que poidan
utilizarse nestas vías, semellan-
tes aos de calquera punto do Es-
tado español”.

Liñas de cercanías

No que atinxe á carencia de liñas

de proximi-
dade en
G a l i z a ,
R E N F E
cons ide ra
que a maior
parte de
u s u a r i o s
do tren, un
80% do total
de viaxeiros
segundo a
compañía,
circulan no
eixo Vigo-
Santiago-A
C o r u ñ a .
“RENFE dis-
pón de 22
trens de Me-
dia Distan-
cia en cada
sentido, que
na práctica
dan un

servizo moi semellante ao de
cercanías”. Por iso, a entidade con-
sidera que no caso galego “non se
pode falar de marxinación”.

A compañía asegura que trala
sinatura do convenio coa Xunta,
en xaneiro deste mesmo ano,
comprometeuse a realizar un es-
tudo de mobilidade nos principais
núcleos de poboación galegos.♦

RENFE responde ao publicado por A Nosa Terra a pasada semana

‘Non se pode falar de marxinación ferroviaria’

O deterioro das infraestruturas ferroviarias é patente. Na imaxe, a estación de Arcade.                         A . N .T.



A.N.T.
Legalitas ofrece asesoría xurí-
dica completa por 88 euros
anuais. Malia que a súa publi-
cidade promete poñer á dispo-
sición do cliente un avogado
sempre que o precise, en reali-
dade o servizo que ofrece é un-
ha consulta, sempre por teléfo-
no, parcial e moitas veces tan
custosa coma a taxa de socio.

Hai nove anos, o empresario e
avogado madrileño Alfonso Ca-
rrascosa ideou un novidoso sis-
tema de asesoría xurídica. Se-
guindo o exemplo doutros servi-
zos, creou unha empresa espe-
cializada na atención en temas
que polo xeral levan os avoga-
dos, a través da vía telefónica.

O éxito da idea tivo moito a
ver coa impactante campaña pu-
blicitaria que Legalitas puxo en
marcha. A xa famosa cuña de Pe-
pe Domingo Castaño no “Carru-
sel Deportivo” da Ser converteu
a marca nalgo recoñecido social-
mente, atractivo para moitos ci-

dadáns que se vían ameazados
cada día por estafas e abusos de
compañías telefónicas, axencias
de viaxes, bancos… Arestora Le-
galitas ten ao redor de 180.000
clientes directos, que hai que su-
mar aos oito millóns de asocia-
dos a través de diferentes empre-
sas, normalmente grandes com-
pañías que lles ofrecen aos seus
empregados, co salario, esta ase-
soría. A súa facturación incre-
mentouse no último ano un 60
por cento e xa atinxe os 19 mi-
llóns de euros. A compañía ten
en nómina 200 avogados e case
tanto persoal adscrito nas demais
tarefas da empresa.

Mais a clave do despegue
foi unha clara mensaxe: para o
que necesite dun avogado, pode
contar con Legalitas. A este en-
gado acudiron moitos clientes,
agora descontentos ao conside-
raren que a empresa utiliza pu-
blicidade enganosa.

Con certeza, os anuncios da
compañía indican que o paga-
mento da cota de 88 euros garan-

te a asistencia xurídica completa
mais a letra pequena do contrato
restrinxe os servizos á asesoría
limitada a 12 consultas por ano.
Moitos avogados consideran que
Legalitas cobra por un servizo
que de sempre fixeron os profe-
sionais debalde. “Polo xeral, nós
nunca cobramos até que se mo-
ven papeis. Para responder pre-
guntas e consultas sinxelas nin
se nos ocorrería pasar unha mi-
nuta”, explica unha avogada con
despacho propio en Vigo. Ade-
mais, este tipo de consultas ta-
mén adoitan conducilas os avo-
gados de empresa, de sindicatos
e de institucións públicas, espe-
cialmente en temas como dereito
laboral ou consumo.

Outra queixa dos clientes é o
sistema de atención. Legalitas
só se comunica cos clientes a
través do teléfono, mediante un
número 902, de tarificación
bastante alta (Telefónica cobra
estas chamadas coma se fosen
interprovinciais). Desde o intre
no que nos descolgan o teléfono

até que conseguimos falar cun
avogado especializado no tema
que queremos consultar poden
consumirse varios minutos. En-
tre tempos de espera na cone-
xión, sobrecargas na rede e a
necesaria explicación do pro-
blema do cliente, unha chamada
pode saír por un euro.

Mais raramente a consulta é
completa cunha soa chamada. Os
avogados sempre reclaman do
cliente que complete a informa-
ción que requiren, nun diálogo
nada fluído que demora cada ca-
so varias semanas. Algúns clien-
tes denuncian que para tentar re-
solver problemas tales coma un
cobro indebido dunha compañía
de telecomunicacións, un confli-
to cunha comunidade de propie-
tarios ou un trasacordo no seguro
do coche, ao gasto da taxa anual
hai que sumarlle un mínimo de
30 euros. Se finalmente fixer fal-
ta un servizo engadido que requi-
rise o traballo concreto dun avo-
gado, pásaselle ao cliente a tarifa
correspondente seguindo os pre-

zos públicos dos letrados.
Legalitas sinalou unha senda

seguida logo por outros selos.
Casos coma a intervención xudi-
cial de Afinsa, as subas das tari-
fas telefónicas e o particular xei-
to de xestionar as garantías dos
aparellos electrónicos que teñen
moitas grandes superficies dis-
paron nos últimos tempos a de-
manda dos servizos xurídicos.

Alto mando no Madrid

Carrascosa pasou de ser a propia
voz que vendía os servizos da súa
empresa a converterse na man de-
reita de Ramón Calderón na presi-
dencia do Real Madrid. O avoga-
do dirixiulle a campaña electoral e
agora ocupa unha vicepresidencia,
con gran poder, especialmente nas
relacións do club cos medios de
comunicación. No ruxe-ruxe da
capital incluso se afirma que foi
Carrascosa quen impulsou a can-
didatura de Calderón no nome dun
forte grupo de empresarios e polí-
ticos da capital española.♦

A celebraçom em datas recentes de opo-
siçons ao corpo de funcionários do Ensino
Público galego provoca  em mim um fei-
xe de reflexons que levo debulhando, alá
nos meus adentros, desde há bem tempo
mas que só agora me resolvo a expressar
por escrito.

Por enéssima vez desde que tenho
acordo destes assuntos (e vam alá uns 25
anos), a Administraçom Autonómica vol-
ve-se quitar de em cima o eterno proble-
ma do excedente de persoal interino me-
diante a convocatória de um concurso-
oposiçom em que se favorece, de jeito
manifesto, este colectivo em prejuízo de
outros aspirantes. Se, nuns casos, fôrom
as oposiçons restringidas o modelo adop-
tado para tal fim, noutros, como este que
nos ocupa, adoptou-se a fórmula de un
concurso aparentemente igual para todos,
mas totalmente injusto e desigualitário na
sua implementaçom prática. Com efeito
–e vou-me centrar aquí na modalidade de
Língua e Literatura Galegas por ser o ca-
so que, por razons conjunturais, melhor
conheço–, nom é só que os baremos esta-
belecidos deam primacia aos professores
contratados actualmente em exercício (es-
tes podem acumular, de início, até 10 pon-
tos por méritos); também os favorece a
substituiçom, na convocatória, do exercí-
cio de apresentaçom e defesa de umha
programaçom e de umha unidade didácti-
ca (a escolher entre três das quinze que o
opositor debe preparar) pola simples apre-
sentaçom de um informe; possibilidade
contemplada exclusivamente para eles,
nom assim para os opositores livres. Para
além disso, e de maneira tam surpreen-
dente quanto contraditória com o procedi-
mento seguido em concursos de anos an-
teriores, a pontuaçom ou baremaçom dos
concursantes nom lhes foi remitida por

correio aos seus domicílios, ficando estes
obrigados à consulta do DOG via internet
un dia atrás de outro desde o mês de Abril
em diante, e vindo a
coincidir finalmente a
sua publicaçom justa-
mente nos dias de de-
senvolvimento das
provas. Enfim, que
mais claro a água.

O que me assom-
bra e, ao mesmo tem-
po, me indigna é o
facto dos sindicatos
do ensino, em particu-
lar a CIG, defenderem
abertamente tamanho
procedimento. E nom
é que a cousa me
apanhe de novas. Sem
ir mais longe foi esta
atitude da sua parte a
que motivou, entre
outras razons, o meu
abandono das suas fi-
las há mais de dez
anos. É mais bem a
sua teimosia ao res-
peito, mantida sem
sombra de autocrítica
ao longo do tempo, o
que mais me incomo-
da e me alarma. Mais
ainda quando esgrimi-
da sob pretexto de defesa genérica do di-
reito inalienável de todo o trabalhador a
um posto de trabalho. De todo o trabalha-
dor? Vaites, ho! Desde o momento em que

se promovem, ou se amostra um confor-
me com,  procedimentos como o descrito,
o que se está a fazer nom é outra cousa

que defender  o privi-
légio corporativo de
uns quantos assalaria-
dos –poucos ou mui-
tos, tanto tem– frente
aos mais. Umha triste
prática que, de resto,
conheço bem na insti-
tuiçom em que trabal-
ho, a Universidade,
onde, com argumen-
tos igualmente dema-
gógicos, se tem feito
o possível e o impos-
sível por assegurar a
perpetuidade um pos-
to de trabalho bem re-
munerado a todo
aquele ou aquela que,
num momento deter-
minado, tivesse a for-
tuna de aceder a um
emprego de professor
contratado, assim se
trate dos maiores inú-
teis e/ou nom cumpri-
dores dos seus deve-
res profissionais (que
haver hai-nos, e nom
som poucos).

Onde fica em tais
casos a tam proclamada igualdade de
oportunidades? Sinceramente, nom al-
canço a compreender que se poda apre-
sentar como progressista umha política

que favorece os que  levam já anos trabal-
hando face a aqueles que nunca tivérom
acesso a um emprego e um salário.

Com certeza haverá mais de um re-
narte, ou pilhabám, a pensar que a minha
indignaçom vem ditada por razons inte-
resseiras de índole familiar relacionadas
com as oposiçons em questom (a minha
companheira, por sinal, participante ne-
las). Mas qualquer um que me conheça de
velho sabe que o arriba expressado é o
ponto de vista que venho mantendo, pú-
blica e privadamente, desde sempre, com
independência de ter tido amigos e con-
hecidos nas duas situaçons: a de oposi-
tor/a livre e a de interino/a. Som cons-
ciente, por outra parte, de que emitir ago-
ra esta opiniom por escrito me pode supor
a incompreensom, o ostracismo e mais a
desqualificaçom como extremista ou pas-
sado de rosca mesmo de gente próxima.
Pouco se me dá. Considero ser tempo já
de que estas cousas se digam de umha
vez e em voz alta desde as nossas pró-
prias filas, as do nacionalismo de esquer-
da. Nom fazê-lo supom, ao meu entender,
contribuir à confusom ideológica e ao
alastramento da demagógia; má estraté-
gia se nos quigermos diferenciar das ma-
neiras da política tradicional. Também
sei, finalmente, que há muita mais gente
a pensar como mim; e muito me temo que
a covardia, o temor a o que dirám ou a se-
rem assinalados com o dedo como politi-
camente incorrectos sejam as razons
principais do seu silêncio.

Nom companheiros. Decididamente,
umha política de esquerdas para o nosso
país nom passa por aí.♦

CARLOS F. VELASCO SOUTO é profesor titular
de Historia Contemporánea na Universidade

da Coruña.

A asesoría xurídica por teléfono move cada ano máis de 20 millóns de euros

Legalitas, o avogado que nunca se pon

Sobre oposiçons, interinos
e igualdade de oportunidades

CARLOS F. VELASCO SOUTO

As últimas oposicións ao corpo de funcionarios do Ensino Públi-
co Galego beneficiaron, seguindo o argumento do autor, os inte-
rinos sobre os que se presentaban sen experiencia laboral previa.

‘Nom é só que
os baremos estabelecidos

deam primacia
aos professores

contratados;
também os favorece

a substituiçom
do exercício

de apresentaçom e defesa
de umha programaçom e

de umha unidade didáctica
pola simples
apresentaçom

de um informe”

Nº 1.280 ● Do 13 ao 19 de setembro do 2007 ● Ano XXX



Ao longo da mañá, nos seus pri-
meiros días de adaptación, de-
cenas de nenos chegan aos pou-
cos á galescola de Vilaboa, en
Pontevedra, centro elixido por
Vicepresidencia para inaugurar
a nova xeira escolar. Un gran
letreiro coa palabra “benvidos”

recibe os novos alumnos nun
vestíbulo cheo de xogos de co-
res. As paredes están adornadas
con debuxos de animais, mone-
cas e co tren dos aniversarios,
que ten nos vagóns a fotografía
e a data de nacemento de cada
rapaz. Ademais das distintas

aulas, a galescola, adaptada ás
necesidades e coidados das
crianzas, posúe varias salas, un
comedor, unha cociña, unha la-
vandería e unha sala de boticas.

O de Vilaboa é un dos vinte
e tres novos centros escolares
que se veñen sumar ás vinte e
cinco escolas infantís xestiona-
das por Vicepresidencia. Coa
apertura dos novos centros, a
Rede Galega de Escolas Infantís
conta xa con máis de tres mil
nenos que aprenderán en gale-
go. De aquí ao final da lexisla-
tura, a rede de galescolas acada-
rá os cento vinte e un centros,
cun investimento de trinta e tres
millóns, máis de seis mil novas
prazas e mil douscentos postos
de traballo xerados.

Como ven as galescolas
os pais?

Dende o momento no que a Con-
sellaría de Vicepresidencia de
Igualdade e do Benestar anun-
ciou a creación das galescolas,
algúns medios de comunicación,
asociacións e grupos políticos
emprenderon unha campaña en
contra destes centros escolares.
A identidade, a calidade e o com-
promiso co país, alicerces sobre
o que se constituíron as galesco-
las, foron equiparados co adou-
trinamento político polos seus
detractores.

Os pais dos alumnos coinci-
den en declararse a prol das ga-
lescolas. Consideran moi posi-
tiva a creación de centros nos
que os nenos aprendan con mú-
sica, cadernos, libros e carteis
en galego. Apuntan que os ho-
rarios dos novos centros, que
no caso de Vilaboa comprende
dende as 7.30 ás 20.30, permi-
ten conciliar a vida familiar coa
laboral, un dos obxectivos de
Vicepresidencia. 

Unha das nais, que marcha a
traballar logo de deixar a súa fi-
lla no centro, revela que decidiu
matricular a nena “porque as
galescolas están máis controla-
das que as garderías”. Apunta
que non ve nada de malo nas
galescolas, “paréceme fenome-
nal, sobre todo que aprendan en
galego, porque é moi importan-
te para o desenvolvemento dos
nenos”.

Antonio Ferreiro amósase sa-
tisfeito logo de matricular a súa
filla na galescola, porque despois
de informarse considera que os
novos centros “están moi ben,
ademais de resultarnos próxi-
mos”. No que atinxe á polémica
das galescolas, sostén que os de-
tractores “non teñen ningunha
razón en difamalas”.

Na mesma liña, Margarita
Álvarez apunta que o uso do ga-
lego foi “fundamental” para ma-
tricular a súa filla na galescola,
“na miña casa os meus pais fa-
lan en galego, pero eu e o meu
marido falamos bastante en cas-
telán polo costume e queremos
que a nosa filla saiba falar gale-
go e se acostume a facelo”.
Margarita Álvarez tamén se ma-
nifesta en contra dos que consi-
deran as galescolas unha caste
de punto para o adoutrinamento
político, “non ten nada que ver
con iso, o máis normal e natural
do mundo é que os nenos apren-
dan na lingua da terra na que vi-
ven, que para iso temos un idio-
ma propio”.♦
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Destacan a liberdade que ofrecen de aprender en galego

Pais e nais das galescolas rexeitan
a campaña contra estes centros

Carmen González Iglesias é a
directora da galescola de Vila-
boa, que segundo afirma, “está
completa ao 95% da súa capaci-
dade”. Tamén apunta que en Vi-
laboa a idade que comprende un
maior número de nenos é o tra-
mo dos 2 aos 3 anos.

A directora do centro ponte-
vedrés ve “moi positivo” que os
nenos aprendan en galego,
“neste tramo de idade a lingua é
unha ferramenta de desenvolve-
mento do pensamento”. Carme
sostén que antes da creación das
galescolas non existía a opción
do galego nas escolas infantís,
“todas as opcións correspondí-
anlle ao castelán, coas galesco-
las os nenos poden aprender en
galego, o castelán xa o poden
aprender fóra do centro cos xo-
gos e coa televisión”.

No que atinxe ás diferenzas
entre a galescola e a gardería
tradicional, Carme González
subliña que “nas galescolas

ademais de coidar ensinamos,
algo que non acontece nas gar-
derías, que só coidan dos nenos.
Nós traballamos a educación e a
gardería traballa o concepto de
custodia”.

As vantaxes das galescolas

Segundo Carmen González, a
vantaxe principal é “a sistema-
tización dun mesmo modelo
educativo no tramo de 0 a 3
anos, un modelo estándar para
todos os centros”. 

A responsábel da galescola
tamén considera importante a
aposta polo rural, “están a insta-
lar os centros en zonas rurais, a
galescola é unha arma poderosa
de asentamento da poboación
no rural”. 

Outra das vantaxes que si-
nala Carme é a implantación da
parella educativa, “un neno non
ten un só educador de referen-
cia, ten dous e catro ollos ven

máis que dous”. Este sistema
favorece que no caso de darse
mobilidade laboral nun dos
educadores, o neno tería o outro
punto de referencia. Ademais,
“pode actuar de mecanismo de
control entre os educadores”,
asegura Carme González.

A directora da galescola
considera moi importante a
adaptación que lles ofrecen ás
necesidades das familias dentro
dun marco común. Outra das
vantaxes que sinala a directora
é a reserva dunha praza en cada
tramo de idade, “así sempre
quedarán vacantes en casos
considerados de emerxencia
polos servizos sociais”.

Carme González considera
que o sistema carece de eivas.
“Quizais, o único inconveniente
para as familias é a metodoloxía
do noso servizo, que non é a
carta. Vivir en sociedade obriga
a adaptarse aos demais, polo
que os nenos non poden comer

cando o esixan os pais, senón
cando coman todos”.

Reunión cos pais
sobre a filosofía do centro

Carme González explica que
antes de terse iniciado o curso
reuniu os pais para informalos
da filosofía do centro. “Non
houbo ningún problema, ao
contrario, os pais que manifes-
taron a súa opinión fixérono a
favor da galescola”.

No que atinxe á polémica
suscitada polo creación das ga-
lescolas e o himno, a directora
considera que os nenos deben
aprender a cultura popular “é
normal que coñezan cancións
galegas e os poemas máis desta-
cados”. Ademais, Carme aclara
que “no decreto de Educación
Infantil fálase de que hai que
ensinarlles aos nenos a cultura
popular e non especifica qué
autores e qué poemas”.♦

‘Aquí traballamos coa educación,
nas gardarías só custodian os nenos’

MARÍA OBELLEIRO
Berros e choros repítense durante as primeiras xornadas escolares.
Os máis cativos aférranse ao pescozo das nais coa esperanza de
volver á casa. Outros despréndense da familia entre sorrisos e van
na busca dos novos amigos. Estas crianzas de entre 0 a 3 anos for-
man parte da primeira xeración que comeza a adquirir os coñece-
mentos impartidos na escola en galego. Representan os máis de mil
cen nenos que comezan o seu proceso educativo nas galescolas.

Imaxe obtida na galescola de Vilaboa (Pontevedra) o día da súa apertura.                                                                                                                                               A . N .T.



LORENA OTERO
As exhumacións das foxas de
represaliados da Guerra Civil
realizadas a pasada semana
nas parroquias de Areas e
Xinzo, ambas do concello de
Ponteareas, convertéronse
nun fito histórico ao tratarse
das primeiras escavacións que
se realizan en terreo eclesiásti-
co e co apoio do seu párroco.

A humildade que caracteriza a
Manuel Carballo, párroco de
Areas e Xinzo, é a que o empuxa
a repetir incesantemente que el
tan só foi un intermediario, “só
tentei facilitar todo canto puiden,
empezar o antes posíbel e rema-
tar o antes posíbel” e cederlle to-
do o protagonismo ás familias e
aos veciños. Pero os feitos mos-
tran todo o contrario.

El foi quen xa hai máis de un
ano acudiu aos arquivos parro-
quiais en busca dalgunha pista
sobre os fusilados da zona, onde
coñeceu a Xosé Ramírez, que
tentaba descubrir o paradoiro do
seu avó fusilado e soterrado en
Areas. Decidiron pórse en con-
tacto coa Asociación Memoria
Histórica do 36 de Ponteareas e
comezaron a realizar os trámites
oportunos. Manuel intercedeu
entre o bispo da diocese Tui-Vi-
go, e a Asociación e os familia-
res, solicitando o permiso para
comezar as prospeccións, xa que
segundo afirmaban os familiares
e algúns veciños que foran teste-
muñas dos feitos, as foxas atopá-
banse nos arredores das igrexas
destes dous pobos, polo que se
precisaba o seu consentimento. 

O bispo aprobou o proxecto
sen pór ningún impedimento e
dende este momento, sinala o pá-
rroco, comezouse a facer “xusti-
za”, nun “proceso que se desen-
volveu con total naturalidade”, a
pesar dalgunhas voces discor-
dantes xurdidas entre os sacerdo-
tes por ser alcumado polos me-
dios como “o primeiro cura” que
apoiou a recuperación da memo-
ria histórica.

A actitude do bispado e a pos-
tura do párroco suscitaron un gran
impacto no movemento de recu-
peración da memoria histórica,
nos participantes nas escavacións
e nos medios, xa que o poder ecle-
siástico sempre se considerou que
estivera a carón dos falanxistas,
de feito foron escasos os párrocos
que durante a Guerra Civil non se
sumaron o levantamento. O recor-
do dos curas que denunciaban a
membros da súa parroquia ou que
esquecían o segredo de confesión
e non tiñan inconveniente en in-
formar sobre calquera detalle que
se lle puidera escapar ás nais, ir-
más e mozas dos fuxidos, era un
comportamento que choca, se-
gundo os promotores das escava-
cións, co apoio de Manuel Carba-
llo e do bispado a estas tarefas de
recuperación.  

As exhumacións comezaron
o día tres na igrexa de Areas bai-
xo a dirección do  arqueólogo

vasco Xavier Ortiz Lejarza, con
ampla experiencia neste campo
despois de realizar prospeccións
semellantes por toda España, coa
colaboración dun grupo de sete
persoas composto por volunta-
rios e un psicólogo para atender
aos familiares. Neste proxecto
participaron tamén a Asociación
Memoria Histórica 28 de Agosto
de Cangas do Morrazo a Aso-
ciación Memoria Histórica do 36
de Vigo, a Asociación da Memo-
ria Histórica do 36 de Ponteareas
e os municipios de Cangas, Mo-
aña, Vigo e Porriño.

Este último concello facilitou
os recursos precisos para o desen-
volvemento das tarefas, xa que
como afirma o seu alcalde Raúl
Francés, que tamén sufriu a repre-
salia franquista na súa familia, era
un “deber do seu Concello partici-
par activamente nunha das labores
máis dignas e necesarias da demo-
cracia. Recuperar a memoria duns
homes asasinados por soñar un
mundo novo e de maior liberdade

que foron soterrados anonima-
mente”, pois esperábanse atopar
os corpos de cinco veciños do Po-
rriño fusilados en 1937, proceden-
tes do cárcere de Tui.

A foxa, localizada grazas as
testemuñas de veciños e familia-
res, estaba situada no adro da
Igrexa, ao igual que en Xinzo. Os
restos atopados están en bo estado
de conservación, segundo afirma
Xavier Ortiz, o que facilitará a súa
identificación. Catro  individuos
completos, soterrados en ataúdes,
o que despistou inicialmente o
grupo de investigación. Pero a
factura dun ataúde facilitada por
un bisneto dun dos fusilados data-
da o un de xaneiro de 1937, sol-
ventou toda dúbida. Ao carón do
cuarto individuo apareceu un cal-
vario (un cranio sen mandíbula),
pertencente o quinto fusilado. 

En Xinzo as prospeccións fo-
ron máis complicadas debido a
imprecisión das localizacións
achegadas polos veciños e familia-
res, malia ter un testemuño direc-

to, veciño do pobo, que levara os
corpos na súa carreta até a Igrexa.
Finalmente descubriuse na parte
traseira da Igrexa na marxe dereita
un cinseiro. Unha foxa circular, se-
mellante a un pozo, de 1,75 metros
de diámetro no que se atoparon
numerosos restos, pero ningunha
evidencia de que os individuos
morreran de forma violenta, só un
cranio cun orificio que podería ser
dun impacto dunha bala, pero o
curioso, sinala Xavier Ortiz, é que
tiña feita a autopsia.

As especiais características
das foxas galegas

Este é unha das características ori-
xinais das foxas galegas que non
se atopa no resto de España, sina-
la o arqueólogo vasco, xunto co
soterramento dos corpos en ataú-
des pero sen un enterro cristiá.
Pois a pesar de ser sepultados en
terreo eclesiástico ningún tivo a
bendición do cura, xa que se sitú-
an nos arredores, diante ou detrás

da igrexa ou mesmo nos camiños
que conducían o cemiterio, pero
nunca nestes. Outro dos elemen-
tos distintivos é o modus operandi
dos executores que, en ocasións
avisaban ás familias para que fo-
sen recoller os corpos. Afirma que
a predisposición que mostrou o
párroco non a atopou en ningures
até o momento ao igual que a im-
plicación do concello e dos veci-
ños que estiveron diariamente
axudándoos, e mimándoos. Unha
expectación que só pode respon-
der a ese concepto sagrado que te-
ñen os galegos da morte e do des-
canso dos seus devanceiros.

As escavacións quedaron
suspendidas temporalmente, en-
tanto non se analicen os restos,
xa que os até agora topados non
tiñan ningún signo de violencia e
descoñecese a profundidade da
foxa que podería ter osos até o
fondo, polo que proseguirán as
pescudas na localidade coruñesa
de Ames, na que se esperan loca-
lizar os restos de seis homes.♦
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Estaban enterrados no adro de dúas igrexas

Un párroco e o bispo de Tui-Vigo colaboraron
na recuperación dos restos de fusilados

O 29 de decembro de 1936 pre-
to de Areas, no Porto de Outei-
ro, na estrada de Guláns, foron
asasinados cinco veciños do
Porriño que pertencían a unha
saca composta por oito homes.
Dous deles foron fusilados en
Fozada pouco despois e o oita-
vo conseguiu fuxir, pero grave-
mente ferido o que só lle permi-
tiría chegar a Oleiros, no conce-
llo de Salvaterra de Miño, onde
morreu. Os cinco corpos que se
esperan atopar en Areas son:
Saturnino Vila Quiroga (59
anos, Budiño), Serafín Rodrí-
guez (45, Budiño), Manuel Pé-

rez Vila (56, Budiño), Xosé Ra-
mírez Vila (39, Budiño) e Xosé
Rodríguez Carrera (41, Cans).

No mes de abril de 1937
oito homes perderon a vida nas
voltas do Pinal do Foxo, na an-
tiga estrada que baixa do Con-
furco en Xinzo (antiga estrada
de Madrid), un lugar recorda-
do no pobo polo sangue alí de-
rramado, xa que era de uso co-
tiá polos falanxistas para os
axustizamentos debido ás ca-
racterísticas do terreo que im-
pedían ser vistos por alguén e
que foi coñecida como A Volta
dos Escapados. Cinco veciños

de Vigo e tres da comarca do
Morrazo morreron neste lugar
procedentes do cárcere de Vi-
go: Manuel Cividanes (37
anos, Coia), Manuel Álvarez
Pereira (38, Teis), Manuel En-
rique Quintáns Fiqueroa (39,
Teis) Serafín Chávez Bispo
(42, Vigo), Perfecto Méndez
Pastoriza (52, Teis) Clemente
Salvador Solla (44, Domallo)
Ángel Rodal Blanco (18, Can-
gas), Francisco Aldao Gallego
(35, Bueu).

Ánxel Rodríguez Gallardo,
presidente da Asociación pola
Memoria Histórica do 36 de

Ponteareas, no seu estudo “O
ruído da morte. A represión
franquista en Ponteareas
(1936-1939)” sinala que du-
rante estes tres anos na comar-
ca producíronse 71 mortos ile-
gais (1936-46 mortos, 1937-
16, 1938-8, 1939-1), enten-
dendo por ilegais os fuxidos
ou rebeldes requiridos polas
autoridades militares que figu-
raban como falecidos por mor-
te natural. Cifra á que hai que
sumarlle todos aqueles que
aparecen nos libros de defun-
ción do rexistro civil como
“varón descoñecido”.♦

Setenta e unha mortes ilegais en Ponteareas

O arqueólogo Xavier Ortiz, no centro, e o párraco Manuel Carballo, á súa esquerda, xunto cos membros das asociacións e representantes municipais, explicaron o proxecto de
exhumación aos veciños de Xinzo (Ponteareas).                                                                                                                                                                  PA C O  VILABARR O S



A economía
desacelérase

MANUEL CAO

Na longa campaña electoral que estamos a vivir, a situación
económica vai converterse nun factor de disputa e diferen-
ciación interpartidaria tanto na lectura dos datos como nas
perspectivas de futuro e o tipo de medidas que se proporán
para recuperar a senda da alta medra económica desfrutada
por España nos últimos anos. 

É inevitábel que a interpretación dos datos sexa diversa
pola relativa calidade e baixa credibilidade destes ao tratarse
de magnitudes globais que tenden a sintetizar nunha cifra ou
porcentaxe o estado da economía pero é moi importante que
o grupo ou líder político conecte coa maioría social ou cos co-
lectivos específicos que aspira a representar para o que ha de
dar unha interpretación críbel da realidade socioeconómica
escollendo despois unha lectura máis catastrofista ou máis
centrada segundo as estratexias dos responsábeis mediáticos
da campaña. Aínda que o político busca o voto, non a verda-
de, dificilmente será tomado en serio se xa na análise do pre-
sente se afasta da realidade.

Os datos coñecidos son concluíntes no referente á desace-
leración da economía española tanto debido a factores exter-
nos como internos. Dos primeiros, a crise inmobiliaria nos EE
UU, as caídas da bolsa e os efectos nos mercados financeiros
estanse traducindo na modificación das expectativas de cre-
cemento que se viñan mantendo até agora e na influencia ca-
se inevitábel na economía real pese á enérxica intervención
dos bancos centrais inxectando recursos. Os aumentos do de-
semprego e a diminución dos prezos e das transaccións no
mercado inmobiliario adiantan unha desaceleración da cons-
trución que lles pode afectar a outras actividades e sobre todo
ao consumo. No caso de España hai que fixarse na grande im-
portancia cuantitativa e cualitativa da construción para albis-
car a gravedade do enfriamento pero é perceptíbel un cambio
de tendencia xa observado no dato do paro en agosto. De to-
das formas, hai que sinalar que as taxas de crecemento en Es-
paña seguen a estar moi por enriba da media europea e as re-
visións á baixa do FMI, da UE e do Ministerio de Economía
seguen a manter estas diferenzas.  Finalmente, a excelente sa-
úde das contas públicas con superávit do Estado, da Seguri-
dade Social e das comunidades autónomas podería, no seu
caso, mitigar esta desaceleración con intervencións públicas.

A pouco máis de seis meses das elección xerais parece
claro que a economía vai entrar nunha axenda até agora cen-
trada en aspectos políticos e institucionais desactivados polo
paso do tempo (11-M, estatutos) e por accións específicas do
Goberno Zapatero (busca do centro político, negativa ao pac-
to con Nafarroa Bai e crise ministerial). As regras e funcio-
namento da economía global son imposíbeis de cambiar po-
las actuacións parciais de determinados gobernos polo que os
riscos e a evolución da situación económica son máis difíci-
les de captar, modular e modificar que os da situación políti-
ca. Neste sentido, o goberno dispón dun grande instrumento
como a elaboración dos orzamentos para actuar no ámbito
económico pero tamén político, tendo unha ampla marxe de
manobra dende o punto de vista financeiro coa posibilidade
de aprobar normas e asignación de fondos para as políticas
sociais máis rendíbeis electoralmente e seleccionando inves-
timentos en certos sectores e áreas territoriais para afianzar os
pactos cos seus socios de goberno.

A clave está en determinar a gravedade da desaceleración
e na posibilidade de mitigala con medidas paliativas que xa se
están explorando no ámbito da vivenda e do consumo. O gran
peso da construción no modelo de crecemento español era in-
sostíbel e tiña que reducirse pero o axuste pode ser complica-
do pois trátase de cambiar en parte o motor da demanda in-
terna por unha economía máis competitiva con políticas de
I+D+i para que a  demanda externa poida tomar o relevo e re-
duza pouco a pouco o déficit exterior.♦

‘A pouco máis de seis meses
das elección xerais parece claro

que a economía vai entrar
nunha axenda até agora centrada

en aspectos políticos e institucionais
desactivados polo paso do tempo”
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Todas aquelas persoas, accionistas ou non, que
queiran mercar accións de Promocións Cultu-
ra is G a legas, SA na actua l ampliación de ca -
pita l poderán facelo a té o 30 de setembro.

O  desembolso deberá rea lizarse en metá lico,
pagadeiro até en tres prazos, con data límite até
o 30 de decembro de 2007 .

En Vigo, a doce de setembro de 2007 .

O  Consello de Administración
M iguel Barros Puente

Presidente

A NOSA TERRA PR O M O CI Ó NS CULTURAIS G ALEG AS SA

■ CONTADO:
—Mediante cheque emitido a favor de Promocións
Culturais Galegas SA.
— Mediante ingreso nas contas
2091 0501 61 3040038976 de Caixa Galicia ou
2080 0000 75 0040296984 de Caixanova ambas de Vigo,
especificando “Ampliación de Capital Social Promocións
Culturais Galegas SA 8/07” e nome, enderezo e NIF de
quen o fai.

■ DOMICILIACIÓN ATÉ 3 PRAZOS.
Contra o ingreso emitirase resgardo provisorio até a entrega
dos títulos. Prezo de cada acción: 15 euros.
Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830
ou ben nas oficinas de A Nosa Terra, sitas na rua do Prín-
cipe 22 baixo, de Vigo. 

Forma de pagamento

Sr. Director: 

Rógolle que a partir da data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforro número

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ os documentos de cobro que lle sexan apresentados

por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de compra de .......... accións da seguinte for-

ma: ........ mensalidades de ........................... euros cada unha.

TITULAR DA CONTA

Nome ......................................... Apelidos ...........................................................................

N.I.F. .......................................... Enderezo .........................................................................

C.P. ........................ Localidade  ......................................... Provincia ................................

Teléfono .............................................. Profesión ................................................................

Banco/Caixa ........................................ Axencia Nº ............ Enderezo ...............................

................................ Localidade .......................................... Provincia ................................

........................... a .......... de.................................... de 2007

Asinatura

ampliación de capital

Ábrese o 3º e derradeiro prazo



CÉSAR LORENZO GIL
A sorpresa do anuncio de que
Josu Jon Imaz se retira da ca-
rreira pola reelección como
presidente do PNV foi relativa
en Euskadi. A división do par-
tido obrigaba a movementos
en profundidade de cara á
Asemblea Xeral de decembro.

Imaz xa adiantara veladamente a
súa marcha durante un mitin en
Zarautz o 1 de setembro. Como
despedida, o aínda presidente do
PNV utilizou unha cita dun céle-
bre versolari de Iparralde, apupado
polo público polo seu acento do
norte. “Asubiástesme e no fondo
quérovos”. Aquel acto con aroma
a despedida foi a súa última apari-
ción pública até agora e, curiosa-
mente, coincidiu na vila guipusco-
ana co seu gran rival na directiva
nacionalista, Joseba Egibar.

Imaz e Egibar mantiñan des-
de hai catro anos unha puxa, por
veces agresiva, polo control do
PNV. O actual presidente am-
pliou neste tempo a súa influen-
cia mais non conseguiu unir ao
proxecto aos partidarios de ace-
lerar o camiño da reforma esta-

tutaria, apoiar o lehendakari
Juan José Ibarretxe na consulta
popular sobre o futuro de Eus-
kadi e complicar a posibilidade
de acordo entre nacionalistas e
socialistas.

A tensión chegara ao máximo
cando Imaz escribira un artigo
de opinión contra a consulta pro-
posta polo goberno vasco. Ago-
ra, curiosamente, tamén usou os
xornais: El País e El Correo (as
dúas cabeceiras máis afastadas
do PNV) para anunciar a súa fu-
tura retirada da política.

A pelota no tellado de Egibar

Hai uns días parecía que a divi-
sión interna se freaba coa apro-
bación dun relatorio político de
consenso que agradaba as dúas
bandas do partido. Mais agora,
con Imaz fóra do taboleiro, é
Egibar quen semella obrigado a
tomar rápidas decisións.

A día de hoxe parece imposí-
bel que presente a súa candidatu-
ra como presidente. As bases non
o entenderían e podería provocar
un distanciamento irreversíbel do
sector máis próximo a Imaz. Hai

que lembrar que na asemblea de
hai catro anos só o 14 por cento
da militancia do PNV votou nas
primarias, unha cifra extremada-
mente baixa, se temos en conta o
grao de politización da sociedade
vasca, especialmente a máis pró-
xima a esta forza en concreto.

Para moitos nacionalistas, a
puxa Egibar-Imaz foi moi doro-
sa para as siglas e criticaron en
repetidas ocasións a falta de xe-

nerosidade dos políticos en aras
de lograr que o PNV non sufrise
as consecuencias da división.
Constatado este sentimento,
aínda é cedo para coñecer cales
serán os próximos movementos
dentro do partido mais parece
claro que haberá máis cambios
drásticos.

Imaz marchou sabendo que a
súa saída desbloquea a situación,
ao tempo que evita que unha fé-
rrea oposición das bases de Ála-
va e Guipúscoa debilitase as sú-
as opcións de reelección ou a súa
autoridade unha vez reescollido.
Pola súa parte, Egibar é cons-
ciente da xenerosidade do seu ri-
val e, unha vez salvado Ibarretxe
á fronte da maquinaria electoral,
podería ceder na escolla dun
candidato de consenso e apartar-
se da primeira liña da política.

Nomes favoritos

Se se confirma a tese de que Egi-
bar apostará por un candidato
que axude a evitar a desunión
dentro do partido, o mellor colo-
cado arestora é Iñigo Urkullu,
segundo adianta o noso corres-

pondente en Euskadi, Daniel
Álvarez. Urkullu, actual porta-
voz da executiva do PNV, xa en-
saiou o seu papel de mediador ao
“reparar” os danos do devandito
artigo de Imaz sobre a consulta
popular e é un nome que agrada
tanto no sector do actual presi-
dente do partido como no con-
torno do lehendakari, tanto polo
seu carácter de diálogo como po-
la súa experiencia no partido.

Iñigo Urkullu é unha persoa
menos preparada intelectualmen-
te ca Imaz e leva por riba das om-
breiras certo pouso de home gris,
adestrado na friaxe do aparato do
partido. A incógnita é saber cal
será a súa posición política e co-
mo encarará os retos do PNV an-
tes das eleccións vascas do 2009.

O asunto máis polémico é a
consulta popular. Ibarretxe segue
convencido de que debe cumprir
a súa promesa electoral nesta le-
xislatura e para lograr o seu éxito
xunguiu completamente os seus
socios de goberno, Esquerda
Unida e Eusko Alkartasuna, dán-
dolles maiores responsabilidades
das que lles corresponderían polo
seu número de escanos.♦
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“A loita armada que desenvolve-
mos hoxe en día non serve. Isto é
morrer a lume lento. Non se po-
de facer a loita armada a base de
comunicados e de lanzar amea-
zas que despois non se cumpren.
Non se pode desenvolver a loita
armada cando se é tan vulnerábel
á represión. Nunca na historia da
organización estiveramos tan
mal. Debe ser a esquerda abert-
zale no seu conxunto a que defi-
na a estratexia que seguir”. Son
palabras demoledoras escritas
por seis destacados membros da
historia da ETA: Pakito, Maka-
rio, Pedrito de Andoain e outros.
E non é de agora. Escribírona en
agosto de 2004 e dirixírona á di-
rección. Non lles fixeron caso. A
historia da ETA presenta mo-
mentos circulares que co paso
dos anos se repiten sen solución
de continuidade: rómpese un
proceso e respóndese cunha es-
pectacular campaña de violen-
cia; así aconteceu tras Alxer e
Lizarra. Até este 2007, no que a

debilidade operativa da ETA fixo
que aínda non puidese xustificar
ante os seus por que rachou o
proceso de paz.

Cahors, Ayamonte, Castelló,
Donibane-Lohitzune, Logroño...
Son moitos erros e detencións en
só tres meses desde que rachou o
alto ao fogo. A vangarda da es-
querda abertzale xa non é tal, e
se a ETA quería unha campaña
longa e dura de atentados para,
segundo as súas teses, retomar
outro proceso con forza negocia-
dora, nada máis lonxe da realida-
de. Quixeron unha campaña de
verán, pero colléronos en Huelva
e Castelló. Idearon atentados
asumíbeis para as súas bases
contra “obxectivos militares” pe-
ro só estiveron finos en Durango,
porque en Logroño fixeron outra
trangallada. En Cahors (Fran-
cia), a policía desartellou a co-
lumna vertebral do seu aparato
militar, e así unha vez tras outra.
A ETA sempre se atribuíu a ca-
pacidade para quitar e poñer pre-

sidentes en España, pero o que
transmite hoxe é impotencia.
Adentrouse nun
proceso de grapi-
zación e irase es-
vaecendo pouco e
pouco, aínda que
poida cometer al-
gúns atentados
máis.

A falla de fol-
gos na base social
da ETA nesta si-
tuación é visíbel.
Con Arnaldo Ote-
gi na cadea, a es-
querda abertzale
semella descabe-
zada. Os dirixen-
tes gardan silencio
e, cando falan, apenas saen de lu-
gares comúns, sabedores de que

calquera proxecto que presenten
será dinamitado case de inmedia-

to por unha bom-
ba. A súa crónica
falla de credibili-
dade trasladouse
ás bases: as últi-
mas manifesta-
ción non acolle-
ron máis de varios
centos de persoas,
e só xerando lior-
tas reciben a aten-
ción mediática
que no proceso se
lles daba. Hai un
feito especialmen-
te esmagador: un-
ha campaña inter-
nacional de reco-

llida de sinaturas pola liberdade
de Otegi apenas recolleu 7.000

adhesións. Cando solicitaron
avais para as plataformas popula-
res que querían concorrer ás elec-
cións municipais –logo ilegaliza-
das– aínda coa ETA en alto ao fo-
go, máis de 80.000 persoas foron
ás notarías apoiaren esa demanda.

A ETA case obtivo máis aten-
ción grazas ao comunicado do
domingo, 9 de setembro, que en
todas as súas accións conxuntas
desde o mes de xuño. Nel denun-
ciaban que no proceso de diálo-
go José Luis Rodríguez Zapatero
lles dera un “non rotundo”, o cal
desmonta moitas das teorías do
PP (venda de Navarra, autodeter-
minación, etc). Pero a realidade
indica que a cidadanía non cre na
ETA, non entenden por que ra-
chou o proceso, e aposta por vías
políticas como as do lehendakari
para avanzar na soberanía.

A incógnita é cánto durará
esta conta atrás. Seguramente
varios anos e con moita dor polo
medio, pero a ETA revoluciona-
ria está morrendo de inanición.
Unha das incógnitas é canto tem-
po tardarán en matar alguén, co
que iso levará consigo (ilegaliza-
ción da ANV, desmarques en pú-
blico da súa estratexia, aparición
de novas faces en Batasuna...). A
estatexia do PSOE é que esta
ruptura non sexa igual que a de
Lizarra, cando se illou os abert-
zales e moitas vidas quedaron
polo camiño, e aí o PNV non se
vai saír do apoio que lle está
brindando a Zapatero.♦

A ETA incapaz de cumprir as súas ameazas
Bilbao

Desactivación da bomba de Logroño.

DANI ÁLVAREZ

Os golpes policiais e os erros operativos amo-
san a febleza da organización, nun intre no que
a sociedade e os propios apoios do grupo ar-
mado agardan os seus próximos movementos.
Un asasinato suporía un gran cambio político
en Euskadi, incluída a ilegalización da ANV.

Unha campaña

internacional

de recollida

de sinaturas

pola liberdade

de Arnaldo Otegi

apenas recolleu

7.000 adhesións.

Íñigo Urkullu, o mellor colocado como ‘candidato de consenso’

Imaz abandona a presidencia do PNV
para minguar a disensión no partido

Josu Jon Imaz.



Desde Galiza, dá a sensación
de que Catalunya está desi-
lusionada. Quen vai capitali-
zar este descontento?

O que lle pasa a Catalunya é
que está farta de España. Cando
fundamos CDC, a min chamá-
banme “O independentista”. Can-
do viñan visitas de fóra, Jordi Pu-
jol sinalábame coma un becho ra-
ro. Hoxe, o independentismo ca-
llou profundamente, en especial
na faixa da cidadanía que agora

ten ao redor de 40 anos. Esta xe-
ración, que agora toca poder, xa
se criou na escola catalá, non fixo
o servizo militar e analiza o futu-
ro político con pragmatismo. Aos
cataláns tomáronnos o pelo no te-
ma do Estatut e vivimos estes me-
ses un auténtico colapso nas in-
fraestruturas e na enerxía.

O independentismo non é
un pensamento utópico?

Non estamos a falar de inde-
pendentismo ao estilo do século

XIX. Catalunya forma parte da
UE, comparte moeda con moitos
territorios e poboacións alleas ao
Estado español e sente a necesi-
dade de ampliar miras. Ao inde-
pendentismo estase chegando
desde o pragmatismo, analizan-
do o mellor xeito de rendibilizar
o noso propio impulso social e
económico. Queremos unha na-
ción plenamente integrada en
Europa, que fuxa da gaiola que
supuxo o Estado das autonomí-

as. A palabra clave da Diada
–festa nacional catalá que se ce-
lebra o 11 de setembro– deste
ano foi independencia. Visto o
fracaso do noso modelo de rela-
cionamento con España, a inde-
pendencia é a mellor maneira de
tratar con Madrid.

Mais Catalunya ten unha
profunda relación con España.

Hai 30 anos os cataláns man-
tiñámonos na idea de que tiña-
mos que axudar á rexeneración
de España. Hoxe todo iso mu-
dou. España modernizouse, a súa
economía é a oitava do mundo.
O desenvolvemento de Madrid
foi espectacular. Andalucía e Ex-
tremadura teñen uns centros cul-
turais con equipamentos de pri-
meiro nivel mundial. E en Cata-
lunya que pasou? Que estamos
retrocedendo. Dámonos conta de
que nós seguimos pagando as
autoestradas, de que a nosa sani-
dade empeora. En definitiva, que
hai un desequilibrio na relación
co Estado. E esta conclusión es-
téndese en todos os sectores.
Cando novo, os empresarios
pensaban en abriren sucursais en
Soria, en Logroño. Hoxe crean
delegacións en Milán ou Varso-
via. O negocio está na China e en
Gran Bretaña. A intermediación
española é inútil.

A día de hoxe non semella
que o Estado acepte gratamente
a independencia dunha das súas
autonomías.

E que vai facer se finalmente
a cidadanía deci-
de a independen-
cia? Estamos en
Europa e ninguén
pode crear un
movemento de
involución contra
a democracia. Ve-
mos como Esco-
cia camiña pacifi-
camente cara a un
novo modelo.
Flandres tamén
fala sen comple-
xos dun futuro
independente. A
sociedade catalá
xa non teme as
forzas policiais. Temos moitos
miles de mossos d’esquadra que
dependen da Generalitat. Ade-
mais, a idea da independencia
vén despois de que fose imposí-
bel negociar un sistema de rela-
ción con España digno. O Estado
autonómico foi positivo para me-
llorar a economía, facilitar o re-
coñecemento do catalán, cambiar
as estruturas políticas… mais é
unha gaiola que nos iguala a to-
dos. O novo Estatut tentou cam-
biar iso e xa viron os resultados.
Os menores de 40 anos xa non
confían en España.

Toda a culpa é do Estado?
Non. A culpa, basicamente, é

nosa. Non houbo personalidades
políticas con sentido de Estado,
de Estado catalán, digo. A verda-
de é que agora mesmo Catalunya
ten unha clase dirixente mediocre
en todos os sectores, a Igrexa Ca-
tólica, as caixas de aforro, a polí-
tica, a iniciativa empresarial…
Mais son optimista. Vivimos un
tempo de crise que tamén é un
tempo de cambio. Tivemos medo
no pasado e seguimos condicio-
nados polo Estado, pero moito
menos.

O nacionalismo catalán ten
maioría parlamentaria pero
ERC e CiU parece que non se
entenden.

Hai unha loita fratricida entre
estes dous partidos. Nos últimos
tempos gastamos moito tempo e
esforzo en descualificarnos mu-
tuamente e considero prioritario
encontrar unha vía de entende-
mento. Tanto no nivel histórico
coma no nivel práctico, son moi-
tas máis as cousas que nos unen
que as que nos separan. Para Ca-
talunya é fundamental que am-
bas as forzas manteñan un clima
de diálogo fluído e construtivo
que permita a colaboración polí-
tica no futuro.

Vostede defendeu de sem-
pre o catalanismo dun xeito
transversal, interclasista e coa
participación de todos os parti-
dos.

O catalanismo non pode ser
patrimonio dun único partido. De
ser así, a nación catalá xa tería
desaparecido. Penso que un na-
cionalismo coma o noso ten que
atinxir todo o espectro social e
político. É coma unha institu-
ción, non é de dereitas nin de es-
querdas. É de todos e debe cons-
truírse pensando nos intereses de
todos. Dicir o contrario é un erro,
coma cando Iniciativa per Cata-
lunya di que a policía, como a
controlan eles, é máis progresista
ca antes. A policía ten que de-
fendernos a todos, pensemos o
que pensemos. O sentimento ca-
talán funciona co mesmo padrón.
E esta técnica deu os seus froitos
nos últimos anos. Hoxe hai alcal-
des do PSC máis nacionalistas ca

moitos de CiU.
Hai pouco es-

coitámoslle a
Artur Mas de-
fender un pro-
xecto catalanista
amplo, que con-
tou incluso co
apoio de Pas-
qual Maragall.

Penso que a
base dese proxec-
to é a necesidade
de credibilidade
que ten Mas. Co-
mo líder político
non procede do
catalanismo, sá-

bese un dirixente artificial, o que
non obsta de que sexa honesto.
Paréceme un movemento inteli-
xente pero gustaríame saber que
opina Pujol sobre o tema. De
sempre a relación con Maragall
foi complicada.

É posíbel pensar que tras
unhas próximas eleccións au-
tónomas se dea un goberno en-
tre CiU e ERC?

Véxoo difícil. Todo vai de-
pender do resultado dos comicios
xerais de marzo do ano que vén.
De gañar o PSOE e manterse o
tratamento que José Luis Rodrí-
guez Zapatero lle dá a Catalunya,
toda unha xeración vaise sentir
ofendida e podería haber cambios
no tripartito, xa que o PSC viviría
na tensión entre as demandas de
Madrid e a vontade dos cataláns.
Se finalmente é o PP quen gaña,
moitos independentistas alegra-
ranse. O presidente da Generali-
tat, José Montilla, terá que forta-
lecer o carácter catalanista do seu
goberno e sería bastante probábel
que optase por un goberno de
concentración no que entraría ta-
mén Mas. En calquera caso, hai
que agardar ao final do ciclo polí-
tico, tanto por ese resultado elec-
toral como pola decisión final do
Tribunal Constitucional sobre o
Estatut.♦
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Miquel Sellarès
‘O independentismo catalán é de pragmáticos’

CÉSAR LORENZO GIL

O 11 de setembro celebrouse a Diada (Día Nacional de Catalunya) con Mas
tratando de incluír a Maragall nun novo proxecto catalanista, idea que este non
rexeitou, e o expresidente Pujol anunciando que o independentismo está en cre-
cemento. O analista Miquel Sellarès fala aquí da actual situación e do futuro.

‘O noso

nacionalismo ten

que atinxir todo o

espectro social e

político. É coma

unha institución, non

é de dereitas nin de

esquerdas”

Miquel Sellarès (Barcelona, 1946) é un veterano analista político. Vinculado ao independentismo des-
de novo, participou na fundación de Convergència Democrática de Catalunya (CDC) e artellou a cre-
ación da policía autónoma. Desde proxectos como Debat nacionalista, Tribuna Catalana ou L’Opinió
Catalana traballa para “catalanizar” todos os estamentos sociais e económicos cunha visión trans -
versal. “Se só un partido defendese a nación catalá, xa hai tempo que teriamos desaparecido”.
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Catástrofes
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Acotidianidade
anestesia a
sensibilidade. As

novas, moitas das veces
con imaxes, de
inmigrantes, que chegan
ás costas canarias e
morren porque non son
quen de moverse non
produce ningún
cataclismo social. Fanse
análises, danse opinións
sobre a axuda aos países
pobres, esquecendo as
máis das veces que o
continente africano é un
territorio expoliado, do
que ao sistema lle
interesa máis a terra que
a súa xente.

Por outra banda son a
cada máis frecuentes as
voces que se escoitan na
nosa terra, o país da
emigración, contra a
presenza de persoas que
veñen doutros lugares,
que son doutras razas.
Se é indignante no
mundo, tiña que ser
inconcibíbel na terra de
Rosalía. 

No mundo que vive na
miseria, a clase
dominante está illada do
resto en mansións que son
os contemporáneos
castelos medievais. A
seguridade mídese no
número de policías ou
gardas privados.

Na nosa sociedade
están en auxe as terapias
individuais, solucións
singulares que foxen do
plural. Cadaquén vai
sendo unha fortaleza que
comunica pouco co
exterior. O
individualismo, icona
política do liberalismo
económico, considera o
Estado algo molesto que
regula e que só debe
funcionar para manter a
orde estabelecida.

Cando acontece unha
catástrofe natural, coma
o ciclón Katrina, o
terremoto de Perú ou o
Prestige, vese ás claras a
catástrofe artificial que
se agocha debaixo das
naturais e que supón que
a solución é sempre
individual ou da xente
pola súa conta. O
Estado, que tan ben
funciona reprimindo,
desaparece porque non
ten ningunha
efectividade. A
actualidade fai esquecer
preguntas básicas. Onde
están a vivir agora en
Perú ou Nova Orleáns
quen perderon a súa
casa? Por que en Cuba
non hai mortes neses
fenómenos?♦

É posíbel unha moderna
economía de mercado sen
crises cíclicas? Nin se-
quera as ríxidas pautas
económicas e monetarias,
aplicadas nas últimas dé-
cadas polas autoridades
dos principais bloques eco-
nómicos, da Reserva Fede-
ral (FED) ou do Banco
Central Europeo (BCE) son quen de evitalas.

Tras o colapso na década dos 80 dos Junk
Bonds (bonos-lixo que ofrecían un lucro
máis alto ca o interese vixente, co fin de en-
feitizar  investidores, pero que contiñan un
maior risco),  aconteceu o crise do “tequila-
zo” bancario nos 90, o da burbulla tecnolóxi-
ca no 2000-01 e xa estamos mergullados no
da crise “subprime” (alto risco).

Por máis que as cabezas políticas e mo-
netarias chamen á tranquilidade e normalida-
de, a percepción colectiva é pesimista e des-
confiada. Nos EE UU, lugar no que aconte-
ceu o impacto inicial, o 72 por cento dos en-
quisados por Gallup acredita que esta crise é,
aínda, peor que a do 2000. Desconfiada por-
que non atopan explicación ao feito de que
no mes de abril o FMI asegurase nun infor-
me que os EE UU tiñan 3 billóns de euros
envolvidos en hipotecas de alto risco, sen
emitir sinal ningún de perigo.

Que as tres grandes axencias cualificado-
ras de negocios de Wall Street como Mo-
ody’s Investors Service, Standard & Poor’s e
Fitch Ratings estivesen agachadas sen anun-
ciar o incerto futuro dos subprime, non é na-
da novo, aliméntanse da especulación finan-
ceira. Tampouco o fixeran no caso de Enron..
Moody’s obtivo máis de 2.000 millóns de eu-
ros entre 2002 e 2006 por avaliar e cualificar
valores baseados en préstamos hipotecarios.

Perto de 120 billóns de euros, en activos fi-

nanceiros, circulan polo mundo sen que existan
organismos con capacidade reguladora efecti-
va. Pola contra, cada día dispoñen dunha maior
liberdade para moverse fóra do ámbito de in-
fluencia das autoridades políticas e monetarias.

O modelo de expansión-contracción dos
mercados de capitais volve repetirse, como
farsa. Tras a crise da burbulla tecnolóxica do
2000-01, a fértil capacidade inventiva dos
magos dos finanzas, creou enxeñosos produ-
tos. As subprime foi o último coello que sa-
caron da chistera. Foron máis laxos nos cri-
terios de concesión de créditos a cambio de
incrementar as taxas de xuro. Ao tempo ven-
dían como produtos seguros nos mercados fi-
nanceiros internacionais os bonos das hipote-
cas subprime a través dos denominados ban-

cos de investimentos, co-
mo Bear Stearns, Morgan
Stanley, Lehman Brothers
Holdings, Merrill Lynch,
Goldman Sachs... 

Estes cinco grandes ban-
cos de investimento nortea-
mericanos obtiveron no
2006 ingresos por valor de
120.000 millóns de euros. 

Os ciclos económicos expansivos e recesi-
vos forman parte da mesma dinámica da eco-
nomía mercado, clásica ou moderna. Os “big
bangs” periódicos nas bolsas internacionais
que dexeneran en  “crises financeiras globais”
acaban converténdose en nutrientes que con-
solidan os grandes grupos de Wall Street, fa-
céndose cos activos financeiros devaluados,
limpando o escenario dos actores secundarios
que sucumben nas crises. 

Infelizmente, as crises globais son cegas.
O mercado non é quen de depurar interna-
mente as consecuencias, circunscribindo os
seus efectos nocivos entre o propios respon-
sábeis ou irresponsábeis. 

Buscar salvavidas na FED, ou no BCE é
inxenuo. Estes organismos están máis aten-
tos a manter a estabilidade dos prezos que a
alixeirar a carga das hipotecas das rendas fa-
miliares medias. 

É o tempo dos exames de conciencia e dos
propósitos da emenda. Ilustres candidatos de-
mócratas como Hillary Clinton ou John Ed-
wards manifestan, agora, que promulgarán un-
ha lexislación que penalice os banqueiros sen
escrúpulos que actúan como depredadores.

O modelo expansión-recesión segue vivo
tamén neste século XXI. Quizais sexa certo o
axioma defendido nos editoriais do The Wall
Street Journal: “Un capitalismo sen crises
non sería un capitalismo xenuíno... sería co-
ma un sucedáneo de socialismo para ricos”.♦

Crónicas do mundo

Crises globais
LAUDELINO PELLITERO

‘Perto de 120 billóns
de euros, en activos

financeiros, circulan polo
mundo sen que existan

organismos con capacidade
reguladora efectiva”

A canella sen saída na que se atopa o futu-
ro de Cosova alenta cada vez con máis for-
za a hipótese dunha partición. A comunida-
de albanesa, co decidido apoio da Adminis-
tración Bush, non quere deixar rematar o
ano sen proclamar a
independencia. Serbia
e Rusia manteñen a
súa oposición frontal.
A inflexibilidade das
respectivas posturas
nas negociacións reto-
madas o pasado 30 de
agosto en Viena pó-
denlle abrir camiño a
unha alternativa que
bota por terra un dos
tres principios clave (a
integridade territorial
no marco das frontei-
ras actuais) que presi-
diron até agora todo o
proceso negociador
impulsado pola troika (EE UU-UE-Rusia),
de xeito que tanto a unión con Albania  co-
mo a modificación de moitas outras fron-
teiras na zona deveñen un escenario tan po-
síbel coma delicado. 

No semanario albanés Shekulli, o escri-
tor Ismail Kadaré facía recentemente un
chamamento á independencia cosovar, ape-
lando á conciencia europea para que non
dea marcha atrás nin tolere o retorno á si-
tuación anterior a 1999, cando a campaña
aérea da OTAN contra Serbia lle puxo fin
ao control de Belgrado sobre esta provincia.
Esa negativa á volta atrás é outro dos prin-
cipios clave da negociación. Os represen-
tantes serbios, que tamén o aceptan, só ad-
miten, non obstante, a concesión dunha am-
pla autonomía. Ante a falta de avances, fa-
céndose eco das palabras do representante

europeo, o alemán Wolfgang Ischinger, de-
claracións oficiosas rusas recentes non re-
xeitaron a hipótese da partición.

O actual bloqueo diplomático (os alba-
neses queren falar soamente de independen-

cia mentres os serbios
a rexeitan de plano e
Rusia ameaza co seu
veto no Consello de
Seguridade da ONU)
agrávase pola ameaza
albanesa de proclamar
a independencia de
modo unilateral o pró-
ximo 28 de novembro,
día da bandeira e festa
nacional de todos os
albaneses dos Balcáns.
De entrada, a partición
suporía que o norte de
Cosova pasaría a Ser-
bia. Aínda así quedarí-
an en territorio cosovar

uns 60.000 serbios que viven no sur do pa-
ís. En Macedonia, os albaneses matinan en
organizar referendos sobre a posíbel adhe-
sión a unha Cosova independente ou ao Es-
tado albanés que resulte do proceso. A cuar-
ta parte da poboación macedonia é albane-
sa. A partición pode ter efectos catastróficos
sobre o futuro deste pequeno país. Por outra
banda, é impensábel que a partición, reali-
zada sobre a base da homoxeneidade étnica,
non inflúa nunha redefinición global da
fronteiras que vaia máis alá de Serbia e Ma-
cedonia, e afectándolle á propia Albania e
mesmo a Montenegro (que conta cun 7 por
cento de albaneses).

Os negociadores cosovares, a priori
contrarios á hipótese da partición, defenden
que non pode haber un cambio nas frontei-
ras de Cosova sen que se produzan altera-

cións noutros países, o cal abre un escena-
rio incerto e perigoso. Non soamente se tra-
ta dos albaneses que residen noutros esta-
dos balcánicos, senón tamén das comunida-
des serbias que se atopan en idéntica situa-
ción, especialmente en Bosnia. A complexi-
dade da fórmula e as súas consecuencias
aventuran unha negociación tensa e moi di-
fícil nos próximos meses.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org) 

A partición de Cosova
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘En Macedonia,
os albaneses matinan

en organizar referendos
sobre a posíbel adhesión

a unha Cosova
independente ou

ao Estado albanés
que resulte do proceso”

Ismail Kadaré



O exemplo de Salvador Allende
e a súa “revolución democrática”
teñen hoxe moita vixencia en
América Latina. Intentos como
os de Venezuela de reformar o
Estado dun xeito consensuado
cos electores ou imaxinativas
políticas como as que propugnan
Néstor Kirchner na Arxentina ou
Inácio Lula no Brasil lanzan un
elo político-histórico entre os
nosos tempos e o primeiro trie-
nio da década do 1970, cando
Chile buscou un xeito de socia-
lismo refrendado polas urnas.

Curiosamente, é en Chile on-
de se ve difícil recuperar a figura
de Allende máis alá da homena-
xe e a recuperación da súa me-
moria. Do seu discurso político,
pouco máis ca intencións e ideo-
loxía de papel.

O país sudamericano, histori-
camente estábel e potente no seu
desenvolvemento económico,
segue sen encarar de fronte os
seus graves problemas de desi-
gualdade social e a reforma dun
Estado baseado nos criterios ne-
oliberais que desprotexe a ci-
dadanía en moitos aspectos bási-
cos. É máis, o groso das medidas
políticas dos últimos anos (co
Partido Socialista no poder) diri-
xiuse a reducir o Estado do be-
nestar e apretar os custos no en-
sino ou no transporte público.

Xustamente o transporte pú-
blico provocou o cambio de go-
berno e a perda de autoridade de
Bachelet. Foi a primeiros de
ano, cando Santiago estreou un
novo sistema de autobuses pú-
blicos baixo xestión privada (o
moi famoso Transantiago). A
falta de interese empresarial en
determinados barrios e a crea-
ción dun modelo insuficiente
para as necesidades cidadás cre-
ou o maior caos nos transportes
do país na súa historia. Cuantifi-
couse en máis de mil as persoas
que perderon os seus traballos
por faltas de puntualidade reite-
rada, o metro colapsouse e, o
que é peor, demostrouse que a
escolla da presidenta, máis alá
da simboloxía da súa propia bio-
grafía (é filla dunha vítima da
ditadura) só serviu para fortale-
cer o bipartidismo entre demo-
cristiáns e socialdemócratas que
pactaron os militares para devol-
verlle a democracia ao país.

A sombra de Pinochet

Nun cómic dos arxentinos Trillo
e Mandrafina, El Iguana, un tor-
turador desapiadado segue ate-
morizando a vida de toda unha
nación aínda logo de morrer.
Con Augusto Pinochet pasa algo
semellante. A pesar da súa au-
sencia física, o seu legado políti-
co non se modificou nin unha

chisca e os seus herdeiros políti-
cos seguen a defender o golpe e
a onda de represión que golpeu a
Chile durante case 20 anos.

Neste 11 de setembro volveu
notarse a tensión, o rancor e o
odio, non só dos que sufriron a
desaparición e morte dos seus fa-
miliares senón tamén dos que
defenderon tales actos e saen á
rúa presumir deles. Para evitar
conflitos, a policía cercou a San-
tiago e impediu que na anual
ofrenda floral no Palacio da Mo-
neda intervise ninguén máis ca
os responsábeis políticos.♦
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Chile lembra a Salvador Allende
entre o cerco policial e o desencanto político

11 de setembro sen Pinochet
CÉSAR LORENZO GIL

Chile celebrou o seu primeiro 11 de setembro (data do gol-
pe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende)
coa cidade de Santiago tomada pola policía e certa apatía
pola política, tras un ano de gran crispación en moitos sec-
tores. A presidenta Michelle Bachelet reclamou o espírito da
Unidade Popular nun país no que as feridas seguen abertas.

Augusto Pinochet.



CÉSAR LORENZO GIL
Nixeria acabou vencendo o
Campionato do Mundo sub-17
aos penaltis. A campioa recu-
perou para África o prestixio
da súa canteira nun mundial
con moito xogo bonito e un fei-
xe de promesas para o futuro.

Hai máis ou menos dous anos co-
mentabamos nestas mesmas páxi-
nas o mundial sub-17 que gañou
no Perú México. Dos xogadores
destacados naquela cita, todos mi-
litan en equipos de primeiro nivel.
Curiosamente, as dúas estrelas
mexicanas do 2005 xogan na liga
española: Gio dos Santos, no
Barça, e Carlos Vela, no Osasuna.

Lonxe queda a idea de que o
talento precoz acaba condenando
o futbolista a unha desmedida pre-

sión que lle resta nivel competiti-
vo. As canteiras están mundializa-
das e os grandes equipos tutelan a

carreira dos xogadores con maior
potencialidade. Mais tamén se
deu no mundial sub-17 de Corea
outro fenómeno: a recuperación
da canteira autóctona de África.
Este continente, sempre inxusta-
mente acusado de levar a estas
competicións xogadores de máis
idade da declarada, colocou dous
equipos nas semifinais e levou o
campionato e o trofeo ao máximo
goleador. Tanto Ghana (cuarta)
coma Nixeria (campioa) preparan
practicamente todos os seus xoga-
dores nos seus respectivos países
(a excepción é Kelvin Bossman,
ghanés residente en Gran Bretaña
desde cativo. Xoga no Reading. O
nixeriano Azeez Balogun xoga no

Porto Novo de Benín).
Tras a crise dos últimos anos e

a esquilma por parte dos equipos
europeos do seu capital humano
(moitos dos internacionais france-
ses, belgas, holandeses e alemáns
das categorías sub-21 son nados
en África), os tradicionais domi-
nadores da sub-17 volven reinar.
E fano cun fútbol vistoso e ino-
cente, talvez menos físico ca anta-
no pero moito máis maduro, máis
competitivo, non só como selec-
cións senón como mercado obvio
para os grandes clubs do mundo,
que moi pronto han levar para os
seus centros de formación algúns
dos nomes que mellor xogaron en
Corea do Sur.♦
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Moi ao meu pesar debo recupe-
rar un tema que resulta desgra-
ciadamente vixente: o abandono
da xestión pública do deporte
para entregalo ao mellor postor
(empresas, clubs, etc). O máis
preocupante é que este ánimo e
a operatividade para facelo
efectivo, parten de persoal que é
funcionario ou laboral fixo na
Administración Pública.

É curioso, cando menos,
que as persoas que traballan na
función pública, remuneradas
cos impostos que todos debe-
mos pagar, sexan as mesmas
que elaboran propostas de pri-
vatización a 40 ou 50 anos. Non
sería máis lóxico que se adica-
sen ao sector privado, someti-
dos ás regras, convenios, xor-
nadas laborais, etc, que sopor-
tamos os que non gozamos dos
beneficios públicos?

Os argumentos que escoita-
mos xiran en torno á necesidade
de que o deporte se autofinan-
cie, é dicir, que o contribuínte
pague, que a organización de
actividades físico-deportivas
por parte das Administracións

non sexa deficitaria, que os pro-
fesores, adestradores e xestores
sexan voluntarios, e  que é ne-
cesario apoiar o deporte-espec-
táculo pola repercusión econó-
mica que xera, entre outras moi-
tas ideas “pragmáticas”.

Na Constitución sinálase:
“Os poderes públicos fomenta-
rán a educación sanitaria, a edu-
cación física e o deporte. Así
mesmo facilitarán a adecuada
utilización do lecer”. A interpre-
tación que se quere facer deste
artigo é que a Administración
xa cumpre facendo instalacións
e creando servizos, que a xes-
tión destes non ten por que ser
pública, e para iso inventan a
chamada “xestión indirecta”.

Pero temos outro artigo que
di: “Recoñécese o dereito á
protección da saúde. Compéte-
lles aos poderes públicos orga-
nizar e tutelar a saúde pública a
través de medidas preventivas
e das prestacións e servizos ne-
cesarios. A lei estabelecerá os
dereitos e deberes de todos ao
respecto”

Neste caso ninguén dubida

de que non abonda con construír
hospitais que sexan xestionados
por empresas. Os centros públi-
cos son xestionados por persoal
con cargo á Administración.

O mesmo acontece coa edu-
cación, que aparece na Consti-
tución como: “Todos teñen o
dereito á  educación”. “O ensino
básico é obrigatorio e gratuíto”.
Os centros educativos son cons-
truídos polos gobernos e o pro-
fesorado, contratado pola pro-
pia Administración.

Pensen vostedes na seguinte
situación: Residencias, hospitais
e colexios que fosen xestionados
por asociacións de pacientes,
por asociacións de pais ou por
clubs de doentes do aparato di-
xestivo. Colexios nos que os tra-
balladores fosen voluntarios ou
monitores contratados por ho-
ras, por exemplo monitores de
Matemáticas ou de Física. Pois
isto é o que acontece coa Educa-
ción Física e o Deporte.

A realidade é que non se
quere contratar persoal porque
non se considera a educación fí-
sica e o deporte como funda-

mental, porque non se considera
un sector estratéxico. Fálase
acotío do gran fenómeno social
que representa o deporte, pero
na realidade o que interesa é o
espectáculo deportivo, e os gru-
pos de presión nos que se con-
verteron os clubs profesionais e
semi-profesionais, ademais da-
queles que se consideran con de-
reito pola historia que posúen.

Por que non teñen os repre-
sentantes do pobo a valentía de
recoñeceren todo isto e afirman
xusto o contrario cando a reali-
dade é clara e moi teimuda?

Por que non recoñecen que o
problema da obesidade, tanto in-
fantil como adulta, non se arran-
xa con verbas e voluntariado,
senón con accións concretas nas
que unha planificación no eido
da educación físico-deportiva a
longo prazo é fundamental?

Por que nos empeñamos en
dar unha imaxe de potencia de-
portiva cando resulta que miles
de cativos non poden facer de-
porte por falla de transporte, de
contratos laborais para traballa-
dores que á súa vez teñen fami-

lias e “consomen”? Non son un-
ha fonte de progreso e dinamis-
mo económico miles de rapaces
practicando actividade física e
deporte, que mercan tenis, ca-
misetas, pantalóns, etc?

Por que pelexamos por con-
querir unha imaxe de poder or-
ganizador e mobilizar grandes
moreas de recursos humanos e
económicos,  cando despois non
se pode celebrar unha competi-
ción escolar por falla de diñeiro
para o transporte?

A educación físico-deportiva
é un servizo público e non unha
carga da que desfacerse ou utili-
zala para facer propaganda con
fotos ao lado dos campións. Os
cargos públicos débense a quen
lles paga, que somos todos os ci-
dadáns. Ou acaso enténdese que
un empregado dunha empresa
traballe para a competencia?

Nisto, como en todo, fai fa-
lla un pouco de “sentidiño” e
moita dignidade, pero semella
que ambos desapareceron para
adaptarse aos tempos novos do
mercado, a socialdemocracia e
o capitalismo amábel.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO     EEEE     SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             XURXO G. LEDO

O deporte como servizo público

Gran nivel no Mundial sub-17, onde resucitaron as seleccións africanas

A fábrica do fútbol coa máquina quente

■ TONI KROOS. O dianteiro
alemán do Bayern gañou o Ba-
lón de Ouro e a Bota de Bron-
ce, grazas aos seus cinco goles
e catro asistencias. A pesar dos
seus impresionantes números
non é un goleador nato e fai
moito máis dano entrando na
área como segunda punta.
■ MACAULEY CHRISANTUS. Bo-
ta de Ouro con sete tantos e
Balón de Prata grazas ao títu-
lo da súa selección, Nixeria. De
destra eficiente, non destaca
pola brillantez do seu fútbol
senón pola súa puntaría. Ago-
ra mesmo milita no Abuja. Xa
recibiu ofertas de Israel.
■ OLADELE AJIBOYE. O heroe
de Nixeria ao parar dous dos

tres penaltis errados por Es-
paña na final. Ten viveza e uns
reflexos innatos que o fan in-
falíbel no disparo desde a
área. O Prime nixeriano, no
que xoga, pide dous millóns de
euros pola súa transferencia.
■ BOJAN KRKIC. Disque este
catalán de pai serbio é o “novo
pesadelo” do adestrador do
seu equipo, o Barcelona. Como
se o seu talento fose un proble-
ma. Dianteiro perfecto para o
modelo de tres puntas de Rij-
kaard, foi o motor de España.
Se un crack é aquel xogador
que creba a lóxica de que o fút-
bol é un xogo colectivo e conse-
gue desequilibrar por si só, es-
te cativo vai camiño diso.

■ RANSFORD OSEI. Este pe-
queno dianteiro ghanés mar-
cou seis goles. No campo é
moi complicado paralo por-
que á parte de áxil ten unha
forza endiañada co balón no
pé. De momento xoga no
Kessben do seu país natal aín-
da que podería asinar en de-
cembro por algún equipo da
premier league inglesa.
■ ISHAMEL YARTEY. Outra
perla ghanesa. Zurdo de deli-
cado caneo, extremo da vella
escola, seica ten asegurado o
futuro na liga francesa logo
de que o All Blacks no que xo-
ga declarase que o mellor pa-
ra a súa formación sería ir
para Europa.♦

A boa imaxe de todo o conxun-
to español non impide que os
galegos David Rochela (Depor-
tivo) e Iago Falque (Barcelona)
poidan vir satisfeitos polo seu
papel individual. Tanto o cen-
tral coruñés coma o extremo vi-
gués foron titulares habitual-
mente e destacaron pola súa
madurez e seriedade.

O subcampionato reforza o
papel nos seus equipos e a súa
futura presenza na selección
española. Falque soou durante
o inicio do verán como reforzo

para o Celta, mais finalmente
quedou no filial barcelonista,
que xogará a terceira división.
Txiki Begiristain xa expresou a
súa vontade de que o galego
forme parte do grupo de rapa-
ces da Masía que suban ao pri-
meiro equipo na pretemporada
2008-2009.

O porteiro vigués do Vila-
Real, Diego Mariño, non tivo
oportunidades en todo o cam-
pionato. O excelente papel de
David de Gea obrígao a espe-
rar novos torneos para xogar.♦

Falque e Rochela volven
reforzados, Mariño inédito

APOSTAS DE FUTURO

Iago Falque láiase do penalti que lle parou Ajiboye na final de Seul.



A XXIX Semana
de Cine de Autor
de Lugo homenaxea
a Frank Braña 
Do 15 ao 22 de setembro celébrase en
Lugo a XXIX edición da Semana Inter-
nacional de Autor, organizada pola agru-
pación fotocinematográfica Fonmiñá,
que este ano está dedicada a Frank Bra-
ña e a Asturias, onde naceu o intérprete.
A semana dedícalle á súa figura tres das
súas seccións, nas que se pasarán 16 pe-
lículas protagonizadas por Braña. En
total proxectaranse máis de 60 filmes
repartidas nos ciclos Xacobeo, Igualda-
de, Infantil e na Sección Oficial. Ade-
mais, a semana renderalle homenaxe ao
directo madrileño Romero Marchent.♦

Silvia Plachy,
Man Ray e
Sebastião Salgado
no PhotoGalicia
O traballo de Alberto García-Alix abre o
19 de setembro a primeira edición do
PhotoGalicia. Organizada pola Funda-
ción Caixa Galicia e PhotoEspaña, a ini-
ciativa levará a obra de autores como
Sebastião Salgado, Silvia Plachy, Man
Ray que levará exposicións fotográfi-
cas e proxección a Pontevedra, A Co-
ruña, Lugo, Ourense e Compostela.
Esta primeira edición, que se prolonga-
rá até o mes de decembro, inclúe ade-
mais os programas Novas propostas que
ofrece un breve percorrido polo traballo
dos novos creadores e Nomes propios.♦

Marcos
S. Calveiro gaña
o XVIII premio
Ala Delta
O autor Marcos S. Calveiro, coa súa
obra O carteiro de Karrada, resultou ga-
ñador do XVIII Premio de Literatura In-
fantil Ala Delta, convocado polo Grupo
Editorial Luis Vives. Esta é a primeira
vez que un escritor galego, cunha obra
escrita na nosa lingua, leva o galardón,
de ámbito estatal e aberto a todas as
linguas oficiais. A obra, que nace a ra-
íz dun recorte de prensa, preséntase co-
mo a primeira incursión de Calveiro no
eido infantil. As aventuras dun carteiro
en Bagdad e o seu fillo publicaranse an-
tes de fin de ano en galego e castelán.♦

Cúmprense
cinco anos da morte
de Roberto
Vidal Bolaño
Cúmprese o quinto aniversario da morte
de Roberto Vidal Bolaño, unha das figu-
ras fundamentais na construción dun te-
atro galego. Nado en Compostela en
1950, Bolaño formou parte do denomi-
nado Grupo Abrente que, a partir da dé-
cada dos 70 renovou a escrita e as repre-
sentacións dramáticas galegas. Creou
ademais o Grupo Antroido e Teatro do
Aquí. A súa produción, que xirou sempre
ao redor do teatro, está caracterizada polo
compromiso co país e a lingua, a experi-
mentación estética e o diálogo coa tradi-
ción literaria e histórica, social e política.♦
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Man Ray.

Só unha dobraxe
das dez

prometidas
Doraemon e o pequeno dinosauro será

o único filme traducido este ano



A Real Academia Galega define
a dobraxe como “o proceso me-
diante o cal se substitúe a lingua
da cinta sonora dun filme por
outra diferente da orixinal”. En
Galiza, tradutores, lingüistas,
actores, guionistas e outros pro-
fesionais do audiovisual inter-
veñen no procedemento de do-
braxe ao galego de filmes e na
promoción da lingua. Isto é o
que impulsa o Plan Xeral de
normalización da lingua galega
aprobado no Parlamento de Ga-
liza en 2004, que recolle unha
medida na que se promove a do-
braxe ao galego de polo menos
10 filmes anuais, de entre os
que presenten maiores expecta-
tivas comerciais. O obxectivo é
garantir así unha oferta lúdica,
cultural e formativa completa
en galego nos medios audiovi-
suais e nas salas de exhibición. 

Que tan só se levase á gran
pantalla un filme dobrado ao ga-
lego no 2007, “Doraemon e o Di-
nosaurio Pequeno”, vén a expre-
sar o malestar dos colectivos im-
plicados neste proceso. Xosé An-
tonio de la Fuente, xefe de pro-
dución de CTV, afirma que esta
situación é “moi negativa. O fei-
to de dobrar só unha longametra-
xe significa que o sector ten me-
nos traballo e que só se crean ex-
pectativas arredor do castelán”. 

Diversos colectivos, como a
Asociación de Profesionais da
Rama Artística da Dobraxe de
Galicia (APRADOGA), consti-
tuíronse para defender os derei-
tos dos profesionais deste ámbi-

to nun marco digno e estable, á
vez que loitan contra a compe-
tencia desleal. “A nosa principal
labor é a de normativizar e nor-
malizar a lingua galega. Política
Lingüística debería preocuparse
máis pola calidade do idioma
que aparece nos medios de co-
municación públicos”, apunta
Charo Pena, actriz, directora de
dobraxe e directiva da mesma. 

Dende a Secretaría Xeral de
Política Lingüística argumentan
que hai outras películas dobradas
ao galego en DVD e que o que
intentan é levar a política lin-
güística non só á taquilla senón
tamén ao nivel doméstico. Neste
sentido, Fran Rei, responsábel da
Mocidade pola Normalización
Lingüística, asegura que “é unha
maneira de desvirtuar o Plan Xe-
ral. É importante ter títulos en
DVD, pero o ámbito do cinema
é o da socialización e normaliza-
ción do galego. É imprescindible
ampliar o número de títulos na
nosa lingua no cinema, xa que
un ao ano non é suficiente”. Xo-
sé Antonio de la Fuente asegura
que “non ten a mesma repercu-
sión unha estrea en galego que a
dobraxe en DVD”. 

Os actores de dobraxe tratan
de axustar o máis posible a súa
interpretación da orixinal. O pri-
meiro paso é a tradución do
guión orixinal. Despois, faise
unha adaptación dos diálogos á
lingua e o reparto de voces, para
a posterior interpretación e gra-
vación. “Para conseguir unha
boa dobraxe é fundamental co-

ñecer, dominar e, sobre todo, in-
terpretar correctamente o
guión”, recoñece Charo Pena. A
metodoloxía empregada en gale-
go “é a mesma que en castelán.
Non hai ningún tipo de trabas
nin custos engadidos”, manifesta
o xefe de produción de CTV. 

‘Ninguén se puxo
en contacto con Disney’

Son poucas as empresas que se
dedican á dobraxe en Galiza. En
moitos casos “as produtoras e
distribuidoras galegas ofrecen re-
ceptividade para a dobraxe. Cal-
quera filme pode ser dobrado,
pero dende a Xunta falta com-
promiso e información e deberí-
an poñer máis medios e máis re-
cursos e non ter unha actitude de
deixamento”, comenta Fran Rei,

quen asegura que “a Secretaría
Xeral de Política Lingüística de-
bería recoñecer que a dobraxe ci-
nematográfica non figura na súa
axenda. A factoría Disney estaba
disposta a dobrar as súas pelícu-
las ao galego, mais a Administra-
ción Pública non se puxo nunca
en contacto con eles. Isto demos-
tra o seu pouco interese”. 

Unha dobraxe en galego
chega a menos xente, pero tráta-
se dun proceso “máis especiali-
zado. Non se debería ver en ter-
mos de rendabilidade, senón co-
mo un proceso fundamental pa-
ra a difusión da lingua e a cultu-
ra galegas”, sostén Charo Pena. 

A produtora CTV comezou
coa dobraxe ao galego hai 20
anos ante a necesidade da tele-
visión autonómica de ofrecer
produtos en lingua galega. Pero

a mala situación da dobraxe en
galego “lévanos a uns límites
impensables: tamén dobramos
ao castelán”, recoñece Xosé
Antonio de la Fuente. 

Son os nenos os futuros es-
pectadores e polo tanto “o tipo
de audiencia na que nos centra-
mos”, admite o xefe de produ-
ción de CTV. Non se trata só de
dobrar, senón de que sexa un
dos medios para empregar o
idioma galego. “Hai que ter en
conta que se deben dobrar bos
produtos e actuais”, engade. 

Precisamente a Xunta quere
cumprir as propostas do Plan
Xeral para fomentar o audiovi-
sual en galego e para proporcio-
narlle ao público infantil unha
oferta de produtos de lecer na
nosa lingua. A Secretaría Xeral
de Política Lingüística é parte
integrante do Consorcio Audio-
visual de Galiza dende o 2005. 

Dúas de Doraemon e dúas
de Shin Chan

Hai dúas semanas estreouse
“Doraemon e o dinosaurio pe-
queno”, dobrada ao galego, en
dez salas de Galiza. Foi a Mesa
a que iniciou o contacto con
Luk Internacional para a súa
dobraxe. “Política Lingüística
non debería precisar da Mesa
para presionar e levar a cabo o
Plan Xeral. A institución debe-
ría xestionar a dobraxe de máis
filmes”, afirma Fran Rei.

Este foi o único filme leva-
do ao cinema, pero nos estable-
cementos comerciais atópanse
outros produtos audiovisuais
en lingua galega en formato
DVD: “Doraemon e os cabalei-
ros enmascarados” e “Shin
Chan, os adultos contraata-
can!”. Tamén está previsto que
a finais de ano sexa lanzado
neste formato “Shin Chan e a
ambición de Karakaka”.♦
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LORENA OTERO
A escritora Anxos Sumai reci-
biu o pasado mércores, día 12,
o premio de Narrativa Breve
Repsol YPF pola súa primeira
novela “Así nacen as baleas”
que reflicte o clonflito familiar
xurdido dunha imposición que
provoca que parte dos mem-
bros se revelen.

A novela nace dunha imaxe
que dende había tempo a escri-
tora tiña na cabeza. A visión
dun “rapaz adolescente gordo
que se queda durmido no sofá
despois de comer”. Sumai afir-
ma que aínda que poida pare-
cer estraño de aí naceron ás

cento trece páxinas, que sen
seguir un esquema preestable-
cido, convertéronse nunha no-
vela, pois acostumada ao rela-
to curto, nunca planifica os
seus escritos que xorden es-
pontaneamente dunha imaxe
ou sentimento.     

Seis meses de traballo que
nunca pensou que serían reco-
ñecidos deste modo, xa que
“era a súa primeira experien-
cia coa novela formal e non
dominaba o xénero”, pero es-
ta non era a opinión dos com-
poñentes do xurado Xosé Luís
Axeitos, Miguel Anxo Fer-
nán-Vello, Henrique Rabuñal,

Anxo Tarrío e Carlos Lema
que lle outorgaron o premio
dotado con seis mil euros.  O
galardón está promovido por
Repsol YPF en colaboración
coa Editorial Galaxia e a Se-
cretaría Xeral de Política Lin-
güística da Xunta co obxecti-
vo de contribuír ao desenvol-
vemento da literatura.

Sumai deuse a coñecer ao
público co seu blog “Anxos
da garda”, localizado no por-
tal culturagalega.org, onde re-
lataba as súas experiencias
diarias relacionándoas coa ac-
tualidade, cun estilo íntimo
pero universal que lle permi-

tiu conseguir a empatía dos
internautas. Debido o seu éxi-
to a editorial A Nosa Terra fi-
xo unha recompilación da-
queles textos, publicados en-
tre setembro do 2002 e abril
do 2003, baixo o mesmo no-
me do seu blog. Galaxia pu-
blicaría máis tarde, unha se-
gunda escolma baixo o título
de “Melodía de días usados”
Ademais das colaboracións
neste portal, Sumai é docu-
mentalista, tradutora e cola-
boradora de diversas publica-
cións, practicando o xénero
co que se sente máis cómoda
o relato curto.♦

Anxos Sumai gaña o premio de Narrativa Breve Repsol YPF

O escaso número de filmes traducidos
este ano inqueda os profesionais da dobraxe
A Secretaría Xeral de Política Lingüística
ampliará a oferta de produtos audiovisuais de lecer

ANA SAÁ
Logo da estrea de “Doraemon e o Dinosaurio Pequeno”, colec-
tivos de profesionais da dobraxe, produtores e a sección xuvenil
da Mesa pola Normalización Lingüística manifestan o seu des-
contento coa Secretaría Xeral de Política Lingüística ao ser le-
vado ao cinema só unha das polo menos 10 películas propostas
no Plan Xeral de normalización da lingua. Apuntan que na
axenda da Xunta “a dobraxe cinematográfica non figura”. Ade-
mais critican o “deixamento e falta de compromiso e recursos”. 

Marisol López, Secretaria Xeral de Política Lingüística.                                 A . G . N .
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Con novos servizos para ache-
garlle o teatro aos espectadores
preséntase a nova tempada do
Centro Dramático Galego. A no-
va programación continuará as li-
ñas de traballo iniciadas no ante-
rior curso facendo fincapé no de-
senvolvemento dun repertorio
contemporáneo, o apoio á produ-
ción de espectáculos infantís e a
aposta pola dramaturxia galega. 

A programación, que se pre-
senta baixo o lema “A temporada
da cidadanía” iníciase o 28 de se-
tembro coa representación dunha
das tres producións que o CDG
estreará este ano, Noite de Reis.
Quico Cadaval é o encargado de
dirixir esta nova visión da obra do
dramaturgo inglés William Sha-
kespeare que será levada a escena
por Rebeca Montero, Borja Fer-
nández, Simone Negri, Marcos
Correa, María Bouzas, Susana
Dans e Xosé Manuel Olveira Pi-
co, entre outros. Todos eles darán
vida a un drama que arranca co
naufraxio da costa de Iliria dos
xemelgos Sebastián e Violeta. 

A segunda das producións
propias do CDG estrearase en fe-
breiro de 2008 e vai asinada por
X. Neira Cruz. Valdemuller, que
así se titula a obra, é un espectá-
culo de monicreques para adoles-
centes dirixido por Pablo Vergne.
A economía de medios e a gran
expresividade definen o estilo
deste titiriteiro que con esta obra
desentrañaralle ao público os
misterios que agocha o colgante
que recibe Minia, a protagonista.

DramaA3, a terceira produ-
ción propia, será  confeccionada
por Vanesa Sotelo, Rubén Ruibal
e Jacobo Paz, os autores residen-
tes do CDG nesta tempada, baixo
a dirección de Daniel Salgado. A
obra estrearase en maio de 2008.

En paralelo representarase
durante o mes de maio a copro-
dución de Cascuda, con auto-
ría, dirección e interpretación
de Diego Anido, unha proposta
que quere rachar as fronteiras
das disciplinas artísticas e cuxa
creación levarase a cabo entre
Barcelona e Compostela.

Teatro próximo

Un dos principais proxectos cos
que a entidade quere achegar o
teatro á cidadanía é a creación
da rede Espazos CDG, que le-
vará diversos espectáculos a es-
cenarios da Coruña, Ribadeo,
Burela, Ferrol, Compostela, Na-
rón, O Barco, Ourense, Ponte-
vedra, Tui, Vilagarcía e Vigo.

Anunciouse ademais a pos-
ta en marcha dun servizo de
asesoramento profesional para
as entidades interesadas, a or-
ganización de visitas guiadas
ás dependencias do Salón Tea-
tro e o acceso ás xornadas de
traballo técnico.

Obradoiros

O CDG  inicia as actividades do

Centro de Creación Dramática
Contemporánea en novembro
coa segunda parte do curso Pis-
tas para unha dramaturxia da
actualidade que dirixirá Candi-
do Pazó a través de catro talleres.

A actividade do CDG com-
plétase co deseño da carteleira do
Salón Teatro que levará a Com-
postela Boas Noites, da compa-
ñía Berrobambán, A bombilla
máxica, de Teatro do Atlántico,
Medidas Preventivas, de Ancora
Teatro, Malgré, da compañía
portuguesa de danza Paulo Ri-
beiro, Kamikaze, de Pista Catro
ou Gaviota da brasileira Cía dos
autores. O Salón Teatro acollerá
ademais a Feira Galega de Artes
Escénicas do 23 ao 27 de outu-
bro, Cineuropa do 3 ao 18 de no-
vembro e a Semana de Teatro In-
fantil do 26 ao 30 de decembro.♦

O CDG estrea programación co
obxectivo de gañar espectadores
Representará a Shakespeare, Neira Cruz e Daniel Salgado

O chiste
e a nación
VÍTOR VAQUEIRO

Ás veces, enunciar o evi-
dente resulta unha prác-
tica de grande

dificuldade porque supón inci-
dir sobre ámbitos que atinxen a
indecidibilidade e a innomeabi-
lidade. Outras, perante nós, co-
mo na metáfora das árbores e a
fraga, érguense testemuños que
formulan unha novidade que
case provoca dor pola súa
capacidade de desvendar.

Convido a facer o seguinte
experimento na Rede: teclear os
vocábulos “chistes de”,
seguidos do correspondente
xentilicio das nacións e rexións
que compoñen o Estado
español. Podo adiantar, para
aforrar traballo,  os resultados
obtidos por min mesmo e que
reflicten o número de sitios
achados. O resultado é, do meu
ponto de vista, estarrecente. A
busca fíxose o martes 11-S,
conmemoración da entrada das
tropas dos Borbóns en Barcelo-
na e da morte dos patriotas
cataláns. A secuencia ordenouse
de menor a maior. Eis os dados:

Chistes de: murcianos: 0;
baleares: 0; castellanos: 1; ex-
tremeños: 2; cántabros: 2; rio-
janos: 3; navarros: 3; valencia-
nos: 3; aragoneses: 5;
asturianos: 38; andaluces: 313;
canarios: 319; madrileños:
580; vascos: 40.200; catalanes:
81.000; gallegos: 142.000. 

Por dicelo cunha terminolo-
xía clínica, o síntoma é
abalador. Enténdese que os chis-
tes aos que me refiro non son,
naturalmente, eloxiosos cos po-
bos a quen se dirixen e teiman
no estereotipo: avarentos,
brutos, aparvallados. Mais, xus-
tamente, a fenda brutal que a se-
cuencia numérica postula se
acha inserida nas tres nacións
que compoñen o Estado, a
respeito do resto do territorio. A
necesidade de enunciar –do
punto de vista español– por vía
oblicua  o que resultaría –por
racista, por inxusto, por
mentirán– inomeábel con outra
linguaxe, aparece, como o Real
do que nos fala Lacan, con todo
o dramatismo imaxinábel
através do chiste. O mesmo que
na ditadura franquista, cando a
imposibilidade da crítica
emergullaba baixo forma de
chiste dirixido ao elemento
odiado. Através do chiste, coñe-
cemos a auténtica fasquía da
xenreira que nos profesa a
cultura e o poder político
españois. Xenreira que, como é
lóxico, non pode expresar coas
palabras que desexaría. 

Sigmund Freud nun peque-
no texto de 1915,
Consideracións de actualidade
sobre a vida e a morte, enuncia
este magnífico principio que
encaixa de maneira soberba no
caso que nos ocupa: “en broma
pódese dicer todo, mesmo a
verdade”. Xustamente, eis a
verdade do conservadorismo
cañí e pandeireteiro que
Madrid canaliza
ininterrompidamente. Que non
sigan co chiste de Madrid città
aperta. Aperta, probabelmente,
ao odio e á inxustiza.♦

M.B.
Valdemuller, de Xosé Neira Cruz, DramaA3, de Daniel Salgado e
a adaptación realizada por Quico Cadaval da obra de Shakespe-
are Noite de reis son as tres producións propias que o CDG porá
en escena durante a súa nova tempada. A representación destas
obras insírense dentro dunha programación que busca achegar
o teatro aos espectadores. Tentarao a través de iniciativas como
a rede de Espazos CDG, a continuación dos obradoiros do Cen-
tro de Creación Dramática Contemporánea, visitas guiadas ás
dependencias do Salón Teatro e posta en escena dun cartel va-
riado para este espazo teatral, que inclúe espectáculos infantís.

No centro ,Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura. A . G . N .



Título: O canto do muecín.
Autor: Lois Diéguez.
Editorial: A Nosa Terra.

O canto do muecín, novela de
longo percorrido, a última
entrega de Lois Diéguez, é a
crónica dunha viaxe que co-
meza en Siria e remata en
Xordania. Aparentemente un-
ha viaxe turística, mais os fí-
os internos da novela aga-
chan outras viaxes diferentes,
que fan dela unha obra coral
(moi atenta á análise social,
como sempre na narrativa de
Lois Diéguez). Así, esa viaxe
polo deserto e os seus oasis,
pobos e cidades sirios, é ta-
mén unha viaxe pola historia
e as súas pegadas, e á súa vez
unha viaxe sobre as ruínas da
vida dos viaxeiros que perco-
rren as ruínas dunha civili-
zación explendorosa e exóti-
ca, coa que nos unen máis
cousas das que o lector sos-
peita. Moitas das historias in-
ternas teñen como denomina-
dor común o feito de presen-
taren algún tipo de manipula-
ción. Porque, finalmente, es-
ta novela foi escrita precisa-
mente para denunciala. 

Con tanta discreción como
crueza, con tanto realismo co-
mo ausencia de maniqueísmo,
ao lector non lle quedará outra
que recoñecer esas similitudes
entre Siria e Galiza e sobre to-
das a manipulación. Pouco a
pouco iremos asisitindo ao
coñecemento dos diferentes
motivos que levaron as perso-
naxes a contratar a viaxe, a
medida que os vaiamos coñe-
cendo, e coñecerémolos se-
gundo vaian necesitando sin-
cerarse unha vez que as fan-
tasmas da súa vida na Galiza
se manifesten. A novela, a
viaxe, ten moito de psicanáli-
se, psicanálise da sociedade,
mesmo da historia, e ameaza
con incidir, nas expectativas
vitais dos viaxeiros, de feito
farao en maior ou menor me-
dida segundo cada un. Dun la-
do a reacción perante as ruí-
nas históricas, perante a histo-
ria e as xentes que atopan, e
doutro lado as reaccións fron-
te aos ataques sexuais que al-
gunhas mulleres do grupo van
padecendo.

A novela é a crónica deses
dez días e así aparece estrutu-
rada, cada día é un capítulo e
estes vanse facendo máis
grandes, máis densos a medi-
da que se aproxima o final.
Neses dez días o lector irá co-
ñecendo a Sara (que vive unha
apaixonada historia de amor
co guía do grupo), Sofía, Sil-
vio, Miruca... do mesmo xeito
que tamén entre eles se van
coñecendo (algúns tiñan trato

antes da viaxe, os menos) uns
a outros para así entender me-
llor as súas reaccións fronte
aos ataques e tratar de elabo-
rar unha estratexia defensiva
denunciadora. Nesa crónica
salienta a naturalidade coa
que o narrador vai dando con-
ta das diversas caras do pris-
ma novelesco. Nin as histo-
rias, previas á viaxe, das per-
sonaxes, nin os relatos históri-
co-míticos que xorden, nin as
descricións obrigadas dun li-
bro de viaxes, nin as cartas
que poñen remate á novela e
encerran a historia ofrecendo
a verdadeira dimensión da de-
nuncia da manipulación, se
senten nunca
forzadas se-
nón integra-
das, con habi-
lidade e
eficiencia, por
un narrador
que, renun-
ciando a todo
v i r t uos i smo
vácuo, logra
un discurso
c o m p a c t o ,
equi l ibrado,
h a r m ó n i c o ,
que pouco a
pouco, páxina
a páxina, se
vai adonando, se vai adentran-
do no lector e tirando da súa
vontade.

Trátase dunha novela moi
densa, atenta ao mínimo de-
talle do que acontece no gru-
po de viaxeiros, que é relata-
do sempre sen présas nin per-
da de tempo. Debido a esa
densidade da novela, o lector
agradecería o emprego dal-
gúns recursos que lle fosen
lembrando o desenvolvemen-
to do relativo aos ataques ás
mulleres (ás mulleres, e ta-
mén atacan a un home). É o
único que se lle pode apoñer,
porque o discurso non está
agrandado artificialmente,
nada se conta que non sexa
pertinente, relevante. Se o
feito de facer canxar, sen que
renxan, as diversas caras do
prisma novelesco, demostra
unha habilidade narrativa
moi alta, a selección do mate-
rial narrativo fala do respecto
que o autor ten polo lector.
Un lector ao que, á vista da
ausencia de recursos que co-
mentamos antes, se lle pide
colaboración, que faga unha
lectura concentrada, atenta,
tamén porque a verdadeira
dimensión da novela, como
vimos, vai moito máis alá do
relato dunha aventura amoro-
sa no marco dunha viaxe po-
lo Oriente Medio.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Enclave
Nº 15. Inverno do 2007. Prezo 3 euros.
Dirixe: Pedro Gómez-Valadés.
Edita: Esquerda Nacionalista.

Francisco Xavier Lores recor-
da a figura de Charles Ponzi,
un famoso estafador italiano
emigrado nos EE UU. Xosé
Ramón Paz recorda os galegos
presos nos campos de concen-
tración na-
zis. O
secretario
de Xustiza
na chancela-
ría da Repú-
blica Árabe
Saharauí De-
mocrática.
Lih Beiruk,
reflexiona so-
bre o conflito
do seu país e
os desexos marroquís. Antón
Fernández fai un informe
sobre o estado actual da pren-
sa en galego. Xosé Moreno
entrevista a Rafael Lorenzo,
impulsor dunha empresa de
biodiésel en Galiza.♦

Eco
Nº 195. Agosto do 2007. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

A revista aumentou a presenza
do galego nas páxinas aínda
que conserva parte dos seus
contidos en castelán. Gonzalo
Fernández entrevista a
Xoán Car-
los
Cubeiro,
director de
Eurotalent e
a Luz Arre-
gui,
presidenta
de Atrugal.
Paulo
Vázquez con-
versa con Xo-
sé Posada fillo sobre o futuro
de Marrón Glacé. Carlos Per-
mui visita a sede de Krasis,
empresa socia de Microsoft.
Esther Garrido entrevista a
Luisa Castro. Ademais, as
principais noticias
económicas.♦

Nazón
Nº 7. Setembro do 2007. Prezo 2 euros.
Dirixe: Eloi Caldeiro.
Edita: Atlantia Entertaiment.

Xosé Lueiro entrevista o
dramaturgo Manuel Guede.
Carlos Pita reflexiona sobre a
arquitectura contemporánea de
Galiza. E. D’Oleiro entrevista
o coordinador das Feiras do
Libro de
Galiza, An-
tonio Mai-
ra. Inclúese
unha enqui-
sa entre os
representan-
tes das
asociacións
de industria
cultural ao
redor do
borrador da nova Lei da
Axencia Galega de Industrias
Culturais. Ademais, todas as
novidades de literatura, músi-
ca, teatro e varias reportaxes
sobre natureza.♦

Trátase
dunha
novela
moi densa,
atenta
ao mínimo
detalle
do que
acontece
no grupo
de
viaxeiros.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. BENQUERIDA CATÁSTROFE.
Teresa Moure.
Xerais.

2. MADE IN GALIZA.
Sechu Sende.
Galaxia.

3. A VIDA INTERIOR
DE MARTIN FROST.

Paul Auster.
Galaxia.

4. TERRORISTA.
John Updike.
Xerais.

5. MARÍA DAS BATALLAS.
Alfredo Conde.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.

2. MEMORIA DA ESCOLA.           
VV. AA.
Xerais.

3. O VOTO EMIGRANTE.
Anxo Luxilde.
Galaxia.

4. EPISODIOS DE TERROR.
Gonzalo Amoedo & Roberto Gil.
Xerais.
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Dez días en Siria
Lois Diéguez analiza
a manipulación social a través dunha viaxe

Lois Diéguez.
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Título: Le Canard Enchainé. Histoire d’un 
journal satirique (1915-2005).
Autor: Laurent Martin.
Editorial: Nouveau Monde Éditions.

Aparecida por vez primeiro no
2001 co título de Le Canard En-
chaîné ou les fortunes de la vertu.
Histoire d’un journal satirique
(1915-2000), deuse ao prelo re-
centemente unha nova edición,
en editorial diferente, á que o seu
autor, Laurent Martin, engade ca-
tro anos máis do famoso xornal
satírico francés. Retirada, non se
sabe por que, unha parte do título
inicial, e sen o autor explicar as
causas, a edición actual non é moi
diferente da que aparecera hai xa
sete anos, fóra, claro, das engáde-
gas e algunha corrección menor. 

En sete partes e máis de 700
páxinas así como unha manchea
de notas máis que aclaratorias e
unha bibliografía case que inter-
minábel, L. Martin mostra os
cambios ocorridos no xornal des-
de a súa fundación en 1915, en
plena Primeira Guerra Mundial,
até 2005. Malia os profundos
cambios que se producirán no
xornal (a algúns nos referire-
mos), o que demostra a presente
obra é que unha especie de “espí-
rito Canard (saído en liña directa
da cultura xornalística parisina
de esquerdas do XIX) foi recon-
ducido sen perder, no fondo, o
espírito libertario e esquerdista,
crítico e satírico, con que naceu
da man de Maurice Marechal e o
deseñador Henri-PaulGassier.

Nos primeiros capítulos, ao
tempo que explica o nacemento
do xornal, Laurent Martin dá un-
ha visión global do xornalismo
francés até 1940 que serve para
comprobar os profundos cambios
que se produceu na prensa france-
sa nos últimos 60 anos, e non só
na francesa, claro. Le canard en-
chainé foi fundado por dúas per-
soas, con poucos cartos, a “sala
de redacción” do periódico era o
comedor da casa de Maréchal, e
os colaboradores eran ou funcio-
narios, ou escritores (Anatole
France, Tristan Bernard, etc.), ou
xornalistas que colaboraban nou-
tros xornais, maiormente situados
á esquerda. L’Humanité (a de Je-
an Jaurès, que é o quen se leva o
palmarés no santoral do xornal),
L’Oeuvre, ou diferentes publica-
cións anarquistas ou socialistas, e,
ademáis, case todas do barrio de
Montmartre.

Desde os inicios, o xornal
non esconde que está claramente
orientado á esquerda (e nunca o
escondeu), e mesmo á extrema
esquerda no momento da súa
fundación e nos anos 20, cando
defendía ao recén nacido partido
comunista. Os valores dos seus
fundadores, serán os valores per-

manentes do xornal: o pacifismo
integral (só se poden tomar as ar-
mas nunha guerra civil), o anti-
clericalismo (permanente), o an-
timilitarismo. Desde o primeiro
número, eses valores están pre-
sentes. E así atacan tamén a gran
prensa e a aqueles intelectuais
que lle “lavan o cerebro” ao po-
bo. Os seus inimigos máis decla-
rados: a censura, as elites políti-
cas, os poderes dos cartos. Todo
este ethos leva ao xornal a non
aceptar (nunca
aceptou, nin
mesmo hoxe)
publicidade:
vive, evidente-
mente, só dos
seus lectores. 

Durante a
primeira época
do xornal, que
se pode datar
até finais dos
anos 1950 (du-
rante a ocupa-
ción, non saiu;
e cando morre o seu fundador, os
alemáns diríxense á viúva para
que saque outra vez Le Canard,
sen censura: evidentemente, ne-
gouse), defínese como radical-
mente de esquerdas, malia as de-
cepcións (a Fronte Popular, aos
poucos meses Le Canard xa
amosaba a súa decepción, a polí-
tica seguida despois da Libera-
ción, etc.). Até esas datas, é un
semanario cuxa actividade esen-
cial é a publicación de ecos par-
lamentarios e comentarios satíri-
cos sobre a falta de moral dos
gobernantes. Así, o tratamento
dos grandes escándalos da III e
IV República é sintomático dun-
ha forma de xornalismo en que o
comentario dos feitos fai super-
flua a investigación e a procura
de novos datos para encher o do-
sier. Nestes primeiros 40 e pico

anos, a tirada do xornal varia se-
gundo épocas: baixa cando a
Frente Popular, sube cando a
guerra de Alxeria e nos peores
momentos dos anos cincuenta
supera por pouco os límites dos
cen mil exemplares, chegando
aos 300 mil.

Arrredor de 1960, segundo L.
Martin, o xornal, imperceptibel-
mente vai sufrindo un cambio: da
sátira á información e, xa que lo-
go, ao xornalismo de investiga-
ción. O que cambia profunda-
mente a vida de Le Canard, xa
que chegará a tiraxes impensa-
dos, e despois de 1970 vende
máis de medio millón de exem-
plares (chegando a superar o mi-
llón a semana en que Mitterand
gañou as eleccións, en maio de
1981), o que leva ao xornal a un-
ha prosperidade económica nun-
ca imaxinada. O cambio comeza-
ra a se producir coa Guerra de Al-
xeria, mais é a subida ao poder de
De Gaulle a que sinala a evolu-
ción que se producirá en Le Ca-
nard. A denuncia, con documen-
tos, dos escándalos inmobilia-
rios, e outros, durante os anos de
mandato de De Gaulle e dos seus
sucesores Pompidou e Giscard
(estes dous últimos máis odiados,
quizais, no xornal que De Gaulle,
porque representaban as elites
políticas e o aristocratismo fran-
cés, que é o que máis aborrecí-
an). Tamén é certo que a finais
dos anos 50 hai un intento por
parte dalgún redactor importante
de facer do Canard un xornal sen
ideoloxía, só dedicado á denun-
cia de escándalos e á satira da po-
lítica. Felizmente, o intento non
triunfou, e Le canard continuou a
ser un xornal à gauche.

Como tal journal à gauche,
apoiou a subida de Mitterand ao
poder, e durante o primeiro sep-
tenato baixou as vendas nos pri-

meiros anos, até que comezou a
denunciar os escándalos prota-
gonizados polos socialistas, que
axiña o decepcionaron, o que lle
permitiu recuperarse. Esquecén-
dose da cor política dos gober-
nos, denunciando abusos e es-
cándalos, nos anos 90 alcanza un
resultado de explotación de máis
de 36 millóns de francos. Ora,
estes beneficios xéraos volunta-
riamente, aínda hoxe, dunha ma-
neira que os asesores financeiros
chaman “anacrónica: bonos do
tesouro e depósitos a prazo fixo,
negándose sempre a especular
cos cartos gañados. Estes gaños
permítenlle ao xornal unha polí-
tica salarial modelo, as diferen-
zas salariais son mínimas. O seu
principio de non recorrer á publi-
cidade permítelle unha total
independencia fronte aos pode-
res económicos. Para acabar, Le
canard está controlado exclusi-
vamente por quen o fan: xorna-
listas, persoal administrativo, co-
laboradores, etc., agrupados des-
de 1946 en dúas sociedades, un-
ha civil e outra anómina.

A partir destas caracterís-
ticas, completamente atípicas na
prensa francesa (só na france-
sa?), Laurent Martin deita diver-
sos ensinos. Primeiro, que non
existe probabelmente para as
empresas de prensa unha soa e
única maneira de pasar do réxi-
me de prensa de opinión á de in-
formación (para Le Canard, a
síntese brillante entre sátira e in-
formación-investigación), que
as condicións deste paso poden
ser feitas con estratexias orixi-
nais e inventivas, e, finalmente,
que certos valores e normas de
comportamento herdados da
prensa de opinión poden permi-
tir, aínda hoxe, fornecer recursos
eficaces para conservar, fronte
ao peso da racionalización eco-
nómica e burocrática, a autono-
mía das lóxicas das redaccións.

Como hai xa 92 anos, a posi-
ción política de Le Canard con-
tinúa a ser à gauche. Alá onde
haxa que denunciar o militaris-
mo, o clericalismo, o abuso de
poder, a corrupción sexa da cor
que sexa, os lectores franceses
saben que poden contar cunha
empresa xornalística exemplar:
Le canard enchainé. No filme O
ultimo home vivo, Charlton Hes-
ton, un dos poucos superviventes
dunha hecatombe nuclear, está a
mirar nun cinema baleiro a pelí-
cula que se fixera sobre o Festi-
val de Woodstock de 1969, e co-
menta en voz alta: “Xa non se
fan películas como esta”. O noso
comentario, para acabar, podería
ser: Xa non hai xornais como Le
Canard, infelizmente.♦

X.G.G. 

O seu
principio
de non
recorrer á
publicidade
permítelle
unha total
independen-
cia fronte
aos poderes
económicos.

Novas de Galiza
Nº 57. 15 de agosto-15 de setembro. Prezo 1 e.
Dirixe: Carlos Barros.
Edita: Minho Media.

André Casteleiro entrevista a
Antonio Fernández, secretario
da Plataforma en Defensa do
Macizo de Trevinca. Bernardo
Valdês
analiza
o futuro
do trata-
do da
constitu-
ción
europea.
Sole Rei
preparaou
unha foto-
rreportaxe
sobre o 25
de xullo. Nuno Gomes analiza
a posibilidade da interligazón
rexional galegoportuguesa a
través de estrada e camiños de
ferro. Ramón Muntxaraz
explica o estado da atención á
saúde mental en Galiza.♦

Turgalicia
Nº 8. Agosto-novembro do 2007.
Edita: Turgalicia.

Alberto Alonso, apoiado nas
súas propias fotografías e
máis nas de Xurxo
García,
completa
a súa via-
xe polas
catedrais
coa visita
a Compos-
tela e Fis-
terra.
Belén Por-
teiro dános
a coñecer a Serra do Barbanza
e tamén visita a historia do
Mar de Vigo. Edurne Baines
descobre a Fraga de Catasós,
situada a catro quilómetros de
Lalín en dirección a Ourense.
Esa zona ten fama de posuír
os castiñeiros máis altos de
Europa. Xabier Cereixo acom-
paña a experiencia de turismo
mariñeiro de Lira
(en Carnota).♦

Paraíso
Nº 2. Setembro do 2207.
Edita: IGAEM.

Inclúese unha entrevista con
Ana Vallés, directora
responsábel de máis de 20
montaxes de Matarile Teatro.
A revista pasa un día no
ensaio da compañía de danza
contemporá-
nea
Pisando
ovos. Pre-
séntase ta-
mén o
grupo de
música an-
tiga Martín
Códax, que
se adica a
recuperar melodías da Galiza
medieval con instrumentos
da época, caso do laúde,
a fídula, a cítara e o
organistrum, entre outros.
Ademais, toda a actualidade,
contada polo miúdo, do mun-
do da escena, con
programacións,
reseñas e noticias.♦

A información critica
e a sátira de Le canard
Un libro analiza o exemplo do xornal francés

Laurent Martin,
autor de
Le Canard Enchainé.
Histoire d’un journal
satirique (1915-2005),
do que podemos
contemplar a portada
á esquerda.



Arzuá de nación e merense de
adopción. Como veu dar aquí?

Pois eu buscaba un terreo pa-
ra edificar unha casa e uns pri-
mos que teño na Coruña trouxé-
ronme até aquí, e, cando vin a
casa que xa estaban rematando
de facer, namoreime dela e do si-
tio polas vistas que ten, que son
impresionantes. Aínda que non
estaba moi ben de cartos daque-
la, comprometinme a comprala e
funa pagando pouco a pouco.

Cando foi iso?
No 1979.
Aquí viviría durante tan-

tos anos grandes emocións da
súa vida e da súa carreira.

Pois si. Primeiro por atopar
aquí o meu home. El tiña un
mesón en Santa Cruz e coñeci-
no aí. Iso foi para min o mellor.
Atopalo e casar con el. E, des-
pois, pois a miña filla que vivía
en Barcelona e conseguín que
viñese vivir aquí e tela a ela e
os meus netos perto de nós.

Cantos netos ten?
Dous. Filla só a teño a ela,

a Maricarme. Netos teño a Iña-
ki, que ten 23 cumpridos en
agosto, e a Eva, que vai cum-
prir 17 en outubro.

Sae algún á raza da avoa?
Cantan?

En principio, a nena. Can-

tou comigo de pequena unha
canción nun disco, pero ela
adícase máis a posar para foto-
grafías. Está facendo posados
para revistas de perrucaría, de
noivas e de xoiaría. A intención
súa é marchar a Madrid en can-
to faga os 18 para entrar nunha
academia de arte dramático e
converterse en actriz.

En que lugar de Arzúa
naceu?

En Castañeda.
Como lembra a súa infan-

cia alí?
Lémbroa só polas vaca-

cións porque a min leváronme
con 19 meses a Barcelona.

Cando o meu pai tiña vaca-
cións viñamos pasar un mes ou
dous á aldea. Gardo lembran-
zas moi bonitas. Eu creo que os
nenos nunha aldea son moito
máis felices que nunha capital
ou nunha gran cidade como
Barcelona. Eramos moitos pri-
mos e xogabamos moitísimo.
Lembro aqueles tempos con
moito agarimo.

Que memoria garda dos
seus comezos en Barcelona?

A min gustábame cantar,
pero meu pai e miña nai non
estaban polo caso. Eu escapaba
os domingos pola mañá, cunha
irmá que teño maior ca min, e

ía a unha emisora de radio que
había en Sant Feliú de Llobre-
gat para cantar nun programa
que era para xente afeccionada.
Alí empecei sen pensalo moito.
Meus pais souberon daquilo e
anoxáronse. Prohibíronme vol-
tar. Aí rematou o primeiro in-
tento. Logo casei e tiven a mi-
ña filla. E aos 23 ou 24 anos
vin que o matrimonio non ía
ben e tratei de buscar o meu fu-
turo traballando en algo. Pensei
na canción e foi cando real-
mente empecei en serio. Saquei
o carné de artista que daquela
era obrigatorio e aquí estou.

E cantou por moitos sitios.
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Ana Kiro
‘Pódome gabar de que houbo quen aprendeu o galego

despois de ouvir as miñas cancións’
PERFECTO CONDE

O sábado 15 de setembro, a cantante Ana Kiro será homenaxeada en Mera, localidade na que vive dende hai máis
de dúas décadas. Primeiro, cunha comida ás 14 horas, no restaurante As Rodas, e logo, ás nove da noite, cunha ga-
la que terá lugar no auditorio, recentemente inaugurado, presentada por Xosé Ramón Gayoso e na que van intervir
Paco Lodeiro, Paco Mivida, Farruco, a Coral de Mera e os grupos Loia e A Marola. Por dicilo co título dun dos
programas de televisión que presnetou a intérprete de Galicia, terra meiga, farase honra a toda unha vida de artista.

P. C O N DE



Por toda España, toda Amé-
rica, toda Europa e por todos os
lugares nos que hai un centro
galego.

Como chegou ao idioma
galego, lingua na que sempre
cantou?

Eu non perdín nunca de fa-
lar galego porque
meus pais na ca-
sa, tanto en Bar-
celona como en
Galiza, sempre
falaron en gale-
go. Toda a xente
que nos arrodea-
ba era galega e
eu falei galego
dende pequerre-
chiña. Dende que
empecei a falar,
falei as dúas lin-
guas. As tres,
mellor dito, cas-
telán, catalán e
galego. Polos se-
tenta eu tiña un
grupo en Barcelona que se cha-
maba Los Brindis, e viñemos a
Galiza facer galas. Entón, Ma-
nuel Muñiz díxome un día que
fose ao seu despacho, que que-
ría mostrarme unha canción
que ía gustarme. Fun e el e a
que era daquela súa moza puxé-
ronme “Galicia, terra meiga”.
Cantáronma e gustoume tanto
que discutín moito coa casa de
discos para que me deixase gra-
var en galego. E así foi. 

Outra faciana da súa vida
foi a televisión.

Iso foi moitísimo máis tar-
de. Na televisión empecei no
1996. Fixéronme un especial
no pazo de congresos da Coru-
ña. Puxeron o programa tres
veces en tres meses e cada vez
tiña máis audiencia. Entón foi
cando se deron conta de que
estaban sen coñecer unha per-
soa que era popular entre a
xente galega e que tiña unha
audiencia que empezaron a
aproveitar dándome progra-
mas. Primeiro foi un musical
que se chamaba Toda unha vi-
da, os mércores pola noite.
Despois Tardes con Ana, que
era diario. Así fun facendo te-
levisión. Moitos Luar e moi-
tos programas para os que
contaban sempre comigo.

Estamos falando da Tele-
visión Galega. Pero antes diso
xa estivera diante da cámara.

Na española creo que foi no
1968 cando me ofreceron dez
Galas del sabado, con Laura
Valenzuela e Joaquín Prat, e lo-
go fixen todos os programas
que se facían daquela: Amigos
del sábado, Canción 71, Ami-
gos del lunes, eu que sei. Todos
os que se facían contaban co-
migo porque gustaba e era un-
ha rapaciña agradábel e guapi-
ña que daba ben na televisión.
Despois, no 73, empecei a gra-
var en galego e, en canto se fi-
xo a Tlevisión de Galiza, xa me
chamaron.

Como lle foi na televisión?
Moi ben. Foi unha faceta

moi positiva da miña vida. Eu
non pensaba que puidese dar
ben en televisión facendo un
programa diario. Un programa
musical é complicado porque
tes moitos ensaios, moitos ar-
tistas que presentar, pero a cou-

sa foi que gustei moito e tiven
unha audiencia altísima. Logo
o programa diario da tarde para
min tamén foi dificultoso por-
que trataba moitos temas que
eu descoñecía como pode des-
coñecer calquera persoa que
non estudou, por exemplo, os

transplantes, e
que ten que falar
deles. Falabamos
de calquera tema.
Cada día esco-
lliamos un e falá-
base del. Eu tiña
que estudar todo
o que concernía a
ese tema para fa-
cer as preguntas
apropiadas. Tiña
médicos de trans-
plantes do hospi-
tal da Coruña ou
neurólogos do
Clínico de San-
tiago, pais de ne-
nos superdota-

dos, etc. Había programas moi
difíciles de levar.

Pasoulle algo do que se
lembre especialmente?

Lembro que houbo moito
respecto por parte da prensa
ao cualificaren os programas,
e iso é algo que sempre agra-
decín motísimo. Unha vez ti-
ven un programa de meigas e
videntes e unha delas púxose
un pouco farruca comigo e ca-
se tiven que convidala a que
abandonase o programa. Ao
rematar, chamoume o director
da TVG ao seu despacho e eu
xa sabía que me ía caer unha
requesta. Cando entrei díxo-
me: Ben, como director da te-
le téñoche que pór unha re-
questa pero como Anxo Quin-
tanilla dígoche que eu faría o
mesmo ca ti.

Se cadra vostede fixo pola
promoción do idioma galego
tanto ou máis ca algún res-
ponsábel da política lingüísti-
ca, non lle parece?

Pois eu creo que si. Fixen
abondo por non dicir moito
polo galego. Mesmo teño unha
pequena anécdota. Un dos
meus fans número un é un ra-
paz que vive en Segovia e que,
grazas ás miñas fitas, segundo
me escribe e me chama tamén
por teléfono moitas veces,
aprendeu a falar en galego,
polas miñas cancións, e pasou
logo a ler a Rosalía de Castro
ou a Ramón Cabanillas tamén
por elas.

Tamén ten vostede, porén,
os seus detractores.

Unha persoa non lle pode
gustar a todo o mundo. Ten
que haber diversidade de opi-
nións e mesmo é interesante
que as haxa para que teñamos
algo de polémica e os fans de-
fendan un e os demais traten
de romper con el. Por exem-
plo, agora que eu entro en in-
ternet acotío, vexo que no foro
de Ana Kiro hai unha cantida-
de enorme de preguntas e de
precupación pola miña saúde e
todo iso é positivo para min. É
xente que nin me coñece nin,
se cadra, me viu nunca actuar e
que, pola miña traxectoria ar-
tística ou porque me admiran
como persoa, escríbenme e
danme ánimos.♦
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‘Galicia,
terra meiga
gustoume tanto
que discutín moito
coa casa de discos
para que
ma deixase gravar
en galego”

É vostede unha cantante de
dereitas?

Eu son filla dun militar e non
sería moi lóxico que lle saíse de
esquerdas. É o que mamei de
pequena. Meu pai seguía o réxi-
me de Franco, como era natural
nel. Eu non me decantei nunca
nin son afiliada a ningún partido
político, pero tiven sempre gran-
de admiración por Manuel Fra-
ga e nunca o ocultei. Admireino
primeiro como ministro de In-
formación, como embaixador de
España moitos anos e ultima-
mente tamén e por suposto co-
mo presidente da Xunta.

Quixo ser algunha vez a
Amália Rodrigues de Galiza?

Chamáronme Amália, o
Manolo Escobar de Galiza, Lo-
la Flores, eu que sei. Todas esas
cousas sempre son afagadoras.
Representan un recoñecemento
da xente de a pé. A min todo iso
éncheme de orgullo.

Ofrecérónlle traballo os
actuais responsábeis da
TVG?

Si. Xa hai tempo que me
ofreceron o que eu quixese, con-
cretamente, un programa escrito
á miña medida. Tamén un Espe-
cial Ana Kiro que se ía facer o 15
de xuño pasado, pero tiven a ma-
la sorte de que en marzo os mar-
cadores da miña enfermidade
detectaron que había outra vez
cancro no meu corpo. O 21 de
maio volveron operarme e efec-
tivamente quitáronme un cacho
de colon porque había un tumor
nel bastante grande. E agora es-
tou coa quimioterapia. Até outu-

bro non remato. Se nese momen-
to os marcadores están ben, vol-
veremos falar do tema e segura-
mente farase algo apurando as
cousas por se acaso volven os
marcadores a amargar a festa.

Véndoa a vostede, un di-
ría que todo vai ben ou non?

Vai todo ben, vai. Coa qui-
mioterapia os
marcadores están
baixando o que
deben baixar. Pe-
ro isto non quere
dicir que en canto
remate o trata-
mento e quede
desprotexida dal-
gunha maneira
non ocorra algo.

Foille moi di-
fícil enfrontar un-
ha situación per-
soal coma a que
representa pade-
cer un cancro?

Foi tan difícil
como supoño que será para cal-
quera persoa que estando sa lle
din de súpeto que padece unha
enfermidade crónica. O que fi-
xen foi falar co meu home e coa
miña filla e cos meus netos e di-
cir que aquí non pasaba nada e
que eu ía curarme poñéndome
en boas mans. Grazas a un ami-
go que viña ao meu programa da
tarde, o doutor Hugo Vázquez, a
cousa encarrilouse. Chameino e
díxenlle: Teño cancro, a onde
vou, vou a Houston, a Madrid, a
Navarra ou a onde? A Santiago.
Temos un equipo de Oncoloxía
dos mellores de España e non

che van facer nada noutrro sitio
que non vaian facercho aquí, dí-
xome el. Vas estar nas mellores
mans co doutor Rafael López. E
confiei totalmente nas súas
mans. E aquí estou. Xa vai facer
dous anos en febreiro e estou en-
cantada da vida de ter tomado
aquela decisión.

Que lle diría
a quen teña que
pasar polas que
pasa vostede?

A vontade de
curarse é o 50
por cento da cu-
ración. A proba é
que os médicos
dinche que nada
de disgustos nin
de desconfianza.
A pensar sempre
en postivo. Que
te vas curar. Eu
son unha persoa
cunha moral moi
alta e cunha for-

taleza grande e en ningún mo-
mento pensei en que fose mo-
rrer de cancro. Podo morrer
doutra cousa pero vou dar
moita guerra. Estoulle plan-
tando cara a un cancro e iso
que o meu estaba nun segundo
estadio moi avanzado. Estaba
estendido polo ventre con lí-
quido que deixa pegada en to-
das as partes. Na primeira
operación estiven 11 horas no
quirófano, sete horas e media
na segunda. Baleiráronme
practicamente de todo o que
non era necesario. E aquí es-
tou. E estou moi ben.♦

‘Volverei á TVG se a saúde o permite’

‘Non son afiliada
a ningún partido
político, pero tiven
sempre grande
admiración por
Manuel Fraga e
nunca o ocultei”

Volvendo á música, como ve
o mundo da canción galega?

Moi mal. Vas a unha ro-
maría e as orquestras practi-
camente non cantan nada en
galego. Eu cantaba todo en
galego. Escóitase falar unica-
mente de Pili Pampín, que é
unha rapaza que canta moi
ben. É a única neste momen-
to que está cantando en gale-
go. Os demais desapareceron
ou non cantan en galego e é
unha mágoa porque o galego
é moi bonito para a canción.
Temos moitos galegos en
moitos lugares do mundo que
precisan escoitar música ga-
lega para sentírense menos
lonxe da terra. Estamos nun
momento no que eu creo que,
como non saian voces solis-
tas cantando en galego, vaise
perder a canción galega total-
mente.

Cal é a canción que voste-
de cantou sempre con máis
gusto?

Gustoume moito cantar
aquela mítica “Galiza, terra
meiga”. Logo desa, hai moitas
como, por exemplo, “Galega
traballadora”, que estaba adi-

cada á miña nai. “A miña al-
dea”, con letra miña para dicir-
lle á xente onde
nacín e como era
a miña aldea da
Castañeda. “Vi-
vir na Coruña”
tamén tivo moito
éxito; houbo
moitos temas,
vaia. Debo ter 29
ou 32 discos. Xa
perdín a conta. A
10 ou 12 can-
cións por cada
un, imaxínese
cantas son.

Que lle diría
a quen quixese
comezar unha
vida artística
coma a súa?

Que é unha
vida moi sacrifi-
cada. Déase de
conta que eu non
tiven nunca un
Nadal en familia
nin puiden cele-
brar os santos do
meu pai nin co-
llín vacacións no verán. É unha
vida na que non te podes per-

mitir engordar porque tes que
conservar a liña para dar unha

imaxe no palco
ou na televisión.
Eu tiven que dei-
xar moitas veces
a miña filla en
mans alleas para
marchar traballar
a México ou a
calquera outro lu-
gar do mundo. Só
é impagábel coa
devoción do pú-
blico.

Bota de me-
nos o glamour
do público?

Máis ca o
glamour boto de
menos a cone-
xión que había
entre o público e
máis eu. Esa se-
guridade que me
daba saír ao pal-
co e ver a roma-
ría chea de xen-
te. Cando eu dei-
xei as romarías,
en 1999, estaban

cheas de xente. Agora dinme
que xa non é así.♦

‘Hai moitos emigrantes que devecen
por escoitar cancións na súa lingua’

‘Cando eu deixei
as romarías,
en 1999, estaban
cheas de xente.
Agora dinme
que xa non é así”



Münster (pronúnciese
en alemán algo así como
“munsta”) é unha vila
universitaria alemana
cun casco histórico (case
todo el reconstruído co-
mo sempre en Alemaña)
que debuxa no plano ca-
se que un círculo perfec-
to cun gran anel verde,
ao que chaman Prome-
nade. Un corazón vello
ao que cruza un río, o
Aa, que no exterior desa
circunferencia compón
unha lagoa lonxitudinal.
É, xa o poden imaxinar,
unha vila encantadora,
onde como case calque-
ra cidade alemana as
protagonistas son as ár-
bores de grande porte, as
bicicletas e unha arqui-
tectura doméstica conti-
da e cálida. O Skulptur
Projekte [www.skulptur-
projekte.de] de Münster
non conta coa poderosa
maquinaria orzamenta-
ria e publicitaria que
protagoniza Kassel, e,
por iso seguramente, re-
sulta descoñecida para a
maioría do turisteo cul-
tural, e desde logo non é
como as mostras artísti-
cas de Venecia ou Kas-
sel, ás que mesmo a
prensa xeneralista sem-
pre adica cumprida ex-
tensión.

O Skulptur Projekte
botou a andar en 1977 e
é un evento que se fai só
cada 10 anos co que a
súa dilatada periodicida-
de permite certa mítica do añejo
e do tempo repousado,  mais que
non axuda a asentar o seu nome
na memoria precaria e veloz
destes tempos ultralixeiros.

A outra característica deste
evento é que a mostra traballa
sobre proxectos escultóricos pa-
ra o tecido urbán e do territorio
da vila. Velaí pois, obras cisca-
das por todo Münster o que re-
sulta bastante esgotador (porque
as pezas están nos só po-
las rúas e parques senón
tamén nun patio de lu-
ces, ou nunha sala dun
hotel, ou no escaparate
dunha pastelaría, ou
nuns baños públicos,
nun túnel de paso sote-
rrado, nunha marquesi-
ña de bus ou no muro
que pecha un predio).
Así que compre poñer
en alerta todas as alar-
mas e mesmo así... En
fin, sutilezas e invisibili-
dades do pensamento
contemporáneo feito
creación tridimensional,
dirán algúns. Hai vanta-
xes evidentes do pro-
xecto: o visitante fará
moito exercizo físico a
pé ou en bicicleta, rema-

tará cun coñecemento a fondo da
vila e fomentará sobre todo a
agudeza perceptiva e de orienta-
ción para ulisquear as pezas por
todos os lados e tamén, como
non!, irase dotando dun espírito
entre desinhibido e escéptico pa-
ra ver arte alí onde a razón e o
corazón e todo á vez dinnos o
contrario. Así que imaxinen ao
viaxeiro co bolígrafo e o mapa a
navegar pola entreteas da vila. A

mostra amplifícase, ademais, de
xeito notábel polas obras que fi-
caron das anteriores mostras (o
cal dito sexa de paso enriquece
notablemente o proxecto porque
sempre as pezas de arquivo ante-
riores compensan das eivas posí-
beis das obras actuais e suponse
que ademais ficaron aquelas
máis xustamente boas).

Isto en xeral é así, aínda
quer tamén aí hai excepcións,

mais entre as 37 pezas
de anos anteriores que
aínda fican en Münster
e que semellan resistir o
paso do tempo con brí-
os están as bólas xigan-
tescas de Claes Olden-
burg ou a antena de Ilya
Kabakov e tamén a ins-
talación de Rebecca
Horn con marteliños
que baten sincroniza-
dos nese interior ruino-
so dunha vella torre.
Outros traballos polo
contrario envellecen
mal, ben sexa polo aca-
bado ou ben pola desi-
dia no seu mantemento,
penso nas circunferen-
cias de Donald Judd a
carón do lago, ou o
sanctuarium de Herman
de Vries.

Das pezas actuais
hainas coa virtude da
gracia, que non é pou-
co: un home xigante
que é tamén unha co-
lumna publicitaria ou
unha torre de igrexa que
agroma no fondo dun
pozo excavado na terra.
Ou aquela outra peza
que cobre mediante un-
ha construción transpa-
rente unha escultura
precedente e que actúa á
súa vez de peaña dunha
peza-maqueta. Hai tra-
ballos infames: o das
sombrillas e hamacas
con bonecos no adro
dunha igrexa resulta pé-
simo. E hai algún traba-
llo extraordinario, como

a pirámide depresión de Nau-
man no campus universitario.  

A min, as pezas feitas para
interiores por principio non me
resultan especialmente propi-
cias porque se alguén vai a pro-
cura de Münster seguramente o
fai para toparse con ese difícil
reto da obra no exterior, porque
das outras xa vemos moitas de-
cote en calquera espazo artísti-
co internacional. 

Conclúo, o Skulp-
tur Projecte de Müns-
ter está ben, pero de
ningún modo sobresa-
ínte, porque vai dando
fortes bandazos con
pezas entre terríbeis e
afortunadas. Sabida é
a profunda crise que
azouta a escultura pú-
blica que nas actuais
coordenadas do con-
temporáneo se desen-
volve en xeral mal fó-
ra da sala protexida do
cubo branco e Münster
non evita tempouco
zafarse dese terríbel si-
no do escultórico na
praza pública. Até o 30
de setembro.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Seguro Azar

Medos
DAMIÁN VILLALAÍN

Nestes días de tensións no
bipartito apareceron
algúns comentarios, con

pretensións de análises de
fondo, que facían gravitar o pe-
so dos desacordos sobre o lado
socialista do goberno. Segundo
estas opinións, máis tendentes a
buscar un culpable que a
comprender o que pasa, os
socialistas procurarían tapar a
acción gobernativa dos naciona-
listas, convertidos unha vez
máis en vítimas da maldade
allea. Francisco Rodríguez falou
dun intento de opacar e
residualizar o BNG, grupo que
deste xeito tería problemas para
transmitirlle o seu labor de
goberno á cidadanía. Tampouco
faltaron opinións máis tópicas e
inerciais, alusivas a que o socia-
lismo galego non é igual que o
vasco ou o catalán, déficit atroz
e decisivo para cuxa corrección,
polo visto, non serven nin o de-
creto sobre o uso do galego no
ensino, nin a aposta por unha
fonda reforma estatutaria pacta-
da co Bloque, nin tampouco as
políticas de revalorización do
territorio e do patrimonio
natural impulsadas dende conse-
llerías como Política Territorial
e Medio Ambiente e nas que ta-
mén participan con iniciativas
propias Medio Rural e Vivenda,
que o fan moi ben, por certo.

Máis que das teorías do dé-
ficit, que poden chegar
doadamente ao absurdo de
reprocharlle a un partido non
nacionalista que non sexa
nacionalista, fíome das palabras
de Rodríguez. Pero non para dar
por certo o seu diagnóstico,
senón para ver nelas un
síntoma. Un síntoma de descon-
fianza, de inseguridade e de me-
do, sentimentos que non deixan
de ser comprensibles nunha for-
mación política en transición
ideolóxica, organizativa e de li-
derado, que chega por primeira
vez á Xunta con catro
deputados menos e que non ga-
ña votos nos primeiros comicios
celebrados despois dese fito. 

O medo ao opacamento re-
trata con máis exactitude a quen
o sente que ao suposto
opacador, aínda que sexa certo
que todo o mundo queira levar
razoablemente a auga ao seu
muíño. O problema cos medos,
que case sempre se esaxeran, é
que poden acabar xerando acti-
tudes defensivo-agresivas, ner-
viosas e desmedidas, como as
exemplificadas polo demitido
Antón Losada nas súas
relacións cos medios, por poñer
un caso. ¿Psicoloxía recreativa?
É probable, pero a confianza
mutua e a imaxe que
construímos dos outros teñen
tamén unha grande importancia
política. Eu recomendaría exer-
cicios de buen rollito (sensatez
e boa vontade) a uns e a outros.
E, xa máis pragmático, que
pensen que a elección está entre
ter moitos anos por diante de
forzosa convivencia nos despa-
chos ou pasar eses mesmos
anos compartindo só as
bancadas da oposición. Con esa
perspectiva, mellor levarse ben
e encirrar o menos posible.♦

Skulptur Projkte Münster 07
Andaina entre esculturas e artefactos

Arqueological site (A sorry installation), de Guillaume Bilj. Abaixo, Modell für ein Museum, de Tyhomas Schütte.



Moitos son os factores que pode-
rían explicar o boom das camiso-
las. Oco no mercado, abarata-
mento no serigrafiado, aumento
dos licenciados en Belas Artes...
O que está claro é que cada vez
son máis populares os deseños
de camisolas retranqueiras, crea-
das por empresas do país e que,
con frecuencia, fan referencia a
motivos e á iconografía galega.
Este verán foi a proba. Vacas, Ro-
salías popis, polbos á feira, per-
cebes, cans de palleiro e os fa-
mosos pementiños de Padrón to-
maron as rúas estampadas no
peito desafiando as miradas alle-
as. Cada vez son máis os dese-
ñadores que apostan por inmorta-
lizar as súas men-
saxes en tea e,
aínda que moitas
veces os seus
proxectos teñen
un carácter local e
unha duración li-
mitada, as súas
camisetas traspa-
san fronteiras.

Este verán un
dos modelos máis
paseados foi o de
“me cajo na tos”,
da empresa coruñesa Nicetrip.
Antón Lezcano, o creador e dese-
ñador da marca, quixo completar
o lema cun inhalador de ventolín.
“Non sei por que funcionan”, sina-
la, “as miñas mensaxes son hu-
morísticas e coido que moita xen-
te que as merca faino polo chiste,
por levar algo agradábel á vista,
que lle agrade tanto a el como aos
que miran”. Antón Lezcano inau-
gurou a súa tenda en Montealto
en 2002, e abriu camiño a un fe-
nómeno que logo se populariza-
ría. Pero xa a mediados dos no-
venta este publicitario facía os
seus deseños de camisolas para
el e os seus amigos. Del é a céle-
bre icona da vaca coa bandeira
galega de fondo, outro dos gran-
des éxitos deste verán.

Coa tenda xa en marcha, Lez-
cano saca cada ano unha colec-
ción nova e non lle faltan imitado-
res. De feito, outro dos deseños
máis vendidos, o que leva por le-
ma “O carallo 29” foi plaxiado por
outros comerciantes e xa se pode
mercar en tendas de vinte pesos.

Del tamén é a camisola coa
nasa e a tipografía do organismo
estadounidense. 

Para Lezcano todo isto é “un
boom” e ten un carácter “pasa-
xeiro”. “Seguro que se montas
unha tenda de camisetas non
chega que teñas catro modelos”,
comenta. “Hai moita competen-
cia e non todas funcionan”. Ao
seu ver “algúns símbolos xa es-
tán moi queimados”.

Antón Lezcano emprega ade-
mais para as súas ideas soportes
como reloxos, cadernos, bandei-
ras ou adhesivos e asegura que

máis que unha tenda a súa “é un
centro de ideas”. Non distribúe,
pero as súas camisetas traspa-
san fronteiras. “Non sei como
chega a todo o mundo”. Beiras e
Quintana xa teñen as súas.

RReeiizzeennttoollaaddaass

No ranking atópanse camisolas
da marca pontevedresa Rei Zen-
tolo. Tamén foi das primeiras en
empregar símbolos do país e le-
mas en galego nos seus dese-
ños. Este verán, unha das máis
vendidas foi a dos pementos de
Padrón. “Little gren hot peppers
from Padrón” reza a camiseta
“ones are spicy anothers don’t”.

Precisamente es-
te foi un dos pri-
meiros deseños
cos que a marca
se deu a coñecer,
uns inicios difíci-
les que pasan,
como recorda Mi-
randa, por un
posto de rúa en
C o m p o s t e l a .
“Empezamos a
vender en Prate-
rías. Tiñamos un

posto e catro deseños. En varios
días só vendemos unha camiseta
a unha turista catalá. Ao pouco
botáronnos de alí polas protestas
dos comerciantes. Un auténtico
fracaso”. Comenta ademais que
as tendas miraban con receo
aqueles deseños en galego, con
símbolos de aquí. “Un día corrín
corenta tendas e non houbo nin-
guén que mas quixera”. “Agora
xa hai referentes no mercado e
véndense ben, pero antes era
outro conto e tivemos que apren-
der sobre a marcha”. 

No top ten tamén figuran os
seu deseños “somos unha ración”
co mapa de Galiza a xeito de ta-
pa de polbo, a da rapa das bestas
tomando o cabalo do Guernica, a
Rosalía warholizada, a que pre-
gunta iso de “bailaches, Caroli-
na?” e a de “ferro a fondo” cun
600 á cabeza. “Moitas veces cre-
amos modelos que nos parecen
moi orixinais pero despois non
funcionan, ben porque non acer-
tamos co deseño ou porque non
se comprenden” indica Miranda.
A clave pasa, ao seu ver, por ide-
as que se recoñezan ao momen-
to pero que non sexan simples. 

Agora están traballando nun-
ha camisola de Castelao. “Dé-
moslle moitas voltas para que fó-
ra moi recoñecíbel. Pasounos coa
de Rosalía que a xente non pillou
a idea e pensaba que se trataba
de James Brown”. Outro deseño
con anécdota é a da lata de gre-
los, na que os deseñadores meté-
ronlle á lata de Warhol unha boa
ración de grelos. Cando se come-
zou a emitir Aquí hay tomate! as
ventas caeron en picado.♦ Nº 1.280 ● Do 13 ao 19 de setembro do 2007 ● Ano XXX

‘‘AA ccllaavvee  ppaassaa
ppoorr  iiddeeaass  qquuee
ssee  rreeccooññeezzaann  aaoo
mmoommeennttoo  ppeerroo  qquuee
nnoonn  sseexxaann  ssiimmpplleess””

AS + VENDIDAS
M. BARROS

Rosalías popis, carallos vintenove, vacas na bandeira galega, pementos de Padrón, rapa das bestas, polbo a
feira... Co calor do verán, elementos coma estes tomaron as rúas estampados no peito. O fenómeno das ca-
misolas autóctonas con mensaxes irónicas e retranqueiras está en pleno auxe. Estas son as máis vendidas.

AS + VENDIDAS



Catro palabras téñenlle bastado a
algúns críticos especializados para
definir o espírito de NAO: “rabia,
decibelios e mensaxe”. E non lles
falta razón. Esta banda, formada
por cinco músicos, que xa partici-
paron en proxectos como Xenrei-
ra, MDR, A Matraca Perversa ou
Túzaros, disparou as expectativas
dos seguidores do rock galego coa
publicación a principios de 2007
da súa segunda maqueta Somos.
En directo, teloneando a grupos da
altura da Banda Basotti ou Fermín
Muguruza, reafirmáronse a golpe
de descarga eléctrica e con letras
incendiarias como unha promesas
do rock en galego.

A mediados de novembro
presentarán o seu primeiro disco,
As palabras espidas. O que
pronto se presentará é o resulta-
do de dous anos de esforzo de
composición e directos. Un disco
de rock, composto por once no-
vos temas, con momentos que se
achegan ao metal, o punk e ao
hardcore. Para gravalos, a banda
trasladouse aos estudios Garate
de Euskadi, baixo a produción de
Kaki Arkarazo (Negu Gorriak,
Nación Reixa). Agora, están a
ser remasterizados en Madrid e
preparase a xira de presentación
en Galiza e en Europa.

Dúas maquetas de bo rock

Nestes dous primeiros anos de
andaina a banda publicou dúas
maquetas. Usa palabra, o traballo
co que se deron a coñecer saíu a
principios de 2006. A continua-
ción chegou en 2007 coa autoedi-
ción de Somos, moi ben acollida
polo público. Somos foi ademais
seleccionada en febreiro pola re-
vista Rockzone como a mellor
maqueta do mes. Nela o quinteto
non agacha a súa afección polo
rap metal dos 90 e versiona nun
dos cortes Bulls on parade de Ra-
ge against the machine, traducin-
do as palabras da banda liderada
por Zack de la Rocha ao galego.
Os críticos da revista especializa-
da daban ademais en situar a Nao

no relevo de grupos consolidados
da escena estatal como Habeas
corpus, Kannon e Hora Zulú.

Música kamikaze

NAO inaugura con este primeiro
álbum o catálogo discográfico de
Kamikaze Música, o novo selo da
empresa viguesa Kamikaze Pro-

ducións. Como editora indepen-
dente, Kamikaze Música “aposta-
rá pola diversidade e calidade de
propostas” co requisito engadido
de que “o galego ten que ser o ve-
hículo comunicativo cando se tra-
te dun artista ou banda galega”.

O selo nace nun momento mar-
cada pola crise da industria do dis-
co e pola aparición de novas for-

mas de difusión da música. Aínda
que Kamikaze non é allea á nova
relación que se está a estabelecer
entre o público e o artistas nin ao
consumo rápido e masivo de pro-
dutos culturais, aposta polos sopor-
tes tradicionais porque, ao seu ver
“garántenlle a música permanencia
no tempo”. Este foi un dos motivos
que levou á Kamikaze a iniciar es-

ta nova aposta. Apuntan ademais
outros dous, “a existencia dun ba-
leiro na Galiza de selos e editoras
de certos estilos” así como “a im-
portancia de que por primeira vez
existan en
Galiza liñas
de distribu-
ción serias
como é o ca-
so da Lonxa
Cultural”.

Despois
do lanza-
mento disco-
gráfico de
NAO e até
finais de ano
Kamikaze ten previsto tirar dous
discos máis, ambos os dous portu-
gueses aínda que de estilos dife-
rentes. Será unha edición para Ga-
liza e todo o Estado español. Un
deles é o novo traballo de Peste &
Sida, unha das bandas máis desta-
cadas da escena rock punk portu-
guesa, con máis de 15 anos de ex-
periencia sobre os escenarios. O
disco, titulado Cai no real, supón
ademais o retorno do seu cantante
orixinal. A outra aposta de Ka-
mikaze ten unha orixe angolana
pero reside en Lisboa. Trátase do
Mc Bob da rage sense. As súas le-
tras cargadas de crítica social e po-
lítica están a reportarlle un lugar
destacado dentro da escena hipho-
peira do país veciño.♦
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O mel 
MARICA CAMPO

Permítanme que empece este artigo traducindo un
poema de Evgueni Evtuchenko. Se aman a
ortodoxia normativa, poñan “zorra” onde eu manti-

ven “trineo”: Voulles contar algo do mel. /  Algún hase
dar por aludido. / Mais non importa que alguén non
comprenda que se refire a el. / Escoitade / esta historia
do mel. / No corenta e un, / en Tchistopol, / ano sen pan
nin sol, / no mercado / nevado / sacaron un tonel, / un
enorme tonel / de mel. / Era un canalla o vendedor, / un
negociante da dor. / E a dor fixo ringleira, / sinxela, /
amarga, / desvalida. / Non cobraba en diñeiro, / senón en
xerseis, / en reloxos / ou en panos para traxes. / A súa
man anelada de entendido / desprezaba con acenos
farrapos evidentes. / Todo o examinaba á luz, atentamen-
te. / Mentres cunha man un pintor vello / desanoaba o

amalló dos seus zapatos, / coa outra / tendía unha botella.
/ Mirou caer o mesto mel nela, / sen protestar, curvado, /
e logo, co seu mel, / prezada mercadoría,   / alongouse
pola neve en calcetíns remendados. / Formando un cerco
de olladas frías, / mulleres de oficiais e soldados /
agardaban de pé con tarros e vasos, / silenciosas e tensas.
/ E unha nena, / con man transparente, / como un soño
estraño, / tendía unha copa diminuta / cun anel de mamá
no fondo. / De súpeto achegouse o son dun trineo / de
costados ornados con rosas. / Engurrando a súa
importante fronte, / baixou do trineo un home / alto, / im-
poñente. / Tan solemne / como un retrato / dende o marco,
sen unha sombra de pesar, falou: / “Dáme o tonel. /
Pagareiche con alfombras. / A présa, bo home. / Xa nos
poremos de acordo despois. / Axudade a subilo, irmáns.
Veña”. / E marcharon xuntos. Eles sempre se porán de
acordo. / Quedou a ringleira inmóbil e sombría / como se
aquilo non lle importase nada. / O anel caeu da copiña /
ao suco que deixara o trineo ... / Que morto está xa aquel
corenta e un, / ano de penas e de retiradas! / Aínda vive,
sen embargo, / aquel larpeiro do mel, / viviu até hoxe e

docemente. / Cando amosa cun ar acougado / o seu ban-
dullo ben cheo, / cando mira o reloxo, / cando acariña o
bigote satisfeito, / eu lembro aquel ano, / recordo aquel
mel. / Aquel mel que, daquela,  / dese mesmo bigote, /
abundante escoaba. / Xamais poderá limpalos /  de mel, /
sempre / lle escoará / dos bigotes.

Lamento non contar con espazo para unha paráfrase
completa, mais coido que non é precisa, o poema explíca-
se por si só. A ringleira de famentos é a dos necesitados
de hoxe, viúvas e vellos con pensións miserentas que difi-
cilmente lles garanten a supervivencia. O “eles sempre se
porán de acordo” remítenos á unanimidade do Parlamento
á hora de votar o sobresoldo dos políticos funcionarios.
“Axudade a subilo, irmáns. Veña” é o berro das campañas
electorais. Despois esquécese a fraternidade e non interesa
máis que o mel. O mel son os cartos que, como se sabe, a
ninguén lle amargan; pero non se pode –non se debe- po-
ñerlle prezo ás ideoloxías. Por último, o anel que a nena
deixa caer no suco do trineo, é a esperanza do pobo, a
maior vítima de todas as traizóns dos políticos. Mal haxa
quen xogue con ela!♦

NAO, BO ROCK EN GALEGO
M.B.

Deixaron claro na súa maqueta Somos que o seu rock contundente en galego xera expectativas. Agora
NAO dá un paso máis na súa andaina coa publicación do primeiro disco, titulado As palabras espidas.
Con el a empresa viguesa de servizos e xestión musical Kamikaze Producións estrea selo discográfico.

NAO.

PESTE & SIDA e, á dereita, MC BOB.

NAO EN DIRECTO
14

de setembro
O CARBALLIÑO

16
de novembro

A ESTRADA



O himno levantou bochas este
verán. A iniciativa de Vicepresi-
dencia de levalo ás galescolas de-
satou na prensa de Madrid e logo
en Galiza editoriais e titulares. 

Se ben as verbas de Pondal e
os ritmos de Pascual Veiga cando
entoan iso de “que din os rumoro-
sos na costa verdecente” non son
os que mellor se axeitan aos cati-
vos, para boa parte do profesora-
do que os alumnos coñezan o
himno galego inscríbese dentro da
normalidade. Xosé Manuel Pato,
mestre de música no ensino pri-
mario, sinala que esta “é unha po-
lémica creada con mala intención
por xente con prexuízos sobre os
sinais de identidade do país”. 

Outros pasan por riba da cam-
paña desatada para centrarse nou-
tros debates. Paulo Nogueira,
membro de Treixadura e profesor
de música, considera que máis
que o himno, e do mesmo xeito
que o idioma, os nenos deben co-
ñecer a súa lingua musical. Malia
todo os profesores tópanse con
que existe pouco material musical
editado cun enfoque pedagóxico. 

“Aos nenos compre meterlle
nas aulas pezas adaptadas á súa
idade, con melodías repetitivas
que se presten a que se expresen
corporalmente” comenta Pato.
Neste senso, o mestre destaca a
“virtualidade da música tradicio-
nal galega polos seus ritmos e as

súas estruturas musicais sinxelas
e facilmente asimilábeis para os
pequenos” e engade ademais que
“a pesar do proceso de coloniza-
ción cultural que sufrimos son
cadencias que perviven no noso
entorno”. Profesores como Pato
traballan nas súas aulas a música
partindo do folclore galego para
avanzar noutros coñecementos.
“A partir das nosas músicas po-
demos chegar a outros ritmos,
outras sonoridades do mundo e
mesmo introducirnos na música
clásica”. Existen experiencias si-
milares en países como Hungría,
que deron resultados positivos.

Dentro dos poucos discos
editados para cativos cunha in-

tención pedagóxica destaca Me-
niños Cantores, un proxecto edi-
tado pola discográfica PAI, ins-
crito dentro das actividades da
Candidatura de Patrimonio In-
material Galego Portugués. Edi-
tado en 2006, a iniciativa de Me-
niños Cantores é un traballo pio-
neiro por estar realizado por
máis de 500 alumnos de colexios
de Galiza e do Norte de Portugal.
O compacto reúne preto dunha
trintena de cancións tiradas da
tradición galego-portuguesa in-
terpretadas polos propios alum-
nos co apoio de músicos destaca-
dos como Uxía, Pancho Álvarez,
Augusto Canário ou Fernando
Abreu. Entre eles tópase temas

como Ti telo, telo, Dormen as
barcas, No niño novo do vento e
o popular Pirimpimpín. Son pre-
cisamente os nenos de CEIP
Pombal os que cantan iso de “te-
ño dentro do meu peito/ unha la-
ranxa partida/ para darlla ao meu
amor/ o pirín pirimpimpín/ para
darlla a miña vida/ pirimpimpín,
pin, pin, pin, pin”. O tema ten si-
do un dos hits dos espazos musi-
cais do Xabarín Club. 

O traballo inclúe ademais un
dvd, cun vídeo sobre o proceso
de realización do disco, narrado
en catro idiomas, e un docu-
mental sobre os costumes e a
tradición oral comúns a ambos
lados da fronteira, así como 32
karaokes. Meniños Cantores
complétase coa edición dun li-
bro no que se agrupan as letras
das cancións seleccionadas, a
lista de participantes e textos in-
formativos sobre cada centro e
o seu concello. Na páxina web
de PAI Música poden descar-
garse cancións do disco e frag-
mentos dos seu videoclips.

O disco foi moi ben acollido
cando se presentou e é empre-
gado nas aulas polos mestres.

Segundo Grandío, responsá-
bel do estudio Casa de Tolos e
coordinador do proxecto de Me-
niños Cantores coincide coa opi-
nión de moitos profesores sobre
o reducido número de traballos
dirixidos aos cativos. Do seu es-
tudio saíu tamén O Quiquiriquí,
que reúne toda unha escolma de
panxoliñas, e está a rematarse o
disco Operación Can. Grandío
non descarta a posibilidade de
seguir avanzando con novo ma-
terial na liña de traballo iniciada
por Meniños Cantores.

Máis discos, máis formación

Tanto en infantil como en pri-
maria as cancións son unha fe-
rramenta de traballo da que bo-
ta man o profesorado e os alum-
nos aprenden xeralmente con
entusiasmo esas pezas, xa sexa
o Himno da alegría ou o Pirim-
pimpín. Por iso, ao ver de Paulo
Nogueira, “as institucións de-
ben incidir na edición de mate-
rial pedagóxico que parta da
música tradición galega, na for-
mación de profesorado e na ela-
boración de contidos para a rede
e soportes multimedia”.

O que quizais moitos desco-
ñecen é que as verbas de Eduar-
do Pondal e a música de Pascual
Veiga xa figuran dentro dos pro-
gramas educativos de primaria.♦
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Astrid Lindgren e
Agustín Fernández Paz
MARGA ROMERO

Imaxes de Astrid Lindgren e as súas obras invitan nas
librarías alemás a que entremos pola porta, xa que a
autora sueca cumpre 100 anos. En Alemaña a creadora

de “Pippi calzaslongas” é unha escritora tan universal
que moitas escolas levan o seu nome, incluso hai quen
pensa que é alemá! Case toda a rapazada deste país leu
as obras de Astrid Lindgren hai 50 anos, hoxe outros ne-
nos e nenas as seguen lendo, quizais por que a súa auto-
ra escribía para a nena que foi e que a acompañou
durante toda a súa vida. Quen era neno ou nena en Gali-

za hai 40 ou 50 anos descubría con abraio os sábados
pola tarde dentro da televisión a aquela rapaza que vivía
soa, cun cabalo ao que podía erguer con toda a súa forza
e cun mono que se chamaba Señor Nilsson. “Pippi” era
unha nena rubia que tiña as trenzas máis tesas do mundo
e pencas. Véxoa agora nunha fermosa fotografía: a nena
co sorriso pícaro e feliz, das raparigas malas que van a
todas partes, as boas só poden ir ao ceo. Á beira, a auto-
ra que un día decidiu contarlle estas historias á súa filla
Karin, que estaba enferma. Karin procurara o nome da
personaxe, Astrid, escríbelle a vida. Volvamos a imaxe
preciosa, portada do libro Das enschwundene Land (on-
de a autora escribe a historia da vida dos seus pais e da
súa infancia), Astrid Lindgren con Inger Nilson nun des-
canso da rodaxe de Pippi, e esta fotografía pode evocar
tantas infancias, tantas patrias perdidas, que tamén é
xusto lembrar a actriz que lle deu vida á personaxe, sen
ela non existiría Pippi e, quizais,  a vida de Astrid tería
sido outra. Agora quizais despois deste ano, se algunha

vez se reescriben as datas que se apuntan nos anuarios,
habería que sinalar que o 68 tamén foi o ano da
filmación de Pippi. É unha alegría pensar que neste cen-
tenario da autora, a OEPLI (Organización española para
o libro infantil, sección española do IBBY) acordou pre-
sentar a candidatura de Agustín Fernández Paz e de Xan
López Domínguez ao The Astrid Lindgren Memorial
Award. Como Christine Nöstlinger ou Catherine
Paterson, galardonadas con este premio, Agustín Fernán-
dez Paz nas súas obras pon en valor o respecto á diferen-
za, á pluralidade do mundo e o diálogo, fomenta a lectu-
ra e o goce da literatura. Rapazas ou Cartas de inverno,
son libros que non se deben mandar ler, só hai que
propoñer a súa lectura, e xa está todo feito, son coma un
talismán que nos dá sorte. Sen dúbida, Agustín, para a
xente de nós, a túa obra é o mellor dos galanos.
Podemos ler en galego de Astrid Lindgren Os irmáns
Corazón de León (Edicións Xerais), desexamos, neste
centenario, ler as historias de Pippi.♦

Do himno
ao Pirimpimpín

M.B.

Os profesores reclaman menos polémicas e máis discos
cun enfoque didáctico para traballar a música nas súas aulas.



A Barca de Santo Estevo, que xa
figura nalgúns mapas antigos (e
por suposto no Fontán á par das
outras barcas do Miño e do Sil),
chamouse tamén porto de En-
trambasaugas, en alusión ás do
Cabe e Sil. Era o paso natural do
mosteiro de Santo Estevo de Ri-
bas do Sil ás terras de Lemos.
Hai pouco reparamos en algo que
noutras visitas non albiscaramos:
dende o mosteiro vese na distan-
cia, que non é pouca, Monforte
de Lemos. O Padre Sarmiento
pasouna na súa viaxe a Galiza en
1745, que agora xa podemos ler
en versión galega na editorial
noiesa Toxosoutos. O venres 17
de decembro saíu de Santo Este-
vo para San Román de Moreda,
priorado de Samos: Catro leguas
de camiño. “Barca e nela pasei o
Cabe”, logo de baixar a costa de
Santo Estevo, anotou Sarmiento.
Non se excedía moito o célebre
monxe nos seus apuntes de rota
que transcribiu e estudou o fina-
do profesor Pensado.

A Barca naceu, pois, como
un enclave dos monxes bieitos
de Santo Estevo de Ribas de Sil
que cobraban os décimos e
arrendaban ou aforaban o servi-
zo da barca. Co tempo, da ini-
cial casa do barqueiro foi nacen-
do un curioso rueiro na aba do
monte coa súa fontiña popular
ao pé do camiño. Xusto no que
baixa ou sobe da ponte peonal e
antigamente do embarcadoiro
hai unha capela sinxela e peque-
niña, ben visíbel dende diversos
puntos. É a capela de Santa Isa-
bel, que celebra a festa o 7 de
xullo. Antes chamábase de Nosa
Señora da Barca. Nela encome-
daríanse os viaxeiros que
embarcaban pedindo ou agrade-
cendo unha boa travesía.

Hoxe, a falla da barca dou-
trora, unha ponte peonal de ci-
mento cruza o Cabe xusto antes
de este embocar no Sil estiñado
e masacrado polas hidroeléctri-
cas, comunicando co barrio da
Estación de Santo Estevo. Antes
seica houbo un pontillón de ma-
deira que levaba a riada e com-
pría repoñer a cada pouco. Xa
no Sil, engordado co Cabe, outra
airosa ponte de tres arcadas para
vehículos comunica a estación
cos Peares e con Santo Estevo e
as terras de Luíntra (pasando po-
lo encoro e o embarcadoiro do
catamarán) por unha estrada in-
fame que a medida que ascende
ofrece vistas excepcionais dos
canóns do Sil. Mais da Barca á
outra beira non se pode pasar en
vehículo.

Nunha ocasión accedimos ao
lugar por Sober e Anllo. Noutra
por Pantón e Frontón pasando
por Lornís e A Chaira (antigo po-
boado da empresa hidroeléctri-
ca) até a estación. Ollada dende
Frontón, da estación fronteira de
Santo Estevo, mesmo do con-
vento (hoxe parador) ao lonxe, o
lugar da Barca ofrece unha pin-
toresca visión no seu enclave
ben orientado ao poente. Mais a
aldea non ten acceso directo para
automóbiles, co seu estreito sen-
deiro de pedra entre as casas. A

pista que baixa de Anllo beirea e
morre xusto diante da capela.

Isaac Rielo, no seu libro so-
bre a historia e a fidalguía de
Pantón que xa teño citado algun-
ha vez, dedícalle un espazo á
Barca dentro da parroquia de
Frontón, á que pertenceu até o
1891 en que o bispo decidiu que
se integrara na de Santo Estevo
de Anllo no concello de Sober.
Porén, na administración muni-
cipal parece que segue a perten-
cer a Pantón. Unha veciña de
idade lembra que na súa casa
contábase o caso de cando pasa-
ron a enterrar un defunto para
Frontón e a barca envorcou pa-
rando no río os ocupantes da em-
barcación, caixa co defunto in-
cluída. Quizais nese accidente
estivese o motivo do cambio de
parroquial. Non debía ser traba-
lloso nin nada levar a enterrar un
defunto da Barca a Frontón! Lo-
go do paso da barca había que
subir a caixa por aqueles cami-
ños pinados e penosos. Claro que
para o cemiterio de Anllo tamén
había que gabear por un camiño
estreito antes de poder pasar os
automóbiles.

Rielo recolle as condicións

dos contratos de arrendamento
da barca (o máis antigo de 1438)
da obra de Duro Peña sobre o
mosteiro. O paso entre Santiste-
vo e Frontón realizábase en dúas
quendas, facendo A Barca de in-
termedio. Primeiro cruzábase o
Sil e logo o Cabe, e viceversa á
volta. Nalgúns documentos vese
que o aforaban por metades a
dous barqueiros diferentes. A
máis do pagamento en especie
(no que non faltaban as anguías,
para o que debía haber os seus
caneiros) tiñan a obriga de pasar
gratuitamente “ao senor abade
do dito mosteiro et ao prior,
monjes et convento, et a seus
omees e moços e famylares do
dito mosteiro et abade de hun
cabo para o outro et do outro pa-
ra o outro cada et quando que
acontesça de pasar, de noyte ou
de dia, sen salario nen dineiro
nengún que vos por elo levedes;
outrosy que pasedes aos foreyros
et vasalos et amigos do dito mos-
teiro por dia de Santo Estevo et
por Nadal et por Páscoa Florida
quando vieren en prol ou con
presentes ao dito don abbade,
prior e monjes e convento sen di-
neiro e sen salario nengún de

viida et de volta cada que se aca-
escer por estas santas festas”, tal
como se le nun documento de
1438 nun galego delicioso ante-
rior á imposición do castelán coa
monarquía dos “Católicos”.

A ponte peonal facilitou o
contacto coa estación de enfron-
te. A estación leva o rótulo de
“San Esteban” máis está na pa-
rroquia de San Xoán de Frontón
e no concello de Pantón. Hai alí
tres ou catro casas e unha taber-
na, mais o que destaca son tres
grandes almacéns de e para o ci-
mento, que ficaron de cando a
construción do inmediato encoro
de Santo Estevo que aínda debeu
comer ben de toneladas del, e
sorprenden un pouco naquel
contorno. O lóxico sería que re-
matada a súa función fosen de-
rrubados, mais lonxe diso seica
foron postos á venda e mercados
por veciños que os utilizan de
garaxe e outros usos. Iso é o que
nos din dúas viciñas maiores que
descansan do paseo. Quéixanse
que cando hai un enfermo na
Barca teñen que sacalo nunha
cadeira até a pista. Falamos de
infraestruturas e necesidades pe-
rentorias mais ningunha das dúas
ten claro a que concello perten-
cen. Unha di que votan para So-
ber mais a outra di que hai papeis
que teñen que arranxar en Pan-
tón. Nun mapa actual deste con-
cello vese que o límite non o fai
aquí o río Cabe senón que colle
un anaco da outra beira co lugar
da Barca. Os visitantes ficamos
coa dúbida diante do desacordo
das veciñas. Dun lado e doutro a
alcaldía está en mans do PP, coa
diferenza que en Sober as mans
son de muller.

Acercámonos á taberna da es-
tación a mollar a palleta que na
Barca non a hai. Dous paisanos
que pasaran a ponte antes ca nós
ollámolos logo arriba, na taberna,
con outros e cando dispoñen mon-
tar unha partida de tute un deles
di: “E logo, como vai ser? Os da
Barca contra os da estación!”.
Pois iso, cada un cos seus.♦
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Farruco Graña
‘É unha novela
contra o feísmo,
pero escribina
hai vinte anos’

M.B.
Vén de presentar a súa pri-
meira novela baixo o título
O bosque de Nadgor. Que
se agacha detrás?

Agóchase a necesidade
de imaxinar as cousas doutra
maneira e non resignarse co
que está a suceder. É unha al-
ternativa, claro está literaria,
centrada no plano das ideas.
A obra escribina en 1985,
cando cheguei a Compostela
para iniciar os meus estudos
universitarios. Era unha dé-
cada no que a miña vila, Car-
ballo, sufriu unha presión ur-
banística moi forte. Anos an-
tes, xa coa democracia, co-
mezáranse a ver aberracións.
Permanecía ese medo da di-
tadura a protestar e revelarse.
Destruíronse símbolos iden-
titarios da vila e, en ocasións,
foron suplantados por moles
de formigón. A novela pre-
senta esa preocupación esté-
tica, pero ten ademais un
transfondo sociopolítico. 

Recréase nas descri-
cións da aldea, as paisaxes
naturais, por veces con
certa nostalxia.

Se ben os meus pais son
xente de aldea, formaron par-
te desa vaga que migrou ás
vilas. Eu xa nacín alí. Vivia-
mos nas aforas da vila, cos
servizos urbanos e a horta de-
trás da casa, pero xa lonxe do
Carballo dos meus pais. Ide-
aliceino. Se cadra idealiceino
en exceso, pero responde a
un momento determinado da
miña vida e ás sensacións
que experimentaba daquela e
quixen respectalos.

Que ten a novela da súa
vila natal, que ten de auto-
biográfico? 

Presteille matices e viven-
cias aos personaxes pero non
hai intención de que ningún
me reflicta. Un exemplo é o
nome dun dos personaxes,
Martín López. Ese foi o meu
nome en Londres cando traba-
llei na construción. Recomen-
dáronme inventarme un nome
que soara español para identi-
ficarme. Escollín ese.

O feísmo é o fío condu-
tor, pero a medida que se
avanza na lectura saen a
luz outros temas.

O conflito lingüístico,
desidia política, a necesida-
de de participación na vida
social... Tirei do fío do feís-
mo pero non renuncie a ou-
tros ámbitos.♦

Polos Camiños da Terra Xesús Torres Regueiro

A Barca de Santo Estevo

O Cabe entrégase aquí ao Sil. Á dereita o lugar da Barca coa capela.                                                                         BARAXEIR O

BARAXEIR O
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En Mazaricos
FRANCISCO CARBALLO

ARomaxe de galegos
cristiáns do 8 de
setembro, no

piñeiral á beira do
santuario da Virxe do
Monte (en Mazaricos),
constitúe un
acontecemento histórico e
relixioso da Galiza. 

Por trixésima vez se
reúnen católicos galegos á
convocatoria da
asociación Irimia, nunha
romaxe anual. Esta no
concello de Mazaricos. E
sublíñoo, porque alcalde e
colectivos do concello se
fixeron presentes, deron
axudas de terreo e
instrumental importantes. 

A celebración foi toda
unha aposta de avance na
enculturación da fe
cristiá: un proceso lento,
difícil, preocupante,
azaroso, exitoso. Medir
tal esforzo de referencia a
Xesucristo, ás liñas
pastorais do concilio
Vaticano II, ás
indicacións inéditas do
concilio pastoral de
Galiza e á busca grupal
de Irimia, resulta
gratificante: houbo, en
Mazaricos, calma,
reflexión, reverencia,
fame de acerto. Esta
aposta enculturadora é
necesaria, é urxente:
benaventurados os que se
abren á esperanza e a fe
en Xesús Cristo! Os tales
encontrarán paz e acerto
no camiño. 

A importancia desta
romaxe non é medíbel só
co compás teolóxico.
Fálalles aos galegos e ao
mundo. A multitude
asistente veu cos fillos,
cos mozos, cos avós.
Mais dominaba a familia
moza con nenos. Esa
familia de galegos que
optan, que traballan e
educan na alegría dun
país a atoparse a si
mesmo. Cuns nenos que
falan galego e portan
signos de Galiza. Un
sector do pobo que se
sabe libre e creador de
futuro. 

Alí, en Mazaricos e
logo no miradoiro de
Carnota, fronte a un mar
inmenso dunha ría alta
inmensa, resoaba a mel:

Acharte presente na vida,
fiarme de ti sen te ver, 

Levar unha luz acendida,
querer e deixarte querer. 

Abrirche, se petas na porta,
deixarte sentar no meu lar. 

Saber o que oirte me aporta,
quedarme contigo a velar.

E, logo de oito horas
de compaña, sol, terra e
mar, voltar por todos os
camiños do país cara a
sermos igrexa e canción.♦

A flor de sándalo, bambú e loto déronlle fra-
grancia á lingua portuguesa asentada en
Goa, Macau e Timor por aqueles navegantes
que cruzaron “por mares nunca de antes na-
vegados” (Camões, dixit). No contexto lin-
güístico e literario destes territorios lusófo-
nos xurdiron varios literatos que foron erixi-
dos a unha categoría portentosa na lingua
emprestada por Portugal. Esta lingua tamén
foi receptora de varios elementos estéticos
vindos da rasa filosofía oriental, do mito e
das crenzas relixiosas. Son estas parte das
credenciais da literatura de expresión portu-
guesa. Este foi o vencello entre Oriente e
Occidente que serviu de vehículo comunica-
tivo para moitos encontros e, tamén, desen-
contros.

Aínda que as linguas foron empregadas
polos sistemas coloniais como arma separa-
dora e na que se intensificaron agresións e
promoción de castes cuxa atracción e separa-
ción as máis das veces foi a lingua. Pois esta
estaba en función dos intereses coloniais.
Mais o patrimonio literario en lingua portu-
guesa en Goa, Macau e Timor é un legado de
moitos compoñentes para estimar e, en todos
os casos, para conservar. Conservar equivale
a respectar as manifestación orixinais dos na-
turais que se dan neses territorios asiáticos.

Somos conscientes de que a regresión no
uso da lingua e da escrita provoque un fatal
esquecemento. Así o contemplamos no caso
de Goa, desde a súa integración forzosa por
parte da India en 1961. Hoxe, con mais de
40 anos de anexión, podemos ollar a desfei-
ta dun patrimonio cultural e literario impor-
tante en lingua portuguesa, digno de non
deixalo estragar e que se debe conservar por
medio de convenios culturais entre Portugal
e a India, estabelecendo unha dinámica di-

plomática fluída entre estes dous países. De
todos os xeitos, Goa conta cunha interminá-
bel nómina de escritores indios que tiveron
como lingua propia o portugués, Paulino Dí-
az foi un exemplo de gran valor literario que
transbordou os acentos do brahamanismo á
poesía portuguesa.

O caso de Macau preséntasenos ben dis-
tinto ao de Goa, dado que en 1999 pasou a
integrarse a China, con status especial. Pe-
chouse así un ciclo de mais de quiñentos
anos de permanencia colonial. Aínda que a
maioría dos macaenses non consideraban a
Portugal como unha potencia colonizadora.
En Macau desenvolveuse unha literatura au-

tóctona substanciada no chinés, dándolle así
unha distinción ao portugués e, tamén, ao
crioulo que os macaenses definen como
“Patois” ou “papiaçan”. O círculo portugués
de Macau contou coa presenza do poeta por-
tugués Camilo Pessanha, que non pasou de-
sapercibido no mundo literario chinés e que
el nunca tentou ignorar certas influencias da
filosofía chinesa e que podemos detectar na
súa obra literaria.

Timor, colonia portuguesa desde o sécu-
lo XV e colonizada por Indonesia de 1975 a
2002, conta cun legado cultural e literario en
portugués que non podemos deixar de ex-
plorar e cultivar. Das súas manifestación lu-
sófonas non deixaremos de ignorar grandes
vultos da prosa e da lírica como foi Rui Ci-
naty, Fernando Sylvan, Jorge Lauten, Borja
da Costa, considerado o poeta nacional de
Timor, autor do himno nacional e asasinado
polo exército indonesio. Mencionemos só
de pasada a Xanana Gusmão, dado que me-
rece un capítulo á parte, fundador da Frente
Timorense de Libertação Nacional (FRETI-
LIN), preso nas cadeas indonesias e unha
vez declarada a independencia de Timor foi
elixido como o primeiro presidente de Ti-
mor. É considerado como o pai da Patria e
fundador da nación timorense. Estamos a fa-
lar do líder, mais teremos que valorar o po-
eta, o narrador e o pintor que, nestes tres có-
digos creativos merece que un se mergulle,
alén do home político, no inmenso cultiva-
dor dunha escrita épica e solidaria que vén
conformar outra das referencias literarias
máis esixentes coas que conta a lusofonía. O
seu poemario Mar Meu é un dos grandes li-
bros da literatura timorense. Cómpre, pois,
entrar de cheo no país que fixo ao home e no
líder que independizou a Timor.♦

ECOS LUSóFONOS
XOSÉ LOIS GARCÍA

Xanana Gusmão.

Sándalo, bambú e loto

A  N O S A  T E R R A

O Porriño
1936

Xosé Ramón Paz Antón

A represión sobre o movemento obreiro e as

organizacions políticas da Fronte Popular no

Porriño é estudada nas distintas facianas.

Relaciónase un ronsel de persoas asasinadas,

fusiladas, encarceradas, exiliadas, fuxidas ou que

padeceron represalias, sacando á luz os seus

nomes, biografías, lugares da morte e outros datos.

Verín baixo
o franquismo

A represión do 36 ,
a resistencia e a guerrilla

Xerardo Dasairas Valsa

Foron demasiados os anos nos que en Verín e

comarca se mantivo un torto silencio, nunca

pactado, sobre todo o acontecido despois do

alzamento militar de 1936. A historia e as vítimas

xorden neste libro con vigor e razón para elucidar

feitos até o de agora só coñecidos polos seus

protagonistas e nunca contados publicamente.

Memorias de Marcelino
Fdez. Prada

Un a lca lde socia lista e
revolucionario

Francisco Xavier Redondo Abal

Alcalde de Ribas de Sil no 31, revolucionario no 34 e

resistente en xullo do 36 contra os golpistas. Tras fuxir

estivo como un morto vivinte até 1939; denunciado, foi

detido e xulgado en consello de guerra en 1941 e

condenado a morte. En prisión escribiu un diario que

agora axuda a deconstruir o silencio que se abateu

sobre a súa figura e, tamén, a de moitos galegos.



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

PEDRO DOBAO
Mostra as súas esculturas
no Mosteiro de Sagoaza.

■ MÚSICA

DELUXE
Xoel López fai un repaso
polo último disco, Fin de un
viaje infinito, este venres 14.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle De-
seño Gráfico, packaging e
publicidade, mostra ao re-
dor do grafismo da conser-
veira desde o s. XIX até a
década dos oitenta do XX.
até fin de mes.

CariñoCariño
■ MÚSICA

COMPAÑÍA DO RUÍDO
O grupo ribeirán animará

coa súa música o venres 21
no Chiquilicuatres.

ChantadaChantada
■ MÚSICA

PACÍFICO
Vai dar un concerto este sá-
bado 15 na sala Mogay.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

MARTÍNEZ OCAÑA
As súas pinturas poden
ollarse, até o 31 de outubro,
no Claustro Barroco do
Mosteiro.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ALÉN
O venres 14 ás 20h30
Claudio Rodríguez Fer
presenta na galería Ana Vi-
laseco este libro, con poe-
mas en galego de José
Ángel Valente traducidos
ao castelán por César An-
tonio Molina, acompaña-
dos de cinco gravados de
Leopoldo Nóvoa.

■ EXPOSICIÓNS

ESTO NON É
UNHA BROMA
Os 6 artistas deste proxec-
to, que podemos ollar du-
rante setembro no MACUF,
coinciden no emprego do
humor ou da ironía como
estratexia creativa.

100 CARTACES
A Fundación Barrié pre-
senta, até o 24 de novem-
bro, esta mostra organizada
en colaboración co Museo
do Deseño de Zurich, na
que se recolle unha coidada
selección de significativos
anuncios icónico-escritu-
rais do século pasado.

PAPERBACK.
EDICIÓNS BARATAS
Proxecto no que participan
o CGAC, o MARCO e a

Fundación Luís Seoane,
que é onde o podemos apre-
ciar até este domingo 16, a
desenvolver durante tres
anos e que, ademais da fun-
ción expositiva, pon en
marcha un centro de docu-
mentación, obradoiros de
comunicación e edición,
ademais de realizar unha
profunda análise sobre a
edición como soporte da
creación artística. Tamén
aquí podemos valorar o pro-
xecto-edición –La Cosa e
Memoria de La Cosa– que

o catalán Francesc Ruíz fi-
xo durante xullo e agosto do
pasado ano: un xornal que,
a medio do cómic, reflectiu
distintas historias relaciona-
das coa cidade. E aínda
máis: How soon is now? é
unha mostra de artistas
conscientes de que o nexo
entre realidade e utopía es-
vaeceuse do imaxinario so-
cial; as obras de Mathias
Poledna, Ryan Gander,
Jenny Perlin, Mario García
Torres, Alexander Gutke e
Lisa Oppenheim relació-

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

Xerais publica de novo, 20 anos
despois, Bretaña, Esmeraldina,
unha longa novela coa que o seu
autor, Xosé Luís Méndez Ferrín,
culminou unha excelsa carreira
como narrador. Nesta nova edi-

ción, dentro da colección ‘Clási-
cos’, as notas e a introdución co-
rren a cargo de Anxo Angueira,
cuxa orientación axuda a desvelar
os nós máis ignotos desta com-
plexa e impresionante novela.♦

Clásico de FerrínClásico de Ferrín
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com
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☞ DORAEMON E O
PEQUENO DINOSAU-

RO. Nobita e Doraemon atopan
un ovo dun dinosauro autócto-
no do Xapón. O animaliño con-
vértese na atracción de veciños
e programas de televisión, até
tal punto que os seus descubri-
dores deciden devolvelo á
prehistoria. Mais antes terán
que loitar contra un grupo de
cazadores de réptiles.

☞ A XUNGLA 4.0. John
McClane ten a misión de

deter un hacker buscado polo
FBI. Mais sen querelo, volve
meterse nunha lea de primeira:
un plan para atacar as redes da
internet nos EE UU. Acción
para o cuarto título dunha saga
que fai os 20 anos cun Bruce
Willis igual de retranqueiro e
cheo de feridas.

☞ AMOR E OUTROS
DESASTRES. Jacks é a

conselleira sentimental do seu
grupo de amigos. Convencidos
de que o amor verdadeiro ten
moito a ver coas comedias ro-
mánticas, deberán cambiar as

súas mentalidades para chegar
a coñecer o cariño real. De pro-
dución franco-británica.

☞ DEATH PROOF. No-
vo filme de Quentin Ta-

rantino, homenaxe ás sesións
duplas do cinema da década do
1970. Kurt Russell é un asasi-
no de mulleres que usa o seu
coche coma mortífera arma.
Mais un grupo de rapazas aleu-
tas vai poñerllo ben complica-
do nesta ocasión.

☞ A CARTA ESFÉRICA.
Coy (Carmelo Gómez) é

un ex capitán idealista que pron-
to se verá arrodeado de persona-
xes sen escrúpulos, como Tán-
ger (Aitana Sánchez-Gijón) que
loitan por recuperar os restos do
Dei Gloria, un buque afundido
fronte a Cartagena no século
XVIII. Adaptación de Imanol
Uribe da novela homónima de
Arturo Pérez-Reverte.

☞CAÓTICAANA. Reen-
contro de Julio Médem

coa experimentación visual e
narrativa. Ana é unha aspirante

a artista que consegue vivir os
recordos doutras mulleres, tanto
no presente como no pasado.
Homenaxe do director vasco á
súa irmá Ana, xa falecida.

☞ESTRADAAO INFER-
NO. Unha parella de uni-

versitarios é vítima da persecu-
ción dun psicópata cando atrave-
san o Estado de Novo México.
Filme de terror feito cos vimbios
da road movie, con grandes do-
ses de ferralla e sangue.

☞ O CLUB DOS SUICI-
DAS. Un grupo de tera-

pia da seguridade social para
persoas que tentaron suicidarse
dá pé á creación cun club cuxos
membros deben matarse os uns
aos outros. Comedia negra es-
pañola protagonizada por Fer-
nando Tejero e Lucía Jiménez.

☞ A DERRADEIRA LE-
XIÓN. A vida do empera-

dor romano Rómulo Augusto
está en perigo por mor da trai-
zón dun xefe bárbaro. Para axu-
dalo precísase da IX Lexión de
Bretaña, que coñece os segredos

da maxia antiquísima dos celtas.
Cinema de aventuras que volta
ao mito de Excalibur.

☞ SIGO COMA DEUS.
Un congresista que se

acaba de mudar a Virginia reci-
be a visita de Deus (Morgan
Freeman), que lle encarga cons-
truír unha arca. Peripecias cómi-
cas e situacións imposíbeis para
esta secuela de Coma Deus.

☞ O ULTIMATO DE
BOURNE. Unha nova

xeración de asasinos profesio-
nais ten como misión acabar con
Jason Bourne. Nunha misión
suicida pola propia vida, e em-
purrado pola vinganza, o axente
tentará chegar aos seus antigos
xefes e liquidalos. Cinema de
acción para adictos da saga.

☞ HARRY POTTER E A
ORDE DO FÉNIX. O fa-

moso mago está a piques de ser
expulsado do colexio Hogwarts
grazas a unha conspiración pre-
parada polos seus inimigos. Coa
axuda dos seus compañeiros de-
berá restaurar o seu prestixio.♦

CarCarteleirateleira

O programa cultural do
Xacobeo, con máis de un
cento de espectáculos e
actividades nas vilas dos
camiños de Santiago, vai
chegando ao seu fin. No
CAMIÑO PRIMITIVO pode-
remos gozar o sábado 15
en GUNTÍN con maxia,
conteiros e monologuis-
tas. Na VÍA DA PRATA te-

remos o vindeiro venres
21 a Mofa e Befa en VI-
LAMARÍN. O CAMIÑO
PORTUGUÉS conta o sába-
do 22 en VALGA cun es-
pectáculo de maxia; e o
domingo 23 coa Banda
de Música de Salceda
en VILABOA. Máis infor-
mación en www.xaco-
beo.es.♦

VVai de Camiñoai de Camiño

Mofa e Befa.

A peza As últimas lúas, dirixida por Xulio Lago e in-
terpretada por Ernesto Chao, Rosa Álvarez e Artur
Trillo, represéntase este xoves 13 ás 21h no teatro Prin-
cipal de SANTIAGO DE COMPOSTELA; o sábado 15 teré-
mola na Casa da Cultura de ORDES.♦

CloserCloser
Esta obra de Patrick Marber, dirixida por Mariano Barro-
so e protagonizada por Belén Rueda, xunto con José L.
García Pérez, Sergio Mur e Lidia Navarro, abre a tempora-
da no Centro Cultural Caixanova de VIGO este venres 14
e sábado 15 ás 20h30. O domingo 16 poderemos contem-
plala no C.S. Caixanova de PONTEVEDRA ás 21h; no teatro
Rosalía de Castro da CORUÑA o venres 21 e sábado 22 ás
20h30; e no Auditorio Municipal de Narón ás 20h o do-
mingo 23. Entradas á venda en www.caixanova.es.♦

LagarLagarta, Lagarta, Lagartata

Belén Rueda.

O venres 14
na CORUÑA

preséntase
un libro con
poemas de
José Ángel

Valente.

Podemos
ollar na

Fundación
Barrié da
CORUÑA

unha
escolma de

anuncios
icónicos

do século
pasado.



nanse entre si polo seu ca-
rácter cinemático.

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
presenta, até finais de ano,
unha mostra sobre a pintura
máis gozosa e creativa do
propio Luís Seoane, que for-
ma parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se traza-
rán as liñas do seu traballo. 

■ MÚSICA

DON PASQUALE
Dentro do LV Festival de
Ópera poderemos gozar es-
te venres 14 ás 20h30 no
Palacio da Ópera do clasico
de Gaetano Donizetti, nun-

ha produción do Teatro Co-
munale de Bologna, con
Patrizia Ciofi, Celso Albe-
lo, Fabio Capitanucci e
Gorgio Surian, acompaña-
dos pola Orquestra nova
da Sinfónica de Galiza e o
Coro da O.S.G, con Stefa-
no Vizioli na dirección de
escena e Marcello Panni na
musical. As entradas poden
adquirirse no 902 434 443
ou en www.caixagalicia.es.

CONCHITA
Esta banda presenta o seu
primeiro disco Nada más,
nun concerto xunto con
Pignoise e El mentón de
Fogarty, o vindeiro sábado
15 no Coliseum.

■ TEATRO

UNA NOCHE
CON EL BRUJO
O recoñecido actor español
Rafael Álvarez representa
o seu espectáculo este xo-
ves 13 e sábado 14 ás 21h
no teatro Rosalía.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

FEDERICO LOJO
Até o 29 de setembro pode-
mos coñecer a súa mostra
fotográfica Soledad y otras
obsesiones na galería Sar-
gadelos.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

VELAÍ A MULLER
A Biblioteca Provincial ex-
pón diversos retratos e poe-
mas de escritoras galegas.

■ MÚSICA

X RECOLLEITA
No Clavicémbalo, mes adi-
cado á xente da cultura de
Lugo, neste ano cunha lem-
branza especial para Ictus,
este xoves 13 poderemos es-
coitar o black metal de
Barbarian Prophecies; o
venres 14 o heavy de Estre-
lla Negra; o sábado 15 esta-
rá o pop-rock de Ian; o mér-
cores 19 o rock de El Adefe-
sio; e o vindeiro xoves 20, o
indie-rock de Deep Going.
Todos o concertos ás 23h.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

CÉSAR PRADA
Até este sábado 15 no Cas-
telo presenta os seus óleos
na mostra No ronsel da au-
ga está a vida.

OrOrosooso
■ EXPOSICIÓNS

ART NATURA
ADEGA organiza a mostra
Pola defensa da Rede Natu-
ra galega. Pola defensa do
medio natural galego, na que
se nos achega ás obras de
máis de un cento de artistas e
literatos galegos para expre-
sar o compromiso do mundo
da cultura coa conservación
do patrimonio natural. Pode-
remos visitala até este sába-
do 15 no Edificio de Servizos
Múltiples de SIGÜEIRO.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

ÁFRICA
DESDE O CORAZÓN
Así lle chama Nicolás á súa
mostra de pintura que pode-
mos contemplar na galería
Visol até o 29 de setembro.

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As obras do prestixioso
premio de Wildlife Photo-
grapher of the year 07, re-

coñecido como o máis im-
portante do mundo, organi-
zado pola BBC Wildlife

Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, nas que non só se va-

lora a beleza formal senón
tamén a crueldade e os pro-
blemas de conservación da
natureza, pódense admirar
no C.S. Caixanova até o 7
de outubro.

POLA PORTA GRANDE
A obra de Ignacio Goitia
exponse na galería Marisa
Marimón até finais de se-
tembro.

PoioPoio
■ ACTOS

POETAS NA RÚA
O domingo 16 poderemos
escoitar, a partir das 18h30
en COMBARRO, o recital de
Iago Castro, Brais Gonzá-
lez, Oriana Méndez, Silvia
Penas, Óscar Antón Pérez,
Elvira Riveiro, Xabier Xil
Xardón e Isaac Xubín, to-
dos eles poetas pertencentes
ás Redes Escarlata, que se-
rán presentados por Rosa
Aneiros e acompañados po-
la música de Tino Baz.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

EL PASO. POÉTICA E
INFORMALISMO
Conmemorativa do 50 ani-
versario do nacimiento del
grupo El Paso (1957), in-
clúe 60 obras deste movi-
mento intelectual e artísti-
co. Obras de Canogar, es-
culturas de Pablo Serrano,
creacións de Viola, Juana
Francés e Saura, para re-
matar con esculturas de
Chirino e óleos de Antonio
Suárez. No Centro Social
Caixanova até o 14 de outu-
bro onde ocupa as tres salas
de exposicións.

PorriñoPorriño
■ ACTOS

ROTEIRO DIDÁCTICO
POLO LOURO
Malia á prresión á que foi
sometido o río Louro con-
serva un bosque de galería
de amieiros dos máis im-
portantes do país. A Conce-
llaría de Medio Ambiente
organiza un Roteiro didácti-
co polo río Louro este sába-
do 15, con saída desde a
Praza do Concello ás 9h30 e
coa volta programada para
as 13h. Para participar com-
pre apuntarse no telf. 986
335 000 pois as prazas están
limitadas a 30. O Ecosiste-
ma e As súas árbores serán
os contidos a tratar.
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A grande artista galega vai estar no
Mercart de Música Viva de VIC
nun concerto no cinema Vigatá, es-
te venres 14 ás 00h45. O sábado 15
poderemos escoitala ás 22h30 na
Praza do Concello de PADRÓN.♦

Pé na EstradaPé na Estrada

Despois do éxito da primeira edición, a Concellaría de Mocidade estraden-
se volve organizar este Festival Multicultural. Desta volta será o sábado 22
de setembro na Carballeira Municipal e os grupos participantes Pé de boi,
da Ulla; Oito nun Piso, de Ribeira; Compañía do Ruído, tamén de Ri-
beira; e La Fritanga de Colombia, de Madrid. A entrada será de balde e
dispoñen de zona de acampada e pulpeiro para os que queiran picar algo.♦

PopXiriaPopPopXiriaPop
A cervexaría Dublín de CARBALLO acolle, o vindeiro venres 21 desde as
22h, o concerto en directo de Bap Kennedy, La Granja, The Runa-
rounds e Portrait; o sábado 22 poderemos escoitar a The Pirates, Los
Chicos, Tin Solider Band e The Right-Ons. A entrada diaria ten un pre-
zo de 10 euros, e o bono para dous días de 15.♦

UxíaUxía

A festicultura chega unha
vez máis a ALLARIZ, do
venres 14 ao domingo 16,
con música, proxeccións
audiovisuais, mercadiños,
espectáculos, cursos de
percusión e malabares,
etc. Para conmemorar o
seu quinto aniversario, o
festival terá este ano entra-
da de balde, e organizarase
en dous espazos diferen-
tes: durante o día na Praia

de Acearrica, onde tere-
mos a artistas da talla de
Cigano & Cia, Pablo
Trasno, Malabreikers;
Espíritu Santuka, Os Ve-
raneantes, A magnifique
bande des hommes sans
medo, O leo i Aremecag-
hona, Bloco da Baliza,

Kumpanía Algazarra,
Miñor Swing, Bumtaka,
Pista 5, Sherpah, ou Cu-
chufellos; e durante a noi-
te, no Campo de Vilanova,
con Sonoro Maxín, Ban-
da Potemkin, Os 3 tre-
bóns, Os Festicultores
Troupe, Pulpiño Vias-

cón, Telephunken, DJ Ju-
lius is Possible, DJ Max
Doblhoff, Anonima No-
volari, Percubaba, Blas-
ted Mechanism ou Silico-
ne Soul. O programa de
actividades completo pode
consultarse en www.reper-
kusion.com.♦

ReperkusiónReperkusión
Tras pasar por London,
Boston, Singapur, Sídney
e Berlín está na Galiza
–na súa única parada no
Estado– esta impresio-
nante mostra sobre a fa-
mosa triloxía filmica diri-
xida por Peter Jackson,
baseada no clásico de Tol-
kien. Até este domingo
16 de setembro podere-
mos admirar na sedes da
Fundación Caixa Galicia

da CORUÑA e SANTIAGO
DE COMPOSTELA as ma-
quetas, traxes, bonecos
dos personaxes, cadros,
material multimedia inte-
ractivo e o mítico anel. De
12 a 22h de luns a domin-
go, por 2 euros para unha
sede e de 3 para as dúas;
ademais está disponíbel O
pase do anel por 10 euros
que permite o acceso libre
ás dúas instalacións.♦

O señorO señor dos aneisdos aneis

Banda Potenkim.

Compañía do Ruído.

Federico
Lojo expón

na galería
Sargadelos
do FERROL.

Nicolás
mostra a
súa pintura
na galería
Visol de
OURENSE.

Ferros
atopados,
escultura
de Pablo
Serrano que
forma parte
da mostra
El Paso.
Poética e
informalismo,
actualmente
no C.S.
Caixanova de
PONTEVEDRA



■ MÚSICA

FESTAS DO CRISTO
O venres 14 ás 23h na Praza
de San Sebastián celébrase
o concerto heavy gótico co-
as bandas Esenia, In-verno
e Extramonio; o sábado 15
estará ás 22h no Parque do
Cristo (no Pavillón Munici-
pal, de chover) a orquestra
folc viguesa Sondeseu.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

EUGENIO CABALEIRO
Podemos visitar a mostra Os
camiños de Santiago até este
domingo 16 na Casa da Torre.

RianxoRianxo
■ MÚSICA

FESTAS
DA GUADALUPE
Desde o venres 7 véñense
celebrando as Festas de
Guadalupe. Aínda chega-
mos ao Feirón Mariñeiro,
este xoves 13, no que desta-
can as orquestras Panorama
e Marbella, e, o venres 14,
temos a Festa da Espuma
e o fin de festa coas orques-
tras Cinema, Alkar e a Or-
questra da Televisión, co
canto final da Rianxeira.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

50 ANIVERSARIO
A Biblioteca Municipal está
de celebración e acolle unha
mostra conmemorativa que
podemos visitar até o luns 17.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL FACAL
Até o domingo 30 podemos
admirar a obra deste magní-
fico artista no Museo do
Gravado en ARTES.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

SAN XULIÁN
O Mosteiro acolle a mostra
permanente Historia de dú-
as restauracións 1880-
1951, que podemos ollar de
luns a venres de 10 a 12h30
e de 16h30 a 18h30.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

MUDO
Neste ciclo con música en di-
recto podemos ollar o sábado
15 ás 21h no teatro Principal
a fita Amanecer, de Mur-
nau; o domingo 16 á mesma
hora proxéctase El Presiden-
te, de Dreyer; o luns 17 Lu-
ces de la ciudad, de Cha-
plin; o martes 18 El maqui-
nista de la general, de Bús-
ter Keaton; e o mércores 19
El Chico, de Chaplin.

■ EXPOSICIÓNS 

CUESTIÓN
XERACIONAL
Esta mostra de perto de 30

pezas e unha ducia de vídeos
procedentes de artistas na-
cionais e estranxeiros nados,
na súa maioría, na década
dos 60, pódese contemplar
no CGAC. No mesmo lugar
temos A batalla dos xéneros,
un proxecto que pretende
analisar, desde unha perspec-
tiva actual, a produción de
artistas e teorías que desde
mediados os anos 70 se invo-
lucraron na tarefa de analisar
as convencións de sexo. 

TRIÁLOGOS
A galería SCQ acolle, até
este venres 14, esta mostra
conxunta de Carlos Rial e
Miguel Ángel Tornero.

FUNDACIÓN GRANELL
Ofrece, até este sábado 15,
unha mostra composta por
unha selección de debuxos

de Philip West, a maioría
deles pertencentes a unha se-
rie de alto contido erótico re-
alizada no ano 1978, xunto
cunha pequena escolma de
óleos sobre a mesma temáti-
ca. No mesmo lugar pode-
mos contemplar até o mérco-
res 26 a colectiva Incons-
cientes para unha xeografía
onírica, con artistas surrea-
listas do sur de América que
operan a través da platafor-
ma de internet Sonámbula,
como Pastor de Moya, Rick
Lina ou Konrad Zeller.

CAMIÑOS DA ARTE
Esta colectiva de pintura e
fotografía con obra de Víc-
tor Casas, Ramón Astray,
Sabela Arias, Lydia Gor-
dillo ou Maribel García
Mingo pode visitarse na
galería Sol & Bartolomé até
o 18 de outubro.

GRANELL
Até final de ano temos no
segundo andar da súa fun-
dación a mostra A ortogo-
nalidade dos soños: debu-
xos / construcións de Eu-
genio Granell.

X.M. TOMÉ
Mostra que recolle, por pri-
meira vez, unha antolóxica
da súa obra composta por 66
pezas de diferentes técnicas,
estilos e tamaños que permi-

tirán ver a evolución artísti-
ca deste pintor (1942-2005)
que chega a Santiago en
1960 para cursar estudos de
Medicina. Até o 8 de outu-
bro no Colexio de Fonseca.

CARME NOGUEIRA
E Apolonija Sustersic ex-
poñen no Duplo Espazo do
CGAC as súas obras até o 9
de decembro

MATEO MATÉ
Podemos visitar a mostra
Thanks-giving Turkey na ga-

lería Trinta até este sábado
15, na que o artista propón
unha reprodución dun pecu-
liar salón decorado con mo-
tivos militares, pretendendo
transmitir como o concepto
de camuflaxe se incorporou
a case todas as actividades
sociais da nosa época.

UWE GEEST
Arquitecto de profesión,
que vive en España desde
hai 40 anos –agora en Bar-
celona– crea as obras con
finas capas de pintura e are-

as, presentando un resulta-
do final de grande homoxe-
neidade. Na galería Sol &
Bartolomé (San Francisco
30) até o 18 de outubro.

SANTIAGODC
Un percorrido polas rúas,
construcións e arquitectu-
ras da cidade desde a meta-
de do século XIX até a ac-
tualidade. Na antiga sede
do Banco de España até o
30 de setembro. 

RONSEL DE ILUSIÓNS
As salas do Museo Pedagó-
xico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960) até o mes de
outubro.

■ MÚSICA

MIAH PERSSON
Dentro do VIII Ciclo de
Lied podemos escoitar, o
venres 21 ás 21h no Princi-
pal, a esta soprano acompa-
ñada ao piano por Roger
Vignoles.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS
DA BISBARRA
Esta XII Mostra inclúe tra-
ballos de fotografía, escul-
tura e gravados, que pode-
mos admirar até o domingo
30 no Castelo.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS PARDO
Os seus óleos e acrílicos per-
manecerán expostos no Café
Plaza até o domingo 30.

VVigoigo
■ ACTOS

CARLOS OROZA
Este xoves 13 ás 20h30 pre-
senta no MARCO o libro
Un sentimento ingrávido
percorre o ambiente, ilus-
trado por Antón Lamaza-
res, cunha lectura de poe-
mas do autor.

O POBO NON ESQUECE
A Asociación Viguesa pola
Memoria Histórica do 36
homenaxea, este sábado 15
ás 19h en Cabral, á altura
do colexio Marcote, a Mar-
cial Araujo Conde, Euge-

CAMPÁS E CAMPANEIROS
Os Chichisos organizan estas xornadas
que se celebran o sábado 15 e domin-
go 16 na igrexa parroquial de TOMEZA
en PONTEVEDRA. Os encontros come-
zarán ás 10h do sábado cun repique de
campás de chamamento aos partici-
pantes e a proxección do documental
Proceso de fabricación de campás do
Obradoiro Ocampo, de Rosa Mª Le-
de; ás 12h farase unha visita ao obra-
doiro de Badoucos, en ARCOS DA CON-
DESA (Caldas de Reis); ás 17h haberá
unha conferencia sobre A linguaxe
tradicional das campás, un exemplo
de patrimonio sonoro, por José Anto-
nio Fidalgo, profesor de Antropoloxía
na Universidade de Vigo; e as 18h30 o
párroco de Santo Tomé de Piñeiro
(Marín), Rubén Aramburu Molet, fa-
lará sobre A campá: son de espiritua-
lidade. O domingo 16 ás 17h o campa-
neiro de Tomeza, Gervasio González,
fará unha demostración dos diferentes
sinais e toques de campás; para rema-
tar ás 19h cunha merenda para os par-
ticipantes. Esta actividade dispón de
25 prazas que se poden reservar –por
10 euros– no teléfono 676 842 942.

XESTIÓN DE RELACIÓNS
A Fundación Barrié e a IESE de Na-
varra organizan o seminario Estilo

de dirección e carreira profesional,
orientado a dirixentes de organiza-
cións sen ánimo de lucro que desen-
volvan a actividade na Galiza e que
traballen preferentemente con colec-
tivos en situación de desvantaxe so-
cial. Nestas xornadas diferentes es-
pecialistas tratarán os temas da Xes-
tión das relacións e intelixencia
emocional: Aplicación ás ONG´s,
Estilos de dirección: O poder da de-
legación, ou Donos do noso destino:
Traxectoria Profesional e persoal.
O seminario celébrase o 8 e 9 de ou-
tubro na sé da fundación organizado-
ra na CORUÑA, e o 10 e 11 na de VI-
GO. O prazo de inscrición está aberto
até o 25 de setembro, dispoñéndose
de 140 prazas. Máis información en
www.fbarrie.org.

A REPRESIÓN FRANQUISTA
NA GALIZA
Co lema O dereito a saber, a liberda-
de de investigar, do 19 ao 22 de se-
tembro, celébranse no GROVE estas
xornadas de reflexión e debate nas
que intervirán, entre outros reputados
estudosos, Francisco Carballo, Xo-
an Carlos Garrido, Xosé Avelino
Ochoa, Ánxel Rodríguez Gallardo,
José Manuel Paredes Castañón,
Dionisio Pereira ou Isaac Díaz Par-

do. Ademais de numerosas conferen-
cias tamén se proxectarán documen-
tais, haberá actuacións e o sábado 22
ás 22h30 na Praza do Corgo o concer-
to da Brigada Vítor Jara e Ardentía.
Información completa en http://derei-
toasaber.blogaliza.org.

XVI O POETA AZUL
DE FERROL
A Sociedade Artística Ferrolana pro-
move este certame co fin de resaltar a
figura de Xosé María Pérez Parallé,
no que poden participar todas aquelas
persoas que o desexen, cun máximo
dunha composición por autor, que de-
berá ser orixinal e inédita, escrita en
lingua galega e de tema libre. O poema
enviarase á SAF (Apdo. de Correos
339, 15480 de FERROL) nun sobre co
lema Premio O Poeta Azul de Ferrol
no exterior, e cos dados do autor den-
tro, antes do 31 de outubro. O gañador
recibirá unha placa conmemorativa e
unha figura dun gaiteiro e o poema pu-
blicarase na revista Poesía Galicia.
Máis información no telf 981 356 705
ou en amboage56@hotmail.com.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
O Concello do PORRIÑO abre, a partir
do xoves 20, o prazo de matrícula para
o curso 2007/2008, onde se poñen a

disposición dos interesados os impre-
sos necesarios para efectuala. O centro
está aberto durante todo o mes de luns
a venres de 12h a 13h30 e de 17h30 a
20h para atender e dar información ao
alumnado e pais que o desexen. Ade-
mais de aulas de diversos instrumen-
tos, a Escola ofrece a posibilidade de
matricularse en cursos de Música e
Movemento (para crianzas de 3 a 7
anos) e Linguaxe Musical, no que
existen diferentes niveis adaptados ás
idades e coñecementos previos do
alumnado. Xunto con estes cóntase
coa posibilidade de inscribirse na Co-
ral Infantil e Coral Polifónica da Es-
cola, sen custo ningún. Máis informa-
ción no 986 338 052.

MACUF
O Departamento de Educación e Ac-
ción Social deste museo da CORUÑA
abre o curso cunha dupla oferta de ac-
tividades educativas en torno á exposi-
ción colectiva Esto non é unha broma.
O proxecto para Infantil e Primaria le-
va o título de Sementando, e o de Se-
cundaria Obrigatoria e Bacharelato
chámase Baixa Fidelidade. Os educa-
dores do Departamento efectuarán
adaptacións específicas para cada cur-
so e etapa. Máis información en
www.macuf.es.♦
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CONSELLARÍA
DE VIVENDA E SOLO

Convócase a concesión de bolsas
para o acceso en aluguer a vivenda
para estudantes de ciclos da forma-
ción profesional inicial. Poderán
solicitar as bolsas os estudantes que
durante o curso académico 2007-

2008 realicen estes ciclos formati-
vos en centros públicos e que teñan
que desprazarse máis de 60 quiló-
metros desde o seu domicilio fami-
liar ao centro de ensino. As solicitu-
des deberán presentarse antes do 7
de outubro de 2007. A orde pode
consultarse completa no DOG do
xoves 6 de setembro de 2007.♦

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

SonDeSeu
está este

sábado 15
nas Festas

do Cristo do
PORRIÑO.

Carlos
Oroza
presenta
libro este
xoves 13
en VIGO.



nio Arbones Castellan-
zuelo, Luís Balbatúa Zu-
beldia, Segundo Echega-
ray García, Adolfo Mor-
gade Pazos, Abraham
Muñoz Arconada e Ino-
cencio Taboada Montoto,
asasinados na zona polos
falanxistas ao mencer do 15
de setembro de 1936.

■ CINEMA

AU SUD DU CINEMA
No ciclo cinematográfico
francés que se desenvolve no
Auditorio Municipal pode-
mos ollar, o luns 17 ás 20h30,
á premiada fita Platform
(2000), de Jia Zhang-ke.

■ EXPOSICIÓNS

MARIBEL CASTRO &
JAVIER F. PÉREZ DE LIS
Mostran as súas fotografías
na galería María Prego (Luís
Taboada 21) desde este xo-
ves 13 até o 11 de outubro.

A DIVINA COMEDIA
Un cento de xilografías rea-
lizadas por Salvador Dalí
entre 1960 e 1964 sobre A
Divina Comedia, adquiridas
pola Colección Caixanova
este pasado xuño, poden ser
contempladas na Sala III do
Centro Social Caixanova
até o 7 de outubro.

J.M. CIRIA
O pintor continúa a investi-
gar nos límites que se desde-
buxan entre a figuración e a
abstracción cun conxunto de
traballos de gran formato
que nos achegan á narración

escrita máis antiga da histo-
ria: A epopeia de Gilgamesh.
No Centro Cultural Caixa-
nova até o 7 de outubro.

MISIÓNS PEDAGÓXICAS
1931/36
A Casa das Artes acolle es-
ta interesente mostra.

LAXEIRO
Até este domingo 16 temos
na Fundación Laxeiro a
mostra Debúxos inéditos V.

DANIEL EDBURG
Podemos ollar as súas foto-
grafías producidas sobre
aluminio na mostra Bitters-
weet endings da galería Ad-
hoc, até este sábado 15.

LA GALICE
O fotógrafo Jean Dieuzaide
presenta o seu traballo na
Fundación Caixa Galicia.

DOPPELGÄNGER
O DOBRE DA REALIDADE
Proxecto gañador do premio
MARCO 06 para novos co-
misarios con obras de Fran-
cis Alÿs, Ady Carrión, Pie-
rre Huyghe, J. Carlos Marti-
nat, Pablo Sigg, Javier Té-
llez, Kerry Tribe, Luc Tuy-
mans e Elin Wikström. Até
o 7 de outubro no MARCO.

ADMIRANDO O TEMPO
O museo Quiñones de León
acolle, até este venres 14,
unha mostra de reloxos de
colección.

NOVOS HORIZONTES
Esta mostra reúne, até o 23 de
setembro, no MARCO a un
conxunto de destacados artis-
tas contemporáneos de na-
cionalidade francesa, que
abordan diversos temas que
se entrecruzan baixo un fío
condutor común, a súa preo-
cupación polo contexto social
e político na Francia actual.

■ MÚSICA

AFTER FOREVER
A banda holandesa toca o
mércores 19 ás 21h30 na
Sala A! As entradas poden
mercarse, por 20 euros, en
Elepé, Gong e Tipo de Vi-
go; Portobello da Coruña; e
A Reixa Tenda en Compos-
tela, ou por 23 na billeteira.

THE HYLANDERS
O venres 14 tocan ás 23h na
Festa Bruce Springsteen

que se celebra na Fábrica
de Chocolate, por unha en-
trada única de 3 euros, con
agasallos e sorpresas. O sá-
bado 15 ás 22h30 e por 5
euros poderemos escoitar
no mesmo lugar a El Para-
rrayos e Burgas Beat.

VVila Novaila Nova
de Cerveirade Cerveira
XIV BIENAL
Até o 29 chega este evento
de longa tradición na arte
portuguesa, que no 2008
completará 30 anos. Atento
á evolución socio-cultural
do mundo, este ano ten co-

mo tema “As Novas Cruza-
das”, en alusión ás diferen-
zas/diverxencias culturais
entre o ocidente e o médio
oriente. É curioso verificar
que a proposta envolve ana-
loxías entre as cruzadas clá-
sicas e as “novas”. As obras
seleccionadas representan a
máis de cen artistas das máis
diversas nacionalidades.
Alén dos locais de exposi-
ción en Cerveira, a Bienal
ten mostras noutros sítios
como o Museu Municipal
de CAMINHA, a Casa Museu
de MONÇÃO, a Casa da Cul-
tura de MELGAÇO, o Audi-
torio Municipal de GOIAN,
en TOMIÑO, e na Área Pano-
rámica, en TUI.♦

AIRIÑOS DE FENE
www.airinosfene.es.vg

Páxina electrónica dunha banda tradicional
de gaitas fundada en 1987. Inclúe unha es-
colma que aborda a súa historia, fotografí-
as, partituras, datos sobre Identidade, o seu
último disco, ligazóns e tamén informa-
cións sobre Fene, localidade da banda.♦

AA RedeRede
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■ Alúgase casa restaurada por fins
de semana ou tempadas na Serra
do Suído (Concello de Covelo).
Chamar aos telf. 986 373 099 ou 645
663 142.

■ Psicólogo especializado en fami-
lia e vítimas de violencia. Posibilida-
de de resolución de conflitos, preven-
ción, reformulación de proxectos de
vida. Para particulares e institucións.
Primeira consulta de balde. A Coruña.
Telf. 981 134 144.

■ Vendo Enciclopedia Galega Uni-
versal. Telf. 653 928 083.

■ Búscase persoa, preferibelmente
que non sexa fumadora ou estudante,
para compartir piso novo, amobla-
do, luminoso, exterior, na zona de
Conxo (Santiago de Compostela),
perto do Campus Sur e dos Hospitais,
nunha zona tranquila e aparcamento
doado, a 15 min do centro. Prezo ra-
zoábel. Telf. 687 581 137.

■ Véndese mesa antiga de castiñei-
ro e colchóns antigos. Máis informa-
ción no 676 727 518.

■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.

■ Búscase finca rústica para gran-
xa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tii-
po de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas
a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas. Dispoñíbel todo o
ano. Telf. 981 761 144.

■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 mi-
nutos de Ribadeo, de venres a do-
mingo por 100 euros toda a fin de se-
mana. Chamar ao telf. 667 293 752.

■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Ca-
bral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.

■ Oferécese señor responsábel pa-
ra cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.

■Alugo apartamento amoblado no Mi-
lladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2: tres
cuartos, cociña, sala ampla, terraza de 10
m2, garaxe e trasteiro por 500 euros. Telf.
609 437 908 ou langas9@aeiou.pt

■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.

■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto
individual, sala luminosa, cociña com-
pleta (micro-ondas, lavalouzas, lavado-
ra), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e
fumadores absterse. 150 euros máis
gastos (condominios, luz, auga, calefac-
ción). Telf. 666 329 407 ou meustrabal-
hos@aeiou.pt.

■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento
do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.

■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Ga-
liza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.

■ Arréndase piso no Porto do Ca-
bo, en Cedeira (A Coruña). Razón
nos telf. 982 120 839 e 676 727 518.

■ 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.

■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüida-
de aproximadamente (2 m. de alto x
1,85  x 0,56), restaurado, por 120 eu-
ros negociabeis, en Vigo. Telf. 696
509 362.

■ 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.

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

■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traducións,
editoriais, docencia non pública, revis-
tas, corrector ortográfico, etc. Telf. 619
991 876 (polas tardes).

■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde Ribadeo prodúcese o modesto e
arrolador podcast Ouveos na noite.
Converte o ordenador nun moderno tran-
sistor para sentir a música desta emisión.

■ Alúgase casa en Penalva (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribeira
Sacra, por fins de semana ou vaca-
cións. Completamente equipada e
con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986
376 022.

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafeta-
ría. Con experiencia. 639 505 806.

■ Inglés impartido por nativa bilin-
güe diplomada pola Escola Oficial de
Idiomas. Todos os niveis, conversa,
apoio, recuperacións, tradución, fo-
nética, cursos para pequenas empre-
sas/institucións. Se queres aprender
inglés de verdade, chama ao 625
692 813.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Non é un prospecto da patronal do ensino relixioso para facer fronte aos contidos de Educación
pola cidadanía nin tampouco é o tratamento aconsellábel para aqueles que se agrupan baixo a
denominación de Galicia bilingüe. Simplemente é unha voandeira fixada nunha porta. Ou o si-
nal de que hai moito paro fóra da euforia zapateril.♦

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

A banda
holandesa

After
Forever toca

o mércores
19 na Sala
A! viguesa.

AmadoraAmadora
TRIFULKA
A banda galega de rock toca este sábado 15, xunto con Yes-
ternow e Gatos Pingados, nas Traseiras dos Bombeiros des-
ta vila portuguesa ao noroeste de Lisboa (é un dos concellos
portugueses máis pequenos pero ten máis de 150 mil mora-
dores), no festival TOCA do Movimento de Acção Reivindi-
cativa pela Cultura e Habitação na Amadora (MARCHA).♦
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Nº 1.280
Do 13 ao 19
de setembro
do 2007 Omedo ao roubo de

nenos é pior que o
vello conto do saca-

úntos. Hai irresponsabilida-
de por parte de pais e avós e
non porque non vixíen os fi-
llos, cousa que non é tan ne-

cesaria tendo en conta as es-
tatísticas, senón por meter-
lles o medo no corpo. Un
neno con medos estraños e
inconcretos (calquera pode
ser o secuestrador, detrás de
calquera recanto pode apa-

recer) será un probábel adul-
to fanado e inseguro. Pese
ao que digan na tele (tan
sensacionalista e morbosa) a
realidade é que en Galiza
non secuestraron ningún ne-
no nos últimos trinta anos.♦
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Madeleine

MANUEL CIDRÁS

Por desgraza, cada
ano desaparecen no
mundo moitos ne-

nos en circunstancias es-
curas, pero case nunca
eses suceses se converten
en fenómeno mediático.
Tampouco é raro que al-
guén teña problemas coa
equipaxe nas fronteiras,
pero só a perruqueira de
Arcade viu así cumprido
o seu soño de posar espi-
da en Interviú. A indus-
tria do espectáculo da in-
formación ten que esco-
ller os seus guións entre
moitos candidatos. Co-
mo a memoria do espec-
tador é feble, cada ano
podemos asistir a uns
cantos partidos do sécu-
lo, pero nunca a dous ao
mesmo tempo.

Sometidos á condi-
ción de espectadores, a
voráxine mediática en-
vólvenos nunha trama
de película tan verosí-
mil que até as persona-
xes son reais. A capaci-
dade de identificación
do público cos protago-
nistas é un elemento
crucial no mecanismo
de socialización da an-
guria, pero moitos fíos
deben ser movidos para
tecer estas historias de
prime time. Está a von-
tade dos actores e a súa
disposición a dar o xogo
preciso na construción
da noticia, certo, pero
non abonda. Tampouco
os produtores cinemato-
gráficos coñecen a fór-
mula do éxito.

Como nos filmes de
suspense, o xiro dado
polo Caso Madeleine
aviva o interese do es-
pectador, sempre dispos-
to a durmir na butaca.
Pero ao tempo, como
tras a historia que se
conta está a dura reali-
dade, o chimpo argu-
mental confróntanos aos
perigos da conversión
do crime en espectáculo.
Algúns xa se estarán a
preguntar se non farían a
foto equivocada ou se a
liña editorial foi a co-
rrecta.

Xulgar é moi difícil e
leva consigo o risco de
trabucarse. Por iso ao sa-
ír do cinema é mellor
deixarlles esa función
aos que cobran por face-
la. Tamén se poden con-
fundir, pero vailles no
soldo. Eu non teño nin
idea do que pasou con
Madeleine e nin sequera
estou certo de que algún
día saibamos a verdade.
Oxalá. Pero tendo a ver
con todo tipo de reservas
a conversión da dor en
espectáculo.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Eduardo Álvarez protestoulle
ao xuíz decano da Coruña por-
que os xulgados non protexe-
ron os seus dereitos lingüísticos
e rematou acusado de inxuriar
o xuíz despois dun tirapuxa. A
sentenza coñeceuna dúas se-
manas despois que o acusador.

Cinco mil euros de indemniza-
ción por danos morais e 200 de
multa. Fixo algo peor que os de
El Jueves?

Non. A min acúsanme dunha
falta, inxurias leves ao xuíz deca-
no da Coruña, e a eles dun delito,
inxurias graves. Con todo a min
pídenme 5.000 euros de indemni-
zación e a eles nada. A multa de-
les é de 3.600 euros, a metade do
máximo posíbel, a miña é de
douscentos, pero é a maior contía
que permite o Código Penal.

Que lle fixo a ese home?
Nada. Quéixase de que se

sentiu inxuriado. Que susceptí-
bel! E só por exercer o meu de-
reito de réplica a unhas opinións
vertidas por el contra min.

Parece que o condenaron
por unhas palabras que di que
non pronunciou.

Dixen: “Din os dicionarios
que cínico é quen mente descara-
damente para xustificar unha ile-
galidade. E isto é o que está a fa-
cer o señor decano”.

E o xornal La Opinión, onde
se publicou, non foi acusado?

Non denunciou o xornal nin á
xornalista autora da reportaxe e
eximiu de responsabilidade civil
ao medio.

Que dixo a xornalista que
escribiu o artigo?

Apareceu como testemuña
da acusación. Atribuíume un pe-
queno título na reportaxe que
alteraba as miñas palabras tex-
tuais e que, ao resumir, lle chama-

ba directamente cínico ao xuíz.
A que atribuíu a xornalista

a falta de coincidencia entre as
súas palabras e o titular?

Non me permitiron interro-
gala. Protestei e solicitei a nuli-
dade de actuacións. Non compa-
recín como acusado, comparecín
como acosado. A tutela xudicial
para min nunca existiu.

Vostede defendeuse só, é
avogado?

Non o son, mais dous días an-
tes do xuízo pedinlle ao meu avo-
gado que non comparecese no
xuízo oral para evitarlle proble-

mas co poder xudicial. Ademais,
así quedaba eu máis libre para in-
terrogar o decano, pero só me
permitiron dúas preguntas, até
que incorreu en flagrante mentira.

Unha trola?
Pregunteille se actuaba con-

forme á lei. Dixo que si. Logo
pregunteille que se, en conse-
cuencia, nunca fora sancionado
por incumprila. Dixo que nunca.
Entón ensineille probas de dúas
sancións firmes contra el cando
era xuíz do social número dous
de Pontevedra. A partir de aí, a
xuíza non me deixou proseguir.

Días antes de coñecer voste-
de a sentenza, o xuíz decano fa-
lou dela na prensa.

O 28 de xullo, domingo, na
Voz, nunha entrevista a cinco co-
lumnas afirmou: “poderemos
comprobar cal é o custe de inxu-
riar a un xuíz”. A min a sentenza
condenatoria comunicáronma o
dez de agosto.

Ao mellor é médium e coñe-
ce o futuro.

É posíbel que teña o don da
profecía, como tamén tivo o pri-
vilexio de realizar o chamamen-
to para cubrir esa praza de subs-
tituta á xuíza que me xulgou,
aínda que as dilixencias previas
realizounas o xuíz titular, do que
non tiven máis noticias.

Non insinuará que houbo
algo estraño?

Non insinúo nada. Pero o de-
mandante tiña unha relación de
goberno sobre a xuíza.

A sentenza estaba en gale-
go?

En todo o proceso, só recibín
unha comunicación en galego,
malia reclamalo eu e estar ampa-
rado pola lei.

De todas formas, non pensa
pór o caso en coñecemento do
Consello Xeral do Poder Xudi-
cial, ademais de recorrer?

Recorrer á Audiencia xa o fi-
xen e vou poñelo en coñecemen-
to do Poder Xudicial. É un esper-
pento. A vítima convértese en
culpábel. Iso comezou por unha
queixa miña perante o xuíz deca-
no porque nun xulgado non me
enviaron as comunicacións diri-
xidas a min en galego, como de-
mandaba, e porque empregaban
o topónimo deturpado da Coruña
até no selo xudicial. O xuíz de-
cano dixo que non tiña dereito a
que se dirixisen a min en galego
e que o do topónimo era un “erro
ortográfico”. Que descaro!♦

Coa man armada
‘Ejército Guerrillero de Galicia’

Lupe Martínez

Miles de homes e mulleres sentíronse ameazados logo da intensa represión que se abriu en Galicia

contra a parte da sociedade que representaba o movemento obreiro, as ideas republicanas e

o sentimento galeguista. Tras o alzamento militar de 1936, centos destas persoas optaron pola vía

armada, para, a maiores de tentar salvar as súas vidas, defender e tratar de restaurar

as conquistas democráticas e sociais segadas pola barbarie militar do franquismo.

As actividades da IV agrupación do Ejército Guerrillero de Galicia.

A  N O S A  T E R R A

Eduardo Álvarez
‘Condenáronme por pedir que a xustiza se dirixise a min en galego’




