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Galegos,
cataláns e

vascos, os que
son obxecto

de máis chistes
(Páx. 16)

1,75 euros

GALEUSCAT VOLVEUSE REUNIR PARA MOSTRAR
que é necesaria unha aposta común á hora de pactar o futuro go-
berno do Estado. BNG, CiU e PNV, tentan conformar así a ter-
ceira forza política, aínda con tres grupos parlamentarios dife-
renciados, podendo beneficiarse o BNG das achegas dos cata-
láns se o necesitase á hora de conformar grupo propio. A alter-
nativa do nacionalismo periférico semella que vai amadurando
pouco a pouco, sobre todo ante o discurso recentralizador que
o PP e unha parte do PSOE lograron imporlle a Zapatero. Aín-
da así, non será fácil ese entendemento entre nacionalistas. Non
podemos esquecer as dificultades polas que pasou esta propos-
ta desde que se subscribiu á Declaración de Barcelona en 1998.
Ou mesmo ás distintas relacións que o BNG mantén co PNV e
CiU no Parlamento Europeo logo de ir en coalición. Non se po-
de obviar que se trata de organizacións de nacións distintas,
marcadas non só por un desenvolvemento económico diferente
senón tamén por unhas relacións co Estado singulares en fun-
ción da súa historia e do peso demográfico e político actual.
Ten, polo tanto, máis mérito o intento de artellar un programa
común sobre a visión do Estado e tamén de Europa.♦

O catálogo de
IKEA, a revista
máis vendida

(Páx. 35)

PSICOPATOLOXÍA DO RETORNO
Alexandre García-Caballero

Ramón Area Carracedo

PREMIO  RAM Ó N PIÑEIR O  DE ENSAIO  2006
A complexa situación dos emigrantes
ga legos retornados a  partir das
narracións da súa propia experiencia .
Traba llo de campo e reflexión
ensa ística , velaquí unha novidosa
achega ao fenómeno da emigración
escrita desde o punto de vista
da ciencia psiquiá trica .

A Televisión Galega estreou unha nova e prometedora serie, Efectos secundarios, con guión de Xosé Cermeño (ver entrevista na
páxina 15) en medio de fortes críticas polas gravacións ilegais a políticos que sairon á luz co caso Antón Losada

(imaxe do centro, abaixo). Partidos, sindicatos e líderes de opinión reclaman a depuración de responsabilidades (páxinas 2-3)
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Entrevistas con

Valeri Karpin,
Francisco
Rodríguez e
Bernardino Graña

(Páx. 9 - 18 - 29)

Gravacións
ilegais



A alarma saltou no momento no
que El País publicou unha conver-
sa privada entre unha xefa de re-
dacción da TVG e o ex secretario
de Vicepresidencia, Antón Losada.
Dende entón, xurdiron numerosas
preguntas que poñen en cuestión
as prácticas dos responsábeis do
ente público. Canaliza a TVG os
cartos dos galegos para gravar os
políticos sen a súa aprobación? A
de Losada é a única gravación que
fixo a CRTVG ou é a única da que
temos coñecemento? 

Polo de agora, os responsábeis
da compañía non emitiron ningún
xuízo nin compareceron perante os
membros do parlamento para ofre-
cer explicacións. Benigno Sán-
chez, director xeral da CRTVG,
negouse a concederlle declaracións
a A Nosa Terra sobre a carta que
enviou a Vicepresidencia e sobre
as gravacións a políticos. Unha tra-
balladora da compañía actuou de
interlocutora con Sánchez para co-
municar que “o director xeral non
ten nada que comentar, xa o fixo
onde tiña que facelo, no Consello
de Administración”. BNG e PP va-
loran a situación, mentres o PSOE
opta, por agora, polo silencio.

‘Non é serio gravar
a ningunha persoa
dende ningún
medio sen
o seu consentimento’

Raimundo Méndez
Membro de UGT e secretario
do Comité Interempresa
da CRTVG

“Dende o primeiro momento que
xurdiu o tema da gravación da
conversa de Antón Losada, no
comité pedimos reunirnos con
Benigno Sánchez, que nos infor-
mou que comezarán un proceso
para abrirlle expediente aos tra-
balladores que estivesen impli-
cados no tema da gravación. Po-
lo que até que o proceso non es-
tea pechado, non podemos valo-
rar o caso. De todos os xeitos, en
canto o resolvan deberán comu-
nicalo. En xeral, dende UGT es-
tamos en contra de calquera tipo
de gravacións ilícitas. Non é se-
rio gravar a ningunha persoa pú-

blica nin privada dende ningún
medio de comunicación sen o
seu consentimento. Só un xuíz
pode ditaminar que se grave sen
que a outra persoa o saiba”.

“Eu podo asegurar que ho-
xendía na TVG superouse a si-
tuación de manipulación e cen-
sura que prevalecía durante o
mandato do PP. De todos os xei-
tos, a filtración da gravación a
Antón Losada é unha nova man-
cha no ente público que transmi-
te desconfianza”.♦

‘Só o permiso
dun xuíz autoriza
unha gravación
sen consentimento
do interlocutor’

Carlos Varela
Fiscal xefe do Tribunal
Superior de Xustiza
de Galicia (TSXG)

“Existe unha lexislación que re-

gula a intimidade e o secreto de
comunicación, que recolle que as
gravacións privadas sen consen-
timento son ilícitas. Só o permi-
so dun xuíz, que debe estar moi
fundamentado, autoriza unha
gravación deste tipo. Tanto o de-
reito á intimidade, recollido na
Constitución, como o dereito ao
secreto de comunicación, reco-
llido no Código Civil, están cata-
logados como dereitos funda-
mentais e o seu incumprimento
está penado”.♦

‘Vese que non hai
transparencia,
só ganas
de esquecer o tema’

Diego Calvo
Parlamentario do PPdeG e
voceiro da comisión
de control da CRTVG

“Todo o que sen ten producido
na TVG é inadmisíbel e moi
grave, e máis cando a gravación

atinxe a un membro do Gober-
no. Non se pode gravar sen con-
sentimento nin filtrar baixo nin-
gunha circunstancia e se Benig-
no Sánchez consideraba que al-
gún alto cargo estaba a presio-
nar a TVG, debería telo denun-
ciado. O feito de que a conver-
sa se filtrase dá a idea de cómo
se atopa a situación do ente pú-
blico. Dende o PPdeG conside-
ramos que o director xeral debe
ser cesado e o seguinte debe ser
nomeado por maioría no parla-
mento. Pensamos que a lei ac-
tual que rexe a CRTVG é sufi-
cientemente clara e non debe
ser modificada, pero Benigno
Sánchez non quere facer cum-
prir a lei”.

“Como medida, o PPdeG
propuxo que Benigno Sánchez
comparecese no parlamento,
pero tanto o BNG como o
PSOE negáronse, algo que nos
parece, cando menos, grave.
Vese que non hai transparencia,
só ganas de esquecer o tema. Os
socios de goberno poderían ce-
sar o director xeral, pero iso é
cuestión de vontade política.
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Ampla crítica social ás gravacións da TVG, mentres
o PSOE garda silencio

É admisíbel que un medio público
lles grave conversas privadas a políticos?

MARÍA OBELLEIRO

Representantes do eido político, xornalístico, sindical e xurídico expresan nestas páxinas o seu parecer acerca de
que un medio público grave conversas telefónicas privadas a cargos políticos sen o seu consentimento, como vén
de suceder na TVG e sen que se saiba aínda o alcance das gravacións nin os responsábeis que as ampararon.

Carlos Varela, Fiscal Xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Diego Calvo, parlamentario do PP e voceiro da comisión da CRTVG. Xosé M. Vega, Decano do Colexio de Xornalistase traballador da TVG.



Hai que iniciar unha investiga-
ción para determinar quen deu a
orde e con qué instrumentos”.♦

‘Hoxe foi a gravación,
pero mañá
pode ser outra cousa
se non pomos
remedio’

Xosé Manuel Vega
Decano do Colexio
de Xornalistas
e traballador da TVG

“Hai que subliñar que as grava-
cións son unha cuestión xudicial,
non profesional e responden a
unha guerra política entre socios
de goberno. Quen gravou as con-
versas estaba a desenvolver a súa
función de cargo da redacción,
non de xornalista, polo que os
culpábeis son os responsábeis do
medio. O director xeral, que é
quen encarna o órgano reitor da
CRTVG, debería comparecer pe-
rante o parlamento. Ademais te-
ría que explicar por qué non que-
re ser convidado a un debate. É
incríbel que un cargo dun medio
público se preste a facer algo así.
Estas prácticas non fan máis que
botar lama por riba dos demais.
Non sei se houbo ou non máis
gravacións, o problema é que
existen medios para facelo e que
se faga máis veces depende da
vontade dos políticos”.

“A cuestión de fondo é a ins-
trumentalización política á que
están sometidos os medios públi-
cos galegos, que con estes méto-
dos vense desprestixiados. O ac-
tual modelo dos medios públicos
en Galiza, que está herdado do
franquismo, permite que o Go-
berno posúa un poder pleno.
Aquí non existe a posibilidade de
formar a opinión pública antes de
emitir o voto e ademais empré-

ganse os cartos públicos para
condicionar a información, e o
uso do poder non debería ser pa-
ra iso. É fundamental cambiar o
canon. Aínda que tanto o PSOE
como o BNG recolleron a modi-
ficación nos seus programas, o
modelo segue a ser o mesmo”.

“Hoxe foi a gravación, pero
mañá pode ser outra cousa se non
pomos remedio, e iso que existen
mecanismos de control para evi-
tar este tipo de prácticas. En pri-
meiro lugar, cómpre desvincular
o director xeral do presidente da
Xunta. O director xeral debería
ser nomeado polo Parlamento,
non a dedo, como se está a facer.
En segundo lugar, sería preciso
crear un Consello Superior do
Audiovisual, como o que existe
en Cataluña ou en Francia, dota-
do de medios para garantir a plu-
ralidade, a veracidade e a obxec-
tividade, que deben rexer a prác-
tica profesional dos medios. En
terceiro lugar, habería que modi-
ficar a natureza do Consello de
Administración, que está integra-
do por persoas de procedencia
partidaria, no canto de estar re-
presentado por outros colectivos
do tecido social como o Consello
da Cultura ou as Universidades.
Tamén sería necesario crear un
Consello de Redacción e que to-
dos os responsábeis políticos, os
xornalistas e os cidadáns adopta-
sen unha nova cultura democráti-
ca respecto aos medios”.♦

‘A situación da TVG
está moi lonxe das
necesidades do país’

Manuel Mera
Secretario de Formación e
Comunicación da CIG

“O asunto da gravación paréce-
nos lamentábel e condenábel en
calquera circunstancia, aínda
que debe ser a Xustiza quen o
determine. A nós interésanos

máis a cuestión de fondo, que é
máis importante que estes feitos
illados. Nós cuestionamos o
conxunto da situación da TVG,
que está moi lonxe das necesi-
dades do país. A información
apenas mellorou respecto ao
goberno do PP”.♦

‘Xa lle comunicamos
a Benigno Sánchez
que perdeu
a nosa confianza’

Bloque Nacionalista Galego

Fontes do BNG apuntan que os
representantes nacionalistas do
Consello da Administración da
TVG solicitaron unha petición
para que Benigno Sánchez, di-
rector xeral da CRTVG, decla-
rase acerca da gravación dunha
conversa telefónica da televi-
sión pública. “A voceira, Ceci-
lia Pérez Orxe, pediulle expli-
cacións a Benigno Sánchez,
quen asegurou que non lle
constaba a existencia de tales
gravacións e que na TVG non
existen ese tipo de prácticas nin
se cometen delitos”.

O BNG comunicoulle ao di-
rector xeral da compañía que o
feito de que El País filtrase a
transcrición da conversa é un
claro indicio de que esa grava-
ción existiu. “Ao, final, Benigno
Sánchez admitiu que hai mostras
da existencia da gravación da
conversa. Ademais, informou
que o pasado día 10 cursou ins-
trucións ao departamento de Re-
cursos Humanos do ente público
para que iniciasen unha investi-
gación sobre o acontecido, pero
polo de agora non temos cons-
tancia de que esa pescuda estea
resolta”. O BNG vai pedir que se
depuren responsabilidades, “es-
tamos á espera de que conclúa a
investigación para esixir respon-
sabilidades. De todos os xeitos,
xa lle comunicamos a Benigno

Sánchez que perdeu a confianza
do BNG”. Os nacionalistas afir-
man tamén que non é certo que
se negasen a que Sánchez com-
parecese perante o parlamento,
como apunta o PP.

O BNG criticou, por outra
parte, a decisión da secretaría xe-
ral de Comunicación, que depen-
de do presidente da Xunta, de
convocar un concurso para que
unha consultora privada se en-
cargue de estudar e proxectar a
reforma da CRTVG. Os naciona-
listas sosteñen que  consideran
que que a tarefa debería ser rea-
lizada polo Parlamento.

Pola súa banda, nunha rolda
de prensa, o coordinador execu-
tivo do Bloque Nacionalista Ga-
lego, Francisco Jorquera, cualifi-
cou as gravacións de “ilegais” e
de “feitos inauditos”. Jorquera
explicou que ao BNG cáusalle
desagrado a política informativa
que mantén a TVG porque non
está a cumprir co servizo público
e non está sendo congruente co
que se asinou no contrato-pro-
grama do Goberno”.♦

‘O cargo público tiña
que coidarse de
dicir o que non quería
que se reproducise’

Xosé Antonio López Graña
Presidente do Consello
da Avogacía Galega e
decano do Colexio
de Avogados de Lugo

López Graña admitiu que non
coñece a existencia das grava-
cións de conversas telefónicas
privadas a políticos por ningún
ente público. O presidente do
Consello da Avogacía Galega
apuntou que para seren conside-
radas probas, “as gravacións te-
ñen que estar precedidas por un-
ha autoridade xudicial”. Non

obstante, sostén que no caso de
que un xornalista ou cargo dun
medio manteña unha conversa
telefónica privada cun político,
“esa conversa pode ser gravada,
porque ambas as dúas persoas
son consideradas particulares,
porque un cargo público non
deixa de ser un particular”. Ade-
mais, afirma que ao manter un-
ha conversa cun medio de co-
municación, o interlocutor de-
bería intuír que o contido pode
ser gravado e reproducido. “O
cargo público tiña que coidarse
de dicir o que non quería que se
reproducise, porque unha vez
que declara algo, iso xa non for-
ma parte do seu patrimonio ínti-
mo. Hai que ter en conta que
polo feito de ser un cargo públi-
co, xa perdeu certo dereito á in-
timidade”.♦

‘Unha conversa
gravada sen
consentimento é un
atentado contra o
sistema democrático’

Xosé Luís Barreiro Rivas
Doutor en Ciencias
Políticas e Socioloxía e
analista político

Teño que deixar claro que non
teño constancia de que ningún
medio público gravase ningunha
conversa privada a ningún políti-
co. É certo que un medio publi-
cou unha conversa transcrita, pe-
ro non sei se esa entrevista é de
carácter público ou privado. En
xeral, que unha conversa estea
gravada sen o consentimento
dun xuíz ou da persoa involucra-
da é un atentado contra o sistema
democrático porque é un ben
persoal que hai que protexer. Por
outra banda, a lei que regula o
secreto de comunicación é laxa e
haina que arranxar”.♦
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A constitución española, no tí-
tulo primeiro, dedicado aos de-
reitos e deberes fundamentais,
recolle o artigo 18.1, que indi-
ca, “garántese o dereito ao ho-
nor, á intimidade persoal e fa-
miliar e máis á propia imaxe”.
Pola súa parte, o artigo 18.3 da

constitución fai referencia ex-
plícita ao dereito a manter o se-
gredo das comunicacións tele-
fónicas. Neste punto, a Consti-
tución sinala, “garántese o se-
gredo das comunicacións e, en
especial, das postais, telegráfi-
cas ou telefónicas, non sendo

en caso de resolución xudicial”.
Pola súa banda, o artigo 8

do Convenio Europeo para a
Protección dos Dereitos Hu-
manos e das Liberdades Fun-
damentais recolle unha deta-
llada regulación dos dereitos á
vida privada, á familia, ao do-

micilio e á correspondencia.
A violación de ambos os

dous dereitos está penado legal-
mente. A Lei Orgánica 10/1995,
do 23 de novembro, do Código
Penal refírese ao descubrimento
e revelacións de segredos no ca-
pítulo primeiro do título déci-

mo, que recolle os delitos contra
a intimidade. Pola súa banda, no
capítulo cuarto do título deza-
nove, que alude aos delitos con-
tra a Administración Pública,
fai referencia á infidelidade na
custodia de documentos e da
violación de secretos.♦

Os textos legais penan a violación
do dereito á intimidade e do segredo de comunicación

Vén da páxina anterior

Manuel Mera, Secretario de Formación e Comunicación da CIG. X.A. López Graña, Presidente do Consello da Avogacía e decano de Lugo. X.L. Barreiro Rivas, Doutor en CC Políticas e Socioloxía e analista político.



Militante comunista, xornalista e resistente contra a ocupación nazi, Ga-
briel Péri foi unha das personalidades máis sobranceiras do movemen-
to comunista francés do periodo de entre guerras. Nado en Toulon en
1902, mo marco dunha familia de orixe corsa, entra en política moi pre-
cozmente para integrarse, con apenas 15 anos, nas xuventudes socialis-
tas. Tres anos máis tarde xa é membro da  III Internacional chegando a
ser, con menos de vinte anos, secretario rexional das xuventudes comu-
nistas. Pouco despois, o recen creado PCF, encárgalle a organización da
Federación Nacional das Xuventudes Comunistas e faino responsábel
do seu xornal “l´Avant Garde”. En tanto que delegado no Congreso In-
ternacional das xuventudes comunistas fai a súa primeira viaxe a Mos-
cova a mediados de 1922. Axiña  trasládase a Paris e alí comeza unha
febril actividade como responsábel de política internacional do xornal
“l`Humanité”, función que exercerá até 1939, e como militante comu-
nista encadrado no seno do Comité Central do partido. Candidato polo

PCF ás lexislativas de 1932, entra na Asamblea Nacional como deputa-
do pola 1ª circunscripción de Versailles. Arrestado polos nazis, foi fusi-
lado o 15 de decembro de 1942 no Mont Valèrien, nas aforas de Paris
por negarse a asinar unha declaración condenando os “atentados terro-
ristas”(na xerga da Gestapo) dos que se acusaba á resistencia comunis-
ta. Faltabanlle tres meses para cumprir os corenta anos. 

Paul Éluard e Louis Aragon adicáronlle poemas e a Fondation Ga-
briel-Péri, presidida por Robert Hue, mantén viva a súa memoria e es-
tacións de metro, centros de ensino, prazas e rúas en toda Francia le-
van o nome de Gabriel Pèri en lembranza deste loitador antifascista e
xornalista lúcido e comprometido. 

Da súa lucidez  e da súa moi exacta comprensión do problema xe-
opolítico que representaba xa naquela altura a cuestión Palestina, dá
boa conta un artigo asinado por el para l´Humanite o 26 de maio de
1936 que agora reproduzo e que levaba por titulo:
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Cartas

Resposta
a Teresa Vargas
Teresa Vargas, portavoz de Tan-
gallegocomoelgallego, publica-
ba a semana pasada neste perió-
dico un artigo baixo o titular
“Educar na liberdade. Liberdade
na educación”. Na súa primeira
metade reflexionaba sobre o que
cre que son os “principios funda-
mentais” irrenunciábeis e garan-
tes da orde social. Indicaba logo
que, unha vez definidos eses
principios, suceden os acordos,
dominados pola coherencia. Tira
finalmente a conclusión de que o
“Decretazo lingüístico ataca al-
gúns dos principios fundamen-
tais da nosa democracia...” Toda
esta dialéctica figura profusa-
mente adobiada de pomposas ci-
tas de dereitos humanos e consti-
tucionais. Non desexo polemizar
con esta señora. Ela esgrime os
seus principios fundamentais, eu
limítome a reproducir un frag-
mento da sentenza do Tribunal

Constitucional 337/1994, de 23
de decembro: “O dereito de to-
dos á educación, non cabe esque-
celo, exércese no marco dun sis-
tema educativo... polo que a edu-
cación constitúe, en termos xe-
rais, unha actividade regulamen-
tada. Deste xeito, o dereito á
educación que a Constitución
garante non leva a que a activi-
dade prestacional dos poderes
públicos nesta materia poida es-
tar condicionada pola libre op-
ción dos interesados da lingua
docente. E por iso os poderes pú-
blicos –o Estado e a Comunida-
de Autónoma– están facultados
para determinar o emprego das
dúas linguas que son cooficiais
nunha Comunidade Autónoma
como linguas de comunicación
no ensino, de conformidade coa
repartición competencial en ma-
teria de educación”. 

Estas normas xurídicas que
determinan o emprego das lin-
guas de comunicación foron
aprobadas nos órganos corres-
pondentes de representación de-

mocrática, parlamento (Lei
13/1983, de normalización lin-
güística) e poder executivo (De-
creto 124/2007 polo que se regu-
la o uso e a promoción do galego
no sistema educativo). Por tanto,
resulta contrario a todo principio
democrático e incoherente tirar a
conclusión de Teresa Vargas, a
non ser que ela estea a falar dou-
tros “Principios fundamentais”
de tan triste recordo para os que
temos certa idade.♦

EDUARDO ÁLVAREZ
(OLEIROS)

Outra resposta
a Teresa Vargas
Quero referirme ao traballo pu-
blicado por Teresa Vargas no nú-
mero 1.280 de A Nosa Terra no
que se refire á nosa lingua de
berce. Polo que di, coido que
descoñece a heroica historia do
idioma da Galiza, xa que só in-
voca como referencia a Constitu-
ción do Estado Español que ado-

ece de tantas promesas incum-
pridas como de carencias no seu
texto. A Constitución de 1978
non pode volvernos a República
democrática, laica e progresista
que nos roubaron os fascistas no
1936. Lela produce tristura e sar-
casmo, sobre todo cando procla-
ma igualdade, garante traballo e
vivenda e defende de feito unha
sociedade inxusta como é a do
hipercapitalismo ao tempo que
permite que a Igrexa manteña
privilexios.

Vostede non ignora o que se
fixo durante séculos co noso
idioma: prohibilo e castelaniza-
lo até o esperpento ao tempo
que se prostituían os patroními-
cos históricos e os topónimos,.
E agora convócannos a salvar a
vida da lingua estatal, sa e do-
minante, asistida por centos de
millóns de euros. Pretenden
deixar morrer a nosa lingua fer-
mosa, ferida, doente, agoniante,
que precisa amor e compren-
sión de persoas que recoñezan e
comprendan a violencia que pa-

Un artigo de 1936 de Gabriel Péri
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

Por que teñen
selección Escocia ,
Liechtenstein , Letonia ,
Chipre e San M arino
e porque fa lar, en
cambio, das
seleccións ga legas,
vascas e ca ta lás
resulta case un acto
de subversión?

O caso M ade le ine ,
a  nena
desaparecida , ten
mo ito de guión
te levisivo (con vítima
inocente).   O s c ana is
da te levisión
británic a  coñeceron
a  notici a  da
desaparición unha
hora  antes que a
po licí a  portuguesa .
Dentro de pouco ,
c a lquera  ladrón ou
asasino que se precie
levará  con e l unha
c ámara  e un xefe de
prensa ,  para  vender
a  exc lusiva  e pagar
un bo avogado en
c aso de detención. 

Están de moda os
coches cos crista is de
a trás a fumados. Será
porque os ricos
viaxan sempre con
amantes?

España paga  un
anuncio na  te levisión
de Senega l no que
se exhiben as
pa teras, os mortos
nas pra i as e que
rema ta  cunha
c anción que d i: “Ti
es o futuro de

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

“Desde hai un mes, para fixar unha data des-
de o 15 de abril (de 1936) Palestina atópase
nun estado de franca revolta: multiplícanse as
manifestacións e refregas sanguiñentas. Os
últimos días costaron 36 mortos á poboación
árabe, á poboación xudía e ao corpo británico
de ocupación. Novos reforzos de tanques e
coches blindados foron enviados a Palestina. 

Os acontecementos merecen reter a aten-
ción e é indispensábel, consideramos, corri-
xir as interpretacións erróneas que poden
xurdir respecto diso. Hai quen gustan de afir-
mar que os disturbios en Palestina non son, a
final de contas, outra cousa que o resultado
da propaganda hitleriana e das intrigas de
Mussolini. Permítannos non sumarnos a esa
opinión. Ninguén vai disputar que o fascis-
mo hitleriano e o fascismo mussoliniano es-
fórzanse por utilizar todos os incidentes da
vida internacional e explotalos para os seus
fins tenebrosos. Pero sería un erro basearse
neste feito para apreciar de modo correcto o
movemento palestino.

Os árabes alzáronse en 1929 cando o hi-
tlerismo non chegara ao poder e ningunha ri-
validade opuña a Gran Bretaña e Italia. A re-
volta palestina está ligada ao movemento xe-
ral de rebelión que axita todo o mundo árabe,
o de Exipto e de Siria, como o de Palestina.

É xustificada esta revolta? Pensamos que
está perfectamente xustificada. Agregamos
que consideramos que é un grave erro asi-
milala a un movemento antisemita. Para nós

o antisemitismo é profundamente abominá-
bel. Pero os árabes non se rebelan contra os
xudeus considerados como tales. É contra
unha forma de explotación imaxinada e im-
plementada polo imperialismo británico.

Esencialmente, baixo o pretexto do fogar
nacional xudeu, organizouse en Palestina
unha verdadeira expoliación dos árabes. A
gran sociedade sionista Keren Hayessod(1)

especializouse nesas expoliaciones. Apro-
veitando a falta de títulos de propiedade por
parte dos campesiños árabes e os beduinos,
ponse de acordo cun señor feudal-xeque-
árabe para apropiarse de terras. Logo de fa-
celo, avisa os campesiños árabes que deben
abandonar a terra sobre a cal os seus antepa-
sados labraron durante séculos. Se os cam-
pesiños non obedecen, a sociedade pide a
axuda dos soldados británicos.

E hai cousas peores: outra organización,
Histadrut(2), organizou unha verdadeira caza
ao obreiro árabe. Cada ano, cando se celebra
a festa da recolección de laranxas, as tropas
de asalto sionistas organizan verdadeiras ex-
pedicións punitivas nas obras de construción,
nas fábricas, expulsando despiadadamente os
obreiros árabes.

Así, o sionismo organiza pogromos ao re-
vés. Os métodos que mencionamos son exac-
tamente os mesmos que o hitlerismo empre-
ga contra os xudeus en Alemaña.

Como non se ía a sublevar vigorosamen-
te a poboación árabe nesas condicións? Os

xefes desta revolta tiveron coidado de repe-
tir cen veces que non queren ter que ver co
antisemitismo. Queren loitar contra o impe-
rialismo británico e contra o seu aliado o
sionismo. Esixen que termine a inmigración
xudía pasada de 80.000 en 1914 a 450.000
en 1935. Non é, dígase o que se diga, unha
consigna anti-xudea. Vemos a defensa dos
xudeos perseguidos polo hitlerismo no con-
texto do respecto ao dereito de asilo, na so-
lidariedade internacional contra o fascismo,
e non na complicidade cunha actividade sos-
peitosa de expoliación.

Os árabes esixen ademais a prohibición
de toda venda de terras árabes. Preconizan a
constitución dun goberno nacional árabe.

Esas reivindicacións son xustas. Inspíran-
se na vontade dun pobo de liberarse dunha
dominación  abafante.

A causa dos traballadores xudeos, perse-
guidos polas ditaduras fascistas, non é a dos
expropiadores das grandes sociedades sionis-
tas e das súas tropas de asalto. Confúndese
coa dos oprimidos de todas as cores e de to-
das as razas que non queren permitir que se
lles desposúa♦

26 de maio de 1936

(1) Keren Hayessod: principal instrumento finan-
ceiro da Axencia Xudía, recibiu entre 1934 e 1938 de
Lloyds Bank un monto total de préstamos de 675.000 li-
bras esterlinas. 

(2) Histadrut, organización sindical sionista.

A revolta en Palestina
GABRIEL PÉRI



Otema do pazo de Meirás aparece moi-
tas veces como un tema político que
enfronta a dereita e a esquerda mais é

tamén un tema de sentidiño, de xustiza e de
consolidación da democracia

Imaxinemos que unha banda mafiosa ou
terrorista lles envía unha carta aos funciona-
rios e aos traballadores invitando a que fagan
“voluntariamente” unha contribución econó-
mica para a banda dun día, dous ou unha se-
mana do seu salario. Imaxinemos que con esa
recadación –que conseguen con todo tipo de
presións– mercan casas, leiras e outras propie-
dades, que lle regalan ao xefe da banda terro-
rista. Ese foi, exactamente, o proceso seguido
pola ilegal ditadura fascista para regalarlle a
Franco o pazo de Meirás. Se despois de moi-
tos anos derrotamos a ditadura e vivimos en li-
berdade e democracia, ¿pode alguén defender
a lexitimidade da familia do ditador para con-
tinuar coas propiedades adquiridas con seme-
llantes métodos durante o tempo que exerceu
ese poder? ¿Xustificaría alguén o mantemen-
to das propiedades dos narcotraficantes ou das
adquiridas pola ETA a través do chamado im-
posto revolucionario? Estamos, realmente, an-
te un caso único na Europa democrática.

Moitas persoas poden pensar agora que,
efectivamente, a reclamación de devolución
desas propiedades ao patrimonio público che-
ga con 30 anos de atraso porque debía reali-
zarse no momento da conquista da democra-
cia. Non se fixo así porque o pacto da Transi-
ción protexía a familia Franco e a mesma viú-
va tiña unha pensión anual de 12,5 millóns de
pesetas, moi superior ao salario do presidente
do goberno. Por outra parte, houbo unha es-
pecie de pacto de silencio, que mantivo de-
sinformada a cidadanía. Coñecemos agora os
recibos dese “imposto revolucionario” e co-
mo se realizaron as expropiacións das terras
–levando en camións militares os lexítimos
propietarios para que asinasen ante un notario
de Betanzos– para aumentar a superficie do
pazo de Meirás até dez hectáreas.

A petición do concello de Sada para que
o pazo sexa declarado Ben de Interese Cultu-
ral (BIC) é razoábel e necesaria para protexer
un inmóbel que desde 1991 figura no Inven-
tario do Patrimonio Cultural de Galiza. Por
outra parte, o papel da Xunta non debería li-
mitarse á declaración de BIC para garantir a
conservación do pazo –acolléndose á lei
8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia– e

unhas visitas públicas gratuítas, senón que
debería implicarse na recuperación do pazo
de Meirás para o patrimonio público.

Un Estado democrático non pode permi-
tir, por xustiza e dignidade, que a familia dun
ditador pretenda continuar cunhas propieda-
des adquiridas ilexitimamente, utilizando o
poder e a represión da ditadura. É un auténti-
co escándalo que a familia Franco teña unha
inmensa fortuna –con numerosas propieda-
des e participación en 50 sociedades– que vai
en aumento. Venderon en 1988 por 300 mi-
llóns de pesetas o palacio de Torrelodones;
van obter grandes plusvalías coa edificación
de máis de 4.000 vivendas na finca de Valde-
lasfuentes de 10 millóns de metros cadrados;
o neto Francis
Franco ten unha
casa valorada en
máis de 2.000
millóns de pese-
tas. Os obsequios
e regalos que re-
cibía Franco nas
recepcións ofi-
ciais nunca foron
inventariados e
aínda seguen en
poder da familia.
A documenta-
ción oficial de El
Pardo está en po-
der da Fundación
Francisco Fran-
co...

É unha ver-
goña que o pazo
de Meirás e a ca-
sa Cornide na Ci-
dade Vella da
Coruña sexan só
utilizadas para
vodas, bautizos,
festas e estancias
no verán de
“Carmencitas” e
“Alfonsitos”. Hai que rematar con esta situa-
ción. O BNG, a través do seu deputado Fran-
cisco Rodríguez, vén de presentar no Con-
greso unha proposición non de lei para que o
goberno central apoie cantas medidas sexan
tomadas pola Xunta co fin de recuperar o pa-
zo de Meirás para usos públicos. Por outra
parte, a Comisión pola Recuperación da Me-
moria Histórica da Coruña está a preparar
para novembro a II Marcha a Meirás, para
esixir a súa devolución.♦

MANUEL MONGE é sociólogo e membro da
directiva da Comisión pola Recuperación da

Memoria Histórica da Coruña.
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O pazo de Meirás e
o imposto revolucionario

MANUEL MONGE

Na polémica sobre a antiga estancia de estío da familia de
Franco esquécese que a propiedade de Sada se conformou
a base de expropiacións forzosas e mal pagas aos veciños.

Á fric a ” .  Parece unha
boa  idea .  A
emigración sempre
ten a lgo de aventura ,
de mito e de
engano.

Na Arxentina
desapareceu  Jorge
Julio López . Xa
desaparecera ha i
trinta anos ba ixo a
ditadura . Agora
chupárono os que
non queren que
declare nun xuízo
contra os militares.
Ten o seu mérito, e a
súa desgra z a , que te
fagan desaparecer
dúas veces.

O goberno de
Zapa tero é coma
unha tenda  c ara  que
ao aprox imarse as
e leccións fa i
reba ixas.  Q ue se
vivenda  de a luguer,
que se pago por fillo ,
que se me llora  das
pensións mínimas.
Ta lvez  nas segundas
reba ixas prometa  un
i-Pod bara te iro para
que o vote a  xente
má is nova.

O Goberno de
Touriño e Q uintana
está  desi lusionando
a  xente que tiña
má is desexo de
c amb io .  N on ha i
grandes proxectos
nin nada  que sirva
para  simbo li z ar que
o pa ís va i por outro
c amiño .  H a i má is
liberdade ,  a lgo má is
de d inamismo ,
menos medo .  Fraga
era  unha  marc a
inde lébe l,  o de
agora  parece unha
interrogante.♦

‘O pacto
da Transición

protexía
a familia Franco

e a mesma
viúva tiña

unha pensión
anual de 12,5

millóns
de pesetas,

moi superior
ao salario

do presidente
do goberno”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

deceu e o esforzo que o pobo
realizou para conservala en
máis de medio século de cerco
e precariedade.

Lembre a nosa historia: Cas-
tela iniciou a doma de Galiza
cortando polo pé as oliveiras que
inzaban o país e que lle daban á
súa economía un valor de cam-
bio básico. Observe como en
Portugal perviviron. Despois
usaron mañas e violencia por
afogar a lingua. Cando apela á
Constitución non o fai para repa-
rar o dano que historicamente fi-
xeron contra a nosa Galiza, pri-
meiro reino de Europa.♦

BALBINO PÉREZ
(VIGO)

O xogo de Acebes
A ignorancia repoluda e fachen-
dosa de Ángel Acebes semella
non ter medida. Unha das súas
últimas críticas ao mal chamado
“Goberno de España” consistiu
en louvar a refungada que Nico-
las Sarkozy lle aplicou ao Ban-

co Central Europeo por non ter
baixado o tipo de xuro a prol
dos modestos hipotecados,
constante preocupación dunha
dereita internacional que leva
dúas décadas promovendo o in-
terese social de ricos e rendis-
tas. A manobra secretario xeral
do PP é obvia: no caso do go-
berno do PSOE seguir a actua-
ción demagóxica do presidente
francés, acusaría a José Luis
Rodríguez Zapatero de inflacio-
nismo irresponsábel, demagoxia
e ignorancia da sacra indepen-
dencia do Banco Central Euro-
peo que non pode someterse (te-
oricamente, e como eles queren)
a presións políticas vindas dun-
ha posíbel esquerda. No caso de
Zapatero respectar a indepen-
dencia do BCE, pode acusalo de
pasmón, panfornias e indiferen-
te coas dificultades do sufrido
pobo. Regulamento do xogo de
Acebes: caras, eu gaño; cruces,
perdes ti.♦

X. F. P. O.
(VIGO)

Gonzalo



XURXO SALGADO
O bipartito, a través do vice-
presidente da Xunta, Anxo
Quintana, ofreceulle a presi-
dencia do Consello Económico
e Social (CES) ao ex voceiro
nacional do BNG e actual mem-
bro da Executiva nacionalista,
Xosé Manuel Beiras; unha
oferta que o dirixente do En-
contro Irmandiño non aceptou.

Segundo as fontes consultadas
por A Nosa Terra, Anxo Quintana
falou con Xosé Manuel Beiras lo-
go dunha xuntanza da Executiva
e despois de ter pactado co PS-
deG o perfil para presidir este ór-
gano consultivo. O presidente da
Xunta, Emilio Pérez Touriño (de
quen depende o nomeamento di-
recto deste cargo), amosouse con-
forme coa posibilidade de que fo-
se o ex líder nacionalista o encar-
gado de presidir esta institución.

Porén, as condicións impostas
polos socialistas, e avaladas polo
propio BNG, non convenceron a
Beiras. O bipartito propuñalle pre-
sidir o CES pero, a cambio, tería
que deixar a Executiva do BNG e
a súa actividade política, algo que
non aceptou. “É normal que o pre-
sidente e membros dos órganos
consultivos aparquen a súa mili-
tancia política para dar certa imaxe
de ecuanimidade”, indica un
membro da Xunta consultado.

“Tal e como é Beiras é lóxico
que non o aceptase porque aca-
baría falando do que non debe,
aínda que é o mellor perfil posí-
bel para dirixir esa institución”,
asegura un estreito colaborador
do ex voceiro nacionalista, quen
asegura que “a Xosé Manuel
gustoulle” que pensasen nel.

O CES configúrase como
“foro permanente de diálogo e
deliberación” entre os axentes
económicos e sociais e a Xunta
para o exercicio da función con-
sultiva sobre a actividade norma-
tiva do Goberno galego en mate-
rias de “especial trascendencia
económico-social” e para a ela-
boración de informes, estudos ou
propostas encamiñadas a unha
“eventual introdución de refor-
mas no ordenamento vixente”. 

Prazos

Este organismo está formado por
35 membros, incluídos o seu presi-
dente e mais o secretario xeral. O
mandato dos seus membros é de
catro anos, renovábeis por perio-
dos iguais. A pesar disto, os mem-
bros poderán ser substituídos polo
presidente ou polas entidades, or-
ganizacións ou asociacións que os
designasen. Deste xeito, o actual
presidente desta institución, Paulo
Egerique, que asumiu o cargo en
xullo de 2004, podería ser substi-
tuído antes de tempo tal e como xa
acordaron Touriño e Quintana.

Ademáis de Beiras, tamén foi
proposto para a presidencia des-

te órgano o ex reitor da Universi-
dade de Vigo, Domingos Do-
campo, quen, nun principio, ta-
mén rexeitou este cargo.

A elección do presidente do
CES correspóndelle ao BNG tras
un pacto acadado entre os dous
socios de goberno. Así, e segun-

do este acordo non escrito, o PS-
deG proporía o Valedor do Pobo,
un  novo membro do Consello de
Contas e os do Consello Consul-
tivo. mentres que ao Bloque lle
correspondería buscar substituto
para a presidencia do CES. Nes-
te pacto tamén se negociou que

un dos tres senadores por desig-
nación autonómica lle corres-
pondese aos nacionalistas.

Até o momento xa se produ-
ciu o cambio no valedor do Po-
bo, coa elección de Benigno Ló-
pez, e a de tres membros do Con-
sello de Contas; Antonio López
(PSdeG), Luciano Fariña (PP-
deG) e Pedro Puy Fraga (PP-
deG), en substitución de Daniel
Barata e Francisco Torres, am-
bos os dous do PPdeG, ao igual
que Fariña, que repetiu no cargo.

Pola contra, o mandato dos
membros do Consello Consulti-
vo remata en febreiro de 2008.
Tanto os conselleiros como o seu
presidente, Xosé Antonio García
Caridad, levan no cargo 12 anos
e foron elixidos por Manuel Fra-
ga. Tan só un dos cinco mem-
bros, Antonio Carro, é próximo
aos socialistas. O resto, Paulo
Moure Mariño, Xosé Luís de la
Torre Nieto, Xosé María Gómez
Díaz-Castroverde, ademais do
propio García Caridad, son pró-
ximos ao PPdeG.

No vindeiro mandato desta
institución, ademais dos novos
cinco membros, que serán desig-
nados por Touriño, poderán for-
mar parte dela os ex presidentes da
Xunta, como membros natos, tal e
como se aprobou no parlamento
antes do verán. O ex mandatario
Xerardo Fernández Albor xa pediu
o seu ingreso neste órgano.♦
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Un futuro
incerto
nos agarda 
X.L. FRANCO GRANDE

Sospéitase que os EE UU
van manter no Iraq, pode
que indefinidamente, un

certo número de bases, agora
en construción moi adiantada,
que lle permitirán dominar to-
do o Oriente Medio. De aí
que moitos pensen que o
fracaso militar, tan evidente,
non lles importa tanto como o
feito de ter asegurado o seu
dominio no país. E que
conclúan que non existe tal
fracaso, pois é real e efectivo
o éxito para obter o apetecido
dominio do Oriente Medio.

Pode que teñan razón. E
aínda que tamén sexa certo
que a violencia total, e por
moi diversas causas, que hoxe
existe no Iraq fose procurada
adrede polos invasores. Hoxe
o Iraq é un país destruído,
dende o seu patrimonio histó-
rico á súa sanidade, dende a
súa  Universidade aos submi-
nistros de auga potable e
enerxía eléctrica, cun paro do
50 por cento e unha pobreza
absoluta dun 40 por cento dos
seus habitantes. Ou sexa, a te-
oría do caos.

Desa maneira, cun país
desfeito e en ruínas, e cuns
líderes colaboracionistas, re-
sultaralle máis doado ao
invasor apoderarse do territo-
rio iraquí (queda o territorio,
porque o país xa case non
existe), establecerse nunhas
fortificacións illadas dun
mundo que non lles importa
e que pouca intranquilidade
lles vai traer, e, dende alí,
chegar ao dominio militar de
todo o Oriente Medio.
Poucas dúbidas caben hoxe
sobre esta política de miseria
e de vergonza.

Para máis, Francia e
Holanda semella que se
suman agora aos que ven
xustificado castigar a Irán á
marxe da ONU, poñéndolle
así máis fácil o camiño ao
que ben quixeran os
invasores: destruír tamén o
Irán. Por algo se puxeron a
construír unha desas fortifica-
cións militares para mellor
ocupar o país, ou o que queda
del, case na mesma fronteira
con Irán. E non han faltar ou-
tras voces que se xunten a ese
coro de submisos.

A consecuencia semella ló-
xica: despois da destrución do
Iraq pode que non estea lonxe
a do Irán. Pode que George
Bush queira presentar, antes da
súa saída da presidencia, un
balance máis aceptable da súa
guerra –e pode conseguilo,
dende o punto de vista dos ci-
dadáns do seu país, e tamén do
dos políticos demócratas, que
seguro que non verían  mal un
“escarmento” a bombazos, que
para iso teñen o poder
imperial. E, ao mellor, as
pezas empezan a cadrar. Un
mundo feo, ao cabo, o que nos
agarda.♦

O ex líder nacionalista rexeitouno
para poder seguir vinculado á militancia política

O bipartito ofreceulle a Beiras
a presidencia do Consello Económico

Xosé Manuel Beiras.                                                                     PA C O  VILABARR O S

España gastará en cazas case once mil millóns de euros
El País (19 de setembro) informa de que o Goberno español ten pensado gastar 10.795,4 millóns de euros
en 87 avións de combate tipo caza. Os primeiros 19 aparatos xa foron entregados. Este ano, o Ministerio de
Defensa fixo un desembolso de 563,7 millóns de euros destinados a este fin. Cada avión custa 124 millóns.♦



XURXO SALGADO
A Executiva do BNG asumiu
como un “erro propio” o feito
de que a formación frontista
votase a favor do plus dos
15.000 euros recollido na re-
forma da Lei da Función Pú-
blica e anunciou a posta en
marcha dunha campaña, tanto
no ámbito gobernamental co-
mo no institucional, para ten-
tar modificar esta disposición.

Logo do chamamento á “desobe-
diencia cívica” manifestado pú-
blicamente pola directora xeral
de Fomento e Calidade da Viven-
da, Encarna Otero, e do malestar
xerado entre gran parte da mili-
tancia nacionalista, a Executiva,
na súa primeira xuntanza logo
das vacacións de verán, o pasado
27 de agosto, abordou esta cues-
tión e asumiu a responsabilidade
polo acontecido, especialmente o
vicepresidente da Xunta, Anxo
Quintana, e a Conselleira de Cul-
tura, Ánxéla Bugallo, como inte-
grantes do bipartito.

Nesa reunión todos os inte-
grantes do máximo órgano exe-
cutivo do Bloque, representantes
das distintas correntes naciona-
listas (quintanistas, UPG, Encon-
tro Irmandiño ou A Alternativa),
coincidiron en que o apoio dos
nacionalistas a esta lei fora unha
“equivocación”. Segundo fontes
da Executiva consultadas por A
Nosa Terra, Quintana e Ánxela
Bugallo foron os primeiros en
desculparse e asumiron a súa res-
ponsabilidade, aínda que argu-
mentaron que, como membro
dun bipartito, o BNG “non pode
oporse a unha lei consensuada”
porque podería poñer en “grave
risco” a estabilidade do goberno.

Por iso, todos coincidiron na
necesidade de por en marcha ac-
cións concretas para explicar o
sentido do voto e tentar modificar
esta disposición. Por iso, propu-
xose a posibilidade de “darlle a
volta” a esta cuestión no Parla-
mento e na Xunta. Tamén se acor-
dou elaborar un argumentario ex-
plicativo sobre a decisión de
apoiar a disposición adicional 17
da reforma da Lei 4/1998, da
Función Pública de Galicia, que é
o artigo que recoñece o plus de
15.000 euros para os funcionarios
que teñan traballado como direc-
tores xerais ou postos similares
durante dous anos consecutivos
ou tres, de forma interrumpida.

Neste argumentario, o BNG
asegura que apoiou esta enmen-
da (proposta polo PPdeG e tran-
saccionada polo PSdeG), para
“non debilitar o acordo de go-
berno” cos socialistas. E esta foi
a mesma razón que utilizaron os
principais dirixentes nacionalis-
tas consultados por este medio

para explicar o acontecido, e pa-
ra tentar modificar este decreto.

A primeira iniciativa tomou-
na Quintana a pasada semana ao
manifestar o seu desexo de revi-
sar a lei e foi reforzada esta se-
mana polo coordinador da Exe-
cutiva, Francisco Jorquera, e o
voceiro parlamentario, Carlos
Aymerich. Consultado por A
Nosa Terra, Jorquera dixo aber-
tamente que a aprobación do
complemento retributivo para os
altos cargos fora un “erro” por-
que provocou “alarma social”.
Por iso, anunciou a súa inten-
ción de abrir unha interlocución
con socialistas e populares para
intentar “corrixir” esta situa-
ción. Tamén Aymerich afondou
na mesma explicación e propu-
xo dúas vías para suprimir este

plus; ben a travéso dun proxecto
de lei específico para a función
pública galega ou a traveso da
Lei de Orzamentos, para que, a
través dun artigo “se derogue a
disposición adicional 17”.

Críticas de PPdeG e PSdeG

Pero, nin socialistas nin popula-
res están polo labor. Os dous
partidos lembran que a Lei da
Función Pública foi refrendada
por unanimidade, incluído o
BNG, e puntualizan que, a pesar
de dar marcha atrás, a súa apro-
bación xa xerou dereitos para os
perto de 4.000 funcionarios que,
dende 1981, (xa que ten efecto
retroactivo), exerceron como al-
tos cargos na Xunta.

O voceiro do PSdeG no parla-

mento, Ismael Rego, asegura que
este tema “xa está fechado”e con-
sidera “demagóxico” dar marcha
atrás. “Como ocorrencia da CIG
está ben pero que o diga un grupo
político como o BNG xa é máis
serio”, subliña en declaracións a
A Nosa Terra. Ademáis, defende
esta medida porque, segundo el,
evita o risco de que os funciona-
rios galegos emigren a aquelas
comunidades onde si está recoñe-
cido xa este plus, e porque “rebai-
xaría” as dificultades para atopar
funcionarios que queiran traballar
na Administración galega “xa que
moitos gañan máis fóra que den-
tro da Xunta”.

Tampouco o PPdeG é parti-
dario de reabrir o debate cando
houbo un “amplo consenso par-
lamentario” e cando a lei aproba-

da é unha “adaptación” dunha lei
estatal”. Agora tentan lavar a súa
imaxe porque hai mala prensa”,
apunta o voceiro parlamentario
popular, Manuel Ruíz Rivas. Así,
e aínda que mantén a porta a fu-
turas ofertas nacionalistas, en-
marca este cambio de posición
do BNG “nun novo enfronta-
mento co seu socio de goberno”.

En todo caso, e a pesar das
medidas adoptadas pola direc-
ción nacionalista, a súa militan-
cia critica abertamente a decisión
de ter apoiado esta lei en xullo.
Tanto a CIG como outros colecti-
vos políticos do BNG téñenlle
pedido á Executiva que “enmen-
de a desfeita”. “É unha medida
discriminatoria porque, ademais,
só a van percibir os funcionarios
e non o resto”, asegura un mem-
bro do Consello Nacional. “Para
moitos eses 15.000 euros de plus
representan soldos anuais”, argu-
menta outro. “A Executiva ten
que ir máis alá e recoñecer que
foi unha metedura de zoco”,
apunta un terceiro.

Tamén sectores da militancia
do PSdeG están descontentos
con este decreto. Non é a primei-
ra vez que amosan a súa contra-
riedade por medidas deste tipo,
como xa aconteceu coa suba dos
soldos dos deputados. “Dáme
vergoña que só se preocupen dos
cartos”, afirma un membro deste
partido en Santiago. “A dirección
debería explicar porque apoiou
este plus porque somos moitos os
que non o compartimos”, asegu-
ra outro membro da dirección so-
cialista vinculado ao sindicalis-
mo. “Con quen se teñen que en-
fadar é coa Lei Básica do Estado
e non con nós”, respostalles Re-
go, “tratáse de equipar os funcio-
narios galegos cos do resto do
Estado, nin máis nin menos”.♦
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Militantes nacionalistas e socialistas
critican o acordo acadado co PPdeG na Cámara galega

O BNG inicia unha campaña na Xunta e no
parlamento para eliminar o plus de alto cargo

Algúns militantes nacionalistas
expresarán o seu malestar no
Consello Nacional do 22 de se-
tembro nunha xuntanza que terá
lugar en Santiago e na que se
presentarán dous informes sobre
as prioridades políticas do BNG
para os dous vindeiros anos e
sobre o traballo desta formación
na Xunta no que vai de lexisla-
tura. 

Así, no documento “Guión
para a avaliación do goberno
galego após dous anos”, o BNG
destaca que nestes dous anos na
Xunta conseguiuse que o gober-
no sexa visto “con máis transpa-
rencia e democracia” e “fortale-

cer” o papel do Bloque no Esta-
do; pero tamén fai autocrítica.
“Non existe unha percepción
clara de cambios políticos de
fondo, mentres persisten ele-
mentos continuístas vencellados
á etapa anterior”, recolle o in-
forme. Ademáis, criticase que o
parlamento no sexa a “institu-
ción central” da política galega.

Para evitar isto, a Executiva
propón unha interlocución co
PSdeG para “analizar o funcio-
namento do goberno e estudar
posíbeis correccións”, prestarlle
“particular atención á dualidade
acción de goberno/opinión do
BNG como organización” para

asegurar un “discurso integral”
e “mellorar a interrelación go-
berno-BNG-sociedade” a través
de campañas informativas.

En canto ás súas áreas de go-
berno na Xunta, comprométen-
se a impulsar as transferencias,
aínda que recoñecen que as ne-
gociacións con Madrid “van es-
tar moi en función do escenario
político resultante das eleccións
xerais”. Tamén apostan por cre-
ar un Grupo Lácteo Galego, re-
cuperar os estaleiros de Fene
para a construción naval, reo-
rientar os usos e contados da Ci-
dade da Cultura e crear máis vi-
venda protexida. Finalmente,

anuncian medidas para impulsar
a normalización lingüística, re-
formar os medios de comunica-
ción públicos e “explorar ao
máximo o autogoberno”.

No informe “Guión de si-
tuación política. Estratexias e
liñas de traballo”, a Executiva
aposta, nos dous vindeiros
anos, por acadar un Estatuto de
Nación, consolidar o avance
municipal das eleccións locais,
reforzar organizativamente o
BNG, impulsar as “accións
transformadoras” do naciona-
lismo dende o goberno e ser
claves no escenario político
que xurda das xerais.♦

A dirección do Bloque recoñece
‘elementos continuístas’ na Xunta actual

Francisco Jorquera, coordenador da executiva e senador do BNG.                                                                                      A . G . N .



A.N.T.
O pasado seis de setembro ce-
lebrouse no xulgado de paz de
Forcarei, con resultado negati-
vo, o acto de conciliación entre
o investigador Alfredo Gon-
zález Ruibal e a familia do ex
alcalde franquista de Cerde-
do, Manuel Gutiérrez Torres.

Unha vez que se celebrou este ac-
to segue adiante o proceso no que
a familia do que fora tamén Xefe
da Falanxe na vila pedía ao inves-
tigador 100.000 euros de indem-
nización e a retirada das páxinas
da Universidade de Stanford, dos
traballos nos que se refería a Gon-
zález Ruibal como executor da re-
presión ditatorial en Cerdedo. 

A denuncia contra González
Ruibal súmase á que no seu día foi
interposta contra Dionisio Pereira
por motivo semellante, e outravol-
ta volveu suscitar a solidariedade
cos afectados. Se cando a primeira
denuncia xa se levantara unha on-
da de apoio, desta volta repítese
cun primeiro manifesto apoiado
por investigadores, escritores e
historiadores das comarcas de Co-

tobade, Cuntis, Deza e Tabeirós-
Terra de Montes, que asinan o tex-
to “O dereito a saber e a liberdade
de investigar nas nosas comarcas”,
no que manifestan a súa “repulsa
pola persecución que está a come-
terse con aqueles que pretenden
recuperar a memoria histórica do
pasado franquista na nosa zona.
Amparándose na defensa do derei-
to ao honor dos represores e das
súas familias, trasladouse ao ámbi-
to xudicial un debate que debera
permanecer no marco historiográ-
fico no que naceu. Na nosa opi-
nión, os tribunais non deberían ser
competentes para determinar a
certeza da verdade histórica, posto
que non é obxectivo dos historia-
dores atentar contra a honra priva-
da de ninguén divulgando as in-
vestigacións verbo do labor públi-
co dun personaxe histórico”

O manifesto destaca o contra-
ditorio de primeiro impoñer dis-
tancia para falar de acontecemen-
tos ocorridos 70 anos atrás “retar-
dando o seu tratamento até a desa-
parición das xeracións vivas que
sufriron ou cometeron estes actos,
e agora, unha vez que son estuda-

dos, se esixa a presenza abondosa
destes protagonistas para permitir
ditas investigacións: isto, só tería
sentido si se pretendera determi-
nar a inocencia ou culpabilidade
dos autores dos delitos co fin de
impoñerlles unha condena – cou-
sa que nunca se fixo – e que sería
a única circunstancia que, logo,
permitiría aos historiadores apun-
tar nomes de represores sen medo
a represalias xudiciais”

Os asinantes manifestan a súa
preocupación porque “se queira
avalar a persecución dos historia-
dores ao identificalos como per-
turbadores da convivencia e paz
social da nosa comunidade. Este
argumento que serviu de coartada
de sanción no pasado, é especial-
mente falaz e dramático neste ca-
so, porque ademais de partir do
suposto reaccionario de que a ig-
norancia nos fai máis felices, cul-
pabiliza as vítimas e aos que lles
poñen voz, por incomodar a
concordia da veciñanza ao narrar
uns feitos que lle sacarían as co-
res aos seus autores, se viviran”. 

A lista de asinantes inclúe até
40 persoas: Carme Hermida Gulí-

as, Xosé Luís Barreiro Barreiro,
Xosé Neira Vilas, Manuel Blanco
Rivas, Mª Nieves Soutelo Váz-
quez, Paulo Porta Martínez, Anxos
Sanmartin Rei, Xosé Luna San-
martin, Xacobe Bastida Freixedo,
Xosé Manuel Martínez Oca, Da-
vid Otero Fernández, Xoán Carlos
Garrido Couceiro, Manuel Pereira
Valcarcel, Manuel Rei Romeu,
Susana Camba Castro, Miguel
Louzao Outeiro, María Dolores
Camba Castro, Goretti Sanmartín
Rei, Xosé Manuel Maceira Fer-
nández, Carlos Solla Varela, Cer-
dedo, José Antonio Meixueiro Rey
Cerdedo, Serafín Fontenla Fernán-
dez, Emilio García Lorenzo, Matí-
as Rodríguez da Torre, Alberte
Maceira Balboa, Xulio Carballo
Arceo, Xosé Manuel Malheiro
Gutiérrez, Manuel Igrexas Rodrí-
guez, Chus Pato, Celso Fernández
Sanmartín, Antonio Presas García,
Gonzalo Navaza Blanco, Mario
Pereira Fernández, Carlos Negro,
Xosé Vázquez Pintor, Marcos Sei-
xo Pastor, Heitor Picallo Fuentes.
Alfonso Magariños Sueiro, Xosé
Mª. Rodríguez Durán, Reis Cami-
ña Castro e Xosé Casal Porto.♦
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O galeguismo
pasa por
Madrid
XOSÉ MANUEL SARILLE

Galiza está máis perto
de Nova York que de
Madrid, dicían os

membros da Xeración Nós e
repetiron con admiración os
sucesores. Non é verdade. Nin
cerca dos EE UU, nin de Lon-
dres nin de Berlín. Nin seque-
ra Lisboa. Só Bos Aires, que
foi cidade mundana e
metrópole importante durante
varios decenios e forxou
algúns persoeiros como Luís
Seoane, Eduardo Blanco
Amor e algún outro. 

Leonardo Sciascia conta
que en Sicilia a cousa foi com-
pletamente distinta. Poño o
exemplo da illa mediterránea
porque parecémonos en
moitas cousas. A superficie é
semellante, podemos vernos
representados na traxedia da
emigración que sufriron, son
países economicamente perifé-
ricos e a desestruturación
segue a predominar en moitas
actividades. Non temos nada
que ver noutras cousas. Nós
non constituímos unha
sociedade perversa e esencial-
mente maligna como aquela,
mais tampouco gozamos nun-
ca do cosmopolitismo
rebordante de Sicilia. 

Conta Sciascia que Fran-
cia comezou a ser un mito
positivo para os sicilianos xa
no Século XVII. Sthendal
asombrábase de que os libros
en francés, sen tradución, se
lesen tan pouco en Italia e
tanto en Sicilia, onde as
obras boas vendían máis dun
cento de copias. A aristocra-
cia e os intelectuais non se
paraban en Roma. Xa naque-
las datas e no tempo das Lu-
ces aínda máis, collían o bar-
co para Marsella, cara a
París. Despois, debido á emi-
gración estiveron pendentes
de Nova York precisamente. 

Por todo isto, o atraso, o
feito de ser periferia económi-
ca, non minguou unha
intelixencia musculada e
impresionante, fascinante e
demasiadas veces terríbel; no
campo político estivo case
sempre ao servizo do mal,
situada nos peores abismos,
inclusive cando xogaron as ba-
zas do nacionalismo indepen-
dentista, sempre mesturado
cos intereses do crime, da CIA
e ás veces tamén do Vaticano.

Na literatura, no teatro, na
arte e mesmo na vida, nunca
foron exactamente un
subsistema, un planeta do sol
romano. As novidades chega-
ban en rede, non en radio, o
cal fortaleceu a soberanía cul-
tural, ou polo menos a orixina-
lidade, xa que os gustos, as
tendencias, non pasaban polo
filtro do centro. Tampouco
eran os gurús nin as editoras
romanas as que expedían os
aprobados e os suspensos para
os escritores. Non é casualida-
de que teñan varios premios
Nobel e outros que
sinxelamente non estaban a
iso, estaban por riba diso.♦

Desvelado, pola mañá cedo
baixo por un camiño...

LUÍS PIMENTEL

A mañá do 15 de setembro do 1936, co raiar do
sol, apareceron na beira da estrada de Puxeiros
os cadáveres de sete homes de Vigo; sete ho-
mes que cometeran un único delito: comparti-
ren uns ideais republicanos e de esquerdas.

Os sete eran de Vigo e eran homes ben co-
ñecidos na cidade: Arbones Castellonzuelo,
Echegaray García, Muñoz Arconada, Bilbatúa
Zubeldia, Taboada Montoto, Araúxo Conde e
Morgade Pazos. Todos eles, encadeados e sen
que na súa contra houbese cargo ningún, foron
asasinados a tiros e guindados os seus corpos
nunha gabia, perto do cemiterio de Puxeiros.

O pasado 15 de setembro, 71 anos despois
daquel feito arrepiante, nunha tarde de sol fer-
mosa, na curva de Puxeiros, entre os carballos,
resoaron as voces e as palabras de todos aque-

les que “saben que todos os días/ hai un home
morto na cuneta/ que ninguén coñece aínda”.
Esa tarde, a Asociación pola Memoria Históri-
ca do 36 rendeulle unha emotiva homenaxe á
memoria destas sete persoas ás que se lles
truncaron a súa voz e a vida; este acto, simbó-
lico e en memoria destes homes non é senón
un máis dos que se veñen reclamando e se es-
tán a realizar, precisamente porque queremos
coñecer e identificar todos eses mortos que
aínda fican nas gabias e nos foxos... e os que,
como di Pimentel, “ninguén coñece aínda”. 

Erguer todos os cadáveres ocultos e ente-
rrados é un pequeno acto co que renderlles
tributo aos asasinados, e é tamén un xeito de
“curar” esas feridas que os pais, os fillos, os
netos... sufriron coa desaparición cruenta e
arrepiante dos seus achegados.

É o pequeno acto do sábado 15, un xeito de
manter acesa a memoria, a memoria dun pobo
que reclama pórlles, ao fin, anos despois, voz e

palabra a todas esas voces silenciadas nas ga-
bias, nos valados, onda o mar... e que con poe-
mas, con música, con esculturas e homenaxes,
con actos... seguen a manter viva a presenza de
toda esta xente, coma Arbones, Echegaray, Ar-
conada, Zubeldia, Taboada, Araúxo e Morgade
quen, aínda dende as gabias, berran sen voz pe-
dindo que se coñeza a súa [a nosa] historia.

Aquela mañá dun 15 de setembro resoa-
ban aínda en Puxeiros os tiros dos falanxistas
que espallaron na cuneta os sete corpos des-
tes homes... Mentres, na tardiña deste sábado
pasado, ecoaban, alí mesmo, as súas voces,
as voces dos asasinados e as palabras de to-
dos os que hoxe recollemos a súa  herdanza
e os seus ideais, pero sobre todo, as voces
dos que queremos deixalos falar...

... non se fixo a cuneta para a morte
senón a morte para a cuneta...

CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

Homenaxe aos mortos de Puxeiros
MARÍA BRAÑAS COSTAS

Na noite do martes 18, o monumento inaugurado o pasado 15 de setembro foi obxecto dun atentado.                                                                                 PA C O  VILABARR O S

Investigadores e escritores da comarca promoven un manifesto

Outro historiador denunciado pola familia
dun ex alcalde franquista de Cerdedo



Patrocinar deportistas é un
xeito de manterse vivo como
deportista?

É. Un deportista nunca deixa
de selo e a súa experiencia serve
para entender os desexos e ex-
pectativas doutros deportistas.
Axudar a quen fai ese sacrificio
diario para competir, pelexar e
superarse paréceme a min un ex-
celente xeito de seguir vinculado
ao deporte activo.

Pesa máis o interese publi-
citario ou o mecenado de acti-
vidades deportivas?

Se o que buscase fose só pu-
blicidade, seguro que hai ducias
de cousas máis rendíbeis. Cal-
quera que me coñeza sabe que
non necesito máis publicidade. A
miña actividade empresarial
tampouco necesita unha presen-
za continuada nos medios. E se
fose así, pesa máis a miña propia
imaxe que as posibilidades que
me poida abrir favorecer un
equipo ou un deportista.

E cales son os factores que
o animan a patrocinar un ou
outro deportista?

En cada caso o motivo é dife-
rente. Nalgúns casos é porque
me identifico con eles, como por
exemplo con Chano Rodríguez
(campión paralímpico), noutros
importoume máis un compromi-
so de amizade. Outras veces
apaixonoume o proxecto e vin
claro que había que apostar por
el, como no caso do equipo ci-
clista do Karpin Galicia. 

Non é unha aposta arrisca-
da de máis patrocinar o ciclis-
mo nun momento de ataque
constante contra este deporte?

O ciclismo sofre unha impla-
cábel caza de bruxas. Parece que
o problema da dopaxe é algo de
onte pero en realidade as causas
de todo o que pasa proveñen de
moito atrás; a maioría dos que
agora se queixan da corrupción
no ciclismo teñen responsabilida-
de directa no problema porque
nin souberon atallar a cuestión
nin talvez lles interesaban. Ao
contrario, pensaban que se podían
beneficiar. En realidade, non me
dá medo. Penso que é un estímu-
lo ir ás veces contra a corrente.

Por que se interesou na
proposta de crear un equipo de
ciclismo profesional en Galiza?

Sobre todo porque o proxecto
é de aquí. O 80 por cento dos co-
rredores é galego. Os técnicos e
demais persoal viven ou traballan
aquí. Tamén de Galiza son os ou-
tros patrocinadores. Esa proximi-
dade motivoume moito. Non é ha-
bitual que suceda así no ciclismo.
Os patrocinadores, que lles poñen
o seu nome aos equipos, están
lonxe, non se vinculan, polo xeral,
cun territorio, cunha afección.
Neste caso, iso coidouse moito e
pensei que tiña que participar.

É vostede o patrocinador ci-
clista máis apegado aos seus pa-
trocinados. Que encontra no ci-
clismo que non tiña no fútbol?

En parte vivo perto deles por-
que tamén me considero parte da
“afección” do equipo. Ademais,
gústame participar plenamente
nos proxectos nos que me impli-
co. Antes eu vía o ciclismo coma
un afeccionado calquera, un pou-
co leigo, que non sabía ben por
que un corredor atacaba, por que
un equipo prefería que houbese
escapados. Agora ampliei os
meus coñecementos e gozo moi-
to “desde dentro”.

Cumpríronse as expectati-

vas para a Volta a España?
Recoñezo que estou sorpren-

dido do bo nivel que está demos-
trando. Non hai que esquecer
que somos novatos e humildes e
estamos a competir con equipos
moi preparados, con ampla expe-
riencia. Tamén me sorprendeu a
boa acollida da xente. Parece que
reviviu a afección en Galiza e to-
dos están pendentes de como van
os nosos corredores.

Como futbolista, vostede –á
parte da súa etapa en Rusia–
viviu en Donosti, Valencia e Vi-
go. Mais parece que quedou
prendido de Galiza. Que lle de-
mos aquí para amarralo?

Ás veces penso que o clima e
a paisaxe tiveron moito a ver coa
miña decisión de estabelecerme
aquí coa miña familia. O ambien-
te é parecido ao de Estonia e iso
recoñezo que se me fai agradábel.
Mais coido que a razón principal é
que Vigo se adapta á miña perso-

nalidade. É unha cidade dinámica,
que obriga a un esforzo constante,
a non parar quedo nin un segundo.
Se cadra, se eu fose pousón e rela-
xado acabaría vivindo en Donosti,
que é unha cidade preciosa e pen-
sada para descansar. Pero eu pre-
ciso actividade, moverme, e Vigo
encaixa á perfección.

Karpin considérase vigués
ou galego?

Galego. Nestes anos compren-
dín que Galiza ten personalidade
propia. Ao final os estonios, os
chineses, os galegos e os valencia-
nos acabamos tendo moitas cou-
sas en común pero sempre hai al-
gunhas diferenzas. Eu estou cun
catalán, un madrileño e un galego
e doume conta de que son moi
próximos pero non son iguais. Esa
idiosincrasia nótoa moito cando
saio da cidade. Vigo ten un carác-
ter máis mundializado, máis mes-
turado. Pero cando vou ao Morra-
zo, onde teño moitos amigos, ve-

xo esa personalidade galega por
xunto: todos comparten esa visión
do mundo, esa maneira de relacio-
narse entre eles e cos demais. É
neses momentos, comendo comi-
da caseira e falando cos paisanos,
que te dás conta da clase de perso-
as que son os galegos: xente aber-
ta, nobre, amiga de facer un favor.
Eses matices hainos que buscar aí,
nas viliñas e nas aldeas.

Verémolo de aquí a pouco
falando galego?

É posíbel. Xa sei dicir algun-
has palabras. As miñas fillas, que
o estudan na escola, apréndenme
algunhas cousas.

A construción é un negocio
con mala prensa. Cal foi a súa
principal motivación para en-
trar nese mercado?

Os futbolistas que temos a
sorte de gañar ben adoitamos in-
vestir os nosos aforros para can-
do remata a nosa carreira deporti-
va. O ladrillo sempre foi un tópi-

co para nós, un sinónimo de bo
negocio. Esa é a razón principal.
Que ten mala prensa? De nada
valen os preconceptos. Malas
prácticas hainas en todos os sec-
tores. Son todos os políticos co-
rruptos? Todos os xornalistas
mentiráns? Cada persoa responde
por si e deben ser as súas obras as
que definan a súa conduta.

Vostede fixo público o seu
compromiso cun cambio radi-
cal no casco vello de Vigo.

Eu quero pór o meu granciño
de area. O Concello e o Consor-
cio do Casco Vello traballan ta-
mén nesa idea común e apaixo-
nante de converter unha zona de-
gradada no barrio que debería
ser, o máis céntrico e privilexia-
do da cidade, un lugar onde a
xente quere vivir, non do que fo-
xe. Esperemos que entre todos
poidamos enorgullecernos cada
vez máis de vivir en Vigo.

Por que pensa que ten
tantas dificultades o plan xeral
para aprobarse?

O plan xeral caeu na arañeira
da estratexia política. É triste que
un proxecto tan importante para
o futuro estea así pero supoño
que isto todo forma parte do xo-
go entre os partidos.

Vostede naceu en Estonia
mais a súa familia procede de Ru-
sia. É certo que hai certa discri-
minación cara á minoría rusa?

Hai discriminación. Até tal
punto que a poboación de orixe
rusa, que en tempos representaba
a metade do conxunto, hoxe é
unha minoría con moitos proble-
mas. Coido que é un erro pensar
que uns humildes traballadores,
que chegaron ao país buscando a
vida, son malvados invasores. 

Vostede tiña 20 anos cando
caeu o Muro de Berlín. Enten-
de a nostalxia pola URSS?

Claro que a entendo, sobre to-
do naquelas faixas de poboación
de máis de 40 anos, coa vida esta-
bilizada. O socialismo dábacho
todo feito. Tiñas unha casa, aínda
que fose mala; tiñas servizos pú-
blicos, acceso á comida… E de re-
pente caeu unha bomba. A socie-
dade quedou sen referentes. As re-
gras cambiaron sobre a marcha e a
toda présa. Moitas persoas, as
máis desvalidas, quedaron polo
camiño. Outros recordan a Unión
Soviética con cariño, por lóxica.
Eu penso que era necesario cam-
biar o modelo económico pero de-
beu facerse ao xeito chinés, de
maneira ordenada, pensando nos
cidadáns. O noso paso ao capita-
lismo mantivo a Rusia 15 anos
nunha situación de reconstrución,
loitando para recuperar a orde.
Cando se fala de mafia rusa, do
que en realidade se tratou foi dun
reparto de poder nunha sociedade
no caos. O que tiña máis pistolas
era o que gañaba un anaco da tor-
ta. Iso pasou en todos os países en
casos de crise.

A chegada de Vladimir Putin
ao poder inquedou a Occidente.

A visión dos rusos en Occiden-
te é un herdo da Guerra Fría. Sem-
pre somos sospeitosos. Pero por
economía, recursos naturais e po-
boación somos unha enorme po-
tencia. Estes anos Rusia estivo dur-
mida e Putin soubo darlle a orde e
estabilidade que necesitaba para
volver erguer a cabeza. Eu non son
nin favorábel nin detractor del pero
hai que recoñecerlle o mérito de
superar os anos negros e volver rei-
vindicar o peso que o país ten no
panorama internacional.♦
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Valeri Karpin
‘Estanme aprendendo o galego as miñas fillas’

CÉSAR LORENZO GIL

Valeri Karpin (Tallin –Estonia–, 1969) pasou en pouco tempo de converterse en ídolo
dos afeccionados ao fútbol a cultivar unha poderosa imaxe social como construtor e
promotor e tamén como mecenas de deportes minoritarios, caso do equipo ciclista Kar-
pin Galicia, que se estrea con éxito na Volta a España. Nesta entrevista reflexiona sobre
a súa actividade e a súa relación co noso país. “Síntome un galego máis”, fachendea.

PA C O  VILABARR O S



Ana Gómez e Adolfo Fernández,
aos que se lle debe a recupera-
ción da aldea, sinalan que descu-
briron Portomartiño no ano 2000
mentres paseaban pola serra do
Suído, “levabamos anos buscan-
do algunha aldea en ruínas, pero
atopabamos casas abandonadas
ao lado de vivendas máis recen-
tes e nós queriamos casas de ar-
quitectura tradicional”. Porto-
martiño é unha amalgama de tra-
dicións e costumes recuperados
por Ana e Adolfo, que recollen o
legado da última veciña da parte
alta de Portomartiño, que conti-
núa vivindo na aldea aos seus
máis de setenta anos.

Os propietarios das Casas de
Portomartiño saben que é impor-
tante que a xente nova viva no ru-
ral para activar a economía agrí-
cola e artesanal e así fomentar o
asentamento de poboación nas
rexións menos favorecidas, “cos

recursos naturais que ofrece o
campo o nivel de vida sería moi
bo”. Non obstante, afirman que
cómpre sensibilizar a sociedade,
“en Galiza debería dignificarse a
vida no rural, ao igual que en Eu-
ropa”. Os que lle deron o pulo
definitivo á aldea recoñecen que
a receptividade dos veciños da
parroquia de Xesta foi moi boa.

Durante este verán comezou a
andaina da vivenda vacacional, a

primeira dun grupo de casas que
serán restauradas na posteridade.
“A nosa idea é construír un alber-
gue como centro de recepción dos
visitantes. Non se trata dun turis-
mo rural de habitación nin de lu-
xo, trátase de gozar da paisaxe
galega”, advirten os propietarios.
“As alfombras nunca están impe-
cábeis e hai que pór botas, porque
a vida que se fai en Portomartiño
é a vida do campo”, di Ana.

Polo de agora, os excursionis-
tas que visitaron as Casas de Por-
tomartiño presentan un perfil se-
mellante, son persoas sensibiliza-
das co medio natural. “É impor-
tante que os hóspedes estean
concienciados e quen non esque-
zan apagar as luces nin estraguen
os recursos naturais”, subliña Ana.

Actividades propias
do ecoturismo

O enclave xeográfico das Casas
de Portomartiño propicia a prác-
tica de actividades propias do
rural. As vivendas rehabilitadas
atópanse entre a carballeira de
Xesta e sobre o tramo alto do río
Oitavén, denominado río Xesta
neste último curso fluvial. Adol-
fo subliña que “ao nacer na serra
do Suído os ríos Tea, Oitavén,
Verdugo e Avia, a importancia
ecolóxica da zona é significati-
va. Moitos habitantes dependen
disto”. Entre as actividades que
Ana e Adolfo están a deseñar
destacan a elaboración artesanal
de pan, mel, queixo e licores e a
recolleita de cogomelos e plan-
tas medicinais.

A riqueza paisaxística da zo-
na puido verse afectada grave-
mente cando a empresa de ex-
plosivos Riotinto solicitou unha
licenza para instalar na carba-
lleira de Xesta un depósito de
minas. Os comuneiros denun-
ciaron o feito ao pretender que
os camiños públicos fosen inva-
didos. Finalmente, a sentenza
do xuíz favoreceu os veciños da
parroquia.♦
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O turismo ecolóxico adéntrase no rural máis profundo

Portomartiño, rehabilitar unha aldea

As chamadas Casas de Portomar-
tiño están consideradas vivendas
vacacionais ao carecer de licenza
para seren tratadas como casas de
turismo rural. Ao non posuír ten-
dido eléctrico nin acceso para ve-
hículos rodados, ao conxunto de
casas non lle foi outorgada a li-
cenza necesaria para operar co-
mo casas de turismo rural.

Logo de terlle solicitada a
mellora do acceso en repetidas
ocasións ao Concello da Lama, o
alcalde popular, Xurxo Canda,
non viu necesario asfaltar o ca-

miño de entrada á aldea. “Nal-
gunha ocasión, enviaron camións
de zahorra, pero coa chuvia e os
temporais non serve de nada”,
sosteñen os propietarios. O cami-
ño que conduce os visitantes até
as Casas de Portomartiño é unha
pista forestal atravesada por un
regato. As fochas e a auga impi-
den que o pan, a correspondencia
e o gas cheguen até as vivendas. 

No que atinxe á electricida-
de, Ana Gómez e Adolfo Fer-
nández apuntan que, aínda que a
Consellería de Industria amosou

interese pola iniciativa, “é a ad-
ministración local á que debe
solicitarllo a Industria e non
nós”. Polo de agora, o concello
da Lama non presentou ningun-
ha solicitude para instalar a liña
de tendido eléctrico.

Ana e Adolfo non só reclama-
ron a mellora do acceso e a elec-
tricidade, tamén trataron de que o
concello lles axudase a recuperar
o carreiro que une Portomartiño
coa seguinte aldea, Pigarzos. En-
tre os dous limparon as beiras do
río e distintos sendeiros que cru-

zan a zona. “Con imaxinación e
ganas todo é posíbel”, afirman.

Resposta do alcalde

Xurxo Canda, alcalde da Lama,
afirmou, “tiñamos pensado
arranxar o acceso este verán, xa
lles axudamos enviando ca-
mións de area para cubrir o te-
rreo, pero non podemos asfaltar
a pista dun día para o outro para
beneficiar un interese particu-
lar”. O rexedor apunta que está
en contacto con Augas de Gali-

za para rehabilitar o pontillón
que atravesa o carreiro.

Canda explica que recibe so-
licitudes de melloras de acceso
“de moitos veciños e o concello
ten uns orzamentos que non dan
para todos, só o tendido eléctrico
ten un custe de 36.000 euros”. O
alcalde popular aclara que non
pode comprometerse a arranxar
as infraestruturas particulares dos
veciños “porque xa ten pasado
que unha vez que llo arranxas,
venden todo e non crean riqueza
que beneficien o concello”.♦

A falta de estrada e de electricidade impiden que sexan consideradas casas de turismo rural

A vida como hai
corenta anos
Pasar unha fin de semana entre
a natureza máis pura, rodeados
dunha gran diversidade biolóxi-
ca e sen comunicacións é posíbel
nas Casas do Portomartiño. 
Na Galiza aínda perduran
recunchos habitábeis aos que
non chega a liña telefónica, a co-
bertura do móbil nin a internet.
Os berros son á única arma de
comunicación eficaz na aldea.
Durante as noites do verán os vi-
sitantes teñen que guiarse polo
fulgor das estrelas, que actúan a
modo de farol, porque a parte
baixa da aldea carece de tendido
eléctrico. O propio entorno reco-
lle a vida de hai máis de corenta
anos. No interior das vivendas
rehabilitadas, as placas solares
fornecen a electricidade necesa-
ria para gozar da estanza no co-
razón dunha das serras máis
engaiolantes da Galiza. O silen-
cio que reina na aldea só se
rompe co trilo dos paxaros e co
bramido das vacas que pastan
entre os breixos, fentos e toxos
das devesas.♦

A foxa para cazar lobos
Dende as Casas de Portomartiño poden emprenderse excursións a
pé por carreiros que transcorren á beira do río, que non ten un só
punto de contaminación. Entre os acivros, salgueiros e carballos é
doado atopar os xabarís e os raposos que habitan a zona. A Freixa
de Liñares é unha das fervenzas que o excursionista pode visitar.
Tamén é posíbel descubrir cómo os paisanos de Portomartiño caza-
ban os lobos na foxa que aínda segue intacta na parroquia. Os ma-
míferos eran cercados polos homes até unha zona amurallada cunhas
paredes que converxían e daban a un foxo no que caía o animal.♦

MARÍA OBELLEIRO
A escasos quilómetros da Lama (Pontevedra), no centro da se-
rra do Suído, descóbrese unha aldea en ruínas. Ao fondo, entre
os vellos muros de pedra das casas, cortes e canastros, que re-
sistiron a máis de cen anos de lume, chuvia e nevadas, albíscan-
se as vivendas rehabilitadas que se erixen como refuxio na mon-
taña. Portomartiño é unha das poucas aldeas galegas en ruínas
que están a ser recuperadas para a práctica do turismo ecolóxico.



Os proxectos de construír na illa
da Boega, a un paso da desem-
bocadura do Miño, nunca foron
adiante. Portugal, Estado que
posúe a soberanía da illa, consi-
dera a zona como unha reserva
natural e a posibilidade de cre-
cidas do río fai recomendábel
deixala como está.

Ante ese panorama, adquirir
esta illa para desenvolver un
proxecto inmobi-
liario sorprendeu
nas dúas bandas
do río Miño. As
empresas portu-
guesas titulares
da propiedade
negaron que lle
vendesen aos an-
daluces a illa,
aínda que admiti-
ron que o espazo
está á venda. Así,
o ano pasado un-
ha inmobiliaria
viguesa intere-
souse pola adqui-
sición, sen que
chegase a haber
acordo coas compañías propie-
tarias. 

Recentemente, unha empresa
andaluza, Artagón, vén de anun-
ciar que adquiriu a propiedade e
que planea construír unha urba-
nización, para a que xa contaría

cun proxecto aprobado por parte
das autoridades do Estado portu-
gués. Os andaluces dixeron que
as negociacións remóntanse a un
ano atrás.

Artagón non dixo cal é a illa
que adquiriu, mais tras coñecerse
a noticia, admitiu de facto que se
trata da Boega. A descrición do
proxecto inclúe un investimento
de 102 millóns de euros para

construír, en dúas
etapas, un hotel
de luxo, un cam-
po de golf, 150
chalés e un porto
deportivo. Entre
as pretensións
anunciadas polos
andaluces está a
de modificar o
nome da Boega,
para chamala illa
de Artagón. O
que non figura
dentro do proxec-
to, é a constru-
ción dunha ponte
que conecte a illa
con algunha das

bandas do río, infraestrutura im-
prescindíbel para facer viábel
unha iniciativa semellante.

A noticia motivou a alerta na
outra banda do Miño. A cámara
municipal de Vila Nova de Cer-
veira negou que haxa ningún

proxecto aprobado nos últimos
tempos e indicou que hai vinte
anos si que o houbo, pero que xa
caducou. Tratábase dunha auto-
rización para construír un campo
de golf de nove buratos (non de-
zaoito como pretende Artagón),
xunto cunha pequena infraestru-
tura de apoio. Aquela autoriza-
ción, ademais, non a aproveita-
ron os propietarios porque o Es-
tado portugués esixiulles o paga-
mento dunha taxa elevada por
empregar o dominio público ma-
rítimo. Artagón, pola súa banda,
dixo que conta cunha autoriza-
ción, mais asegurou que esta
procede do Estado portugués e
que a cámara de Vila Nova nada
ten que ver.

Na Galiza, a alcaldesa de To-
miño, Sandra González (BNG),
manifestou a súa preocupación
pola iniciativa e o concello que
dirixe púxose en contacto coa
cámara de Vila Nova. “Dixéron-
nos que non tiñan constancia de
nada”, asegurou a rexedora.

Aínda que a noticia inquietou
en Tomiño, concello separado de
Vila Nova polo río Miño, tam-
pouco resultou novidosa. Unha
situación semellante vívena no
Chan do Cereixo cunha iniciati-
va para construír un campo de
golf. Hai anos que os promotores
anuncian a viva voz a súa inme-
diata posta en marcha, aínda que
a alcaldesa Sandra González si-
nalou que “de momento o único
que están a chegar, un detrás de
outro, son todo tipo de informes
desfavorábeis”. “Tanto un como
outro parecen rumores que se
empregan para desinformar”, si-
nalou outra fonte.♦
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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

A empresa Artagón afirma que a comprou
para facer un campo de golf, un hotel e 150 chalés

Portugal desmente a urbanización
da illa da Boega no Miño

A illa da Boega é unha paraxe idílica no treito internacional do río Miño. Na imaxe, vista desde Vilanova de Cerveira. XA N  C ARBALLA

H.V.
A empresa andaluza Artagón anunciou a compra da Illa da
Boega, fronte a Goián, Tomiño, e afirmou que xa deu os pasos
necesarios para a súa urbanización. Mais as empresas propie-
tarias, Gondarém Sociedade de Investimentos e Boega Socie-
dade Agrícola e Turística, dixeron non ter vendido. Portugal,
ademais, clasificouna como reserva agrícola e ecolóxica na-
cional, polo que a construción tería dificultades de prosperar.

Entre

as pretensións

anunciadas está

a de modificar

o nome da Boega,

para chamala

illa de Artagón.
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Emancipación
e mobilidade
xuvenil
CARLOS AYMERICH

Todos os que sen sermos composteláns estudamos na
universidade de Santiago lembramos como se fixaba o
prezo dos pisos para estudantes, procedemento ben dife-
rente a aquela man invisíbel á que seguen a apelar, tamén
en materia inmobiliaria, os apoloxetas do mercado: o
prezo do aluguer, pago normalmente en negro, era igual
ao número de estudantes que cabían no piso multiplicado
pola cantidade que, a xuízo do propietario, estaba dis-
posto a pagar cada un deles. A tal man era, como se ve,
ben visíbel ainda que algúns reitores non se desen por in-
formados. Xa dixera o reitor Pajares que a Universidade
non é unha axencia inmobiliaria.

O mesmo sucede no mercado do solo. En xuño de 1996,
a escasos tres meses de chegar ao goberno, o primeiro gabi-
nete de Aznar aprobou un Decreto-lei de medidas urxentes
de carácter liberalizador que contiña disposicións tendentes
a liberar máis solo para a actividade construtiva coa xustifi-
cación de que, dese xeito e conforme coa lei da oferta e da
demanda, ao haber máis solo edificábel no mercado baixa-
ría o seu prezo e, con el, o da vivenda. O resultado ben o co-

ñecemos: nos últimos 11 anos o
prezo do solo e da vivenda non
deixou de medrar, a constru-
ción e a especulación converté-
ronse en motores do crecemen-
to económico ao tempo que in-
zan as vivendas baleiras –máis
de 200.000 na Galiza– e avan-
za a destrución do territorio e
da paisaxe.

Non é por acaso que, cons-
cientes da gravidade do proble-
ma, BNG e PSOE apostásemos
no pacto que lle abriu a porta ao goberno bipartito por un
cambio radical nas políticas urbanísticas e de vivenda. Polí-
tica nova que está xa a dar os seus primeiros froitos: eis a
Lei de Protección do litoral que contempla a posibilidade do
goberno galego elaborar planos sectoriais de solo para vi-
venda protexida, eis a futura lei que reservará como mínimo
o 40 por cento dos novos aproveitamentos urbanísticos á
construción de vivenda protexida e velaí, tamén, o novo
programa da Consellaría de Vivenda que financia até o 60
por cento do prezo do alugueiro a persoas ou familias con
ingresos inferiores a 1.200 euros mensuais, esixindo que as
vivendas acollidas ao programa leven un mínimo de seis
meses desocupadas e teñan unha renda máxima de 450 eu-
ros ao mes. É deste xeito, lonxe da improvisación e do efec-
tismo, que o goberno de Galiza elabora e aplica unha ver-
dadeira política social de vivenda e unha política sustentábel
de ordenamento territorial. Porque as competencias de vi-
venda correspóndenlle en exclusiva a Galiza e deben ser
pois os poderes públicos galegos quen definan e executen,
tamén en exclusivo interese dos galegos, as políticas públi-
cas neste ámbito.

Mais os gobernos españois teiman en definir unha polí-
tica estatal de vivenda ao amparo do seu poder de gasto.

Eles dispoñen do orzamento e
eles deciden, teñan ou non
competencias, a onde van os
cartos e quen os ha de xestio-
nar. E fano sen previsión nin-
gunha dos efectos que as súas
medidas poidan provocar qui-
tados, claro é, os electorais.
Tomemos como exemplo o
anuncio da axuda de 210 euros
aos arrendatarios menores de
30 anos e con rendimentos
anuais inferiores aos 22.000

euros: de que xeito vai garantir José Luis Rodríguez Zapa-
tero que a tal axuda non remate por beneficiar os propieta-
rios que poden incrementar a renda en proporción directa á
axuda percibida? Como vai evitar Carme Chacón que esta
axuda  provoque un incremento xeral do prezo dos arren-
damentos como o que xa inducira a infausta “Bolsa de Alu-
guer” do PP? Porque son excluídas desta axuda as familias
e os maiores de trinta anos? E tamén, por certo, como é que
as comunidades autónomas non foron informadas na Con-
ferencia Sectorial celebrada o 13 de setembro, apenas cin-
co días antes da apresentación dun programa que a páxina
web do Ministerio de Vivenda di ser resultado dunha “am-
pla rolda de consultas cos axentes implicados”?

Improvisación, efectismo, electoralismo, falta de le-
aldade institucional … todo o que se queira. E máis ta-
mén pagamento de favores e consolidación dun modelo
económico e social ben pouco progresista. Porque se-
gundo confesión directa de Rodríguez Zapatero, o pro-
grama do goberno visa fomentar a “mobilidade xuvenil”
e apoiar a “iniciativa empresarial no sector da constru-
ción”. E, polo de agora, nin promover a emigración da
xente nova ou a industria do tixolo son prioridades para
o goberno de Galiza. Desde logo non para o BNG.♦

Novos aires comezan a soprar na
Deputación de Lugo gobernada
agora por un bipartito conforma-
do por PSOE e BNG, como ta-
mén son moitas as marañas dei-
xadas polos anteriores gobernos
conservadores durante 24 anos
de dominio, ou mesmo impedi-
mentos para levar a cabo actua-
cións que no resto de Galicia xa
se fixeron hai tempo.

Un claro exemplo témolo na
creación dunha delegación da
Universidade a Distancia, bloque-
ada durante anos e anos dende a
Deputación de Francisco Cacha-
rro, que se negaba a participar
xunto co Concello e a Universida-
de para a súa posta en marcha, o
que impedía que fose para adiante
dado o importante desembolso
que se debe facer, moi grande pa-
ra as arcas municipais soamente.

Agora as cousas tornaron e a
posta de largo da Universidade a
Distancia pode ser cousa dun ano,
quedando deste xeito no esquece-
mento aquel invento do anterior
equipo de goberno, chamado
Universidade Virtual, que nunca
chegou a funcionar nin a saberse
moi ben de que se trataba.

Outra das materias pendentes
dos gobernos de Cacharro foi a
transferencia do Hospital de San
Xosé e do psiquiátrico de San
Rafael ao Sergas, unha lea de
non doada solución para a depu-
tada nacionalista María Xosé Ve-
ga Buxán, responsábel desta área
no organismo provincial.

Tanto no Hospital de San Xo-
sé como no de San Rafael a
transferencia á Xunta faise nece-
saria para que as distintas áreas
sanitarias funcionen conxunta-
mente, para rematar así con gue-
tos dentro da administración e,
maiormente, para lle aforrar car-
tos á Deputación se ben os gas-
tos terán que ser asumidos por
Sanidade. E é que outro dos pro-
blemas que se formulan vén mo-
tivado polo exceso de persoal

que existe nos dous hospitais,
oficinas de colocación e de paga-
mento de favores dos populares
no seu tempo e cuxos traballado-
res contan con salarios bastante
superiores aos das mesmas cate-
gorías no Sergas.

As negociacións, de momen-

to, xa comezaron entre Xunta e
Deputación mais semella que se
prolongarán certo tempo pois a
administración autonómica terá
que acoller persoal en exceso,
con soldos ben altos aínda que
ao que parece, a proposta da
Xunta será conxelalos deica

igualalos co resto dos seus com-
pañeiros, e rehabilitar os edifi-
cios, o que pode supor un gran-
de custo, en especial no que se
refire ao psiquiátrico, que se to-
pa nun lamentábel estado de
conservación, xa que non foi to-
cado en 40 anos, o que implica

por outra parte unha gran de-
ficiencia en atención aos enfer-
mos alí internados, que sofren
unha situación de abandono que
resulta lamentábel xa que che-
gan mesmo a ter que cortar o pe-
lo uns aos outros en medio da
sucidade e do descoido existente
e onde se produciu recentemen-
te un caso de lexionela debido ás
condicións das tubarías que non
foron reparadas dende os anos
50 do pasado século.

Do que non hai dúbida é que
se o Sergas se fai cargo dos dous
hospitais, a deputación non só afo-
rrará cartos para as súas arcas se-
nón que será un verdadeiro respiro
para o seu equipo de goberno.♦

Transferencias
ANTÓN GRANDE

A nova deputación quere axilizar varias transferencias cara á Xunta.
Asuntos complicados que son o peor herdo da longa etapa de Cacharro.

Lugo

Valedores
LOIS DIÉGUEZ

Nós eliximos xentes que han defender a nosa expresión, aquela que
durante os anos do franquismo foi exiliada nos fogares íntimos da
nosa condición galega. Só aí se permitiu. Coa democracia, pintou-
se de cor alegre o pouso secular que o noso idioma transmitiu a
quen sempre se sentiu orgulloso-a de telo como propio, fundamen-
tado na nosa cultura e personalidade. Deixémonos de trécolas, de
enganos, de sometimentos acomplexados a quen nos queren des-
truír, porque destruír é borrar co sorriso máis cínico aquilo que nos
diferencia e nos enriquece, aquilo que nos dá a condición nacional,
goste ou non. E vivimos un momento perigoso no que o ataque á
flor e ao sorriso, á esperanza e ao futuro, é xa insoportábel. Eduar-
do Álvarez é condenado por un xuíz que se lle negou a informalo
en galego.  Unha pediatra do Modelo (A Coruña) proíbelle aos ne-
nos que lle falen en galego. Os sectores máis reaccionarios da nosa
sociedade lanzan unha campaña contra o ensino do galego camu-
flada de hipotéticos dereitos igualitarios. E, por se fose pouco, aquel
que tiña que defender a quen realmente está perseguido e atacado,
o flamantemente chamado Valedor, é dicer, un tal Benigno López,
sáenos con que se reafirma nas súas deplorábeis declaracións xa co-
ñecidas. O consenso partidario pode chegar a anular en si mesmo
os nosos dereitos como galegos e galegas? Cando non hai posibili-
dade de unir ou aproximar conviccións é lóxico que as diferencias
queden patentes, pois sempre será máis claro que a confusión do ca-
os.  Benigno López non pode ser un Valedor do pobo galego, pois
está contra o que nos honra. Os que o puxeron, deben, agora, reti-
ralo. E os que se equivocaron, non repetir o perigosísimo fallo.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Tomemos como exemplo
o anuncio da axuda de 210 euros
aos arrendatarios menores de 30
anos: de que xeito vai garantir

Zapatero que a tal axuda non remate
por beneficiar os propietarios?”
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X.C.
Dona Claudina, que foi du-
rante anos ama de chaves de
Francisco Franco, foi a teste-
muña principal que lle serviu
ao xornalista Afonso Eiré pa-
ra poñer luz en 1980 sobre un
atentado descoñecido da gue-
rrilla galega, que en setembro
de 1947, pretendeu eliminar a
Franco infiltrándose no estes
días polémico Pazo de Meirás.

“Xa estaba cheo de que todo o
mundo me dise vagas pistas so-
bre o suposto atentado e a ver-
dade é que estaba por renunciar
á investigación. Fixérame pasar
por xornalista dun diario madri-
leño conservador e conseguira
coñecer o mundo da dereita co-
ruñesa que tanto tempo presu-
mira dos seus contactos coa fa-
milia Franco que residía no ve-
rán en Meirás e tamén se pavo-
neaba pola cidade, onde conta-
ba con residencia na casa Corni-
de. A casualidade fixo que dese
cun contacto directo: a neta da
ama de chaves que lembraba
ouvir na casa a conversa sobre o
atentado. Dito e feito, a mañá
do 8 de decembro de 1979 pre-
sentámonos o fotógrafo Xurxo
Fernández e máis eu na porta da
casa de dona Claudina en Pon-
tedeume. Costounos un mundo
de simulación, por exemplo pa-
sar por cristiáns recén comun-
gados, para lograr que nos fran-
quease a porta. Despois só ao fi-
nal de varias horas de exhibi-
ción de amor a Franco, dona
Claudina deixounos á vista os
datos que confirmaban que o
atentado fora real. Apenas pui-
demos completar a investiga-
ción, porque sabíamos que o
xornalista Eliseo Bayo andaba
na mesma pista para sacalo en
Interviú. Así que o 28 de de-
cembro de 1979 (ANT nº 88)
publicamos a exclusiva: A gue-
rrilla galega tenta matar a
Franco”. Afonso Eiré lembra
unha chea de detalles daquela
mañá de Pontedeume, pero pa-
ga a pena ir trinta anos atrás á
reportaxe que deixou escrita.

Infiltrarse en Meirás

“Claudina é unha muller que
devociona a Franco como se fo-
se un santo. Dos oitenta e seis
anos da súa vida, trinta e un pa-
sounos ao servizo do Caudillo
como ama de chaves. Agora,
con 13.000 pesetas de paga vive
en Pontedeume, nun pequeño
baixo, nas casas que ela mesma
lle pediu ao Caudillo que man-
dase construír. No medio de mi-
lleiros de vivencias, anécdotas
de cómo moitos fixeron fortuna
a carón da familia Franco, pre-
guntounos se un libro que saiu
hai pouco tempo, no que falan
mal de Franco, o escribira esa
Pasionaria del demonio. Dixé-
moslle dúas e tres veces que
non, pero non quedou moi con-
vencida. E Claudina falounos
así do atentado:

“Un día chamáronme por te-
léfono ao pazo. Era unha moza
chorando. Díxome ser do Ferrol,
que lle quería moito ao Genera-
lísimo e que a
ver se podía fa-
cer algo para que
entrara [a servir]
no pazo. Contes-
teille que xa ha-
bía moita xente e
que o vía difícil,
pero ela seguiu a
insistir, chorando
aínda máis. Dí-
xome que era ir-
má de Pita da
Veiga [almirante
e amigo de Fran-
co, máis adiante
Ministro da Ma-
rina]. Cando iso me dixo come-
cei a sospeitar. ¿Como a irmá
dun gran home, amigo do Gene-
ralísimo, me viña pedir a min
para entrar no pazo?”. As lem-
branzas non están moi nidias po-
lo paso do tempo. Claudina non
lembra xa o ano que pasou isto.
Élle difícil recordar certas cou-
sas e tampouco fai moito para
logralo. Prefire falar de santos,
do bon que era o Generalísimo,
“tirou sempre á súa nai, que era
unha santa; o outro irmán, o Ra-
món, todo ao seu pai, que era un
badulaque”, das netísimas e de
Ricardo Catoira, “que me puxo
como unha rapaza calquera e
por iso cobro esta miseria, pero

el ben que se lucrou”. Móstra-
nos tamén fotos, medallas… to-
da a casa tena chea de obxectos
que foron de Franco. Despois de

longo tempo se-
gue coa historia
da suposta irmá
de Pita da Veiga.

“Ao dicir isto
eu xa non agar-
dei máis e col-
guei. Subín xun-
to da Señora
[Carmen Polo,
esposa de Fran-
co] e conteillo
todo. Logo sou-
ben que esta ra-
paza estaba en
contacto cuns
homes que querí-

an matar o Generalísimo. Eses
malvados! Vivía na casa de do-
na Matilde Vela, na rúa Real 16,
4º. Matilde Vela era presidenta
das Hijas al Servicio de España.
Esa raposa fóralle alí chorando
co conto de que lle mataron o
home na guerra e non tiña que
comer. Que era de moi boa fa-
milia pero coa guerra xa se sa-
be, con pantuminadas. Dona
Matilde, como era tan boa, aco-
lleuna na súa casa e mira o que
saiu. Tamén estaba metida na ca-
sa da filla do Generalísimo, xa a
enganara tamén, era moi así….”

“Esta rapaza que lle digo, sa-
be, ía sempre de loito e todos os
días marchaba ao cemiterio le-

varlle flores ao seu home, dicía,
¿Sabe o que ía facer? Porse en
contacto cos homes que estaban
fóra. Até tiña alí un teléfono e
todo. Cando soubo que a descu-
briran tirouse desde o cuarto pi-
so da casa de dona Matilde. Lo-
go aos cómplices seica os colle-
ron e os mataron. Dona Matilde
púxose moi mala co disgusto,
como a tivera na súa casa, pero
non me acorda nada máis”.

Entrar en Meirás
ou envelenar a comida

O relato do atentado frustrado
conduciu a dúas hipóteses sobre
a realización,
“moitos dos ali-
mentos que se
gastaban no pazo
de Meirás com-
prábanos en Ul-
tramarinos Ani-
ceto Rodríguez,
que están no
Cantón pequeño,
na Coruña. Alí ía
case todos os días
unha furgoneta a
buscar a compra.
Sabedores disto,
os homes que ac-
tuaban desde fóra
presentábanse
provistos dunha
placa “como esas que usan nos
xulgados” e facían averigua-
cións. Segundo algúns a súa in-

tención era introducirse no Pazo
de Meirás metidos na furgoneta.
Unha vez alí axudaríaos a “irmá
de Pita da Veiga”. Segundo ou-
tros o que intentaban era un en-
velenamento”.

O atentado fracasou porque
o intento frustrado por Claudi-
na puxo na pista os servicios
secretos. Producíronse moitas
detencións e o comando foi
descuberto e detido pola Garda
Civil despois dun tiroteo con
máis dun ferido. Aos oito días
pasáronos polas armas no Cam-
po da Rata. Foi un domingo de
mañanciña. Afonso Eiré com-
probou que non quedaba rastro

nos arquivos de
Capitanía de se
celebrar un xuí-
zo formal e o
propio coronel
auditor Hervada
recoñeceu que
aínda nesa altura
h a b í a  e x e c u -
c ións  i r r egu-
lares. Tampouco
deixou rastro o
suicidio da rúa
Real nas páxinas
dos xornais da
época. O atenta-
do tardou 23
anos en ser coñe-
cido e en traba-

llos posteriores foi recollido
por Eliseo Bayo e Manuel Váz-
quez Montalbán.♦
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A Nosa Terra descubriu un descoñecido proxecto de atentado a realizar no pazo

Obxectivo, matar a Franco en Meirás

En decembro de 1978 A Nosa Terra conseguiu descubrir a trama do atentado contra Franco en Meirás, o pazo cuxa propiedade actualmente se discute.

O atentado

fracasou porque

dona Claudina

–ama de chaves

de Franco–

puxo na pista os

servicios secretos.

A idea do comando

era infiltrarse

dentro do pazo

para atentar

desde o interior

ou senón envenenar

os alimentos

de Franco.



Cando a industria americana
do audiovisual e a española
contan dende hai tempo con
series de éxito protagonizadas
por médicos, non é un risco
que vostede se atreva con esta
temática?

Efectos Secundarios non é
exactamente unha serie de médi-
cos. O escenario principal certa-
mente é un centro de saúde e o
oficio de moitos dos personaxes
está relacionado coa medicina.
Malia todo, trátase máis dunha
comedia de relacións interperso-
ais. A nosa intención non era fa-
lar da sanidade. É un terreo satu-
rado. Ademais, persoalmente a
medicina non me interesa nada.

Á hora de escribir o guión
baseouse en experiencias per-
soais e vivencias, é dicir, a serie
vai abordar o modelo real da
sanidade pública en Galiza?

En absoluto. As institucións
que se manexan na serie son fic-
ticias e nada teñen que ver cos
centros de saúde da realidade.
Si que son reais as relacións que
se estabelecen entre os persona-
xes. Neste sentido, a serie ofre-
ce unha ollada irónica e sarcás-
tica sobre un momento no que
os papeis individuais e colecti-
vos de homes e mulleres están
en transformación. Pasamos
dunha época histórica con roles
moi definidos, aínda que fosen
inxustos, a un momento no que
todos nos atopamos no reencai-
xe permanente de homes e mu-
lleres en terreos laborais, afecti-
vos ou sexuais. 

Efectos secundarios ten a
vantaxe engadida de que está
protagonizada por rostros moi
coñecidos da TVG. 

O meu criterio na selección
de actores non se centra na fama
senón que busca a capacidade do
actor para explorar as intencións
do guión e a complicidade para
interpretar comedia. Trátase dun
xénero popular, pero non por iso
debe renunciar a servir de sopor-
te de ideas razoábeis, ideas que
por un lado retratan a realidade
social en cambio e que por outro
axudan a que esa mudanza se
produza. Todo isto dito con toda
modestia, porque os que realiza-
mos telecomedias non cambia-
mos o mundo. 

Comezou na TVG en 1986
como guionista de O mellor, de
Rivas. Agora, máis de 20 anos
despois estrea Efectos Secun-
darios. Como mudou a televi-
sión galega neste tempo?

A TVG evidentemente fíxo-
se máis profesional, gañou en
audiencias e en credibilidade.
Nesa transformación hai algo do
que me sinto partícipe e moi or-
gulloso. Cando empecei a facer
ficción, un dos xéneros que máis
evolucionaron na televisión pú-
blica galega, moita xente non
daba un can polas posibilidades
das series creadas en Galiza e en
galego. Primeiro porque naquel
momento os produtos dobrados
non acadaban o éxito desexado,
por moito que, cómpre recoñe-
celo, a dobraxe de cine e de
grandes series fose un logro so-
cial e político. Existía ademais o
prexuízo de que as telecomedias
eran un produto fundamente es-
tadounidense, que resultaba case
imposíbel facer aquí. Non tiña-
mos guionistas, nin actores, nin
a técnica para poder levalas a ca-
bo. No ano 1994 en España o
único produto de produción pro-

pia de éxito concibido como un-
ha telecomedia foi Farmacia de
Guardia. Mencero abriu camiño
con esta serie e sacouna adiante
contra a opinión dos executivos
das televisións. Aínda que agora
nos podan parecer bochornosos
e cutres os guións o certo é que
naquel momento foi un paso
adiante e demostrou que con

guinistas, actores e criterios de
Europa e de España podía facer-
se unha telecomedia de éxito. 

Por esas mesmas datas
arrancou tamén Pratos Com-
binados.

A TVG tivo o acerto de se-
guir o exemplo de Mencero.
Atravesábase un momento deli-
cado, con televisións, mesmo

públicas, que comezaban a
apostar pola tele-lixo. Tanto a
valenciana como Telemadrid
programaban espazos como
Tómbola. Eran os tempos do
Mississippi. A TVG, quizais por
prexuízos ideolóxicos, non se
botou polo barranco senón que
apostou pola ficción con Pratos
Combinados. Pero poucos con-

fiaban nas súas posibilidades.
Recordo que polos corredores
da TVG collíanme polos om-
breiros e preguntábanme con re-
tranca que ía facer en decembro,
porque isto da serie, dicían, está
ben para unha semanas pero non
ten máis futuro. Pratos funcio-
nou decentemente. Penso que o
coidado, a ilusión do equipo, o
traballo actoral e a solidez na-
rrativa e dramática, ente outros
valores foi o que lle permitiu vi-
vir once anos de emisión. Pero
non foi sinxelo. Cando a TVG
encargou Pratos encargou ou-
tros dous produtos, un A familia
Pita, que se estreou con pouco
éxito, e Fóra de onda, que arrui-
nou os produtores e non se che-
gou a emitir. Se Pratos naquel
momento non funcionara posí-
belmente a TVG recuase. Pero
funcionou e, modestamente
abriu camiño a series como Ma-
reas Vivas e moitas outras. Hai
que recoñecer que a aposta es-
tratéxica pola ficción foi boa
para a televisión, para o país e
para a industria audiovisual. Pa-
samos da nada a unha situación
de riqueza e solidez no que a
ficción se refire. Nestes dous
anos demos pasos interesante
explorando novos xéneros e for-
matos, superando o risco de ca-
er no monocultivo da ficción.
Un exemplo sería Hai que mo-
llarse ou O gran camiño. 

Cambiaría algo dos primei-
ros capítulos de Pratos combi-
nados?

Nada, non porque crea que ti-
ñan moita calidade senón porque
foron necesarios para seguir e
aprender. Naquel momento era-
mos tres persoas as que facíamos
ficción na tele pero iso non sig-
nifica que estivésemos prepara-
dos. Eu xogaba con vantaxe,
porque a completa novatada xa a
pagara en Os outros feirantes
(1989). (Ri). Eramos o delirio da
ignorancia televisiva. Metémo-
nos a facer unha serie en escena-
rios naturais, en exteriores, no
inverno, en Galiza. A quen se lle
ocorre. Pero aprendemos axiña. 

Conformaríase con que es-
ta serie tivese a metade de ca-
pítulos e de audiencia que
Pratos?

Marco o obxectivo de facer
un produto ben interpretado, ben
construído, ben feito, pero non
busco a comparación. Hai que
ser conscientes ademais de que a
TVG traballa para un país de
2.700.000 habitantes, cun mer-
cado publicitario pequeno. Iso
implica que os orzamentos dos
programas son moi reducidos.
Nós facemos un episodio dunha
hora polos mesmos cartos que
na TVE cobraba Lina Morgan
ou El Fari por interpretar un per-
sonaxe nun capítulo. Os nosos
actores, penso en Ernesto Chao,
Morris, Evaristo Calvo, Josito
Porto, non son peores que os das
demais televisións, nin os nosos
guionistas pero os nosos orza-
mentos son máis limitados. Ade-
mais de enxeño e calidade nece-
sítanse cartos e tempo. 

Como se define, como un
escritor metido a guionista ou
un guionista con inquietudes
literarias?

Sempre me considerei un es-
critor. Teño que recoñecer que ao
longo da miña vida dun xeito ou
doutro vivín sempre de escribir,
xa como periodista, na televisión
ou na publicidade.♦
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Xosé Cermeño
‘Hai vinte anos ninguén daba un peso pola

telecomedia en galego’

MAR BARROS

Creador de Pratos Combinados e de series como Avenida América, Xosé Cermeño (A Co-
ruña, 1959) ten unha traxectoria profesional moi vinculada á TVG, onde comezou traba-
llando como guionista en 1986 do programa O mellor, de Manuel Rivas. Nesta televisión es-
tivo ademais como documentalista e editor e dirixiu a primeira serie da canle autónoma Os
outros feirantes (1989). Defínese como escritor e no seu currículo figura como autor dunha
extensa obra narrativa e de divulgación. Agora vén de estrearse na TVG Efectos Secunda-
rios, unha telecomedia que vira ao redor dun centro de saúde. Cermeño asina o guión.

PA C O  VILABARR O S



ANA SAÁ
Un galego parvo, un catalán
avaro e un vasco con comple-
xo de superioridade son os cli-
xés dos chistes máis numero-
sos na rede. As comunidades
cunha lingua e cultura propias
son as que presentan maior nú-
mero de relatos graciosos, co-
mo se pode observar na rede.  

A pesar de ser Lepe o lugar que
conta con maior número de chis-
tes, en internet é posíbel atopar
142.000 chistes de galegos,
81.000 de cataláns e 40.200 de
vascos. Algunhas rexións, como
Madrid, apenas contan con 580,
e  outras como Murcia ou as Illas
Baleares carecen destes relatos
nos que a sátira e a ironía cobran
protagonismo. 

“Por que os galegos com-

pran dobre billete de avión?
Porque pensan que a estupidez
é pasaxeira” é un dos chistes
que fai mención ao clixé do ga-
lego como parvo,  bruto e igno-
rante. Algunhas páxinas nas
que se poden atopar chistes so-
bre galegos son ‘http://hu-
mor.orange.es’, ‘www.chiste-
mania.com’ ou tecleando “chis-
tes de gallegos” no buscador
‘google’.

Se atendemos a estas cifras,
as comunidades nas que se cen-
tralizan os chistes son as que se
corresponden cunha cultura e
lingua diferentes. Estas duplican
e até triplican o número de chis-
tes con respecto a outras. 

Nisto ten tamén moito que
ver Sudamérica –pola histórica
migración-, xa que aos cida-
dáns españois que viven na Ar-
xentina ou Cuba reciben o xen-
tilicio común de “gallegos”. É
por este motivo tamén polo
que o termo “gallego” no dic-
cionario da Real Academia Es-
pañola conta coas acepcións
“tonto” e “tartamudo” en Cos-

ta Rica e El Salvador, respecti-
vamente. 

O escritor e columnista de A
Nosa Terra Vítor Vaqueiro cen-
trouse neste asunto (ver número
anterior) ao darlle voltas á cita
de Sigmund Freud: “En broma
pódese dicir todo, mesmo a ver-
dade”. Foi por isto polo que se
puxo a investigar sobre a fenda
que hai nos chistes entre as di-
ferentes nacionalidades do Es-
tado español. “Xa durante o
franquismo –sinala- había un
auténtico aluvión de chistes de
Franco porque o que non se po-
de manifestar dunha maneira,
dise doutra, por iso ás veces se
escollen os chistes como vía.
Vese así como xogan un papel
ideolóxico”, afirma.

Xesús Caramés, coa súa tese
A imaxe de Galicia e os galegos
na literatura castelá, na que re-
colle textos de Góngora, Queve-
do, Cervantes e Lope de Vega,
entre outros, vén ofrecer unha
prolongación secular da imaxe
dos galegos como tontos de so-
lemnidade.♦
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A.N.T.
“Liberdade de expresión e li-
bre difusión da cultura”, son
os obxectivos da Universidade
Libre de Galicia (ULG), unha
entidade totalmente virtual que
pretende ser o primeiro gran
Centro de Investigación, músi-
ca e acústica do país.

A través do enderezo
www.cisma.es os internautas
poden acceder a un campus
virtual que lles ofrece a posibi-
lidade de matricularse en tres
cursos; Ciencias, Letras e Hu-
manidades. O custo, 300 euros
anuais con nove meses lecti-
vos e atención personalizada,
vía mail ou chat, cos profeso-
res sen límite de cuestión.

A iniciativa de poñer en
marcha a ULG xurdiu do es-
pecialista en son e electrónica
Joaquin Riera, quen, cun gru-
po de tres amigos, tamén téc-
nicos en imaxe, son e informá-
tica, decidiron espremer as po-
siblidades que dá a rede para a
aprendizaxe. Tras unha estan-
cia dun ano en Israel, baixo a
tutela dun dos mellores espe-
cialistas na materia, Riera
amósase optimista con esta
iniciativa. “As universidades
abertas son una boa opción de
ensino”, asegura ao tempo que
salienta a importancia que ten
a internet para o intercambio
de información.

A ULG preséntase como

un “medio universal de difu-
sión de coñecemento de forma
libre e gratuíta” para poñer ao
alcance dos internautas a expe-
riencia adquirida por profesio-
nais da comunicación. Esta
plataforma pretende ademais
servirlles de complemento aos
estudiantes de imaxe, son ou
información Por iso, ofrece
materias como a “Electrónica
para técnicos de sonido” ou
“Tecnoloxía audiovisual para
xornalistas e produtores de ra-
dio e TV”. Os seus dirixentes
aseguran que as institucións
que imparten os cursos con
programas oficiais “dan por
suposto” que todos os concep-
tos do mundo da comunica-
ción están “perfectamente
aprendidos” e asimilados po-
los alumnos, “algo que non é
certo en ningún caso, posto
que moitos deles nin sequera
estudaron con anterioridade”.

Por iso, ademais de alum-
nos, a Universidade Libre de
Galicia tamén procura profeso-
res cunha “visión diferente da
ensinanza” e que obvien os “in-
convenientes dun programa re-
grado”. Entre os cursos que se
imparten están o de ‘Tecnolo-
xía dos medios audiovisuais’,
‘Guións de dereitos de autor’,
‘O Romantismo’ou ‘Psicoloxía
Social’. Os profesores, ademais
do propio Riera, son María
Martínez e Carol Bret.♦

Nace na rede a Universidade
Libre de Galicia para difundir
‘libremente’ a cultura

Galegos, cataláns e vascos encabezan a lista

As comunidades con lingua e cultura propias,
as peor paradas nos chistes



LORENA OTERO
Os sindicatos da construción
veñen de romper as conversas
coa patronal ante o desacordo
na elaboración do convenio do
sector e establecen cinco días
de folga que de non chegar a un
acordo converterase en indefi-
nida a partir do 16 de outubro.

Os tres sindicatos maioritarios
da construción, Comisións
Obreiras, CIG e UGT decidiron
declararse en folga os días 2, 3,
4, 9, 10 de outubro despois de
que os traballadores rompesen as
negociacións coa Asociación
Provincial de Empresarios da
Construción de Pontevedra
(APEC) ante a súa postura que
cualifican de “intransixente”.

A unión dos tres sindicatos,
encabezados pola CIG, maiorita-
ria no sector cun apoio do 53%,
era unha necesidade para “dar
unha resposta unitaria e contun-
dente”, sinala o secretario co-
marcal da CIG, Xaquín Agulla,
xa que, “a patronal non mudou
nin un ápice a súas posicións.”

As negociacións entre traba-
lladores e empresarios comeza-
ron hai dous meses, días despois

de que se asinase en Madrid o
Convenio Marco, pero as con-
versas non chegaron a ningures e
a APEC ameaza con retirar todas
as propostas da mesa de nego-
ciacións se finalmente os traba-
lladores se poñen en folga.

O último paro no sector produ-
ciuse o pasado mes de maio na
provincia de Pontevedra, despois
de 18 anos sen ningunha folga. Da-
quela, as manifestacións, convoca-
das pola CIG, tiñan por obxecto
reivindicar un convenio provincial
que mellorase as condicións labo-
rais e incorporase melloras sala-
riais, de prevención de riscos labo-
rais para os traballadores.

Neste novo conflito, que afec-
ta a máis de 45.000 empresas, as
reivindicacións céntranse na me-
lloras salariais. Os sindicatos pro-
poñen introducir un “complemen-
to de posto ou categoría”, que se
vaia acumulando cos anos e se su-
me ao salario base, ademais do as-
censo automático que se produci-
ría nas escalas inferiores aos tres
anos de ocupar o posto, pasando
así de peón a axudante de oficio.
Por outra banda a CIG esixe o es-
tablecemento da xornada conti-
nuada, o que suporía unha mello-

ra das condicións laborais e de ca-
lidade de vida, ademais de saúde
laboral, algo que segundo Xosé
Xoan Melón, secretario xeral do
sector na CIG, “debería terse im-
plantado xa hai moitos anos, dado
que esta é unha profesión que
queima moito ao traballador”. 

Outras das reivindicacións e a
introdución no horario laboral do
tempo de desprazamento, que cada
vez é maior debido ás localizacións
das obras, provocando que as xor-
nadas se alonguen até doce horas.
A ampliación do complemento de
incapacidade laboral de catro a seis
meses e a opción de acollerse á xu-
bilación parcial despois de trinta
anos de vida laboral sen depender
da aprobación do empresario, son
outros dos dereitos polos que loitan
os traballadores nesta ocasión.

Xoan Melón sinala que “a pa-
tronal estaba moi mal acostuma-
da. Durante dezaoito anos non se
produciu ningunha folga e as ne-
gociacións dos convenios reducí-
anse a tres ou catro reunións cos
sindicatos onde se aprobaba o
convenio central sen case matiza-
cións”. Pero as espectativas de
solucionar o conflito non pare-
cen, por agora, moi positivas.♦

Ofertas
preelectorais

Manuel Cao

Nun contexto económico global caracterizado pola incerteza
sobre as consecuencias que terá a crise inmobiliaria na esta-
bilidade financeira e na economía real estanse xa a lanzar as
ofertas dos partidos políticos ante as vindeiras eleccións de
marzo de 2008. As actuais campañas electorais teñen longo
percorrido no tempo, sendo menos importante o sucedido nos
15 días previos, salvo erros de vulto dalgúns dos competido-
res, polo que é fundamental levar a iniciativa coa exploración
de novos temas, envío de globos sonda e expresión de pre-
ferencias ante os colectivos afíns. Así, dáse unha loita frené-
tica por captar a atención dos cidadáns de forma case indivi-
dual con medidas específicas nas que se manifestan as políti-
cas xerais e sectoriais do executivo vixente e as críticas e con-
traofertas da oposición, sempre tendo en conta a estrutura di-
ferenciada de cada mapa político manifestada no peso e ca-
racterísticas dos partidos e da sociedade civil.

En España, a liorta básica estabelécese entre PSOE e PP
pois só a estes grupos se lles recoñece a lexitimidade para li-
derar un goberno en Madrid e, así, asistimos aos inicios da rin-
gleira de promesas e ofertas para colectivos que poden ser cla-
ves tanto polo seu apoio directo como pola abstención. Cada
vez máis, as ofertas electorais seméllanse ás ofertas das em-
presas con produtos e servizos para segmentos da poboación
ordenados segundo determinados atributos (renda, sexo, terri-
torio, profesión, situación familiar, gustos, propensión a votar,
etc) co obxectivo de maximizar o número de votos que vén ser
a taxa  de rendibilidade real do político. O maior grao de in-
certeza sobre o estado e a evolución da economía confírelle
unha certa vantaxe ao Executivo sempre que interprete con
acerto a enorme cantidade de datos estatísticos dos que dispón.
Neste sentido, a existencia de discrepancias explícitas ou im-
plícitas entre os ministerios de gasto e os xestores da facenda
pública resultan inevitábeis pois os datos, obxectivos e pers-
pectivas son diverxentes aínda mantendo a meta compartida
de gañar as eleccións polo que é de esperar unha continuación
das propostas e contrapropostas no interior do Executivo que,
en todo caso, indican iniciativa e bon manexo da axenda polí-
tico-electoral. Do que imos coñecendo na previa da nego-
ciación dos orzamentos destacamos a asignación de recursos
para territorios vitais para renovar a maioría socialista (Cata-
lunya e Andalucía principalmente), a excelente operación me-
diático-electoral dos 2.500 euros (algúns nenos nacerán xusto
nove meses despois coincidindo cos comicios) e a desactiva-
ción do grave problema do endebedamento de moitas familias
atrapadas en hipotecas moi cuantiosas e de longo prazo xusto
no inicio da crise inmobiliaria. Outros grupos políticos rele-
vantes a efectos de completar as maiorías compiten en merca-
dos autonómicos específicos que teñen unha dinámica e un
modelo de ofertas preelectorais que non é o caso abordar aquí.

En Galicia, os tres grupos políticos teñen un perfil global
ben diferenciado. É o BNG o que conta co monopolio da re-
presentación nacionalista e pode apresentar un conxunto de
medidas orientadas en exclusiva cara á comunidade autónoma
coa posta en valor dos seus votos na futura negociación para
formar goberno. Os grupos de carácter estatal tratarán de rea-
lizar ofertas adaptadas ao mercado electoral autonómico e se
por primeira vez o PP xa expón programas diferenciados en
todas as autonomías, aquí, en Galicia, xa hai tempo que os par-
tidos estatais teñen propostas territorializadas. No PP, as con-
tribucións galegas serán escasas pola presión centralista de
Xénova e manifestarase nunha maior oferta de infraestruturas
en prazos máis curtos mentres o PSdeG-PSOE tratará de ren-
dibilizar a acción de goberno na Xunta (en dura competencia
co BNG) e en Madrid polo que por agora é impredicíbel o grao
de autonomía do programa electoral socialista en Galicia.♦

‘As ofertas electorais seméllanse
ás ofertas das empresas con produtos e
servizos para segmentos da poboación

ordenados segundo determinados
atributos (renda, sexo, territorio,

profesión, situación familiar, gustos,
propensión a votar, etc.)”
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A construción de Pontevedra
mobilízase despois
de 18 anos sen folgas

Todas aquelas persoas, accionistas ou non, que queiran mer-
car accións de Promocións Cultura is G a legas, SA na actua l
ampliación de capita l poderán facelo até o 30 de setembro.

O  desembolso deberá rea lizarse en metá lico, pagadeiro
até en tres prazos, con data límite até o 30-12-07 .

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

Remata a ampliación de capital
Ábrese o 3º e derradeiro prazo

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

Forma de pagamento
■ CONTADO: Mediante cheque emitido a favor de Promocións Culturais Ga-
legas SA. ou mediante ingreso nas contas 2091 0501 61 3040038976 de Cai-
xa Galicia ou 2080 0000 75 0040296984 de Caixanova ambas de Vigo, es-
pecificando “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 ofici-
nas de A Nosa Terra, sitas na rua do Príncipe 22 baixo, de Vigo. 



Como é posíbel que o BNG te-
ña tanto protagonismo contan-
do só con dous deputados?

É produto de moitos debates,
moitos anos de traballo e das cir-
cunstancias. Nesta ocasión, o
Goberno necesítanos máis que
en anos anteriores, porque su-
postamente van ter que sacar os
orzamentos cos votos propios,
cos do PNV, cos nosos e, en últi-
ma instancia, cos de Esquerda
Unida. Vai ser difícil que conten
co apoio de ERC e CIU. Nestes
momentos, temos que aproveitar
a ocasión e fortalecer a presenza
do BNG para que Galiza exista e
para que haxa unha política de-
mocrática e favorábel ás maiorí-
as sociais.

Cales son as diferenzas res-
pecto aos anos pasados?

A primeira vez que votamos
a favor dos orzamentos, no 2006,
o Goberno tivo que ceder uns
trinta millóns de euros máis. O
ano pasado chegamos a 1.754
millóns de euros logo da nego-
ciación do BNG, o que supuxo
un incremento de sesenta e catro
millóns de euros dende o inicio
das negociacións. Este ano, van
ter que ceder 120 millóns de eu-
ros máis que se sumarán a un
punto de partida aceptábel. Aten-
dendo ao PIB e á poboación de
Galiza, imos ser das tres comuni-
dades nas que máis se invista, xa

que se vai investir máis que no
conxunto da media do Estado. O
malo é que levamos moito atraso
e non se vai poder solucionar to-
do facilmente logo de dez ou
máis anos de abandono.

Que lle parecen as declara-
cións de Alfonso Rueda, secre-
tario xeral do PPdeG, que acu-
sa o BNG de claudicar fronte
ao PSOE?

Os datos cantan. Despois do
Prestige, o PP contemplou para
Galiza pouco máis de 700 mi-
llóns de euros e para o 2004 che-
gou aos 1.000 millóns de euros.
Non hai máis que comparar. Isto
valeu para restaurar cousas dete-
rioradas, non para nada novo.
Ademais, incluían unha cantida-
de enorme de gastos militares. O
PP tiña cuantificado no Plan Ga-

licia que en doce anos investirían
13.000 millóns de euros. Man-
tendo o ritmo inversor actual,
nos mesmos anos acadaríanse
21.000 millóns de euros. Un  po-
de falar o que queira, pero o que
non se pode é ter cara dura. As
cifras nunca foron similares. 

Como ve que PNV, CIU e
BNG contemplen chegar a un
acordo para votar un mesmo

partido nas xerais?
Hai que ser cautos. O partido

que se vai votar é o que teña
máis deputados, é o acordo que
teñen PSOE e PP. O presidente
do Goberno non o elixen os elec-
tores, elíxese no Congreso por
maiorías parlamentarias.O BNG
adoptará as posturas axeitadas. É
evidente que non votaremos o
PP no plan no que está.♦
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CÉSAR LORENZO GIL
Como estaba previsto, Joseba Egi-
bar anunciou que non se presenta-
rá á elección á presidencia do
PNV. Esta decisión ábrelle a porta
á candidatura de consenso que se
prevé que encabece Iñigo Urkullu.

Joseba Egibar explicou que
non optará á presidencia do PNV
na Asemblea Xeral do 1 e 2 de de-
cembro ao comprobar que está
moi adiantado o proceso de con-
senso dentro do partido para pre-
sentar unha única candidatura,
tanto para a presidencia como pa-

ra os restantes órganos de deci-
sión. O líder do PNV guipuscoano
considerou fundamental que haxa
acordo en dous temas fundamen-
tais: o relatorio político da próxi-
ma asemblea, a estratexia do par-
tido para os próximos catro anos.

Con esta esixencia, Egibar
busca que o PNV ampare o lehen-
dakari, Juan José Ibarretxe, na-
quelas decisións máis polémicas,
especialmente a consulta sobre o
dereito a decidir dos vascos que o
goberno vasco quere impulsar an-
tes do remate da actual lexislatura

(que remata no 2009). Desta for-
ma, a denominada liña “sobera-
nista”, que encabezou Egibar co
apoio do ex presidente Xabier Ar-
zalluz, vería culminadas as súas
máis importantes demandas.

Estes últimos movementos
facilitan a escolla dunha candi-
datura de consenso, moi proba-
belmente encabezada polo actual
presidente do PNV en Biscaia e
portavoz do partido, Iñigo Urku-
llu. Así o recoñeceu o portavoz
nacionalista vasco no Congreso
dos Deputados, Josu Erkoreka, a

preguntas dos xornalistas o pasa-
do 18 de setembro.

Urkullu agrada o sector “pac-
tista” que encabeza o actual presi-
dente do partido, Josu Jon Imaz,
cuxa renuncia á reelección preci-
pitou as decisións políticas de alto
nivel no seo da formación. Queda
por saber se Urkullu poderá dese-
ñar o equipo de colaboradores ou
haberá un “reparto” entre os dous
sectores en lida. Actualmente, os
postos orgánicos respondían ao
xogo de maiorías das últimas elec-
cións primarias do 2003.

Ibarretxe no parlamento

As negociacións do PNV teñen re-
lación directa co debate de política
xeral que Ibarretxe encara o 24 de
setembro. Prevese que o lehenda-
kari anuncie o adianto do calenda-
rio definitivo para a “consulta cida-
dá sobre o dereito a decidir do po-
bo vasco”. O novo reequilibrio de
forzas dentro do partido parece re-
forzar a posición do presidente
vasco, que considera esa consulta a
base fundamental desta lexislatura
de cara á futura pacificación.♦

Ibarretxe podería anunciar a consulta sobre o dereito a decidir no próximo debate

Urkullu, con vía libre para a presidencia do PNV
logo da renuncia de Egibar

Francisco Rodríguez

‘Os investimentos
do Estado duplicarán
os do Plan Galicia’

MARÍA OBELLEIRO

O Goberno central necesitará o voto do BNG para apro-
bar as contas do 2008. O deputado nacionalista nas Cor-
tes, Francisco Rodríguez, ultima as negociacións para
lograr que as cifras pactadas co Ministro de Economía,
Pedro Solbes, acaden os 2.000 millóns de euros, o
que suporía que Galiza se atopase entre as tres comu-
nidades que máis investimentos reciben o próximo ano.

Como se atopan as nego-
ciacións?

Estamos pendentes de que
saia o día 21 o proxecto dos
orzamentos do Consello de
Ministros. Parece que o punto
co que partimos é aceptábel.
Xa negociamos tres veces di-
rectamente con Solbes, que
nos notificou que Galiza reci-
birá entre 1.840 e 1.870 mi-
llóns de euros de punto de par-
tida. Agora, o BNG comezará
unha negociación até comple-
tar os 2.000 millóns de euros,
que veñen sendo máis de
330.000 millóns de pesetas,
para que o que non está apare-
za e o que está con pouco di-
ñeiro sexa aumentado. Temos
unha marxe de incremento de
entre 150 e 100 millóns de eu-

ros, que son máis de 20.000
millóns de pesetas.

Cales son as peticións do
BNG?

No que atinxe ao aspecto
cuantitativo, os orzamentos te-
ñen que contemplar, como mí-
nimo, que o oito por cento do
conxunto do Estado dedicado a
infraestruturas, é dicir, ferrocar-
rís, estradas e medio ambiente,
vaia destinado a Galiza. Esta
primeira condición vaise cum-
prir. En canto ao aspecto cuali-
tativo, deberían asumir que
cómpre comezar no 2008 as
obras no traxecto do ferrocarril
Lubián-Ourense, Ferrol-A Co-
ruña e nas saídas sur de Vigo.
Ademais hai que comezar as ne-
gociacións para dotar a Galiza
de trens de cercanías, en parti-

cular nas liñas de Vigo-Ponte-
vedra, Santiago-Vilagarcía e A
Coruña-Ferrol, para despois po-
der transferir as competencias.
Hai moitas outras peticións que
afectan a practicamente todas as
cidades de Galiza, como as
obras de abastecemento das au-
gas, as de depuración ou as de
construción de pontes.

Por que estas peticións?
Porque nas materias que

pertencen ás competencias do
Estado, a Galiza faille falta au-
mentar o ritmo de investimento
para poder impulsar as obras
que necesita, e sobre todo as fe-
rroviarias e medio ambientais.
Nas estradas non estamos mal,
atopámonos na media do Estado
español e incluso superamos a
outras comunidades.

Como se van notar as par-
tidas orzamentarias na situa-
ción ferroviaria?

En canto aos cercanías, se
hai vontade política, non é difí-
cil que comecen a funcionar no
2008. Non é tanto un problema
económico, senón de disposi-
ción, de mínimo compromiso e
de presión. Nestes momentos
estase agardando a que haxa in-
fraestruturas do AVE para me-
llorar as viaxes que comunican
Galiza co Estado. No 2008, vai
haber lixeiras mellorías en redu-
ción de tempos de viaxe e no
material, sobre todo para os
usuarios do tren que vai de Vigo
a Barcelona, pero falamos de
reducións que non chegan a un-
ha hora. O cambio espectacular
en Galiza vaise notar no 2012.♦

‘O maior atraso está en medio ambiente e ferrocarril’



CÉSAR LORENZO GIL
Kostas Karamanlis renovou o
seu mandato en Grecia ao lo-
grar 152 deputados do total de
300 escanos do parlamento. A
pesar de perder 15 asentos, o
partido de centro-dereita creba
as expectativas negativas que
se crearan contra el tras a du-
ra vaga de incendios do verán.

O goberno grego sofre un retroce-
so nos seus apoios pero mantén a
maioría parlamentaria, contra todo
prognóstico. Os incendios que
arrasaron principalmente o Pelopo-
neso puxeron en cuestión o traballo
de prevención do gabinete de Kos-
tas Karamanlis e os principais me-
dios helenos difundiron a idea de
que a principal causa do lume era a
ansia de recualificación urbanística
nunha rexión depauperada no eco-
nómico pero aínda moi atractiva
como destino turístico. O primeiro

ministro defendérase entón afir-
mando que había unha conspira-
ción política para debilitalo.

Os resultados do 16 de setem-
bro confirman que o desgaste do
lume foi menor do agardado e que
os resortes de poder do conserva-
dor partido Nova Democracia
(ND) resistiron a embestida. O
sistema electoral grego premia
con 40 dos 300 deputados a forza
máis votada, un “regalo” que nes-
ta ocasión foi menos necesario pa-
ra Karamanlis pero que esmaga as
ambicións do opositor PASOK,
de tendencia socialdemócrata, que
só obtivo 200.000 votos menos ca
ND e logrou 50 escanos menos.

Karamanlis prometeu un amplo
programa de reformas sociais nesta
lexislatura. Simplificar o complexo
sistema de pensións do país, reducir
os subsidios por paro e favorecer o
investimento privado en áreas tan
sensíbeis coma a educación son ob-

xectivos declarados no seu progra-
ma. Malia a maioría absoluta, moi-
tas destas medidas van requirir un
consenso parlamentario que hoxe
por hoxe parece difícil. 

O PASOK vive unha fonda
crise. Os seus resultados son os
peores desde o 1981 e o liderado
de Iorgos Papendreu está debilita-
do, malia a súa influencia persoal.

Amais da ND, os grandes be-
neficiarios dos comicios lexisla-
tivos foron as forzas de esquer-
da, tanto o Partido Comunista
(KKE) coma a coalición de es-
querda ecoloxista Syriza, que
medran aceptabelmente a costa
dos socialdemócratas. Tamén re-
sultou moi favorecida a coali-
ción de extrema dereita LAOS,
que consegue 10 deputados a ba-
se dun discurso anti-turco e moi
belixerante coas repúblicas bal-
cánicas, especialmente Macedo-
nia, con que Grecia mantén un

conflito desde hai máis de dez
anos polo uso do nome –Grecia
defende que unha parte deste pa-
ís é territorio histórico helénico,
co mesmo nome.

Dinastías democráticas

A historia recente de Grecia está
marcada por un duelo de dinastí-
as políticas que se estende déca-
das atrás. Desde a configuración
da Grecia contemporánea, nun
especialmente convulso século
XX, as dúas principais tendencias
políticas estiveron unidas a dúas
familias: os Papandreu, que fun-
daron e lideraron case en exclusi-
va o socialismo democrático, e os
Karamanlis, tamén fundadores e
dirixentes do partido de tendencia
conservadora Nova Democracia.

Kostas Karamanlis é fillo de
Konstantine Karamanlis, primeiro
ministro entre o 1955 e o 58 e no

período 1974-80, cando pasou a
presidir a república durante dous
períodos, até o 1985 e entre o 90 e
o 95. O pai do actual primeiro mi-
nistro defendeu a democracia con-
tra o réxime dos coroneis.

Os Papandreu fundaron a pri-
meiros do século pasado a social-
democracia helénica e foron pro-
tagonistas da vida política nos úl-
timos 90 anos. Iorgos Papandreu,
avó do actual líder socialista, pre-
sidiu gobernos xa nos tempos da
monarquía e acabou morrendo
baixo arresto domiciliario no tem-
po da ditadura. O seu fillo Andre-
as estivo exiliado e encabezou a
volta á democracia, sendo figura
de referencia na socialdemocracia
e o dereito en toda Europa. Iorgos
Papandreu junior ten menos sorte
na política. Perdeu as tres últimas
eleccións e o seu apelido parece
que non o vai poder blindar dema-
siado tempo máis.♦
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Retroceden os dous partidos principais, dirixidos por dúas familias

O novo goberno de centro-dereita afrontará
profundas reformas sociais en Grecia

Convertidos en símbolos de dous xeitos completamente distintos
de facer política en América Latina, os presidentes de Colombia,
Álvaro Uribe, e de Venezuela, Hugo Chávez, teñen semellantes es-
tratexias para afianzaren os seus proxectos políticos, claramente
antagónicos. Arestora ambos os mandatarios uníronse para tentar
chegar a acordos coa guerrilla colombiana. A fronteira e un diálo-
go de anos achegaron os dous líderes, que comparten moitas das
súas estratexias, malia que a súa reputación sexa moi diferente no
panorama internacional.

Chávez gañou fama de populista por utilizar un programa tele-
visivo, “Aló presidente” como plataforma na que presenta as súas
propostas cunha linguaxe accesíbel ao televidente venezuelano
medio. Innumerábeis opinións na prensa criticaron esta medida
por considerala un xeito pouco lícito de facer propaganda políti-
ca. Uribe tamén utiliza a televisión. Moito menos famosas son as
xuntanzas dos consellos comunais de fin de semana, que son tele-
visadas en directo e resumen o ideario político do presidente en
cada momento determinado.

Ao presidente venezuelano acúsano de totalitario e pro-nazi por
propoñer unha reforma constitucional que elimine os límites ac-
tuais ás posibilidades de reelección. En América Latina, os textos
constitucionais baseáronse no modelo estadounidense de limita-
ción de mandatos, polo xeral por oito anos, como profilaxe contra
a autocracia. Mais no século XXI, coa experiencia democrática
(polo menos na teoría) de case 200 anos, algúns países prefiren o
modelo europeo, que non pon ningunha cancela á reelección, como
no caso de España.

Venezuela quere apostar por esa vía. Chávez considera un erro
obrigar as persoas a desprenderse do poder se contan co apoio do
electorado e por iso propuxo unha reforma constitucional moi cri-
ticada pola oposición e considerada nos Estados Unidos a confir-
mación da caída do país no modelo cubano. Nisto, Chávez copiou
do modelo Uribe.

Colombia tiña unha limitación presidencial extremadamente
estrita: un só mandato de catro anos para cada candidato. Así pa-
saron dez presidentes en 41 anos que leva o país caribeño en de-
mocracia. Uribe considerou que esa limitación facía insuficiente a
súa ansia de reformas profundas no país e puxou por un cambio
constitucional que ampliase o límite aos oito anos. Agora quere
espremer a posibilidade de ampliar o mandato até o 2014.♦

Os presidentes colombiano e venezuelano
colaboran na negociación coa guerrilla

Uribe e Chávez,
semellantes estratexias,
diferentes reputacións

CÉSAR LORENZO GIL
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A recente substitución de Mikhail Frad-
kov por Víktor Zubkov á fronte do go-
berno ruso, a tres meses das eleccións le-
xislativas e medio ano das presidenciais,
vén demostrar varias cousas. En primei-
ro lugar, que a sucesión de Vladimir Pu-
tin non está pechada e que a carreira con-
tinúa até o punto de que este, dado ou seu
perfil, poida non ser o seu verdadeiro
candidato. En segundo lugar, que a pesar
da fortaleza de Putin e da súa considerá-
bel liberdade de actuación, sen rivais se-
rios que compitan co poder do Kremlin,
este primeiro paso podería confirmar que
as súas dificultades para atopar un candi-
dato aceptábel e aceptado polos poderes
fácticos non son menores. 

Zubkov é outro burócrata-espía fiel a
Putin. Nos últimos anos centrou a súa ac-
tividade no goberno
da cidade de San Pe-
tersburgo e na loita
contra o lavado de di-
ñeiro –desde febreiro
de 2001–, operacións
que brindan un argu-
mento libre de sos-
peita para desfacerse
de personaxes hostís
e perigosos. Ziuga-
nov, líder da fracción
comunista da Duma, votou en contra da
designación de Zubkov, a pesar da súa
“boa traxectoria no período soviético”.

Coa substitución de Fradkov, Putin li-
brouse tamén dalgúns ministros impopu-

lares, asegurando o
continuísmo da súa
política cun primeiro
ministro que obede-
cerá as súas ordes sen
rechistar. 

Non está claro,
por outra banda, que
este novo titular do
goberno vaia ser, ne-
cesariamente, o can-
didato de Putin á pre-

sidencia. O goberno ruso actual carece
de poder efectivo e da mínima autono-
mía política, desempeñando funcións de

caracter predominantemente técnico. O
poder real, é cousa sabida, está na presi-
dencia. A analoxía co sucedido en 1999,
cando Boris Eltsin postulou a Putin, non
ten por que darse agora, aínda que moi-
tos dan por feito que así será. Se, por ou-
tra banda, temos en conta que o Kremlin
deberá afrontar nos próximos meses un-
ha xestión delicada con reformas impor-
tantes pero impopulares e unha probábel
retardación do crecemento, ben podería
Zubkov ser o chamado a recibir as críti-
cas en vez do chamado a suceder a Putin.
Nese caso, habería un “nome”, na som-
bra ou non, que podería traer a primeiro
plano figuras hoxe en aparencia descar-
tadas como Sergei Ivanov –vicepresiden-
te primeiro do anterior executivo– ou
Dmitri Medvédev, entre outras, moi sina-
ladas como probábeis sucesores e que
agora se “beneficiarían” do desvío da
atención mediática e dunha xestión que
podería complicarse no período preelec-
toral. Zhirinovski, o líder do PLD, ase-
gura que o candidato de Putin será unha
figura totalmente nova e inesperada e
que non vai despegar desde o posto de
primeiro ministro. Poida que si. Outras
voces consideran que soamente estamos
perante unha manobra de distracción e
que o seu verdadeiro candidato segue
sendo Ivanov. O xornal ruso Vedomosti
recolle outra hipótese: Zubkov podería
ser o candidato co compromiso de actuar
como “presidente técnico” entre 2008-
2012, gardándolle o posto a Putin, que
daquela sería novamente candidato. 

Sexa como for, comezou a fase de re-
estruturación do poder con vistas ás elec-
cións presidenciais de marzo de 2008. Os
movementos das últimas semanas evi-
dencian que a política rusa segue a ser
impredicíbel e en extremo dependente da
estratexia dun presidente debedor dunha
conduta política que manifesta máis fon-
das semellanzas co actuar da autocracia
zarista ca dun sistema democrático. Esta-
mos na intrigante Rusia de sempre.♦

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

Os homes de Putin
XULIO RÍOS

Aquí fóra

Descifrar o xeroglífico da Neo-Al Qaeda
convertido no máis complexo quebraca-
bezas do terrorismo internacional. Os seis
anos da era post 11-S, foron fértiles en
predicións, estudos e controversias sobre
o liderado da corrente yihadista global,
pero ermos en resultados. 

Al Qaeda racha moitos dos moldes
que serviron para conceptualizar move-
mentos insurxentes precedentes que em-
pregaron a violencia como instrumento.

Podería encadrarse dentro da ámbito
revolucionario que a palabra “terrorismo”
adquiriu, durante a etapa negra de terror
xacobino que pretendía consolidar a revo-
lución francesa, pero non encaixa dentro
do binomio no que actuaron a maioría dos
insurxentes que tiñan como bandeira o te-
rritorio ou o cambio social. 

A pesar de asentar os seus alicerces
en territorios onde conviven opulencia e
miseria, nos que a inequidade é insul-
tante, non é doado atopar entre os seus
principios ideolóxicos temas como a
pobreza ou a desigualdade, na que mo-
ran moitos dos activistas da rede. Pola
contra, resulta fácil identificar dirixen-
tes de Al Qaeda orixinarios da penínsu-
la Arábiga que proveñen dunha extrac-
ción social media alta e posúen un ele-

vado nivel cultural, como aconteceu no
caso dos políglotas implicados no 11-S.

Esta nova Al-Qae-
da, hiperactiva e mu-
tante, si podería enca-
drar dentro do terro-
rismo relixioso que
procura a unificación
do Islam, que  desen-
vaíña a súa espada bí-
fida tanto contra o
Occidente hexemóni-
co como contra os ir-
máns musulmáns que
non teñen unha óptica
coincidente na lectura
da Shaira

Pouco queda da-
quel movemento ori-
xinario, “A Base”
(Al-Qaeda) que agro-
mou en Afganistán,
baixo o paraugas dos
Estados Unidos, e fi-
nanciado pola CIA,
para atraer fundamen-
talistas que combate-
sen contra a invasión
soviética. Líderes como o xeque cego, o
clérigo exipcio Omar Abdel Rahman, que

ten un fillo condenado polos atentados do
11-S, posuía estatus de refuxiado político

nos Estados Unidos.
No exilio en  Su-

dán consolidouse. No
regreso a Afganistán,
reinterpretou a Yihad,
dende a óptica dos
principios neosalafis-
tas, que pretenden de-
purar de impurezas as
supostas desviacións
introducidas nos últi-
mos séculos no lega-
do do Profeta.

Nada é o mesmo,
nin siquera en Al-Qa-
eda tras do 11-S. Nos
últimos seis anos,
dous terzos dos seus
dirixentes foron deti-
dos, mais iso non sig-
nifica que estea debi-
litada. Aínda menos,
logo do rearme moral
que significou a gue-
rra do Iraq. O 65 por
cento dos 20.000

mortos en atentados yihabitas, aconteci-
dos no 2006, foron no Iraq.

Para sobrevivir, a organización mu-
dou, renovou os cadros dirixentes, des-
centralizouse para liderar máis de 20 or-
ganizacións violentas que actúan en paí-
ses musulmáns, para ter en redes de
apoio en Europa, para chegar a calquera
recuncho do mundo, a través de máis de
5.000 páxinas web ou de medios de co-
municación virtuais como Global Isla-
mic Media Front (GIMF).

Dende o seu centro de operacións en
Waziristán do norte, para o que reclaman
a independencia, dispoñen dunha rede
operativa de 100 cadros, formados nos
principios neosalafisas, con experiencia
organizativa na clandestinidade, e com-
petentes en técnicas de guerrillas apren-
didas nos campos de combate de Afga-
nistán ou Chechenia, que asesoran máis
de 5000 activistas talibáns, que exercen
crecente influencia en Afganistán ou re-
xións fronteirizas paquistanís.

A nova estrutura xa non depende tan-
to das conexións cos míticos e inmortais
líderes Osama Ben Laden, ou de Al Za-
warhiri senón que se articula ao redor da
ideoloxía yihadista que traza unha fron-
teira entre crentes e non crentes na fe
musulmá auténtica.

A neo-Al Qaeda descentralizada segue
a ser a columna vertebral emblemática,
que reforza o antagonismo ideolóxico,
contra unha hexemonía occidental que co-
biza o control político, económico e ener-
xético das áreas xeográficas musulmás. 

Sen transformar radicalmente esta rea-
lidade, vai ser difícil contrarrestar, só con
medidas antiterroristas ou militares o vi-
gor da ideoloxía yihadista.♦

Crónicas do mundo

Neo-Al Qaeda
LAUDELINO PELLITERO

‘A pesar de asentar
os seus alicerces

en territorios onde
conviven opulencia e

miseria,
nos que a inequidade

é insultante,
non é doado atopar

entre os seus principios
ideolóxicos temas
como a pobreza ou

a desigualdade”

Vladimir Putin e, á dereita, Víktor Zubkov.

‘Non está claro
que Zubkov vaia ser,

necesariamente,
o candidato de Putin

á presidencia”
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O que buscaban o 18 de setem-
bro as mocións das minorías
nacionalistas catalás no Con-
greso dos Deputados era enca-
rreirar a presenza das selec-
cións deportivas de Galiza,
Euskadi e Catalunya en compe-
ticións internacionais. Por unha
banda, ERC pediu no parla-
mento que deixase de ser obri-
gatorio para os deportistas acu-
dir á selección española ao ser
convocado. Esta proposta alu-
día á vulneración de dereitos
individuais que supón, ao en-
tender desta formación, esixir

que un deportista acuda a unha
cita internacional contra a súa
vontade.

Esta moción chega só uns
días despois de que o presiden-
te do F.C. Barcelona, Joan La-
porta, fose moi duro coas fede-
racións futbolísticas por obri-
garlles aos clubs a ceder debal-
de e sen compensación ningun-
ha os seus xogadores. Asemade,
nos últimos anos sospeitouse
que varios xogadores negocia-
ron cos técnicos da selección o
seu apartamento das convocato-
rias internacionais españolas.
En todos os casos optouse pola
discreción e a propia federación
finalmente optou por non con-
vocar estes deportistas.

Selección propia, liga propia?

A outra moción presentada o 18
de setembro, neste caso por
CiU, defende que se modifique
a Lei do Deporte para permitir
que as federacións deportivas
autonómicas “como entes pri-
vados que son” poidan adherir-
se con plenos dereitos ás fede-
racións internacionais. Este se-
ría o primeiro paso para que ti-
vese validez a outra reforma
que pedía a proposta, permitir
que as seleccións de calesquera
deportes de Galiza, Euskadi e
Catalunya puidesen participar
en competicións internacionais
“oficiais ou non”.

Ambas as mocións recibiron
o apoio de Izquierda Unida e to-
dos os partidos nacionalistas, in-
cluída Coalición Canaria. O
BNG votou tamén a favor.

Nesta ocasión, socialistas e
populares coincidiron no sentido
do seu voto e nas razóns que ar-
güíron para o xustificar. O porta-
voz do PSOE, Agustín Jiménez,
considerou imposíbel casar o or-
denamento xurídico español e
internacional coas propostas pre-
sentadas.

Para o portavoz do PP, Fran-
cisco González, non se pode
pretender ter selección deporti-
va oficial sen ter liga propia.
González animou a Laporta “a
ser valente e renunciar á liga es-
pañola”.

Na mesma sesión, o con-
greso reclamou a comparecen-
cia do presidente da Federa-
ción Española de Fútbol,
Ángel María Villar, para que
dea explicacións á súa negativa
a permitir que se xogase o par-
tido Catalunya-Estados Uni-
dos. Ángel María Villar, se-
gundo fontes da Federación
Catalá de Fútbol, deixaría que
o partido se xogase o 1 de no-
vembro, unha data considerada
“trampa” polos directivos do
órgano catalán, que consideran
que o calendario deportivo da
liga española impide a celebra-
ción do choque.♦
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Estaba todo marcado para que España gañase
o Eurobasket que organizaba a que, a xuízos
dos expertos, é a mellor selección que tivo o
Estado en toda a súa historia. A derrota che-
gou con aroma épico, co fatalismo da canas-
tra errada por Pau Gasol, polo peso do cansa-
zo acumulado en moitas vitorias puídas con
punta fina, pola personalidade de Holden e
Kirilenko, auténticos colosos do baloncesto.

Mais alén da sombra do maracanazo, que
xa é un clásico dentro do deporte, o máis des-
tacado deste campionato é a actitude do plan-
tel de España. Malia seren deportistas multi-
millonarios grazas á forza económica da
NBA moitos deles, o seu aspecto e as formas
de conducírense no trato coa prensa e a afec-

ción, semellan alleos ao deporte-espectáculo.
Calquera que non coñeza o básquet míraos
pola rúa, coas barbas mal feitas e os pelos
crechos e só sospeita que teñen algo a ver co
básquet pola súa altura.

A proximidade co público non nace dun-
ha estratexia de mercado dun deporte que
perdeu moito apoio social nos últimos 20
anos senón dun estilo diferente ao que mar-
cou durante moito tempo o fútbol. Cando ao
seleccionador Pepu Hernández lle piden os
xornalistas que el e o seu equipo “non muden
nunca” sempre contesta que non sabe por
qué tería que cambiar. 

Non sabe que o deporte de alta competi-
ción se acostumou a que un deportista cami-

ñe sempre con lentes de sol e camiseta de
marca, que sempre tente evitar asinar un au-
tógrafo acubillado no seu teléfono móbil de
última xeración, que nos anuncios non apare-
za cos croques despeiteados se non están vi-
sados antes por un perruqueiro que se cotice
á alza, que non se deixe ver con mulleres que
non presenten no seu currículo experiencia
probada en pasarela. E o que é mellor, des-
coñece que ese adubío todo se converteu no
fundamento da carreira de moitos xogadores.
Mentres os seus xogadores sigan pensando
só en baloncesto faranse un favor a si mes-
mos e tamén a moitos deportistas doutras
disciplinas que gustarían de pular por riba de
todos eses ornamentos inútiles.♦

Franciscanos da canastra
C. LORENZO

ERC pedía que se lle permitise a un deportista negarse a xogar con España

O veto ás seleccións deportivas volve unir o PP e o PSOE
CÉSAR LORENZO GIL

O PSOE e o PP uníronse fronte aos grupos nacionalistas no
Congreso dos Deputados para vetar dúas mocións parla-
mentarias, de ERC e CiU, que pretendían permitirlles aos
deportistas negarse a xogar coa camiseta de España e que as
federacións deportivas autonómicas tivesen potestade para
ingresaren con pleno dereito nas federacións internacionais.

Deputados de PNV, CiU, ERC e BNG exhiben as camisetas
das seleccións das comunidades respectivas diante das Cortes.



A crítica literaria
a debate
en Compostela
A crítica literaria será o eixo central da I
Xornada da Crítica Galega, unha inicia-
tiva que a Asociación de Escritores en
Lingua Galega bota a andar en colabo-
ración do Consello da Cultura Galega.
Xosé Manuel Eyré, Ramón Nicolás Ro-
dríguez, Arturo Casas Vales, Joan Josep
Isern e Abel Barros Baptista son algúns
dos participantes que reflexionarán so-
bre a situación da crítica literaria en Ga-
liza e da que se está a desenvolver no
marco peninsular. A xornada terá lugar o
21 de setembro nas instalación do Conse-
llo da Cultura Galega, en Compostela.♦

Colectivo Polaqia,
Premio Ourense
de BD
O Colectivo Polaqia vén de ser galardoado
co Premio Ourense de BD que anualmen-
te outorga a  Casa da Xuventude de Ou-
rense e máis a Concellaría de Cultura para
distinguir as máis importantes iniciativas
do cómic galego. O premio quere destacar
“a importancia do movemento da autoedi-
ción como dinamizador do panorama da
banda deseñada”. Polaqia naceu en 2001
como selo para autoedicións dos seus
compoñentes. Nas súas filas figuran au-
tores de referencia no cómic galego ac-
tual como Kike Benlloch, Alberto Váz-
quez, Enma Ríos, David Rubín e Bernal.♦

Aquilino Ribeiro
ao Panteón Nacional
de Lisboa
Os restos mortais dun dos máis grandes
novelistas que deu Portugal serán acolli-
dos 44 anos despois da morte no panteón
das grandes figuras da nación lusa. Des-
pois dunha decisión marcadamente políti-
ca e que só á Asemblea Nacional lle cabe
propoñer e ao Presidente da República re-
frendar, o autor de de O Malhadinhas e A
Casa Grande de Romarigaes, de sempre
loitador contra as ditaduras que lle tocou
vivir e exiliado na Galiza nos anos 30, se-
rá un dos dez portugueses que logran tan
alta honra e pasa a ocupar unha urna ao
rente do xeneral Humberto Delgado.♦

XIX Homenaxe
ao gaiteiro
en Vigo
Pepo Suevos será o encargado de pre-
sentar a XIX Homenaxe ao Gaiteiro,
que se vai celebrar en Vigo o sábado
13 de outubro a partir das sete e media
da tarde. Para este recoñecemento á fi-
gura dos músicos máis populares de
Galiza, estarán no Teatro Sala de Con-
certos Caixanova os grupos Anacos de
buxo, a Agrupación Folclórica Trom-
pos os pés e Quempallou. Todas aque-
las persoas interesadas en asistir poden
recoller as invitacións para esta festa
no Centro Recreativo de Coruxo. Máis
información en buxaina@yahoo.es.♦
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Xosé Manuel Eyré.
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O Milenio de Londres,
vendido a unha empresa

de telefonía.



LORENA OTERO
O Guggenheim de Bilbao foi
criticado pola falta de pro-
xecto ao igual que a Cúpula
do Milenio de Londres, que
tivo que pechar un ano des-
pois da súa apertura, e a Ci-
dade das Artes e das Ciencias
de Valencia polo incremen-
to do seu presuposto inicial.

Oito anos despois da aproba-
ción do proxecto da Cidade da
Cultura o seu futuro  aínda é in-
certo. As obras están sen rema-
tar, o presuposto continúa incre-
mentándose  e a finalidade dos
seus edificios despois da redefi-
nición do plan inicial aínda se-
gue suscitando opinións enfron-
tadas. Catrocentos millóns de
euros que moitos consideran
que non se poderán recuperar. 

O proxecto, iniciativa do
goberno de Manuel Fraga, pú-
xose en marcha en 1999 a través
dun concurso internacional, do
que sairía gañador o arquitecto
estadounidense Peter Eisenman,
cun orzamento inicial de 133
millóns de euros que no 2005 xa
ascendía a 373,8 millóns, unha
superficie de 141.800 metros e
un período de tempo que con-
cluía entre finais do 2004 e co-
mezos do 2005, pero na actuali-
dade non existe unha data exac-
ta para que o complexo entre en
funcionamento. 

A paralización das obras en
xaneiro do 2006 pola Conselle-
ría de Cultura durante catorce
meses para definir a funciona-
lidade do complexo do Monte
Gaiás e o seu potencial cultu-
ral, unido ao elevado gasto que
suporá, non só finalizar as
obras senón mantelas, puxo en
dúbida a súa efectividade.♦
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A polémica da Cidade da Cultura,
común á doutros centros culturais
O acerto vienés combínase co fracaso
de Londres e o éxito relativo de Bilbao e Valencia

A polémica sempre foi parella á
construción dos grandes proxec-
tos culturais, así o museo Gug-
genheim de Bilbao foi descrito
como superficial e froito dunha
estratexia política e económica
que non tiña relación coas necesi-
dades culturais e artísticas dunha
cidade que non superaba os
360.000 habitantes en 1997, xa
que non nacía apoiado por unha
colección específica ou un artista,
ao igual que en Santiago. 

Inaki Esteban, autor do libro
“El efecto Guggenheim. Del espa-
cio basura al ornamento”, confir-
ma este aspecto e sinala que “o
museo non naceu con pretensións
artísticas. O que se pretendía den-
de o comezo era erguer o orgullo
de Bilbao”. Un museo que “carece
dunha identidade propia definito-
ria como pode ser o Prado con Ve-
lázquez e Goya ou o Reina Sofía
con Dalí e o “Guernica ”. Outros

denomínano “museo do espectácu-
lo” por exposicións como “A arte
das motocicletas” ou a dedicada
Giorgio Armani e as críticas máis
duras sinalan que en ocasións pase-
arse polo edificio é máis impresio-
nante que as obras que se expoñen.

Malia todo o Guggenheim,
despois de dez anos converteuse
no símbolo de Bilbao e atrae a

máis dun millón de visitantes
anuais.  O ano pasado a súa acti-
vidade xerou máis 211 millóns de
euros na economía do País Vasco
e en menos de cinco anos o museo
de Frank O. Gehry obtivo uns be-
neficios de 775 millóns, un im-
porte que cuadriplica o investi-
mento, que segundo o Tribunal
Vasco de Contas Públicas ascen-

deu a  167 millóns. Na actualida-
de ocupa a quinta posición entre
os museos máis frecuentados do
Estado español, xunto ao Prado, o
Reina Sofía, o Dalí de Figueras e
o Nacional de Arte de Catalunya,
a pesar de ser o máis caro do país.

A construción do Guggen-
heim, de 32.500 m2, distribuídos
en dezanove salas que ocupan
11.000 m2, non supuxo só a crea-
ción dun espazo cultural senón a
rexeneración urbanística da zona e
o pulo económico da cidade gra-
zas aos turistas. Ademais de crear
un espazo de lecer que supuxo o
impulso do resto das institucións
culturais vascas, a ampliación do
Museo de Belas Artes de Bilbao, a
renovación do Museo Vasco, a
posta en marcha do Museo de Ar-
te Contemporáneo Artium e o Mu-
seo Marítimo, son algúns exem-
plos da influencia do Guggenheim
na actividade cultural da cidade.♦

A Cidade das Artes e das Cien-
cias tiña un presuposto inicial de
270 millóns de euros, pero se-
gundo o informe de 2005 da Sin-
dicatura de Comptes, o importe
acumulado superaba os 1.065
millóns de euros. Un incremento
do presuposto que suscitou duras
críticas pero que foron paliadas
polo éxito do proxecto, grazas a
espectacularidade arquitectónica
do complexo deseñado por San-

tiago Calatrava y Félix Candela
e a oferta de actividades atracti-
vas para un público masivo co-
mo a sala de proxeccións de cine
IMAX, o acuario e a zona axar-
dinada que rodea os edificios
(L’Umbracle).  A superficie que
se puxo a disposición de Calatra-
va foi de 350.000 m2, nunha ci-
dade de aproximadamente
800.000 habitantes.

O complexo cultural valenciá

tivo máis de 28 millóns de visi-
tantes dende a súa apertura en
1998. Segundo o informe da con-
ta xeral da Generalitat o ano pa-
sado o complexo cultural vendeu
2.501.981 entradas que xeraron
un volume de negocio de máis de
25,4 millóns de euros. Ingresos
que non só proveñen das visitas
ao L’Hemisfèric, L’Umbracle, el
Museu de les Ciencies Príncipe
Felipe, L’Oceanogràfic y el Palau

de les Arts senón da celebración
de grandes eventos, como o V
Encontro Mundial da Familia,
da celebración de actos e repor-
taxes publicitarias, unha combi-
nación frutífera para paliar os
gastos. Pero a pesar destas cifras
no 2006 as perdas ascenderon
até os 45 millóns de euros e ten
débedas a longo prazo con enti-
dades de crédito que suman 408
millóns de euros.♦

A Cidade das Artes e das Ciencias de Valencia triplicou
orzamento e segue tendo perdas pese ao éxito de visitas

O Guggenheim, máis continente que contido

Cidade das Artes de Valencia.
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“América Latina e o futuro”
é o título xenérico dos V En-
contros de Mondariz-Balnea-
rio que a Fundación Carlos
Casares prepara para os pró-
ximos 25, 26 e 27 de setem-
bro. Para analizar o momento
político do subcontinente
axuntaranse nesta xa tradicio-
nal cita coa cultura e o coñece-
mento sete prestixiosos exper-
tos en análise internacional.

O 25 de setembro de mañá Car-
los Taibo falará sobre “Améri-
ca Latina no mundo: globaliza-
ción, enerxía, conflitos”. Pola
tarde será o turno para Roberto
Mansilla Blanco, cuxa confe-
rencia leva por título “Xeopolí-
tica en América Latina”.

O galego Carlos Taibo é
profesor de Ciencias Políticas
na Universidade Autónoma de
Madrid e ten no seu haber máis
de vinte ensaios sobre política,
especialmente sobre análise in-
ternacional. A pesar de que as
súas monografías abranguen
todo o planeta, destacouse polo
seu amplo coñecemento dos
Balcáns e os territorios da anti-
ga Unión Soviética. Ultima-
mente reflexionou abondo so-
bre a estratexia bélica dos Esta-
dos Unidos.

Roberto Mansilla Blanco
tamén é galego e traballa como
analista para o Instituto Galego
de Análise e Documentación
Internacional. Politólogo de
formación, tratou en diversos
campos temas de política inter-

nacional, con especial atención
á situación en América.

Ao día seguinte é a vez pa-
ra Marcelo Cavarozzi Mouri-
ño, que falará sobre “Democra-
cia e rutas políticas en América
Latina a comezos do século
XXI” e para Ramón Maiz, que
preparou unha intervención ao
redor do “nacionalismo e o in-
dixenismo”. Ese día abriranse

as portas do balneario ao públi-
co en xeral para un debate con
estes dous convidados e Farru-
co Sesto Novás, que falará so-
bre “Cultura e desenvolvemen-
to na Venezuela bolivariana”. 

Marcelo Cavarozzi é arxen-
tino e traballa na Universidade
de San Martín. A súa ampla
obra centrouse nos últimos
anos en analizar e definir os no-

vos xeitos políticos que xurdi-
ron en países como Venezuela,
Arxentina, Uruguai ou Brasil.

O galego Ramón Maiz é
decano da Facultade de Cien-
cias Políticas e Sociais da Uni-
versidade de Santiago. A súa
presenza social e o seu coñece-
mento dos comportamentos e
tendencias políticas convérteno
nun dos expertos máis destaca-
dos na materia.

Farruco Sesto Novás é ga-
lego mais está afincado en Ve-
nezuela desde os 12 anos. Mi-
nistro do gabinete de Hugo
Chávez, relacionouse de sem-
pre cos movementos progresis-
tas e culturais, tanto en Latino-
américa e Galiza.

Para o último día están pre-
vistas as conferencias de Ara-
celi Burguete (“Estado e pobos
indíxenas en América Latina”)
e de Carlos Malamud. Con es-
tas intervencións daranse por
rematados os encontros.

Araceli Burguete traballa
na área de Socioloxía da Uni-
versidade Autónoma de Cha-
pingo (México) e é especialista
en movementos sociais indíxe-
nas. Famosos son os seus tra-
ballos sobre as revoltas do
Ecuador e outros países.

Carlos Malamud é especia-
lista en Historia das Américas e
traballa na investigación sobre
Latinoamérica no Instituto de
Estudos Internacionais Elcano.
É un dos especialistas españois
máis recoñecidos no estudo
histórico e na análise de siste-
mas políticos.♦

O futuro de América Latina a debate
A Fundación Casares reúne en Mondariz
expertos de prestixio en política internacional

O Milenio
vendido
a unha
empresa
de telefonía
Un dos exemplos de proxecto
cultural construído sen unha  fi-
nalidade clara foi a Cúpula do
Milenio de Londres, inaugurada
o un de xaneiro do 2000 para al-
bergar unha exposición celebran-
do a chegada do terceiro milenio
e que, ao igual que o Guggen-
heim pretendía converterse no
símbolo da cidade, pero pechou
en decembro dese mesmo ano,
xa que carecía dun proxecto cla-
ro de funcionalidade posterior.

A obra de  Richard Rogers
naceu de mans do goberno con-
servador de John Major. Orixi-
nariamente era un proxecto a
menor escala, próximo ao que
podería ser unha Exposición
Mundial para celebrar a chegada
do novo milenio e como parte
dun plan de rexeneración da pe-
nínsula de Greenwich, terreo
contaminado polos lodos tóxicos
dunha antiga planta de gas
existente entre 1889 e 1985. Pe-
ro coa chegada de Tony Blair ao
poder o plan inicial ampliou o
seu tamaño, alcance e presupos-
to que ascendeu a máis de 600
millóns de euros (399 millóns de
libras), segundo a National Audit
Office británica, que en 2002 ci-
fraba o custe total da “Cúpula do
Milenio”  en case 1.200 millóns
de euros (789 millóns de libras).

As exposicións foron ava-
liadas como carentes de contido
e compracentes co partido labo-
rista. Un fracaso que se foi su-
mando aos posteriores proxec-
tos que levaron a proclamación
da bancarrota.  A empresa de te-
lefonía móbil telefonía O2 plc
xunto ao grupo de entretemento
Anschutz Entretainment Group,
adquirírona e relanzárona en
abril deste ano como centro de
ocio, con teatro e sala de con-
certos, baixo o nome de O2, ro-
deado de bares e restaurantes.♦

Ramón Maiz falará de nacionalismo e indixenismo.

O modelo vienés
O Museums Quartier Wien, situa-
do no centro da cidade de Viena,  é
un espazo onde se conxuga a cul-
tura e a arte co entretemento e o
ocio. Máis de cincuenta instala-
cións espalladas por 60.000 m2 que
se alternan con espectáculos na
rúa, performances e todo tipo de
eventos que atraen durante todo o
día a números visitantes a zona.
Inaugurouse no ano 2001 con mo-
tivo do “ano das artes” na capital
austríaca, despois de seis anos
converteuse nun símbolo cultural
para a cidade con máis de 3 mi-
llóns de visitantes anuais, un mo-
delo sustentábel cunha rendibili-
dade elevada, grazas ao uso de in-
fraestruturas xa existentes.♦



Título: Diario do impostor.
Autor: Héctor Carré.
Editorial: Xerais.

Onde non hai intrusismo profe-
sional? No que ás artes se refire,
quen hoxe é considerado un in-
truso, pode que mañá ninguén
discuta a súa condición de xenio.
Todos somos intrusos algunha
vez. O que non quere dicir que
non existan tamén moitísimas
mediocridades intrusas. Precisa-
mente do intrusismo no  cinema
trata esta novela de Héctor Carré,
director que estreou Dame lume
(1995), Dame algo (1998) e A
promesa (2004), carta de presen-
tación que demostra o coñece-
mento deste mundo por dentro.
Ese é o obxectivo, novelar como
é todo o proceso que ten que ver
coa cración dun filme, desde a
elaboración do guión ao relativo
a posprodución final. Polo que
quen queira achegarse a este
mundo, que a xente verniza de
glamour e misterio, dispón aquí
dun excelente manual divulga-
dor. O lector non rematará con-
vertido nun director de cinema,
non é o obxectivo, porén sentira-
se máis seguro á hora de emitir
xuízos sobre un determinado fil-
me. Un libro moi útil en calquera
cultura, e máis
nunha como a
galega, onde a
cinamtografía
pula por afir-
marse, e neste
mar de confu-
sións, para a
xente, non re-
sulta doado dis-
criminar quen
tira do carro e
quen aproveita
que está en mo-
vemento para,
sen pudor, su-
birse a el.

Algo así
acontece con
Onofre García
que, transmuta-
do en Onofre
Garciya, se
mete no que
non sabe, di
que é director de cinema para
xustificar unha determinada opi-
nión sobre un obxecto de arte.
Esa mentira, que o atrapa porque
lle propoñen dirixir unha pelícu-
la e el acepta, lévao a fuxir cara
adiante –unha estratexia, por cer-
to moi do celuloide, da que ta-
mén se ven exemplos na narrati-
va actual, do momento– e, aínda
que a boa vontade lévao a pres-
tar unha axuda efectiva a un
guionista aínda máis perdido ca
el, o seu ego (métese no que non
sabe, desautorizando a quen sa-
be, simplemente para que se no-
te que el é o director) paralizará

perigosamente a rodaxe. Entón,
o intrusismo de Onofre, xa non é
só o relativo a aquela mentira
inicial, vólvese máis perigoso.
Nin é este o único intrusismo
que se dá na sétima arte, nin é
tampouco o único que se denun-
cia/critica nesta novela;  así, ta-

mén se reivindica unha mellor
formación técnica dos traballa-
dores, porque tempo hai para to-
do, para que o narrador (o mes-
mo Onofre, xa director experi-
mentado, valéndose do recurso a
algo parecido a un diario de
campaña, posteriormente revisa-

do) ofreza a súa opinión sobre o
que é, e rodea, ao mundo do ci-
nema. De xeito que, quen queira
achegarse el, aquí dispón dunha
historia na que non se  deixou
nada no tinteiro.

Diario do impostor é iso e
iso pretende. Falemos agora dos
valores literarios. A historia está
contada nun ton desenfadado,
consciente de que o que se está
facendo é unha parodia. Mais
unha parodia que o lector debe
tomar en serio; Mario Maravilla,
Manolo Lumbreras, Javier Esco-
tilla, Ángela Viciosa, Roque Ce-
bolo, ou Darío Falsetti son os no-
mes, transparentes en canto á in-
tención do narrador, dalgunhas
destas personaxes, porén serán
eles quen salven a rodaxe. Sobre
todo no inicio, a historia está no-
tabelmente secuenciada, cousa
que beneficia moito o ritmo e o
lector nótao. Mais, cando chega
o momento e comeza cos retra-
tos (caricaturescos, mais tam-
pouco totalmente), aquel ritmo
anterior decae igual que van es-
vaecéndose as posibilidades de
que os camiños de Onofre e Ma-
ría (nena ben que crera a mentira
inicial de Onofre, e grazas á cal
se fai a película) cheguen a cru-
zarse tamén na cama. Porque,
lonxe do que moitos esperaría,
nesta novela hai pouco sexo, co-
mo confirmará Onofre.

En máis dunha ocasión, o so-
rriso decorará os labio do lector.
A ironía convértese así no motor
principal do discurso. Non casan
demasiado ben a finalidade divul-
gadora da historia e ese ton carna-
valesco en que está contada. En-
tre os dous condicionano todo.
Outro exemplo: lembremos que
esa finalidade divulgadora impi-
de unha estruturación da historia
que atenda mellor a intensidade, a
tensión narrativa. En troques, é
precisamente a comicidade do
ton paródico o que tira da lectura,
o que mantén o libro nas mans.
Semella como se, tendo que deci-
dirse entre ofrecer un discurso de
carácter documentario ou un dis-
curso plena e decididamente pa-
ródico, se optase por unha vía in-
termedia que permitira non ter
que facer renuncias, porén a solu-
ción técnica final compórtase co-
mo vimos de comentar. Á parte
disto, dunha fraseoloxía ás veces
mellorábel e dun par de intres die-
xeticamente problemáticos (cuar-
to de hotel ou apartamento?, por-
que Onofre pon o pasamontañas
se Falsetti o coñece perfectamen-
te?) que deberían estar mellor
xustificados, esta primeira contri-
bución de Héctor Carré, esta súa
estrea narrativa, lese con agrado e
logra a finalidade divulgadora
con que foi concebida.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Premio
‘Pastor Díaz’
A autopsia da novela, de
Xoán Tallón gañou o VI
Premio ‘Pastor Díaz’ de nove-
la, que convoca o
Concello de
Viveiro.
Baixo a
aparencia de
novela negra,
cun cadáver
nas primeiras
páxinas, a obra
xira ao redor da
arte e reflexiona
sobre o futuro
da literatura, os seus límites e
as súas vantaxes na busca da
esencia humana. Edita Duen
de Bux.♦

As debutantes
Xerais edita dúas novelas da
súa colección ‘Abismos’.
Aquel lugar, de Antía
Nara, e Vidas
post-it, de
Iolanda Zúñiga,
comparten que
son mulleres, de
trinta e algo anos
e que debutan na
literatura con es-
tes libros: relatos
curtos de diferen-
te fasquía que
procuran iniciar novos
camiños para as letras
galegas.♦

Traducións
canónicas
Poucas veces unha editorial
galega se adentra na tradución
de clásicos galegos ao
castelán. Agora,
Rinoceronte
atrévese con
Gramática del si-
lencio, de
Eusebio Lorenzo
Baleirón, obra
completa do poeta
en tradución de
Penélope Pedreira
e Moisés Barcia.
Ambos os traduto-
res son os encargados de ver-
teren ao castelán Larga noche
de piedra, de Celso Emilio
Ferreiro.♦

A heroína
da Coruña
Alfredo Conde novela en Ma-
ría das batallas a vida de Ma-
ría Pita, mito da resistencia
contra os invasores, per-
sonaxe que
trascendeu a
súa propia rea-
lidade para
converterse
nunha icona do
patriotismo, co-
ruñés, español e
tamén galego,
en consoancia
con outras “mu-
lleres afoutas” presentes en
moitas outras lendas. O escri-
tor foxe por iso da épica e ten-
ta contar o que pasou
realmente naquel ataque de
Drake. Edita Galaxia.♦

Semella
como se,
tendo que
decidirse
entre
ofrecer
un discurso
de carácter
documen-
tario ou
un discurso
plena e
decidida-
mente
paródico,
se optase
por unha
vía
intermedia.

O cinema por dentro
Héctor Carré descobre
o intrusismo e as maneiras de facer películas

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.

5. COA MAN ARMADA.
Lupe Martínez.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Héctor Carré.                                                                           PA C O  VILABARR O S
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Título: O desfalco.
Autor: Valentin Katáiev.
Editorial: Ekaterina Guerbek.
Editorial: Rinoceronte.

Que moitos dos prexuízos da
guerra fría seguen aínda activos
demóstrao o feito de que a
maioría da inxente produción
literaria da an-
tiga Unión So-
viética perma-
neza silencia-
da. Segue a ser
un lugar co-
mún soster que
a única litera-
tura digna de
recibir ese no-
me –tanto na
antiga URSS
coma no resto
do bloque do
Leste– era a
que se alineaba
coa disidencia,
mentres se re-
duce o resto a
unha tosca ca-
ricatura. Esa
confusión do
literario co po-
lítico provoca
que mesmo os
máis obxecti-
vos estudos so-
bre a creación
soviética ten-
dan a centrarse en “desenmas-
carar” os estereotipos exis-
tentes nas obras do realismo so-
cialista, sen sequera cuestionar
se realmente os tales estereoti-
pos rexen a creación desas
obras ou até que punto son máis
restritivos que as convencións
literarias do canon occidental. 

En todo caso, o certo é que
a persistencia destes prexuízos
empobrece notabelmente a vi-
sión global da literatura do sé-
culo XX e, ademais, impide aos
lectores gozar da obra de auto-
res tan estimábeis como Xo-
lokhov, Fadeiev ou Alexei Ni-
kolaievich Tólstoi, entre ou-
tros moitos. Por iso é de agra-
decer que a editorial Rinoce-
ronte rompa unha lanza en fa-
vor de un destes escritores pre-
sentándonos agora a versión
galega de O desfalco, de Va-
lentin Katáiev. 

Katáiev, nado en Odessa
en 1897, iniciou a súa activi-
dade literaria como xornalista.
Serviu no Exército Vermello
durante a Revolución de Outu-
bro e pasou logo a desenvol-
ver unha extensa carreira co-
mo novelista e dramaturgo. Se
ben como narrador non é moi
coñecido entre nós, os aman-
tes do teatro lembrarano pola

súa impagábel comedia A cua-
dratura do círculo, e os da
ópera por ser o libretista de
Semyon Kotko, con música de
Prokofiev. 

O desfalco é unha obra
menor, lonxe da súa mellor
novela, Albíscase unha vela
branca, pero posúe toda unha
serie de virtudes que a conver-
ten nunha lectura interesantí-
sima e gratificante. En primei-
ro lugar, porque atopamos ne-
la a excelente tradición rusa da
literatura satírica. A trama xira
ao redor das peripecias de
dous funcionarios que come-
ten un desfalco para procurar
–ao longo dunha disparatada
peregrinaxe a través de Rusia–
unha idealizada “alta socieda-
de” e a regalada vida que se
presupón ligada a ela. Unha
estrutura de novela picaresca
alicerzada na viaxe dos prota-
gonistas dálle pé ao autor para
repasar todo un divertidísimo
abano de ambientes e persona-
xes que son retratados cunha
ironía que, en moitos casos,
desemboca no esperpento, sen
perder nunca un ápice de co-
micidade. Trátase, neste caso,
dun humor no que predomina
a sátira social –e neste terreo
Katáiev fura na ferida das con-
tradicións da sociedade cunha
crueldade na que a risa se
mestura co arreguizo– mais
empregada cunha habelencia
que consegue modular a tenru-
ra coa hilaridade e na que a
causticidade déixalle paso,
progresivamente, ao grotesco.
É ese humor de Gogol (a quen
se cita deliberadamente) que,
pasando por Chekhov, chega
até o Bulgakov dos Contos de
Moscú.

Mais, por outra banda, ese
ancoramento na tradición na-
cional encontra unha felicísi-
ma expresión nas vangardistas
técnicas narrativas que, nos
anos vinte, trataban de reflec-
tir o caos dunha modernidade
aínda difícil de dixerir e que
Katáiev manexa cunha enve-
xábel pericia. Un estilo basea-
do na acumulación, na frase
curta e no ritmo vivaz, na sen-
sación de contínuo movemen-
to, na caracterización dos per-
sonaxes a partir de poucas pe-
ro expresivas pinceladas, nos
recursos tomados da cinema-
tografía... é o que lle outorga á
novela un calado literario dig-
no de salientar. Seguindo coa
literatura rusa, se Nabokov di-
cía de Gogol que a trama esta-
ba no estilo e non na anécdota,
de Katáiev podemos afirmar
que a trama é o punto onde se

atopan o estilo e a anécdota, a
modernidade que actualiza a
tradición.

Un exemplo pode valer de
abreboca. A percepción dun
home bébedo que baixa un-
has escaleiras descríbese así:
“Os chanzos lanzáronse im-
petuosamente de abaixo para
arriba e o pasamáns arrastrá-
base e daba voltas coma unha
boa, asubiando dentro das
palmas das mans esvaradías.
O eco daquel balbordo resoa-
ba dunha parede a outra. A
luz dunha lámpada saíu coma
unha bala dende dentro da
súa rede de arame e desapare-
ceu a unha altura vertixino-
sa”. A impactante potencia
sensorial de imaxes coma es-
ta emparentan a escrita de
Katáiev coa do Döblin de
Berlin Alexanderplatz ou co Dos

Passos de Manhatan Transfer.
E se ben o relato e previsí-

bel, non podemos esquecer que
segue tendo vixencia o amargo
fondo de verdade que deixa al-
biscar. O lector atento recoñe-
cerá sen dubidar, na parella de
estafadores Filip Stepanovich e
Váñechka, unha moderna
transposición daqueloutra for-
mada por Don Quixote e San-
cho. A súa fantasía de vivir na
“gran sociedade” reproduce a
imitación do modo de vida ca-
baleiresco destes e exemplifi-
ca, quizais, o valor insensato
das nosas vas tentativas por es-
tabelecer unha orde que lle dea
sentido a inanidade do mundo.
E o seu inclemente fracaso
cando se confronta coa impla-
cábel realidade.♦

MANUEL XESTOSO

O ancora-
mento na
tradición
encontra
unha feliz
expresión
nas vangar-
distas
técnicas
narrativas
que,
nos anos
vinte,
trataban
de reflectir
o caos
dunha
modernida-
de aínda
difícil
de dixerir.

Europa
de les Nacions
Nº 63. II trimestre 2007. Prezo 3 euros.
Dirixe: Aureli Argemí.
Edita: CIEMEN.

A revista catalá de difusión das
actividades do Centro
Internacional Escarré para as
Minorías Étnicas e as
Nacións
publica
diversos
contidos
sobre a ac-
tualidade
lingüística
e nacional.
Oriol
Ampuero
entrevista a
Osman Bay-
demir, alcal-
de de Amed-Diyarbakir, princi-
pal cidade do Kurdistán turco.
Aureli Argemí comenta a
aplicación da convención das
Nacións Unidas sobre a Europa
das culturas. Bernat Ferrer des-
taca o apoio do goberno francés
ao éuscaro en Iparralde.♦

EN Galiza
Nº 8. Verán 2007.
Edita: Esquerda Nacionalista.

Charo Fernández Velho recorda
a activista kurda Leyla Zana.
Vítor Manuel Martins achégase
á experiencia política
nacionalista de Escocia. Xoán
Carlos Bascuas analiza a proxi-
midade dos comicios xerais.
Natalia Costas
entrevista
a Antonio
Araúxo,
do BNG
de Gondo-
mar, e a
Xosé Anxo
Laxe, do
BNG de
Lugo.
Manoel Be-
llo explica
os principais resultados das
eleccións municipais. Fernando
Dacosta aconséllalles aos mem-
bros nacionalistas do goberno
galego que non se conformen
coa autocompracencia e sigan a
loitar pola autodeterminación.♦

Embate
Nº 7. Xullo-setembro 2007.
Edita: Adiante (Mocidade Revolucionaria
Galega).

Pedro Alonso relaciona a
natureza coa colonización e
analiza as consecuencias da
desfeita ambiental. Inclúese o
manifesto ‘Causa Galiza’, unha
estatística sobre as dificultades
para os mozos de viviren
en casa
propia e
unha tribu-
na de Mon-
cho Lareu.
Andreu Ba-
talla repasa
os vieiros da
esquerda
independen-
tista catalá.
Nair Abellei-
ra recorda a Eva Forest, figura
clave da loita contra a tortura en
Euskadi.♦

Un desfalco
con comicidade e crítica social
A tradución dunha novela de Katáiev
rompe tópicos sobre a literatura soviética

Valentin Katáiev.



LORENA OTERO
A editorial de José Saramago,
durante anos ligada ao Parti-
do Comunista, ven de cam-
biar de mans despois de trinta
e dous anos de traxectoria. O
descenso de vendas dos últi-
mos anos obrigou os adminis-
tradores e accionistas a tomar
a decisión de vender o maior
paquete de participacións.

A venda da Editorial Caminho
revolucionou o panorama edi-
torial portugués e suscitou
opinións confrontadas ante o
seu novo dono Miguel Paes do
Amaral, pois para moitos su-
pón a ruptura dun dos símbo-
los da independencia e do
compromiso coa cultura e a
sociedade portuguesa.

Ante a polémica xurdida, a
empresa viuse obrigada a pu-
blicar un comunicado manifes-
tando que a entidade compra-
dora garantía que a “liña edito-
rial que levou ao prestixio lite-
rario e cultural que caracteriza
á Editorial Caminho será man-
tida e continuará a marcar a ac-
tividade futura da empresa,
mantendo os dereitos dos tra-
balladores”.

O director, Zeferino Coel-
ho, asegurou que antes de
aceptar ningunha proposta
consideraron a opinión de to-
dos os autores, que apoiaron
por unanimidade a operación e
remarcou que esta venda res-
ponde á adecuación da editora
a unha alteración sufrida polo
mercado nos últimos anos.

Ademais garantiu a permanen-
cia do catálogo de autores co
que traballaron durante estas
tres décadas.

O novo propietario, Paes do
Amaral e o seu socio Nicolás
Berggruen, tras vender a súa
participación no grupo de co-
municación luso Media Capital
ao grupo Prisa, están introdu-
cíndose no mundo editorial. As
primeiras adquisicións foron
Texto Editores e Asa, ás que se
xunta agora a Editorial Camin-
ho, que lle reporta ao grupo o
prestixio do seu catálogo. Ta-
mén están negociando coa Edi-
torial Plátano e Gailivro, espe-
cializadas en libros escolares e
material didáctico, e o grupo
Pergaminho, centrada en obras
de autoaxuda, desenvolvemento
persoal e temas esotéricos. Se
finalmente todas estas compras
se efectúan o grupo de Paes do
Amaral converterase nun dos
tres grupos de edición portugue-
ses máis importantes, xunto a
Porto Editora e o grupo alemán
Bertelsmann, concentrando a
maior parte do mercado de li-
bros escolares nas súas mans. 

A adquisición destas edito-
ras suporía a unión nun mesmo
grupo dos autores que máis
venden en Portugal, como Paul
Auster, Luís Sepúlveda e Sve-
va Casati Modignani, perten-
centes ao catálogo de Asa, Pau-
lo Coelho a Pergaminho ou Jo-
sé Saramago, Ana María Ma-
galhães e Isabel Alçada coa co-
lección Uma Aventura da Edi-
torial Caminho.

Os nomes
de máis prestixio
da literatura portuguesa

O grupo Caminho, fundado o
12 de decembro de 1975, na-
ceu ligada ao Partido Comu-

nista Portugués, que encon-
trou nesta editorial o medio
para transmitir as súas ideas e
publicar as obras dos seus se-
guidores. Pero será a publica-
ción de autores portugueses
contemporáneos, sobre todo

ficción e poesía, os libros in-
fantís e xuvenís, máis os en-
saios sobre temas do país os
que a transformaron nun dos
grupos editoriais lusos máis
importantes.  

Nomes como José Sarama-
go, que lle proporcionaría á
editora en 1998 un Premio Nó-
bel, Sophia de Mello Breyner
Andresen, Mário de Carvalho,
María Isabel Barreno, Almeida
Faria, Alice Vieira, Ana María
Magalhães, Isabel Alçada, Da-
niel Sampaio, Gonçalo M. Ta-
vares, entre outros, representan
algunhas das figuras máis rele-
vantes da literatura portuguesa
contemporánea que publican
regularmente as súas obras
nesta editorial.

Caminho destaca tamén po-
la súa actividade no estranxeiro,
ocupando un lugar privilexiado
a literatura africana de lingua
portuguesa con autores como
Mia Couto, José Craveirinha,
Germano Almeida, Manuel Lo-
pes, Ondjaki. Para reforzar estas
ligazóns crearon a Editorial Nd-
jira, en Mozambique, que conta
con 96 títulos de 87 autores e a
Editorial Nzila, en Angola, con
146 títulos publicados de 130
autores, e un protocolo de cola-
boración coa editora Stalada, de
São Tomé e Príncipe.

Ademais da publicación de
libros tamén editan a revista
Vértice, dedicada á cultura, O
Professor, á educación, Admi-
nistração Democrática, á de-
mocracia, e Ficções, que se cen-
tra na publicación de contos.♦
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Caminho comprada polo empresario
da comunicación Miguel Paes do Amaral  
É a editora de Saramago, durante anos ligada ao PCP

M.B.
O pintor británico Tim Behrens
presenta na sala de exposicións
do edificio Durán Loriga da
Coruña a súa obra recente. En
total máis de vinte cadros que
perfilan unha nova etapa den-
tro da traxectoria deste creador,
membro da Escola de Londres
e afincado na Coruña desde hai
perto de vinte anos.

Pinceladas máis violentas e
espontáneas e trazos máis li-
bres e máis fortes son o deno-
minador común co que se pre-
senta na sala do edificio Durán
Loriga a obra recente de Tim
Behrens. Despois de que unha
antolóxica da súa obra perco-
rrese o Circulo de Belas Artes
de Madrid, o Quiosque Alfon-
so da Coruña para recuncar en
Lisboa, Tim Behrens exhibe as
creacións realizadas nos dous
últimos anos. Uns cadros que
aínda que fieis ao seu estilo, e

tal como nos advirte José Luís
Ducid no prólogo da exposi-
ción, inauguran unha nova eta-
pa dentro da súa traxectoria.
Son cadros diferentes aos da
década pasada, como indica
Ducid, cunha “pincelada forte
e libre, a formulación dos mo-
delos máis lonxe do debuxo
controlado e da liña de contor-
no que o caracterizaba”.

Tim Behrens naceu en Lon-
dres, pero leva preto de vinte
anos vivindo na Coruña, cidade
que considera xa propia. Por
iso din del que pertenceu a dú-
as escolas, a de Londres con
pintores como Bacon ou Freud
e á da Coruña con artistas como
César Otero, Cabanas ou Enci-
nar. Pintor precoz que atesoura
ademais unha dilatada traxecto-
ria, Behrens autodefínese como
“pintor de persoas” e topa no
cotiá a súa mellor inspiración.

A transformación á que se

refire Ducid tamén se percibe
na temática. Todos os cadros xi-
ran ao redor de situacións dra-
máticas ou de traxedias a punto

de suceder. Unha muller que
marcha co rostro descomposto
da aldea abandonada, un heli-
cóptero a piques de se estrelar

contra o monte ou ducias de de-
samparados ollando para a opu-
lencia danlle rostro a angustia
latente, constante da mostra.♦

As traxedias a punto de suceder de Tim Behrens
O pintor británico reside na Coruña desde hai dúas décadas

José Saramago recibindo o Nobel no ano 1998.

Á esquerda, A aldea abandonada;
sobre estas liñas,
Hemorraxia da retina.



Sempre dá gusto que as ho-
menaxes cheguen da man dos
amigos.

O mellor é que nos serven
de escusa para nos reunir, para
recordar, para celebrar que po-
demos falar, rir, emocionarnos,
ollar para o mar de Cangas.
Sempre me gusta falar de libros,
de literatura. Celebrar a cultura
é un xeito ben sofisticado e ma-
rabilloso de festexar a vida.

Facendo balance, que ob-
xectivos literarios ve agora
cumpridos tras tantos anos
de escrita?

Hai dúas calidades do meu
carácter que se transmitiron aos
meus libros. Sempre fun espontá-
neo e sincero e coido que a miña
literatura garda esas esencias. Eu
sempre entendín a literatura co-
mo un refuxio, unha saída. Re-
cordo cando cheguei a Madrid na
década do 1950 para estudar Fi-
losofía e Letras e agarrei unha
depresión bastante mala. Daque-
la púxenme a escribir, seguindo
un pouco a moda daquela, que
era a do existencialismo francés.
Nese intre decateime de que a li-
teratura era un bálsamo para os
momentos difíciles da vida. Vol-
veuno ser máis adiante, cando
volvín caer na tristura. Pero escri-
bir tamén me serviu para procla-
mar a miña alegría, para explicar
como quedei impresionado pola
forza do mar da ría de Vigo. Aín-
da me acorda cando subín a un
barco por primeira vez, lembro
aquelas lanchas de madeira que
facían a ruta Cangas-Vigo. Eu
collía o barco para ir ao instituto
e sempre acababa mareado. Nin
unha nin dúas veces acabei trou-
sando, afectado por ese mal de
mar que fixo que me ficase aínda
máis gravado o pouso do océano.

Estivo vostede embarcado?
Non. O meu coñecemento do

mar é de costa, de gamela e lan-
cha, de maré e ría. As nosas rías
son calmas pero ocultan as súas
cartas. O mar resístese a quedar
mansiño e rebélase. Nunca es-
quece quen é e non permite que
os homes esquezamos o poder
que ten. Pero falando do mar, é
curioso que segue a ser un tema
pouco tratado na nosa literatura.
Os escritores coñecen o mar des-
de fóra. Eu escribín Profecía do
mar e síntome moi orgulloso del
porque me conduciu até Manuel
Antonio, unha figura fundamen-
tal das nosas letras, que si coñe-
cía o mar a fondo. 

Sempre se fala de vostede
como poeta, aparellado á Xe-
ración das Festas Minervais e
ao Grupo Brais Pinto.

A min non me gusta que me
consideren só poeta. Teño obra
en prosa publicada e doulle tanta
importancia á narrativa coma á
lírica. É máis, agora mesmo teño
dúas novelas inéditas na gabeta.

E por que seguen inéditas?
Porque quero presentalas a

algún premio. Os premios teñen
a vantaxe de difundir o libro. Eu
son un escritor que quero que
me lean, que se coñeza a miña
obra. Aproveitar esa canle paré-
ceme unha excelente idea. E
mentres non chega o premio,
podo ir corrixíndoa, cambián-
dolle cousas, mellorándoa.

Debe ser dos poucos aos
que lles gusta corrixir.

Eu pásoo moi ben corrixindo.
Penso que non hai obra literaria
posíbel sen esa ansia de mellora.
Nunca canso de refacer, de bus-
car o mellor xeito de dicir unha
cousa. Coas novelas é relativa-
mente doado. No caso dos versos
costa algo máis porque a expre-
sión sae máis por instinto pero
ese arrouto hai que domeñalo.
Sempre na miña poesía defendín
a perfección na forma, a integra-

ción de cada palabra en cada ver-
so e en cada estrofa sen que o
texto perda forza e musicalidade.

Vostede dixo que unha das
penas que lle quedan é non po-
der ler todos os libros que se es-
cribiron. Que aínda que vivise
mil anos non daría escrutado
todas as bibliotecas do mundo.

Eu non podería ser escritor
sen esa ansia voraz de lectura.
Desde sempre me gustou ler.

Cando era pequeno papei todos
os libros que meu pai tiña na casa
e sempre que estou diante dun an-
del éntrame algo de ansia de non
poder ler todo o que hai aí. Agora
están a preparar a creación dunha
fundación co meu nome e xa lle
dixen a Héitor Mera, un dos im-
pulsores, que me vai dar moita ra-
bia non poder pasar por alí tanto
como querería para seguir lendo.

A última novela que pu-

blicou, Protoevanxeo do fillo
de Herodes (Xerais) viviu pe-
ripecias curiosas.

E tanto! Até agora publicouse
en tres edicións totalmente distin-
tas. Ese libro gañou o premio ‘Ei-
xo Atlántico’, cuxas bases preví-
an a publicación en galego, portu-
gués, castelán e francés. Pois ben:
a primeira, a versión portuguesa,
saíu censurada. Hai unha parte,
contra o final da novela, na que
substituíron o meu texto por outro
que armaron os editores de alá.
Supoño que iso sucedeu por pre-
sións do Opus Dei. La Voz de Ga-
licia publicou unha versión en ga-
lego que apenas tivo difusión, por
sorte. Eu conseguín “secuestrar”
unhas ducias de volumes. E ago-
ra apareceu a edición de Xerais,
que xa conta coas miñas correc-
cións e engádegas.

Nese libro pon en cuestión
a historia sagrada oficial.

Eu sempre digo que son fillo
de cura. Ao meu pai só lle faltaba
a sotana. E non lla deron porque
cando estaba no seminario coñe-
ceu a miña nai e acabou casando.
Cando pequeno predicaba moito
e sempre me daba a ler a Biblia.
E eu lía aquel libro e comparábao
co que dicían na misa e non me
encaixaba nada. É máis: dábame
conta de que o catolicismo ocul-
taba moitas cousas a mantenta.
Xa rapidamente me divorciei da
doutrina. Lembro a miña madri-
ña perseguíndome pola época de
Semana Santa: “Cumpriches o
preceuto?”, porque daquela prac-
ticamente todo o mundo comun-
gaba naquela altura.

Séguelle interesando ao
lector actual a vida de Xesús?

Na miña novela pescudo so-
bre a figura de María, máis ben.
Pero Xesús segue a ser un mito.
Por exemplo, calquera que co-
ñeza a sociedade hebrea da
época sabe que o máis impor-
tante para un home era estar ca-
sado. Como se entende que si-
gan a vendernos a imaxe dun
home célibe? E o que ten maior
delito, os evanxeos chámanlle
prostituta á Madalena, que se-
guro que era a esposa de Xesús.

Nos seus tempos de estudan-
te en Madrid iniciou un com-
promiso nacionalista que pervi-
ve. Mellorou a situación do país
e da lingua nestas décadas?

Cambiaron algúns usos so-
ciais. Por exemplo, a República
era moi castelanizadora. Daque-
la, o castelán asimilábase co
moderno, co progresista, co re-
volucionario. Iso non o inven-
tou o franquismo. Pero na vida
privada, o galego tiña moito
máis peso. Cando neno, en Dar-
bo (Cangas), dábame vergoña
non saber falar galego porque
os rapaces ríanse dos que viñan
de “señoritos” co “castellano”
no bico. E eu daquela falaba
castelán porque era o que usaba
normalmente meu pai, que, cu-
riosamente sempre usaba o ga-
lego cando se dirixía a familia
con cariño. Eu coñecín xente
que non sabía falar nin unha pa-
labra de castelán, coma a miña
avoa. Hoxendía escóitase me-
nos falar galego na rúa pero po-
la contra fálase galego en luga-
res onde nunca se pensou que
chegase, como un bufete de
avogados ou a universidade.♦
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Bernardino Graña
‘A literatura foi o meu bálsamo para

superar os momentos difíciles da vida’
CÉSAR LORENZO GIL

Bernardino Graña Villar (Cangas, 1932) recibe unha homenaxe na
súa vila natal co gallo do seu 75º aniversario (ver páxina 37). Aínda
recuperándose dalgúns problemas de saúde, confesa que segue coa
man termando do papel. “Teño na gabeta dúas novelas inéditas”.

Arquivo A . N .T.



Este é un artigo de opinión máis
sobre a Documenta 12 de Kassel.
Un de entre os miles que se ve-
ñen escribindo en diferentes lu-
gares do mundo sobre este even-
to que dura 100 días (principiou
o 16 de xuño). Iso denota ben as
claras o poderío que certos ele-
mentos da sociedade contempo-
ránea conseguen en todo o plane-
ta e, por suposto, o gregarismo de
todos nós. A Kassel marcharon
neses tres meses centos de profe-
sionais de museos e centros de
arte, de profesores e estudantes
de arte, de galeristas e tamén xor-
nalistas culturais e críticos que se
encargan de recrearlle aos lecto-
res esa mostra que quizais os lec-
tores non visiten. Por suposto, ta-
mén irá público interesado na ar-
te contemporánea. De feito, a pá-
xina oficial (www.documen-
ta12.de) cifra en 650.000 os visi-
tantes totais da pasada Documen-
ta 11. Desta volta contábase con
chegar ao millón...

Que é o que fai que a Docu-
menta goce de tanto tirón? Segu-
ramente Kassel veu cicelado o
seu prestixio durante estas 12
edicións (principiou en 1955) por
mor da escolla duns comisaria-
dos sempre distintos que foron
ofrecendo unha particular e de-
morada lectura do noso tempo
artístico. Pois o feito de que se re-
alice cada cinco anos axudou a
convertela en algo máis serio e ri-
goroso que esas bienais que se
repiten decote, a penas sen tempo
para organización e comisarios...
Claro que tampouco é alleo ao
seu prestixio o feito de que conte
cun orzamento nesta edición de
case 19 millóns de euros!

A marca artística de Kassel
é, daquela, ben grande, malia a
que se trate en realidade unha
cidade pequena do centro do
país (desde logo menor econó-
mica e poboacionalmente do
que é Münster, da que xa fala-
mos aquí e que resulta moito
máis cativa nese mapa ideal da
arte internacional). A Docu-
menta está ademais insepara-
belmente unida á cidade até o
punto de que baixo o escudo da
urbe figura como timbre “A ci-
dade da Documenta”.

Nesta edición a mostra distri-

búese fundamentalmente entre
dous fermosos edificios de porte
neoclásica: o Museum Frideri-
cianum situado en pleno centro
da vila e que é o máis antigo mu-
seo público de Europa e a Neue
Galerie. Aínda que o maior nú-
mero de obras atópase na Aue
Pavillon, unha construción prefa-
bricada e temporal situada no
predio do Orangerie, outro dos
pazos senlleiros da cidade. Nas
aforas, no magnífico castelo Sch-
loss Wilhelmshöhe hai tamén al-
gunhas obras, ao igual que na
Documenta-Halle, un pequeno
edificio contemporáneo que aco-
lle a memoria das Documenta.

Un diálogo da arte
de todas as épocas

Principiei a miña visita polo Fri-
dericianum e axiña descubrín va-
rios paradoxos desta edición que
se irían repetindo nas distintas se-
des: a convivencia de obras de
diferentes anos e mesmo séculos
e unha posta en escena coas salas
pintadas de diferentes e recha-
mantes cores. Era xa un aviso pa-
ra navegantes, xa non se trataría
de ver obras ultimísimas da crea-
ción contemporánea, senón que
se trataría dun diálogo da arte de
todas as épocas e, ademais, rexei-
taríase por principio o clásico cu-
bo branco das mostras contem-
poráneas. É dicir, unha evidente
chamada ao clasicismo no seu
sentido amplo e transversal con

obras que cruzan toda a historia
da arte. Na entrada unha instala-
ción de espellos e polas salas un-
ha convivencia entre pezas poéti-
cas (unha cata-
rata feita de ce-
ra do chinés
Zheng Guogu
de 2006), polí-
ticas (a chilena
Lotty Rosen-
feld e a súa mi-
lla de cruces
sobre o pavi-
mento de
1979) e horrí-
beis (p.ex. a
Fountain de
Andrei Mo-
nastyrski). En-
tre o mellor do
Fridericianum:
ese gran campo
opiáceo de pa-
poulas de San-
dra Ivekovic na
e x p l a n a d a
fronte a entra-
da.

Con iguais
i m p r e s i ó n s
conclúo trala
visita a Neue
Gelerie, se ca-
dra de monta-
xe máis clási-
ca. A destacar a reflexións polí-
ticas sobre o territorio do vasco
Ibón Aramberri e no seu envés a
arrepiante peza (malia a súa ben
intencionada reflexión) sobre a

sida do surafricano Churchill
Madikida con velas e ataúdes...

O Pavillón Provisional de
9.500 m2 resulta abraiante na
súa cutrez, fora esta unha Docu-
menta ou unha feira de calzado,
e sobre todo cando as pezas ex-
postas aí non pecan precisamen-
te de underground ou alternati-
vas ou anticanónicas. O conte-
dor actúa así como un sen senti-
do estrafalario por demais. De
novo, os comisarios navegaron
entre obras de todos os ámbitos,
proclives as querencias de pen-
samento diversos. Entre tantos
centos de obras, hai seguramen-
te moitas que ao visitante lle
gustarán per se. A miña cámara
rexistra, por exemplo, a fermosa
instalación sonora de guitarras
eléctricas de Saâdane Afif. E
observo aquí moitas obras, en-
tre o tribal e étnico, un bo man-
gado de periferias artísticas im-
prescindíbeis mais non sempre
de resultados satisfactorios.

O Schloss Wilhelmshöhe re-
sulta unha visita moitísimo máis
recomnedábel, e iso simplemen-
te porque conta cunha extraordi-
naria colección de mestres anti-
gos, non desde logo pola convi-
vencia illada, escasísima e, as
veces, banal de pezas da Docu-
menta. Trátase dun museo de vi-
sita imprescindíbel no medio
dun bosque. No exterior, nun ou-
teiro de terrazas de terra a tailan-
desa Sakarin Krue-On sementou
arroz con pobres resultados.

Finalmente, na Documenta
Halle conviven, por exemplo,
os traballos en teas de Abdoula-
ye Konaté reflexionando sobre
Israel e Palestina  xunto a unha
alfombra iraniana do XIX. Ou
un cuarto escuro cun gran ca-
mión do español-estadouniden-
se Iñigo Manglano-Ovalle.

A suxestión
dos artistas descoñecidos

Nesta edición o matrimonio de
comisarios Roger M. Buergel
(Berlín, 1962) e Ruth Noack
(Bremen, 1964), pouco coñeci-
dos fóra do ámbito xermánico,
optaron eles tamén por unha
mostra con moitos artistas des-
coñecidos. E quizais fora ese
xustamente un dos puntos máis
suxestivos da exposición. Iso e
o feito de que, seguramente,
miles de visitantes gozaban po-
lo só feito de estar a visitar “o
grande e prestixiado evento ar-
tístico internacional”. Pura mi-
toloxía, claro está. Diso tamén
vive Venecia. Sen dúbida.

Xa se sabe que nestas visitas
a estes eventos internacionais as
opinións son sempre dispares e
antagónicas. E así hai quen gus-
tou daquelo que outros xusta-
mente rexeitaron. De calquera
xeito o saldo xeral semella ne-
gativo nas valoracións da mei-
rande parte dos que escribiron
sobre Kassel 2007. Eu atopei
unha clara querencia polo for-
malismo, cara a beleza intrínse-
ca das cousas e dos signos, pola
súa pureza. Había pouca foto-
grafía e case ningún vídeo. E
había moita obra debuxística
sobre papel, obxectos, teas. E
había autores que se repetían to-
do o tempo en todas as sedes (as
pinturas de Juan Davila, ou as
pinturas da negritude de Kerry
James Marshall ou as esculturas
minimalistas de John McCrac-
ken). Para mín que había qui-
zais demasiado clasicismo  e es-
teticismo trufado de etnicismo.
Unha mestura de sabores agri-
doces ben paradoxais e estra-
ños. A Documenta 12 rematará
este domingo 23 de setembro.♦

X.M. BUXÁN BRAN
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O feito
de que se
realice cada
cinco anos
axudou a
convertela
en algo
máis 
rigoroso
que esas
bienais que
se repiten,
a penas
sen tempo
para a
organización.
Claro que
tampouco
é alleo o
feito de que
conte cun
orzamento
de case
19 millóns
de euros!

Kassel como mito artístico internacional
Obra de Saâdane Afif na Aue Pavillon; a dereita, unha de Ibón Aramberri na Neu Galerie. Abaixo, Fridericianum con campo de mapoulas e tiovivo, de Andreas Siekmann.
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Unha veneciana sube e baixa.
No seu virar vai deixando en-
trever a vida dunha rúa pouco
transitada, pola que asoma al-
gún transeúnte despistado. A
guillotina do cotiá. Así pode-
ría resumirse Falling down,
unha das videocreación do
noruegués Jan Hakon Erich-
sen que compiten na MÍVI-
CO 07, a I Mostra de Video-
creación que se celebrará en
Ponteareas do 4 ao 6 de outu-
bro. Cun total de cincuenta
películas participantes inau-
gúrase así unha nova cita no
calendario de festivais gale-
gos do audiovisual, abrindose
ademais unha fiestra no sur
de Galiza para a videocrea-
ción propia e a internacional.

Nigrán, Mondariz Bal-
neario e Ponteareas son os conce-
llos nos que se vai desenvolver
este fin de semana a primeira fa-
se da MÍVICO 07. Trátase de
proxeccións itinerantes que ache-
gará a estes concellos unha escol-
ma dos traballos presentados nes-
ta primeira edición. O venres 21
os pases terán lugar no Bar Patos
de Nigrán, o 22 nos Xardíns do
Gran Hotel de Mondariz Balnea-
rio e o 23 en Ponteareas. 

Pero o prato forte do festival
servirase en Ponteareas do 4 ao 6
de outubro. A MÍVICO 07 estré-
ase arroupada pola boa acollida
que entre os videocreadores na-
cionais e internacionais tivo a súa
convocatoria. Recibíronse máis
de sesenta traballos, procedentes
de Reino Unido, Estados Unidos,
Noruega, Portugal, Galiza, Cata-
lunya, Madrid e País Vasco, para

participar tanto na sección Ofi-
cial como no Zúmballe, un apar-
tado dedicado ás novas tenden-
cias do panorama audiovisual, no
que se inclúe entre outras fitas o
documental Ainda há pastores?,
do director Jorge Pelícano.

En Ponteareas pasarase ade-
mais o documental gañador da
pasada edición dos Mestre Ma-
teo, Cambio climático: o reto do
século XXI. Ruth Chao e Xabier
Silva convidan ao público a re-
flexionar sobre esta problemáti-
ca mundial a través dos datos ti-
rados dun informe do pentágono
norteamericano. Os espectadores
tamén poderán ver, dentro da
sección Zúmballe, Crónicas de
pizarra e xiz, na que o director
Xan Leira dá luz sobre a repre-
sión vivida en Galiza a partir do
36, JEDN, de Marco Nine sobre

a vida do cineasta José Ernesto
Díaz Noriega, e o documental
Mirando o mundo ao revés, da
directora barcelonesa Marta Pu-
jol, que narra a historia do grupo
musical Che Sudaka.

Xa dentro da sección Oficial,
o auditorio Reveriano Soutullo
acollerá a proxección de películas
experimentais como Lights out,
do noruegués Jan Hakon Erich-
sen, IT, da directora Ana Santos,
Audition, de Megan Ehrhart, Ci-
rugía, de Alberto González, Buli-
mia, de Patricia Bellón, Impresão
de Mário Lopes e Ecos de Rubén
Coca, entre outras moitas. 

O xurado está composto por
Iñaki Martínez Antelo, director
do MARCO, o videocreador
Miguel Seoane e membro do
Colectivo Alg-a e Eva Díez, di-
rectora de fotografía da produ-

tora viguesa Verve Audiovisual. 
No festival participan ademais

15 curtametraxes, que tamén se
someterán ao ditame do xurado.
Entre elas atópanse os filmes ga-
legos Promesa, As dúas vidas de
Ernesto Pena, Cartoons, Empan-
tanados e O ladrón de bonecas.  

Festival innovador

Organizado por Quadra Produ-
cións, esta primeira mostra de cre-
ación experimental nace coa inten-
ción de achegar a videocreación
galega e internacional a terras do
Condado, erguéndose como un
festival innovador e un escaparate
de videocreación no sur de Galiza
e no norte de Portugal. Un dos pia-
res fundamentais sobre os que xira
esta primeira edición é precisa-
mente a creación galego-portu-

guesa. Con isto perséguese,
en palabras de Cuco Pino,
coordinador do MÍVICO 07,
“un mellor tráfico de video-
artistas entre ambos países”.
“Portugal, rico en novas ten-
dencias, ten moito que amo-
sarlle ao público galego, así
como tamén é importante po-
der difundir a nosa cultura no
país veciño e na nosa propia
terra, dando a coñecer unha
nova mirada no ámbito au-
diovisual”, sinala. 

O público outorgará o
premio MÍVICO 07 á me-
llor videocreación galego
portuguesa polo que com-
piten as películas Im-
pressão, Calidoscopica, O
Mundo Magritte, Adeus Li-
teratura, X3 (This is not

N.Y.), Longo sendeiro de pedra,
Carta dun domingo pola tarde,
O desencontro e Ecos.

A posta en marcha do festival
coincide coa aumento significati-
vo de artistas desta disciplina e a
popularización da tecnoloxía ne-
cesaria. Como se indica dende a
organización “un simple teléfono
móbil permite que a xente teña a
posibilidade de crear historias en
calquera lugar e momento”.

Actividades paralelas

O programa do festival compléta-
se cos concertos de Smartini, que
terá lugar o venres 5 no pub Flo-
wers de Ponteareas, e o de Musgo
o 6 de outubro no pub ponteareán
Salón Parroquial. Haberá ade-
mais obradoiros de música elec-
trónica e de creación visual.♦
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M.B.
NOT, Porko Jones, Ephemeral e
Basilíades compoñen o cartel
da primeira edición do Metal-
fest, un festival que electrificará
a vila de Ponteareas o 29 de se-
tembro con boas doses de de-
ath metal, trash e brutal death. 

Un dos concertos destaca-
dos da noite estará protagoni-
zado por NOT, unha das ban-
das de metal máis veteranas e
relevantes do país. Proceden-
te de Vigo, NOT nace no ano
2000 da disolución doutros
grupos. A súa primeira forma-
ción, con Niko Comesaña á
voz, Xoán Martín no baixo, Xa-

vi Lago na guitarra e Serxio
Romero na batería, consoli-
dou un estilo influenciado po-
lo trash metal e o hard core,
que se materializaría en 2001
na súa primeira demo NOTu-
rally. Con ela recadaron boas

críticas e abríronselle as por-
tas de festivais e salas. En
Ponteareas interpretarán te-
mas do seu último traballo Te
Infecta (2006, Rompiendo Re-
cords), que foi gravado nos
estudios Mix-Plus e que con-

tou con colaboración como a
de Kantz, María (Factor X) ou
Arritmic (The Dismal).

Tamén subirá ao escena-
rio Basiliades, unha forma-
ción de brutal death xurdida
en Ponteareas en 2006 que ar-

tella o seu repertorio ao redor
da mitoloxía grega. Basiliades
reúne nas súas filas a Adry na
batería, Rober nas voces,
Fontán na guitarra, Joaky no
baixo e Mateo na guitarra. O
seu obxectivo queda ben defi-
nido na súa web, que a súa
música soe “brutal”.

O cartel complétase coa
proposta dos ourensáns Ep-
hemeral, que se move entre
o death metal e o experimen-
tal e a dos vigueses Porko
Jones que descargarán as
súas guitarras no Parque da
Feira Vella. Todos os concer-
tos son de balde.♦Nº 1.281 ● Do 20 ao 26 de setembro do 2007 ● Ano XXX

Metalfest electrifica Ponteareas

Videocreación galego-portuguesa
e moito máis no Condado

M. BARROS

Orixinalidade, creación e vídeos experimentais. Sobre estes tres piares érguese MÍVICO 07, a Mostra Inter-
nacional de Videocreación do Condado, que este ano se estrea no calendario de festivais do audiovisual gale-
go cun programa no que dá cabida ademais a música e obradoiros. A cita ábrese este fin de semana con tres
días de itinerancia que levarán algúns dos traballos seleccionados a Nigrán, Mondariz Balneario e Ponteareas.

Bulimia e, á dereita, Ainda há pastores.



Pioneiros en facer unha aproxima-
ción científica ao patrimonio mu-
sical galego, Martínez Torner e
Bal y Gay foron os autores do
Cancionero gallego, unha obra en-
cargada pola Comisión de Estu-
dios de Galicia en 1928 que se
quería achegar á musica galega
máis alá do folclorismo. As cam-
pañas de recollida e de traballo de
campo prolongáronse durante cin-
co anos e abarcaron todo o país.
Recompiláronse ao redor de 1300
melodías da música tradicional do
país, a maior parte inéditas, escri-
tas tanto en castelán como en gale-
go. Pero os avatares históricos
tronzaron a edición da que poste-
riormente sería unha obra funda-
mental dentro da música galega. A
edición que se preparaba dende o
Centro de Estudios Históricos
veuse interrompida polo estoupido
da Guerra Civil e polo exilio dos
seus protagonistas que perderon o
rastro de toda as fichas e materiais
conseguidos durante anos. 

O retorno ao Estado español
en 1965 de Jesús Bal y Gay e a
inclusión deste cancioneiro den-
tro dos proxectos editoriais da
Fundación Barrié, permitiu ini-
ciar a procura daqueles materiais
perdidos, ordenalos e publicalos
en 1973, nunha edición en dous
tomos de texto e de música que
acadou gran difusión. 

Animada polo centenario do
nacemento do lucense Jesús de
Bal y Gay en 2005 e pola gran
demanda que tiñan os dous vo-
lumes esgotados, a fundación
vén de reeditar o seu traballo
dentro do programa Cancionei-
ros. Este novo volume sae á rúa
arroupado por un estudio crítico
realizado polo catedrático Car-
los Villanueva que se apoia en
material, cartas, e documenta-
ción practicamente descoñeci-
da, procedentes do fondo Bal y
Gay que se conserva na Resi-
dencia de Estudiantes de Ma-
drid, así como en documenta-
ción conseguida en arquivos
de institucións galegas, esta-
tais e en fondos privados.

Carlos Villanueva fai no seu

traballo unha aproximación ao
contexto histórico que rodeou o
proceso de recollida así como a
motivación que levou aos inves-
tigadores a recorrer Galiza, na
época final da ditadura de Primo
de Rivera e nos primeiros anos
da República. 

En paralelo, a fundación pre-
sentou o concurso Festival Folk
Cancioneiros coa intención “de
divulgar o patrimonio da música
popular e fomentar o repertorio
do Cancionero gallego”, como
indica Marta García, directora da
entidade. Poderán participar so-
listas e formacións, até un máxi-
mo de oito compoñentes, de mú-

sica tradicional ou folk, instru-
mental ou vocal, enviando unha
maqueta cos seus temas. Unha
cuarta parte do repertorio deben
ser versións dalgún dos temas re-
collidos polos dous investigado-
res. Un xurado formado por Ro-
drigo Romaní, Carlos Villanue-
va, Xosé Ferreirós, Óscar Losa-
da e Xosé Carlos Pardo seleccio-
nará os grupos que actuarán en
marzo de 2008 na sede da Coru-
ña e na de Vigo da fundación. O
gañador será premiado con 6.011
euros, a gravación dun disco e
coa participación nun concerto
en maio, no que compartirá esce-
nario con Milladoiro. ♦
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O cancioneiro
de Torner e
B al y Gay

En 1928 foron recollidas máis de 1.300 melodías
tradicionais, perdidas logo coa sublevación militar.

M.B.

Máis de trinta anos despois da súa publicación, a Fundación Barrié vén de reeditar
Cancionero gallego, de Eduardo Martínez Torner e Jesús Bal y Gay. A proposta edi-
torial, que xa está nas librarías, enmárcase dentro do Proxecto Cancioneiro, unha das
actividades coas que a fundación está a celebrar o seu corenta aniversario. O proxec-
to inclúe ademais a reedición en novembro do Cancionero musical de Galicia, de Cas-
tro Sampedro y Folgar, e a posta en marcha do concurso Festival Folk Cancioneiros.

F O T Ó G RA F O S
DA LUSO F O N ÍA

M.B.

Sebastião Salgado, Xulio Villarino, Vítor Nogueira,
António Luis Campos, Mário Jaleco, Jorge Mosmarin-
ho, Ricardo França, Katia Silva e Xacobe Meléndrez
asinan as fotografías que compoñen a exposición
Ollando a lusofonía. Con esta mostra ábrese o pro-
grama do I Congreso Internacional de Educación
Ambiental dos Países Lusófonos e Galiza que se ce-
lebrará do 24 ao 27 de setembro en Compostela.

Até o 19 de outubro poderá verse en Compostela Ollando a
Lusofonía, unha exposición colectiva que reúne preto de cen
fotografías nas que se retrata a realidade social e cultural do
Brasil, Portugal, Angola, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe,
Timor Leste, Cabo Verde e Galiza. O fotógrafo brasileiro Se-
bastião Salgado, que ten cedido o seu obxectivo a reivindica-
cións como a do Movemento dos Sem Terra ou a de Chiapas,
os galegos Xacobe Meléndrez e Xulio Villarino, o portugués
António Luis Campos son algúns dos autores que asinan a ex-
posición. Coa súa inauguración ponse en marcha o programa
cultural do I Congreso Internacional de Educación Ambien-
tal dos Países Lusófonos e Galiza, organizado polo Centro de
Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia
(CEIDA). Na mostra tamén se recollen os traballos de Vítor
Nogueira, Mário Jaleco, Jorge Mosmarinho e Ricardo França. 

Está previsto que máis de cincocentos educadores am-
bientais, intelectuais e líderes de organizacións ambientais
dos países denominados lusófonos participen neste primeiro
congreso de caracter internacional. O que persegue o CEI-
DA, xunto co resto de organizadores, coa posta en marcha
dun programa amplo que contempla conferencias, mesas re-
dondas e actividades culturais, é sentar as bases dunha coo-
peración internacional en áreas moi ligadas ao ambiente, ta-
les como a capacitación para a xestión de áreas protexidas, o
turismo ou a xestión ambiental municipal.♦

XA C O BE MELÉ N DREZ

Vello da zanfona. Anselmo Antonio “Peretes”.
Fotografía de Francisco Zagala, ca 1885.
Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra
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María López,
de Faltriqueira
‘Estar
no Popkomm é
unha recompensa’

M.B.
Do 19 ao 21 de setembro
celébrase en Berlín a déci-
mo novena edición da fei-
ra Popkomm. Entre a em-
baixada musical galega tó-
pase o seu grupo, Faltri-
queira, que vén de actuar
con Berrogüetto e Ko-
rrontzi no concerto Celtic
souds from Spain. Que sig-
nifica para a formación
participar neste evento?

Estivemos no 2000 nes-
te mesmo escenario acom-
pañando a Luar na Lubre.
Hoxe, sete anos despois vén
Faltriqueira co seu proxecto
e con seu traballo. Para nós
é como unha sorte de re-
compensa, a valoración do
noso traballo. Estamos moi
contentas.

Como pensa que vai re-
percutir?

Espero que con concer-
tos. (Ri). Máis que para o
público en xeral, esta é unha
feira para programadores.
Penso que a nivel europeo
saíran algunhas actuacións.

Como está a ser acolli-
da a vosa música?

A música galega está
moi ben considerada. Dentro
da representación de músi-
cos do Estado, salvo rock e
pop, todos somos galegos. 

O pasado mércores 19
a Concelleira de Cultura,
Ánxela Bugallo, mantivo
unha reunión cos músicos
e os empresario da indus-
tria musical. En que con-
sistiu?

Foi unha reunión infor-
mal pero con intencións
construtivas. Abordouse o
tema da creación dunha re-
de e de plataformas de difu-
sión para as bandas e os so-
listas. Presentouse ademais
a marca de calidade Gali-
cian Tunes.

En que están a traba-
llar agora?

Primeiro remataremos en
Berlín. O 28 actuaremos en
Tui e, máis avanzado o outo-
no iniciaremos unha xira por
diferentes escenarios portu-
gueses de concertos a cape-
lla. Ademais comezaremos a
preparar os temas do que se-
rá o noso seguinte traballo.♦

Os tipos
de lendas
e mitos 
A lenda é unha narración que se pretende cer-
ta. O narrador cóntaa como un sucedido real,
verdadeiro: eis o seu carácter máis definito-
rio. A lenda é un sucedido e para amosalo, pa-
ra autentificalo, dáse o nome do protagonista
ou da testemuña: isto pasoulle ao meu avó, á
miña tía, a un amigo, a un amigo dun amigo,
a min mesmo que o vin con estes ollos, e dá-
se tamén o tempo no que pasou e o lugar pre-
ciso. Poño un exemplo: “Conta o Félix que
había unha muller en Marce que lle chama-
ban a Generosa do Pólvora, que era irmá da
Monfortina, e que cando lle morreu seu pai
ela estaba alí por debaixo da casa e que ladra-
ba igual ca un can. E dicían que pouco antes
de morrer pedíalle a man dereita á súa irmá e
que esta non lla deu. En vez deso, deulle o ra-
bo dunha vasoira. E Generosa morreu e a va-
soira marchou voando”. Is-
te carácter de “verdadeiro”
que ten a lenda opona ro-
tundamente á fábula e fai
que un se interrogue sobre
o título “imaxinario”, pois
precisamente a lenda pre-
tende non ser “imaxinaria”,
senón verídica. A lenda fai-
nos dubidar, embolecar: es-
tá a cabalo entre dous mun-
dos. O outro mundo, de sú-
peto, maniféstase neste.
Ben sei que moitos diredes
que esas non son as lendas
habituais, que as habituais
son as de castelos, cabalei-
ros, santos, virxes, etc. Pero
errades. As arqueolendas,
como as denominan os es-

pecialistas, son estas e son as de auténticas
raigame popular, oral. Nas arqueolendas (que
son as que se contan como recentes en canto
ao tempo da narración) os personaxes son
meigas e meigos, bruxos, nubeiros, lobisho-
mes, mal de ollo, meigallos, demos, trasnos,
demachiños, pantasmas, a Compaña, a Socie-
dade do Oso, cans, a Zarrulada, lobos, porvi-
sos, etc. Pola súa banda, a neolenda ten en co-
mún coa lenda a súa pretensión de veroseme-
llanza, mais non se localiza nun mundo e nun
tempo inmediato (sucede na antigüidade, nos
tempos de cabaleiros e castelos, no dos santos
ambulantes, nos da Virxe, nos do Camiño de
Santiago), aínda que si nun tempo e nun mun-
do recoñecibles, e por iso non pode presentar
testemuñas do sucedido. Suspeitamos seria-
mente da orixe escrita de moitas destas len-
das. Hai un terceiro tipo de lenda, en fin, que
é moi coñecida hoxe: a denominada lenda ur-
bana. Nela non aparecen seres sobrenaturais
normalmente, pero mantén exactamente o ca-
rácter de autenticidade, de ser un sucedido, e
danos testemuñas: un amigo dun amigo. En-
che os xornais e a internet. Constitúe un novo
tipo de folclore, o xeroxlore. E aínda que é
universal e transversal, nin é tan moderna co-
mo se pretende nin unicamente urbana nin
deixa de terse localizado repetidamente. Un
exemplo: “Na Coruña un neno foi cos pais á

feira e montou nos cabaliños. Era pequeno,
pobre, seica non pasaba dos tres anos. Mon-
tou nun cabalo e de repente púxose a chorar.
Colleuno a nai e el choraba e choraba. Tive-
ron que levalo para a casa. Dixo que o mor-
dera o cabalo. E, claro, non lle fixeron caso.
Pensaron que era cousa de nenos. Pero pola
noite púxose moi malo, vomitando, inchoulle
o brazo, púxose negro. Chamaron o médico,
pero xa chegou tarde. Morreu o neno. E o ca-
so é que no brazo tiña dúas picaduras. Non o
mordera o cabalo, mordérao unha víbora. A
policía foi mirar o tiovivo, e atoparon unha
víbora que fixera o niño no cabalo”.

Pero fáltanos falar do mito. Esa peza na-
rrativa tan difícil de apreciar, pois semella
estar a cabalo entre o conto e a lenda: Com-
parte co conto marabilloso que sucede en
tempos “imaxinarios”, en tempos que non se
poden medir cos métodos habituais, pois son
alternativos, son os tempos primixenios, os
tempos “de María Castaña” que non suceden
nun percorrido lineal, e comparte coa lenda a
súa pretensión de autenticidade. Iso autenti-
camente “sucedeu”. Non hai testemuñas,
mais sucedeu e é evidente. Non se trata dun-
ha neolenda pois non se trata agora, en reali-
dade, dos seres humanos, senón dos deuses
que están nas orixes do mundo. O mito fala
das orixes das cousas, trata das crenzas máis

fondas dunha comunida-
de e por iso cando estas
se perden percíbese como
un conto ou como unha
lenda. E iso sucedeu en
Galicia: ata agora os fol-
cloristas nunca falaron
dos mitos galegos, que os
hai e son moi abundantes.
Clasificáronos como len-
das ou como contos etio-
lóxicos ou mesmo, des-
concertados, como puro
chiste ou anécdota. Enga-
damos que o personaxe
orixinal pode estar oculto
ou ter cambiado de forma
para adaptarse á relixión
dominante e xa está. Con-
tinuaremos...♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

As análises sobre as cinco nacións que
compoñen os chamados Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP) sem-
pre han redundar nunha discordancia que
sempre será notábel nun contexto con moi-
tas claves que nos poden orientar e, tamén,
desorientar notablemente. As condicións
históricas de cada un destes países marcan
procesos diferentes, aínda do lado en que se
enmarque a filosofía do colonialismo e, so-
bre todo, na súa última etapa, o período sa-
lazarista. Pode que só un elemento básico e
fundamental os una por moito tempo, a lin-
gua portuguesa. Mais esta manifesta esta-
dios diversos na súa localización orixinaria.
O caso de Angola e da Guiné-Bissau mar-
can dous puntos ben desiguais no que toca
ao ascenso e ao descenso dos falantes en
lingua portuguesa. 

Non hai dúbida de que en Angola a lin-
gua portuguesa está fortalecida por todo un
potencial de medios e de literatos que forne-
cen a literatura portuguesa en África. Isto
quere dicir que no amplo territorio angolano,
nos seus espazos urbanos, xurdiron escrito-
res da colonia e naturais que fortaleceron o
que hoxe é revelado. Sabemos ben dos méri-
tos que estes escritores fixeron por colocar a
literatura angolana nun altivo pedestal.

Guiné-Bissau, ao contrario de Angola,
foi unha colonia moi agredida polo colonia-
lismo. Un país cun 90 por cento de analfabe-

tos, nos anos setenta do século pasado, e a
xénese da literatura guineense a temos que
enmarcar na década de 1950. Esta desigual-
dade marcou diferenzas coas outras colonias.
Aínda que no marco da loita de liberación
nacional, foi a primeira colonia en zafarse do
xugo colonialista, ao contar cun territorio li-
berado. O crioulismo da Guiné foi outro fac-
tor importante en que o portugués só ficara
como idioma oficial da administración esta-
tal. Ao crioulismo falado pola maioría do po-
bo, á marxe das variadas linguas que parce-
lan a pequena xeografía deste país, teremos
que sumar o enclave limítrofe con Senegal e
Guiné-Conakri, onde o potencial francófono
está investindo en infraestruturas culturais
que desprazan o  portugués.

En Mozambique maniféstase un enorme
potencial literario de novas descubertas e de
autores que irradian unha certa seguranza da
lingua portuguesa. Non estamos falando da
mesma situación da que goza Angola, por
moitos motivos, un dos cales é o idioma in-
glés que se fala nos países limítrofes. Non
perdamos de vista que a capital do Estado,
Maputo está a 50 quilómetros da fronteira
de Sudáfrica. Isto, sen dúbida, propicia unha
fonda introdución lingüística e pode que
aconteza que desprace o portugués. Estamos
utilizando hipóteses, non unha argumenta-
ción pragmática, por falta de datos fiábeis.

Dentro desta canónica identitaria temos

que falar de Cabo Verde e São Tomé e Prín-
cipe. Estes dous arquipélagos ofrecen moi
distintas características, aínda que teñen sí-
miles nos que podemos concretarnos, como
é o caso do crioulismo, nestes dous países, e
a introdución do francés nas illas cabover-
dianas, polo turismo. Mais temos que dicir
que en Cabo Verde o proceso literario acen-
tuou unhas connotacións formidábeis en que
os seus creadores forneceron con ímpeto un
despegue que detectamos desde a xeración
de Claridade. Digamos que os literatos ca-
boverdianos supliron a loita armada que se
daba na Guiné, Angola e Mozambique pola
palabra núa e combativa. A loita de libera-
ción nacional tivo nos escritores unha impli-
cación valiosa nese proceso. Digamos que
unha boa vangarda de literatos pasaron po-
las cadeas e campos de concentración do sa-
lazarismo.

O inédito destes cinco procesos identita-
rios é o caso sãotomense, no que encontra-
mos un despegue literario de gran proeza.
São Tomé e Príncipe, cunha poboación que
non chegaba aos cen mil habitantes, experi-
mentou un proceso nacionalista en que os
escritores participaron, tamén, substituíndo
o fusil pola voz. Toda esa nomenclatura de
escritores de relevada autenticidade marca o
minúsculo arquipélago sãotomense como un
dos territorios dos PALOP que non debemos
perder de vista.♦

ECOS LUSóFONOS
XOSÉ LOIS GARCÍA

O canon identitario dos cinco



ANA SAÁ
A multinacional sueca de mo-
bles IKEA vén de mostrarse co-
mo un extraordinario competi-
dor no mundo das revistas. Do
seu último catálogo distribuíu
14.000 exemplares só na pro-
vincia de Pontevedra e están
prácticamente esgotados. Non
obstante, e a pesar de que o seu
centro máis próximo é o de Ma-
tosinhos, os galegos non terán
acceso ao catálogo portugués.

Cunha tirada mundial de 191
millóns de exemplares, o catálo-
go de IKEA está esgotado en
moitos lugares. A multinacional
de mobles e obxectos de decora-
ción lanzou case 10 millóns de
exemplares do seu catálogo de
2008 na versión para o Estado
español no seu cuarto ano de
distribución en quioscos. En
conxunto, foi repartido por 35
países e en 27 linguas diferen-
tes. Esta é a principal ferramen-
ta de marketing da empresa pa-
ra atraer clientes. 

O catálogo distribúese en
quioscos en setembro e a partir
de outubro, para evitar duplica-
cións, pódese adquirir en cada
un dos centros. Con esta venda,
a icona do deseño e a innovación
contemporáneos espera cumprir
o seu obxectivo de chegar a máis
do 80% dos fogares da zona de
influencia das súas tendas. Só na
provincia de Pontevedra foron

distribuídos máis de 14.000
exemplares. Cada ano IKEA tri-
plica o número de exemplares e
xa hai quen fala del coma un
“best seller”.

A pesar da proximidade do
centro IKEA de Matosinhos, pre-
to de Porto, en Galiza non se dis-
tribúe o catálogo portugués (cun-

ha tirada de 2 millóns de exem-
plares), cun IVE do 21%. Dende
que abriu as súas portas o pasado
31 de xullo deste mesmo ano,
son moitos os galegos que se
achegan até alí para realizar as
súas compras ao ofrecer facilida-
des no reparto a domicilio. 

Ademais, a multinacional

acaba de poñer en marcha unha
medida na que, ao entregar un
catálogo antigo en calquera das
tendas da Península, o cliente be-
neficiarase de 3 bombillas de
baixo consumo, unha iniciativa
que, segundo a empresa, entron-
ca coa súa política de compromi-
so co medio ambiente.♦
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No Grove 
FRANCISCO CARBALLO

Están aquí, nun Fisterre
de historia alongada,
na lingua entre o mar

da Arousa e A Lanzada; no
ferrete do Salnés a morder
o Océano, no Grove. Están
con parella intención á dos
mariñeiros: camiñar nas
ondas do mar, recoller
fortuna e compartila. Son
investigadores da
“memoria histórica”. 

Do 19 ao 22 deste
setembro traen entre mans
tres tramas: furarmos a
longa noite de pedra de 40
anos de represión,
exercermos o dereito a
saber quen, como e onde
se fixo esa pedra e, por
fin, sermos en liberdade,
sine ira nec dolo,
historiadores da Galiza
destes 70 anos. 

En distintas partes de
España, no Reino Unido e
noutros países, houbo e hai
equipos de investigación
da “ditadura franquista”.
En Galiza tamén. Nos
últimos anos están a
investigar en equipo, en
solitario, con axudas e sen
axudas, ao abeiro das
universidades galegas e á
intemperie, unha morea de
historiadores. Son “patróns
de pesca” e mariñeiros a
afrontaren tempestades e
envetillar corsarios. Son
xente atrevida, valerosa,
que arrisca a vida pola
liberdade. 

Trátase dun labor
necesario: poñer á luz o
acontecido desde 1936 a
hoxe. Corenta anos de
franquismo que concluíu
sen tiranicidas, entre
cobertores, nun
travestismo de aparencia
intelixente. Iso que se di
“transición á reforma
política”. Mais que era o
franquismo? Unha
ditadura militar, un estado
de excepción, fóra de
dereito, ilegal. Invito ao
lector a informarse
verbigracia coa lectura
dun articulo de X. A
Martín Pallín, maxistrado
emérito do Tribunal
Supremo, no último
número de El Ciervo.
Proba que o réxime
franquista non foi un
Estado de dereito. Por iso
temos da partir da IIª
República e conectar coa
legalidade nun arco que
sobrevoe a lagamorta do
franquismo. 

Non é de estrañar que
sectores da intelectualidade
seguidista do franquismo
ataquen sen pausa os
investigadores da “memoria
histórica”. Éstes
historiadores “comprenden
que o inocente foi unha
vítima e ha descansar en
paz porque seguía o camiño
recto” (Isaías, 57, 1-3).♦

O catálogo de IKEA,
a publicación máis vendida

PA C O  VILABARR O S

A.N.T.
Castelos que aínda conservan nos
seus cascallos o rastro dun pasa-
do esplendoroso, covas que lles
serviron de agocho a centos de
fuxidos durante a Guerra civil,
ferrarías como a de Ferramulín
ou Folgoso, mazos para estirar
ferro...  Son algúns anacos da cul-
tura e da tradición do Courel que
veñen de ser recollidos por Xesús
Afonso Parada Jato en Usos, cos-
tumes e cousas do Courel.

Sen afán de elaborar un es-
tudo exhaustivo sobre o patri-
monio, a tradición oral e os ofi-
cios e costumes que poderían
singularizar as xentes e as terras
do Courel, Xesús Afonso Para-
da vén de publicar o libro Usos,
costumes e cousas do Courel
(Toxosoutos), no que invita o
lector a viaxar polas vilas e as
aldeas desta serra lucense. A
obra preséntase como unha in-
vestigación antropolóxica sobre
o termo municipal do Courel.

Con perto de 40 covas natu-
rais catalogadas, aínda que o
número, segundo o autor, pode
ser moito maior, o Courel ér-
guese como un dos espazos na-
turais galegos que presenta
maior número de grutas. Ao seu
redor xestáronse lendas prota-

gonizadas por seres fantásticos,
aínda que a historia se encargou
de enchelas de contido e de
anécdotas non sempre amábeis.
Unha das máis longas, a cova
de Teixeira atópase na parro-
quia de Noceda. Os veciños da
redonda coñécena como a ‘bu-
raca da grella’ e, aínda que os
seus 3.000 metros de lonxitude
aínda son descoñecidos para
moitos, acolleron durante tem-
po os corpos dos fusilados. 

Parada, investigador e cola-
borador en revistas como Xistral
e A Candea, destaca ademais a
Cova da Aradela, na parroquia
de Esperante. Cunha profundi-
dade de 145 metros, convértese
na cova máis fonda explorada en
Galiza. Din os espeleólogos que
a percorreron que no seu interior
a alternancia de tramos horizon-
tais e verticais semella unha es-
caleira xigantesca. 

Moitas destas cavidades ser-

víronlles aos homes primitivos
de acocho contra as inclemen-
cias do inverno. Unha delas é a
Cova do Oso, en Seoane. Pero
non só foi refuxio para os homes
dos últimos anos da Idade de
Bronce, como datan os restos de
ósos e de cerámica alí topados,
senón que tamén lles valeu de
acubillo aos centos de fuxidos
que esparexeu o golpe do 1936. 

O autor fai un percorrido
ademais polos oficios e as cons-
trucións xurdidos ao redor da
explotación do ferro e do car-
bón, facendo parada en ferrarías
como a de Ferramulín, a de Fol-
goso ou a de Ferreiros de Abai-
xo, que xa se cita nun dos docu-
mentos custodiados no Arquivo
do Reino de Galicia, e nos ma-
zos. O carbón foi precisamente
o detonante do conflito entre os
veciños de Froxán e Gonzalo de
Armesto. A disputa xiraba ao
redor da fabricación do carbón.
Así o recolle un dos documen-
tos do Arquivo de Galicia.

O autor rastrexa tamén o pa-
sado do Castelo do Carbedo, do-
ado no 1181 por Nuno Peláez á
Orde de Santiago, que cara ao
1199 caeu en mans de Afonso
IX. Na actualidade o que queda
é un conxunto de muros de
planta circular, cadrada e rectan-
gular asentados na rocha e mes-
turados con ela. Ao pé do caste-
lo conservase unha parede en
forma cúbica que puido ser, en
palabras do autor, un retrete.♦

Singularidades do Courel

Sequeiro de castañas no Courel.



ArArteixoteixo
■ TEATRO

GOLULÁ
Podemos ollar esta peza da
compañía Galitoon o ven-
res 21 ás 20h30 no Centro
Cívico Cultural.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

PEDRO DOBAO
Podemos admirar as obras
do escultor no Mosteiro de
Sagoaza.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,
packaging e publicidade,
ao redor do grafismo da
conserveira desde os últi-
mos anos do s. XIX até a
década dos oitenta do XX.
Até o 30 de setembro.

CariñoCariño
■ MÚSICA

COMPAÑÍA DO RUÍDO
O grupo ribeirán animará
coa súa música este venres
21 no Chiquilicuatres.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

PASQUAL MARAGALL
O ex-presidente da Gene-
ralitat de Catalunya e do
Comité das Rexións falará
o vindeiro venres 28 ás
20h no auditorio da Fun-
dación Caixanova sobre A
acción exterior dos entes
locais e rexionais na esfe-

ra comunitaria, dentro do
ciclo Medio século de inte-
gración europea: Desafíos
actuais da UE na era da
Globalización.

■ CINEMA

O LENZO É A PANTALLA
O MACUF presenta unha es-
colma de obras cun eixo co-
mún establecido pola rela-
ción entre a imaxe e move-
mento e o xénero da pintura.
Este xoves 20 ás 20h proxéc-
tase Un modèle pour Matis-
se: Histoire de la Chapelle
du Rosaire à Vence (2003),
de Barbara F. Freed. O ven-
res 21 poderemos ollar Noc-
turnes pour le Roi de Rome
(2006), de Jean-Charles Fi-
toussi. O martes 25 Souls of
Napels (2005), do holandés
Vincent Monnikendam. O
mércores 26 Berlin Horse
(1970), de Malcom Le Gri-
ce; Immergence (2004), de
Ailbhe Ni Bhriain; Hunger,
11 a.m., Reflect e Com-fort
(2005-2006), de Jacco Oli-
vier; Chromaburst (2001),
de Ian Helliwell; e Suiza Li-
berté et Patrie (2002), de Je-
an-Luc Godard e Anne-
Marie Miéville. O ciclo re-
mata o vindeiro xoves 27 con
Violent Pop (2007), de Joan
Wallace; H2O (2006), de
Ira Schneider; Seeing is Be-
lieving (2001), de Ellen Har-
vey; MobileDrawings
(2002), de Magdalena Fer-
nández; Untitled (Neon)
(2005), de Takehito Koga-
nezawa; e The Chemical
and Physical Perception, in
the Eye of the Cat, in the
Moment of the Cut (2005),
de Marcello Mercado. A en-
trada para todas as fitas é de
balde con aforo limitado.

CGAI
No ciclo adicado a Ray-
mond Depardon, o Centro
Galego de Artes da Imaxe
oferécenos este xoves 20 ás
20h30 Délits flagrants
(1994); o venres 21 ás 18h,
Les annés déclic (1984); o
sábado 22 ás 20h30, 10ème
Chambre, instants d’Audi-
ces (2004); o luns 24 ás
20h30, Reporters (1981); o
martes 25 tamén ás 20h30,
1974, une partie de cam-
pagne (2002). No ciclo Fó-
ra de serie poderemos ver
Last days (2005), de Gus
Van Sant, que repite o sá-
bado 22 ás 18h; o mércores
26 e o xoves 27 ás 20h30
temos outra fita deste direc-
tor, Bad Night.

■ EXPOSICIÓNS

ESTO NON É
UNHA BROMA
Os 6 artistas participantes
neste proxecto, que pode-
mos ollar durante setem-
bro 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.

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
presenta, até finais de ano,
unha mostra sobre a pintu-
ra máis gozosa e creativa
do propio Luís Seoane,

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

O 30 de setembro acaba a expo-
sición “Novos horizontes” que
recolle as obras de 19 creadores
franceses contemporáneos. A
mostra, que se pode ver no MAR-
CO de Vigo, ten por obxectivo
ofrecerlle aos afeccionados á ar-

te unha visión panorámica o
máis completa posíbel das ten-
dencias artísticas en Francia. En
total son 67 obras que abranxen
fotografías, instalacións, vídeos,
esculturas, pinturas, debuxos e
maquetas.♦

19 franceses19 franceses
O O TTrinquerinque

O Instituto Galego de Consumo,
coa intención de formar ás crian-
zas no consumo responsábel,
presenta esta obra teatral a cargo
dos Monicreques de Kukas este
sábado 22 na Aula Sociocultural

da Fundación Caixagalicia en
SANTIAGO; e o domingo 23 no
Salón de Actos da mesma funda-
ción en LUGO. En ambos casos
as funcións comezan ás 12h e o
acceso é libre.♦

Un agasallo para XaquínUn agasallo para Xaquín
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☞ HAIRSPRAY. Musical
estadounidense que quere

recuperar os peiteados e as vo-
ces da década do 1960. Unha
aspirante a cantante con sobre-
peso loitará contra os clixés pa-
ra triunfar na canción. John Tra-
volta fai de nai da protagonista

☞ UN CORAZÓN IN-
VENCÍBEL. Película

que tenta reconstruír a desapa-
rición do xornalista estadouni-
dense Danny Pearl en Afganis-
tán. A historia cóntase desde o
punto de vista da súa muller,
Mariane (Angelina Jolie).

☞ A XUNGLA 4.0. John
McClane ten a misión de

deter un hacker buscado polo
FBI. Mais sen querelo, volve me-
terse nunha lea de primeira: un
plan para atacar as redes da inter-
net 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 ESFÉRI-
CA. Coy (Carmelo Gó-

mez) é un ex capitán idealista
que pronto se verá arrodeado
de personaxes sen escrúpulos,
como Tánger (Aitana Sán-
chez-Gijón) que loitan por re-
cuperar os restos do Dei Glo-
ria, un buque afundido fronte
a Cartagena no século XVIII.
Adaptación de Imanol Uribe
da novela homónima de Artu-
ro Pérez-Reverte.

☞ CAÓTICA ANA. Re-
encontro de Julio Mé-

dem coa experimentación vi-
sual e narrativa. Ana é unha
aspirante a artista que conse-
gue vivir os recordos doutras
mulleres, tanto no presente
como no pasado. Homenaxe
do director vasco á súa irmá
Ana, xa falecida.

☞ A DERRADEIRA
LEXIÓN. A vida do

emperador romano Rómulo
Augusto está en perigo por
mor da traizón dun xefe bárba-
ro. Para axudalo precísase da
IX Lexión de Bretaña, que co-
ñece os segredos da maxia an-
tiquísima dos celtas. Cinema
de aventuras que volta ao mito
de Excalibur.

☞ ESTRADA AO IN-
FERNO. Unha parella

de universitarios é vítima da
persecución dun psicópata
cando atravesan o Estado de
Novo México. Filme de terror
feito cos vimbios da road mo-
vie, con grandes doses de fe-
rralla e sangue.

☞ O CLUB DOS SUI-
CIDAS. Un grupo de

terapia da seguridade social
para persoas que tentaron sui-
cidarse dá pé á creación cun
club cuxos membros deben
matarse os uns aos outros. Co-
media negra española prota-
gonizada por Fernando Tejero
e Lucía Jiménez.

☞ SIGO COMA DEUS.
Un congresista que se

acaba de mudar a Virginia re-
cibe a visita de Deus (Morgan
Freeman), que lle encarga
construír unha arca. Peripe-
cias cómicas e situacións im-
posíbeis 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 mi-
sión suicida pola propia vida,
e empurrado pola vinganza, o
axente tentará chegar aos seus
antigos xefes e liquidalos. Ci-
nema de acción para adictos
da saga.♦

CarCarteleirateleira

VVai de Camiñoai de Camiño
O programa cultural do Xacobeo, con máis de un cento de
espectáculos e actividades nas vilas dos camiños de Santia-
go, vai chegando ao seu fin. Na VÍA DA PRATA temos este
venres 21 a Mofa e Befa en VILAMARÍN. O CAMIÑO POR-
TUGUÉS conta o sábado 22 en VALGA cun espectáculo de
maxia; o domingo 23 coa Banda de Música de Salceda en
VILABOA; e o vindeiro venres 28 con Brath e Faltriquei-
ra en TUI. No CAMIÑO INGLÉS poderemos ollar a Mofa e
Befa o venres 28 en CARRAL. No CAMIÑO DO NORTE celé-
brarase un festival de música tradicional en VILALBA o sá-
bado 29. Máis información en www.xacobeo.es.♦

Festa... Festa... AA Nosa!Nosa!
O antigo colexio Manuel Rivero de LALÍN acolle dous dí-
as de punk, rock e hardcore este venres 21, no que tere-
mos o aos barceloneses Secret Army e aos bascos Last
Rebels, ademais dos locais Skarmento e Motor Perkins,
e o sábado 22, con Delincuencia sonora, Prap..s, Última
Sacudida e The Homens. A entrada para cada día ten un
prezo de 5 euros e os concertos comezarán ás 22h. Máis
información en www.myspace.com/anosafesta.♦

IVIV Meigas FóraMeigas Fóra
O festival que se celebra en ORDES presenta, este ven-
res 21 desde as 21h, as actuacións en directo de Zën-
zar, Fade Records, Black Bum, Delahoja, Esterko e
C´mon Baby Destroy; o sábado 22 haberá xogos po-
pulares, baile tradicional e graffiti pola tarde e, pola
noite, tocan os grupos Axouxere, Banda Potemkin,
Fanta Rei, Os Sosios e Fade Records. Haberá carpa,
acampada e queimada de balde.♦

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

Pé na EstradaPé na Estrada
Despois do éxito da primeira edición, a Concellaría de
Mocidade estradense volve organizar este Festival Mul-
ticultural. 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 Ribeira; 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.♦

PontearPonteareas Metal Festeas Metal Fest
Na primeira edición deste festival participan, o vindei-
ro sábado 29 a partir das 20h, os locais Basiliades, os
vigueses N.O.T. e Porko Jones e os ourensáns Ephe-
meral. Os concertos faranse no Parque da Feira Vella
(Concordia), ao lado da estación de autobuses, con en-
trada totalmente de balde. Máis información en
www.myspace.com/ponteareasmetalfest.♦

NNASAASA 15 x 1515 x 15
A sala NASA de SANTIAGO DE COMPOSTELA celebra o sá-
bado 22 o seu XV aniversario cunha festa especial, abrindo
as portas a partir das 12h da mañá cun espectáculo-maratón
de 15 horas que irá mudando a cara e os contidos cada 15
minutos. Un evento que contará coa participación de artis-
tas da talla dos Chévere, Mofa e Befa, Quico Cadaval,
Berrobambán, Pistacatro, Carlos Santiago, Mónica
García, Branca Cendán, Suso Alonso, Luís Tosar, Piti
Sanz, César Goldi, Carlos Blanco, Kukas, Diego Anido,
Marcos Ptt, Marta Pazos, Nut Teatro, Bacana, Clara
Gayo, Uxía Senlle, Ugia Pedreira, Non Residentz, Ruxe
Ruxe, Parto, Xacobe Martínez, A Última Rata, Same-
sugas, Toni Lomba & Elio dos Santos e outros.♦

Non Residentz.
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que forma parte dun pro-
xecto trienal máis amplo
no que se trazarán as liñas
do seu traballo. 

■ TEATRO

BOLBORETA
Podemos ollar aos Títe-
res Trompicallo o sábado
22 ás 19h no Fórum Me-
tropolitano.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

FEDERICO LOJO
Até o sábado 29 de setem-
bro podemos coñecer a súa
mostra fotográfica Soledad
y otras obsesiones na gale-
ría Sargadelos.

■ MÚSICA

SOM DO GALPOM
Poderemos escoitalos o
venres 21 ás 22 no Festival
Fervesteiro, que se celebra
no barrio de Esteiro.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

VELAÍ A MULLER
A Biblioteca Provincial
expón diversos retratos e
poemas de escritoras ga-
legas.

■ MÚSICA

X RECOLLEITA
No Clavicémbalo, mes adi-
cado á xente da cultura de
Lugo, neste ano cunha
lembranza especial para
Ictus. A banda de rock
Arrythmia toca en directo
este xoves 20 xunto cos
Keep Going; o venres 21
escoitaremos o folc de A
volta do Agro; o sábado
22 teremos o rock progre-
sivo de Ocean´s Garden;
o martes 25 ao grupo Ne-
da; o mércores 26 o pop
rock de Basi; e o vindeiro
xoves 27 o rock alternativo
de Lastway. Todos os con-
certos comezan ás 23h.

■ TEATRO

FLASH DE DEUX
Nostrum-cai sube ao esce-
nario con esta obra o luns
24 no Clavicémbalo.

NarónNarón
■ TEATRO

EMIGRADOS
Teatro de Ningures repre-
senta esta obra o sábado 22 ás
20h no Auditorio Municipal.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

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

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As obras do prestixioso pre-
mio de Wildlife Photograp-
her of the year 07, recoñeci-
do como o máis importante
do mundo, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e o
Museo de Historia Natural
de London, nas que non só
se valora a beleza formal se-
nón tamén a crueldade e os
problemas de conservación
da natureza, pódense admi-
rar 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.

■ TEATRO

MATARILE
O venres 21 e sábado 22 ás
21h esta compañía estrea
Truenos & Misterios no te-
atro Principal.

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

FESTAS DO CRISTO
Este xoves 20 temos nás 19 h
no Centro Recreativo e Cul-
tural teatro infantil con Gali-
toon, que presenta Ai que
medo, que medo!; ás 21h ha-
berá Bailes de Salón no Par-
que do Cristo. O venres 21 de
17 a 20h na Praza do Conce-
llo poderase xogar ao futbo-
lín, e escreber suxerencias en
post-it na iniciativa Se eu fo-
se alcalde ou alcaldesa; ás
17h e 18h30 no Centro Cul-
tural teatro para bebés Glub
Glub, por Caramuxo; e ás
21h cinema na rúa con De
profundis, a película de Mi-
guel Anxo Prado, no Conce-
llo. O sábado 22 ás 20h30 no
o actor Luís Zahera le o pre-
gón; ás 21h no Parque do
Cristo Os Quinquilláns es-
trean A diáspora; ás 22 e 24h
toca a Unión Musical de Va-
ladares; ás 22h30 están ás
orquestras Ledicia na Praza
Central, e Hiroshima no Par-
que do Cristo; para rematar
co espectáculo de Os Kiko-
las ás 00h30. O domingo 23
toca a Banda Escola de Mú-
sica de Beade ás 13h no Par-
que do Cristo; ás 18h as rúas
encheranse de festa coa esco-
la de percusión latina Presto
Vivace, Troula, Kote Mala-
bar e O Gran Rufus; ás 21h

e 22h concerto da Banda de
Música da Coruña; na Pra-
za Central ás 22h30 a orques-
tra Tango, e na do Cristo 5ª
Avenida; ás 00h30 podere-
mos gozar coa maxia de Oli-
verio Satisfecho no Conce-
llo. O luns 24 ás 13h no Par-
que do Cristo toca a Banda
de Música Municipal; des-
de as 18h animación de rúa
con O bar de lupo, O gran
Rufus, a charanga 8 nun Pi-
so e Pincopé con Os Bañis-
tas; ás 19h o grupo de teatro
Xerpo representa a obra Sal-
picados no Circulo Recreati-
vo; na praza Central e na do
Cristo están ás 22h Os Cun-
ters e Super Combo, e na do
Concello a Banda de Músi-
ca Municipal; para rematar a
xornada ás 24h con fogos de
artificio desde a Ponte do Va-
lo. O vindeiro xoves 27 ás
22h celébrase o festival local
de hip hop no Parque do Cris-
to con Jose e Kedro, HDR,
DJ RPC e La brocha squad.
O venres 28 ademais de xo-
gos de mesa de 17 a 20h no
Concello; animación de rúa
desde ás 21h con Deadru
Beltzak, Troula e Grupo

Syncopeocio; e concerto ás
23h na Praza Central (ou no
pavillón no caso de choiva)
de Os Turres Band e Mu-
chachito Bombo Infierno.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

A ASEMBLEA
DAS MULLERES
Será representada pola com-
pañía Skené o domingo 23 ás
20h30 no auditorio H. Naval.

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.

SanxenxoSanxenxo
■ TEATRO

O FARO
Fulano, Mengano e Cita-
no presentan o sábado 22 ás
22h no pazo Emilia Pardo
Bazán a historia de Chicho
de Chantada, que substitúe
durante uns días ao seu
amigo o fareiro, oficio do
que non ten nin idea, e que
lle levará a facer fronte a
unha serie de situacións das
que consigue saír airoso.
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Esta compañía presenta Ás veces sentímonos tan cansos que facemos estas
cousas o venres 21 e sábado 22 ás 20h30 no Auditorio Municipal de OU-
RENSE. O domingo 23 á mesma hora faráo no C.C.Caixanova de VIGO. Ba-
sada en textos de Rodrigo García, está dirixida por Roberto Cerdá e inter-
pretada por Jose García, Lois Soaxe, Marián Bañobre e Josi Lage.♦

CloserCloser
Esta obra de Patrick Marber, dirixida por Mariano Barroso e protagoni-
zada por Belén Rueda, xunto con José L. García Pérez, Sergio Mur e Li-
dia Navarro, represéntase no teatro Rosalía de Castro da CORUÑA o ven-
res 21 e sábado 22 ás 20h30; e no Auditorio Municipal de NARÓN ás 20h
o domingo 23. Entradas á venda en www.caixanova.es.♦

Nove dousNove dous

O xoves 27 ás 21h no restauran-
te De Carla, na Praia de Borna,
Isamil (MOAÑA) haberá unha
cea con Bernardino co gallo do
seu 75 aniversario (de interesar
anotarse pódese facer nos telf.
986 302 030 (A Cepa), 637 054
164 (Héitor) ou no correo elec-
trónico fernandopintos@hot-
mail.com). O venres 28 ás
20h30 no Auditorio Municipal
de CANGAS, Voces para Bernar-
dino, coa actuación das corais
Polifónica de Bueu, Leston-

nac de Cangas, Queixumes do
Hio, o coro músico-vocal Mor-
nura, o de San José e Tuco Pe-
rete; o acto será presentado por
Elvira Ribeiro e Héitor Mera;
e ao final cantaremos Como hei
vivir mañá sen a luz túa. Neste
mesmo lugar pero o sábado 29
ás 11h haberá unha sesión in-
fantil na que a cía. teatral Seis-
dedos estreará a obra O galo
Kiriko e os seus amigos, sobre
contos recreados por Bernardi-
no, baixo a dirección de Anxo

García e con música de Carlos
Quintá; tamén no auditorio ás
20h30 realizarase un recital po-
ético e un concerto musical co-
as actuacións de Tromentelo,
Na Virada, Tino Baz, A Quen-
lla, Mini e Mero, Pablo Cos-
tas, César Morán, Miro Casa-
bella e Xavier Blanco; conta-
remos coa presencia de poetas,
escritores, amigos, compañei-
ros, veciños... recitando poe-
mas de Bernardino. Organiza a
A.C. A Cepa.♦

Homenaxe a Bernardino GrañaHomenaxe a Bernardino Graña

Unha escolma dos traba-
llos escollidos para este I
festival (30 vídeos expe-
rimentais, 14 curtametra-
xes e 5 documentais) de
carácter internacional e
que nos achega algunhas
das propostas máis desta-
cadas do panorama da ví-
deocreación, pode ser
vista este venres 21 no
bar Patos de NIGRÁN e
no que, ademais, despois

dos pases actuará o grupo
de swing-jazz Miñor
Swing. O sábado 22 a pa-
rada será nos xardíns do
Gran Hotel de MONDA-
RIZ BALNEARIO; e o do-
mingo 23 na Praza Maior
de PONTEAREAS. En to-
dos os casos os pases son
ás 21h30. O festival pro-
piamente celebrarase en
Ponteareas do 4 ao 6 de
outubro.♦

VídeocrVídeocreación no Condadoeación no Condado

Continúa
no C.S.

Caixanova de
PONTEVEDRA

a mostra
adicada

ao grupo
El Paso.

Na imaxe,
unha

composición
de Manuel

Rivera.

A película
de M.A.
Prado e
Nani García
De profundis,
este
venres no
PORRIÑO.

Fulano,
Mengano e
Citano
representan
O Faro
este sábado
22 en
SANXENXO.



SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

DARÍO BASSO
Tráenos unha iconografía
xa empregada por el nos
anos 80: círculos, formas
dentadas, pegadas... cunha
gama cromática ampla na
que destaca o vermello e o
preto, aplicando a pintura
en grosas capas. Na galería
SCQ a partir deste xoves 20
ás oito da tarde.

OLLANDO A LUSOFONÍA
Organizada polo vicerreito-
rado da universidade com-
postelá, esta mostra fotográ-
fica reune na Facultade de
Filosofía a Sebastião Salga-
do e Vítor Nogueira (Bra-
sil), António Campos (Por-
tugal), Xacobe Meléndrez
(Galiza), Xulio Villarino
(Cabo Verde), Mário Jaleco
(Moçambique, Angola), Jor-
ge Rosmaninho (Guiné Bis-
sau), Ricardo França (São
Tomé e Príncipe) e Katia
Silva (Timor Leste).

MAURO TRASTOY
Este xoves 20 inaugúrase
unha mostra súa ás 19h30
na Zona C, que poderemos
visitar até o 28 de outubro.

QUINTANA MARTELO
Desde o mércores 26 e até o
5 de decembro podemos
ollar obras do magnífico pin-
tor no Auditorio de Galiza e
na Igrexa da Universidade.

DAVID CASTRO
O artista asturiano presenta
a súa obra na mostra Los
items crudos, que acolle a
galería DF Arte Contempo-
ránea até o 20 de outubro.

CUESTIÓN
XERACIONAL
Esta mostra de perto de 30
pezas e unha ducia de víde-
os procedentes de artistas
nacionais e estranxeiros na-
dos, na súa maioría, na dé-
cada dos 60, pódese con-
templar no CGAC.

A BATALLA
DOS XÉNEROS
Proxecto que pretende anali-
sar, desde unha perspectiva
actual, a produción de artis-
tas e teorías que desde me-
diados os anos 70 se involu-
craron na tarefa de analisar
as convencións de sexo. As
representacións que tentaron
por en dúbida, e mesmo in-
validar, a sociedade patriar-
cal machista daquela. No
CGAC até o 9 de decembro.

FUNDACIÓN GRANELL
Ofrece, até o mércores 26, a
mostra colectiva Incons-
cientes para unha xeogra-
fía onírica, con artistas su-
rrealistas do sur de América
que operan a través da pla-
taforma de internet Sonám-
bula, como Pastor de Mo-
ya, Rick Lina ou Konrad
Zeller. Até o 30 de outubro
podemos contremplar a ins-
talación Como converter
unha esqueira nunha má-

quina de transporte interes-
telar de Pablo Orza; 

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

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
domingo 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, este venres
21 ás 21h no Principal, a es-
ta soprano acompañada ao
piano por Roger Vignoles.

REAL FILHARMONÍA
Dá un concerto o vindeiro
xoves 27 ás 21h na Cate-
dral, baixo a dirección de
Paul Daniel.

■ TEATRO

BACANA
Podemos ollar Hendaya
mon amour o sábado 22 e
domingo 23 ás 21h no tea-
tro Principal. No mesmo

lugar represéntase Macbeth
por Sarabela Teatro o vin-
deiro xoves 27.

GERARDO ESTEVE
Desde o vindeiro xoves 27
ao sábado 29 ás 22h o có-
mico valenciano volve á
NASA para estrear o novo
espectáculo Tiempo, luego
insisto, unha demostración
de até onde se pode chegar
xogando coa linguaxe sen

perder o humor e utilizando
imaxes carregadas de poe-
sía (surrealista).

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS
DA BISBARRA
Esta XII Mostra inclúe tra-
ballos de fotografía, escul-
tura e gravados, que pode-

BLOGGERS: OBRADOIROS
DE CREACIÓN INFORMATIVA
Organizados polo Consello da Xuven-
tude de Galicia, suporán a primeira ex-
periencia mundial na que xornalistas
profesionais compartirán técnicas e
métodos de traballo con bloggers ama-
dores, e coa que se pretende achegar as
estratexias e metodoloxías xornalísti-
cas ao “xornalismo cidadán”, cheo de
vontade e ilusión pero, quizais, máis fe-
ble por carecer de pautas profesionais.
Impartidos por Javier Monjas e Ma-
ría Yáñez, terán lugar do 1 ao 4 e do 8
ao 11 de outubro no Centro Multimedia
de Galicia e na súa rede de aulas espa-
lladas por distintos lugares da xeogra-
fía galega. As persoas interesadas en
participar poden inscribirse –gratuita-
mente– na páxina do Centro Multime-
dia de Galicia www.cmg.xunta.es.

A BATALLA DOS XÉNEROS
Co gallo desta exposición –no CGAC
de Santiago até o 9 de decembro– vaise
celebrar un coloquio, dirixido por Juan
Vicente Aliaga, que pretende, no posí-
bel, achegar un ramallo de asuntos rela-
cionados coas mobilizacións femisistas,
a incorporación do concepto de xénero
como categoría de análise, e os cuestio-
namentos sociais en relación ás barrei-
ras entre o considerado feminino e mas-
culino, que empezan a manifestarse nos
anos 70. O martes 25 de setembro (17h)
Mª Laura Rosa abordará a especifici-
dade da arte e do feminismo en catro
países latinoamericanos: Arxentina,
Chile, Brasil e México; ás 19 h mesa re-
donda con Martha Rosler (EE UU),
Sanja Ivekovic (Croacia) e Ulrike Ro-
senbach (Alemaña) para falar da expe-
riencia persoal como artistas como ta-
mén amosar a diversidade de opcións
artísticas e vías para chegar ao feminis-
mo. O mércores 26 (17h) a ensaista
francesa Elisabeth Lebovici centrarase
no ano 1975 no seu país, cando a apari-
ción de colectivos feministas e corren-
tes artísticas colectivas e individuais de
distinto ideario; ás 19h as profesoras
Carmen Navarrete (U. Valencia), Je-
sús Martínez Oliva (U. Murcia), Che-
lo Matesanz (U. Pontevedra), e As-
sumpta Bassas (U. Barcelona), farán
unha análise da arte vinculada a asuntos
de xénero na España dos 70. O xoves 27
(17h) Amelia Jones referirase ao recen-

te interés que de cara ao feminismo
mostra o mercado e os centros e galerí-
as de arte; na mesa redonda (19h) esta-
rán as profesoras Beatriz Suárez Brio-
nes, Raquel Osborne e Empar Pine-
da, figura do movimento feminista en
España. Para participar neste coloquio,
Discursos, representacións e debates
sobre as normas de xénero, a sexuali-
dade e o impacto do feminsimo na arte
dos 70, hai que inscribirse (por fax, co-
rreo electrónico ou na recepción do
CGAC) e facer a matrícula (20 euros;
12 os amigos do CGAC) co formulario
de pagamento en calquera das entidades
bancarias indicadas neste. Máis infor-
mación en www.cgac.org.

INTRODUCIÓN AO MAT
Ao longo do tempo, gran número de
manuais de psicoloxía aplicada abando-
aron a sección de autoaxuda para pasar
á de libros máis vendidos. A maioría
destas obras propugnan unha nova valo-
ración das emocións como motor vital
do ser humano, apoiándose nos últimos
avances no estudo da bioquímica cere-
bral e no soporte neurolóxico da nosa
conduta. Neste contexto o MACUF in-
vita a descubrir o Metamodelo de Análi-
se Transformacional (MAT), que pro-
pón que o ser humano non é, como se
viña crendo até o de agora, cadrimensio-
nal, senón septidimensional, e que cada
unha das sete estruturas ten unha fun-
ción esencial na vida de cada un. A cre-
adora deste modelo, Preciada Azancot,
imparte un seminario (Introcucción al
MAT: las claves de su personalidad.
Aprenda a diferenciar y gestionar su
competencia, su talento y su vocación
verdaderos) o sábado 29 de setembro de
9h a 20h no MACUF sendo as prazas li-
mitadas. Para a prreinscrición e matrícu-
la (60 euros) hai que porse en contacto
con www.mat21 ou a través do correo
electrónico contacta@mat21.net.

BOCA DA RÍA
A Sociedade Artística Ferrolana
(SAF), organiza este certame de narra-
cións curtas que ten como tema obriga-
do os relatos do mar, preferentemente
sobre Ferrol e a súa ría e todo o que a
encerra e concerne (portos, pesca, in-
dustria, navegación, tradicións, lendas,
naufraxios, etc.). Poderá presentarse un
só traballo por autor, escrito en galego

ou castelán, cun máximo de tres folios,
mecanografado ou escrito a computa-
dor, nunha soa copia asinada, que se
enviará nun sobre xunto con copia do
DNI do autor á SAF, apdo. 339, 15480
de FERROL, antes do 31 de outubro.

INICIACIÓN
Á ARTE CONTEMPORÁNEA
O MARCO de VIGO ten aberto o pra-
zo de matrícula para os cursos A arte
do século XX: de principios de século
á II guerra mundial, e A arte dos sé-
culos XX e XXI: da II Guerra Mun-
dial aos nosos días, que vai impartir
Ana Pereira Molares todos os mérco-
res de 18 a 19h15 e de 19h30 a 20h45,
do 10 de outubro ao 28 de maio. As
prazas son limitadas e os programas e
follas de inscrición están dispoñíbeis
na billeteira do museo.

XXI ROSALÍA DE CASTRO
A asociación cultural galega Rosalía de
Castro de Cornellá convoca este concur-
so literario no que se pode participar cun
poema escrito en galego, de entre trinta e
cen versos, admitíndose conxuntos de
poemas de temática común, sempre que
non excedan dos cen versos. Enviaranse
7 copias, en sobre sen remite e sen indi-
cación algunha referente á personalidade
do autor, ao enderezo da asociación, sito
na rúa Federico Soler 71, 08940 de Cor-
nellá (BARCELONA), antes do 15 de outu-
bro. Noutro sobre pecho figurará exte-
riormente o primeiro verso do poema e
no interior do mesmo constarán os dados
persoais do autor e o seu correo electró-
nico. A organización establece un pri-
meiro premio de 1.500 euros, un segun-
do de 400 e un terceiro de 300. Este co-
lectivo promove tamén o IV Certame de
Narrativa Rosa Reboredo, ao que pode-
rá concorrer calquera persoa, sen distin-
ción de idade ou nacionalidade, que pre-
sente os seus textos inéditos e orixinais
(narración ou conxunto de narracións) en
calquera das linguas oficiais do Estado,
de entre dúas e sete páxinas de exten-
sión, en tamaño A4, a duplo espazo, e
con letra de corpo 12, cunha temática en-
focacada a achegar á sociedade os valo-
res humanos máis exemplares, e ofrecer
á xuventude modelos de civismo, solida-
riedade, convivencia e respecto polos de-
mais e polo medio ambiente. Dos traba-
llos remitiranse 7 exemplares nas mes-

mas condicións e data de entrega que o
XXI Certame Rosalía de Castro, sen
grampar ou encadernar, e baixo o siste-
ma de plica, recibindo o gañador un pre-
mio único de 1.000 euros.

FESTIVAL CANCIONEIROS
A Fundación Barrié, co obxecto de
potenciar e fomentar entre os grupos
folc afeccionados o interese polo re-
pertorio do Cancionero Gallego, de
Torner Bal y Gay, e do Cancionero
Musical de Galicia, de Casto Sampe-
dro y Folgar, organiza este concurso
no que se premiará ao intérprete ou
grupo máis destacado con 6.011 euros,
a gravación dun disco editado pola ci-
tada fundación e a participación nun
concerto, compartindo escenario coa
consagrada formación de folc ,Milla-
doiro. As bases, impreso de solicitude
e repertorios musicais poden descar-
garse en www.fbarrie.org, e o prazo de
presentación remata o 15 de outubro.

OURENSE LÚDICO
A ludoteca da AS-PGP leva máis de 30
xogos tradicionais aos centros de ensi-
no das comarcas rurais ourensás, co
obxectivo de recuperar entre os máis
cativos o pracer por xogar e os enredos
dos nosos antergos. O programa estará
este xoves 20 no CEIP R. García de
RAMIRÁS; o luns 24 no CEIP X. Lou-
renzo de BANDE; o martes 25 no Rosa-
lía de Castro de XINZO DA LIMIA; o
mércores 26 no António Failde de CO-
LES; e o vindeiro xoves 27 no CEIP de
CASTRELO DE MIÑO. Máis informa-
ción no correo jpazr@uvigo.es.

IV PREMIO ARUME
A Fundación Xosé Neira Vilas promove
este certame co propósito de estimular a
creación poética e de achegar as crian-
zas ao mundo da lírica, e nel poden par-
ticipar todas aquelas persoas que o de-
sexen, de calquera nacionalidade, con
textos inéditos escritos en galego, dun-
ha extensión mínima de 350 versos. Os
traballos enviaranse antes do 31 de ou-
tubro en orixinal e dúas copias, nun so-
bre pechado e baixo plica, á sede da
Fundación X. Neira Vilas (36587 Gres
- VILA DE CRUCES, Pontevedra). O cer-
tame ten unha dotación económica de
1.000 euros e a publicación do libro
premiado en Edicións do Castro.♦
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CONSELLARÍA DE
INNOVACIÓN E INDUSTRIA

Convócanse subvencións para em-
presas do sector téxtil e da confec-
ción ou vinculadas ao devandito
sector que superen o límite de PE-
ME para a realización de actua-
cións que repercutan na súa com-
petitividade a medio e longo prazo.
Os formularios de solicitude de
axuda regulados nesta orde pode-
rán obterse a través do DOG, do
enderezo da internet www.conse-
lleriaiei.org/ga/web/index.php da
Xunta de Galicia no punto Axudas

Consellería de Innovación e In-
dustria ou nas dependencias da
Consellaría de Innovación e Indus-
tria. En caso de dúbida, dificulta-
des técnicas ou necesidade de máis
información, os interesados pode-
rán dirixirse á Dirección Xeral de
Promoción Industrial e da Socie-
dade da Información, a través do
teléfono 981 545 535 ou 981 545
583, do número de fax 981 544
706 ou do enderezo de correo elec-
trónico axudas.dxpisi@xunta.es,
que adoptará as medidas necesa-
rias para facilitar a presentación
por escrito de solicitudes.♦

D.O.G.D.O.G. Darío Basso
expón na
galería
SCQ de
SANTIAGO.



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
■ CINEMA

AU SUD DU CINEMA
No ciclo cinematográfico
francés que se desenvolve
no Auditorio Municipal po-
demos ollar, o luns 24 ás
20h30, Lettre d´amour
Zoulou (2004), de Rama-
dan Suleman.

■ EXPOSICIÓNS

LOITA LIBRE
Até o sábado 29 podemos
ollar en La Pecera (Pizarro
35) unha mostra fotográfica
con coleccións dos anos 40
aos 70 sobre esta disciplina
de pelexa mexicana e carta-
zes orixinais de loita reali-
zados polo pintor Humber-
to Valdéz.

RETRATOS
DOUTRO SÉCULO
O MARCO prorroga até es-
te domingo 23 este perco-
rrido polo século XX a par-
tir dunha escolma de retra-
tos pertencentes aos fondos
da Colección Fotográfica
do Concello.

MARIBEL CASTRO &
JAVIER F. PÉREZ DE LIS
Mostran as súas fotografías
na galería María Prego
(Luís Taboada 21) 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 inves-
tigar nos límites que se
desdebuxan entre a figura-
ción e a abstracción cun
conxunto de traballos de
gran formato que nos ache-
gan á narración escrita
máis antiga da historia: A
epopeia de Gilgamesh. No
Centro Cultural Caixanova
até o 7 de outubro.

MISIÓNS
PEDAGÓXICAS
1931/36
A Casa das Artes acolle esta
interesente mostra sobre o
labor educativo no eido ru-
ral galego na II República.

LA GALICE
O fotógrafo Jean Dieuzaide
presenta o seu traballo na
Fundación Caixa Galicia.

DOPPELGÄNGER
O DOBRE DA REALIDADE
Proxecto gañador do pre-
mio MARCO 06 para no-
vos comisarios con obras
de Francis Alÿs, Ady Ca-
rrión, Pierre Huyghe, J.
Carlos Martinat, Pablo
Sigg, Javier Téllez, Kerry
Tribe, Luc Tuymans e Elin
Wikström. Até o 7 de outu-
bro no MARCO.

NOVOS HORIZONTES
Esta mostra reúne, até este
domingo 23 de setembro,
no MARCO a un conxunto
de destacados artistas con-
temporáneos de nacionali-
dade francesa, que abor-
dan diversos temas que se
entrecruzan baixo un fío
condutor común, a súa
preocupación polo contex-
to social e político na
Francia actual.

■ MÚSICA

HUB YA´X
O grupo mexicano, que
mestura ska, punk e rock,
toca este xoves 20 ás 21h30
no C.S. A Revolta, por unha
entrada solidaria de 3 euros.

THE RIGHT ONS
Comeza a Iguana a súa
programación do outono
cun concerto de balde este
venres 21 ás 00h  coa a ac-

tuación deste grupo, mes-
tura de rock, psicodelia,
soul e funk; e do DJ
Onurb Zaq.

CRASH DE OCEAN
Na sala Anoeta podemois
escoitar, o sábado 22 ás 22h
e por unha entrada de 3 eu-

ros, o rock, metal e grunge
desta banda viguesa xunto
con, os tamén locais, Aque-
larre e Road Rash.

■ TEATRO

13 AÑOS
SIN ACEITUNAS
El Canto de la Cabra es-
trea no teatro Ensalle esta
peza o venres 21 e sábado
22 ás 22h e o domingo 23
ás 21h. Reserva de entra-
das en www.teatroensa-
lle.com.

BIBLIOTECA CENTRAL
O programa A biblioteca
dos pequenos de activida-
des para cativos de 18
meses a 3 anos presenta
este xoves 20 ás 18h30
Bailes do mundo, con
danzas e xogos con músi-
ca. Para celebrar os 125
anos de teatro en galego o
venres 21 ás 19h Berro-
bamban representa Un
conto que nin pintado!
(para maiores de 4 anos);
e o sábado 22 ás 12h te-
mos a Pavís-Pavós con
Había unha vez.

VVilagarilagarcíacía
■ MÚSICA

CAPRICCIO VOCALE
O sábado 22 ás 21h celé-
brase no Auditorio Munici-
pal este recital de canción
galega e zarzuela.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

TESTEMUÑAS
DE CAMBIO
Esta mostra de fotografía
permanecerá até o venres
28 no Auditorio Municipal.

MadridMadrid
FESTA DO PCE
Celébrase na Casa de Campo
madrileña desde o venres 21
até o domingo 23 coincidin-
do co 30 aniversario da lega-
lización do partido. Máis in-
formación ou retirada de en-
tradas en www.pce.es.♦

VIGALICIA
www.asoc-ies.org/vigalicia

Páxina electrónica dunha entidade dedi-
cada á asistencia persoal para a vida
independente das persoas con diversida-
de funcional. Inclúe información sobre
esta organización e os seus obxectivos,
noticias, un espazo para a opinión, docu-
mentos e ligazóns.♦

AA RedeRede
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■ Véndese piso amoblado en Cane-
liñas (Portonovo). Catro cuartos, dous
baños, cociña e comedor (con vistas e
acceso interior á praia). Máis informa-
ción no telf. 630 273 476, Merce.

■ Xa na rúa un novo número do bo-
letín Galiza-Israel (nº 3). Se alguén
quere recibir un exemplar de balde
pode enviar un correo a galiza_isra-
el@yahoo.es.

■ Alúgase casa restaurada por
fins de semana ou tempadas na Se-
rra do Suído (Concello de Cove-
lo). 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.

■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.

■ 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 antigüi-
dade aproximadamente (2 m. de alto
x 1,85  x 0,56), restaurado, por 120
euros 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 (Noguei-
ra de Ramuín), en plena Ribeira Sa-
cra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con gara-
xe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.

■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafeta-
ría. Con experiencia. 639 505 806.

■ Inglés impartido por nativa bilin-
güe diplomada pola Escola Oficial de
Idiomas. Todos os niveis, conversa,
apoio, recuperacións, tradución, foné-
tica, cursos para pequenas empre-
sas/institucións. Telf. 625 692 813.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Aquel vello temor burgués polo sexo e a anarquía reaparece cando eses
pánicos de antano se unen casualmente mesturados no pleno centro de
Vigo. E dun xeito que agora pode chegar a simular que os anarquistas
mesmo anuncian un local sindical de traballadores de sexshop.♦

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

The Right
Ons toca

este venres
21 na

Iguana de
VIGO.

A Divina
Comedia, un

cento de
xilografías

de Dalí
están

expostas no
C.S.

Caixanova
de VIGO.
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parte responsabilida-
des sempre lle cae cul-

tura ao máis entusiasta. Os
veteranos foxen. Prefiren
pesca. Mellor confrarías de
pescadores que de escrito-

res, pintores ou actores. Uns
e outros queren cobrar aínda
que non haxa capturas. Pe-
ro, o artista non só ten fami-
lia e vicios que manter se-
nón que ademais pensa que
sabe de todo. Ningún traba-

llador de Citroën se cre con
dereito a organizar o Minis-
terio de Industria, pero to-
dos os artistas saben un re-
medio, non só para a políti-
ca cultural, senón incluso
para a internacional.♦
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O Millazo
GUSTAVO LUCA

Con cento dez millóns
de habitantes na
fronteira da acade-

mia de inglés máis grande
do mundo, México vive
unha revolución agrícola
da que se fala pouco. 

México aínda é a ca-
pital mundial do millo
nun planeta compartido
coas terras de trigo, ñame
e arroz. De Sonora á Sel-
va Lacandona hai máis
de cinco mil especies de
millo, clasificadas pola
administración mexicana
e afeitas ou acriolladas a
cada territorio.

Hai anos que a em-
presa Monsanto pasou
este rico arquivo do mi-
llo mexicano polo seu
microscopio para facer
un millo Frankestein que
agora exporta que quei-
ras que non a México.
Despois de roubar o pa-
tronímico da Serra da
Estrela (dinque non esta-
ba rexistrado) a empresa
norteamericana piratea
sementes en todo o pla-
neta para venderllas bai-
xo patente aos que as ti-
ñan de seu.

Monsanto ten un sis-
tema comercial que non
falla: sementa millo
Frankestein á beira dun
campo de millo de ucha
de xeito que o vento o
faga inzar. A seguir de-
nuncia o labrego dos
campos inzados por lle
roubar a patente. 

É o regreso do patrón
histórico colonial sobre
México. Desta non son
os trabucos de caste se-
nón as patentes dos
transxénicos e a obriga
de sementar o millo de
pago. A propiedade hori-
zontal da terra, que é a
razón nacional de Méxi-
co, está ameazada. 

O experimento mexi-
cano é capital para a
Monsanto no seu obxec-
tivo de privatizar o con-
tinente do millo. Tirano
Banderas cédelles o paso
aos laboratorios de bio-
xenética comercial coa
axuda de gobernos trai-
dores coma o de Felipe
Calderón e de sistemas
xudiciais de pago. A pro-
paganda fai o resto co
mito do progreso heroico
que relea contra o labre-
go reaccionario.

Detrás de Monsanto,
ou á beira, veñen Dow
Chemical, Basf, Cargill,
Syngenta, Dupont, Bun-
gen. Estas marcas son ao
mesmo tempo os primei-
ros fabricantes de armas
do mundo. Lembren que
a Monsanto fixo un
monte de pesos co Axen-
te Laranxa do Vietnam.
Como esquecelo: mal-
formacións xenéticas e a
potencia vexetal martiri-
zada por lle dar sombra
ao inimigo.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Vén de presentar o libro Un
sentimento ingrávido percorre o
ambiente, ilustrado polo pintor
Antón Lamazares e publicado
pola editorial catalá Raíña Lu-
pa. É o poeta Carlos Oroza, un
home incómodo para o poder.

Un periódico dixo que reapare-
ceu. Eu levo anos cruzándome
con vostede pola rúa.

Sempre estiven aquí, dispara-
tando nas mañás de ocio.

Admitirá que pasa por un
bo momento.

Sempre pasei bos momentos,
mais o poder non me quere. Son
libertario, non son obediente.

Agora non se lembrará de
nós, os pobres.

Se eu son o máis pobre de
todos!

Calquera día, os nacionalis-
tas fanlle unha homenaxe; a
vostede, que escribe en castelán!

Mais son galego, ninguén
me pode negar o feito de ser ga-
lego. O único que son é galego.
Todos somos emigrantes, pero
non por gusto, senón por necesi-
dade. E que conste que foi A
Nosa Terra a primeira que me
fixo caso. Cando volvín de Ma-
drid, a directora Margarida Le-
do publicou unha crítica do meu
libro Caballum que escribiu
Chichi Campos.

En calquera caso, vén de
publicar un libro conxunta-
mente co pintor Antón Lama-
zares, que se encargou das ilus-
tracións. Un libro ben caro.

Si, pero iso non é culpa miña.
A min pagáronme os cataláns
polo meu texto. Escolléronme
hai tempo e déronme unha canti-

dade polo meu traballo. Non te-
ño nada que ver cos cinco mil
euros que costa o libro nin me
corresponde nada. É cousa das
galerías e a editorial. De todos os
xeitos, quero saudar desde aquí a
Barcelona e os cataláns.

Un sentimento ingrávido

percorre o ambiente, un título
moi acaído a Carlos Oroza.

É un verso do libro.
Aínda que eu prefiro aquel

de No norte hai un mar que é
máis alto que o ceo.

Tamén é outro verso, doutro
libro.

Din que é tan bo poeta co-
mo recitador.

Non recito, digo os meus ver-
sos. A poesía sempre foi oral. A
imprenta foi un invento posterior.
A poesía dise, non se escribe.

Dígame, é un maldito.
Neste país de pailáns que é

España non saben que a poesía
maldita é de Francia: Rimbaud,
Verlaine, Mallarmé, Valéry...
Aquí non hai tradición de poe-
tas malditos, senón de premios
literarios.

Vostede é poeta, unha xente
da que desconfiar.

Moito. Teña coidado cos po-
etas: golfos, xente de mal vivir...

Está exiliado en Vigo?
Sempre estiven exiliado en

todas as partes, mais en Vigo
atopei o amor.

É certo que ten un pasado
escuro coa jet madrileña?

Non, eu dediqueime a insul-
talos; son ridículos.

Viviu a bohemia... e din que
é un beatnik, a vostede acúsa-
no de todo!

Déixeos, para iso están: para
poñer etiquetas. Non teño nada
que ver coas opinións deses se-
ñores. Que suban os que sufran a
tentación do norte!

Que quer dicir?
É unha resposta a Serrat e Be-

nedetti a aquel conto de o sur ta-
mén existe. Eu son moi de aquí.

Dígame, ama moito?
Si, pero clandestinamente

porque está prohibido amar.
E odiar, odia moito?
Non. Anóxome pero non

odio. É unha carga innecesaria e
incómoda.

Moitas grazas, iso é todo.
Tráteme con cariño.♦

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

Carlos Oroza
‘Aquí non hai tradición de poetas malditos
senón de premios literarios’

PA C O  VILABARR O S



Nº 1.282
Do 27 de setembro
ao 3 de outubro
do 2007
Ano XXX - IV Xeira

FUNDADO EN 1907

Pepe Carreiro

En Galiza
poden pechar

43 salas
de cine

(Páx. 25)
1,75 euros

PA
C

O
 V

IL
A

B
A

RR
O

S

A PRIMEIRA PREOCUPACIÓN ENTRE A MOCIDADE É O ACCESO
á vivenda propia. Así o manifestan nas distintas enquisas. O Esta-
do, por medio das súas administracións, estatal, autonómica, mu-
nicipal, ten que darlle solución a este problema. Sobre todo can-
do atravesamos unha época de bonanza nas contas públicas. Pero
o problema non debe afrontarse como unha improvisación electo-
ral, senón como un cambio de modelo que tería que abranguer to-
do o urbanismo e a planificación territorial. Nisto é onde difiren o
plano anunciado polo presidente José Luis Rodríguez Zapatero e
o que está a aplicar o Goberno galego. O modelo da conselleira
Teresa Táboas é menos efectista, máis laborioso, pegado á reali-
dade e só perceptíbel logo de varios anos. Máis radical no fondo,
en suma. O da ministra Carme Chacón, poden ser votos para ho-
xe, pero débedas para mañá. Fomenta o aluguer entregando di-
ñeiro líquido aos arrendadores e beneficiando a construtores, pro-
motores, vendedores de pisos... en rigor, o goberno central non
ten unha política de vivenda, senón que pon en marcha unha po-
lítica electoral. A Xunta, ademais de ter xa en marcha un plano de
axudas que supera o estatal, pagando o 60 por cento do alugueiro
ás rendas de até 1.200 euros sen distinción de idade, estabelece
mecanismos de control que non contempla o goberno central, so-
bre todo para evitar o efecto inflacionista. Pero, ademais, está a
aplicar un plano no que todas as vivendas que promove serán pa-
ra o aluguer, sen ter en conta a idade e fixa en 200 euros o prezo
medio, pero de xeito progresivo segundo a renda. A improvisa-
ción e o electoralismo do plano presentado por Zapatero ponse
máis de manifesto cando non se teñen en conta os planos que apli-
can autonomías como a galega que teñen competencias exlusivas
en materia de vivenda. Aínda que iso podería importarlles pouco
aos mozos se conseguisen a casa que arelan. Que non é o caso.♦

Así marean
as empresas
os clientes
que reclaman

(Páx. 16)

A VIDA INTERIOR DE MARTIN FROST
Paul Auster

Un escritor en busca de descanso acorda
un día cunha misteriosa muller deitada
ao seu carón. Q uen é esa estraña muller
que o sabe todo da súa vida?
É unha auténtica musa? É rea l ou
imaxinaria? Paul Auster escribe un guión
cinema tográ fico que se le coma unha
novela . O  libro inclúe unha entrevista
na que o escritor, tamén director
da película , conta como se rodou
A vida interior de M artin Frost.

Vigo non quixo ser Oxford
A universidade de Vigo desprezou,
para un dos seus novos viais,
a toponimia tradicional
Porto de Bois,
sen saber que
Oxford, nome
da prestixiosa
universidade
británica,
significa
xustamente iso.

A República
tamén
discriminou
o galego

(Páx. 15)

GONZALO NAVAZA,
lingüísta da universidade

de Vigo, foi un dos
que propuxeron

manter a toponimia orixinal.
(Páx. 29)




