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FUNDADO EN 1907

Pepe Carreiro

En Galiza
poden pechar

43 salas
de cine

(Páx. 25)
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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)



Nestes últimos anos, economis-
tas e sociólogos crearon certo
sentimento de angustia entre os
cidadáns ao dar a coñecer que o
chamado Estado de Benestar
entraría en crise. Cuestionouse
se os agora contribuíntes pode-
rían recibir a pensión de acordo
coas súas cotizacións actuais.
Os temores non eran infunda-
dos, xa que o premio Nobel de
Economía, Gary Becker, e o
Fondo Monetario Internacional
referíronse ao modelo español
como “un sistema de futuro di-
fícil”. Nun informe publicado
no 1994, o FMI advertía que os
sistemas públicos de pensións
eran inviábeis.

Recentemente, a Fundación
das Caixas de Aforros, FUN-
CAS, elaborou un estudo no que
apunta que o fondo de reserva só
serve para mitigar a situación
durante sete ou dez anos máis a
partir de que se produza o temi-
do déficit. Segundo este informe,
de non adoptar reformas que o
eviten, a primeira crise do siste-
ma terá lugar do 2011 ao 2015.

Con todo, malia a crise que
economistas e sociólogos anun-
ciaron, o modelo de pensións
públicas do Estado español go-
za do favor de gran parte dos
sectores sociais. Os tres exer-
cicios consecutivos nos que a
balanza fiscal rexistrou máis in-
gresos que gastos propiciaron
un punto de inflexión na con-
cepción dun modelo de pen-
sións que parecía esgotarse.

Xabier Vence, catedrático de
Economía Aplicada da USC,
desbota a corrente que dominou
a economía durante anos, “os es-
tudos que apuntan a unha posíbel
crise son insostíbeis, pouco rigo-
rosos e interesados. Segundo
eses informes, o sistema de pen-
sións atoparíase en crise hai dez
ou quince anos”. O economista

galego considera que a tendencia
pesimista creada hai anos res-
ponde a un interese concreto, “é
unha forma de vender fondos de
pensións privados”.

Superávit na Seguridade Social

Dúas terceiras partes do superá-
vit fiscal, que neste exercicio
acada cerca de 18.000 millóns
de euros, proceden do balance
positivo das contas da Seguri-
dade Social. Os economistas
subliñan a importancia de non
adoptar compromisos de gastos
permanentes cuns fondos de ca-
rácter conxuntural, algo que

non é fácil de
manter a seis me-
ses dunhas elec-
cións xerais.

Co anuncio
do balance posi-
tivo na Segurida-
de Social, que es-
te ano ascende
aos 12.500 mi-
llóns de euros,
Jesús Caldera, ministro de Tra-
ballo e Asuntos Sociais, vén de
apuntar que o estado de saúde
do sistema de pensións é “exce-
lente”. Vence corrobora a afir-
mación de Caldera, “o equili-
brio financeiro é bo polo supe-

rávit, que pode actuar como ga-
rante de futuro para afrontar os
posíbeis problemas que poidan
aparecer”.

Aínda que o ministro de Tra-
ballo afirmou que o sistema da
Seguridade Social vaise atopar

en situación de
superávit “du-
rante bastantes
anos” ao recibir
“ a s  m a i o r e s
achegas da súa
historia”, Vence
afirma que é di-
fícil aventurar
até cando as con-
tas seguirán a re-

flectir un balance positivo. O
economista galego sostén que
dependerá da marcha da econo-
mía e do mercado de traballo.
“De aumentaren as contrata-
cións, o superávit pode conti-
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Despois de anos de profecías pesimistas, o sistema público móstrase sólido

E agora resulta que a Seguridade Social
ten superávit

MARÍA OBELLEIRO

Ao longo da última década, a proliferación dos debates sobre o devir do Estado de Benestar creou unha corrente
de ansiedade que alarmou a poboación. Predicíase que o sistema de pensións daría na quebra de non inverter a de-
mografía estatal. Malia que aínda hai sectores que prevén a crise, os superávits fiscais das últimas lexislaturas,
a creación do fondo de reserva e a aprobación da reforma da Seguridade Social acabaron co clima pesimista.

O catedrático Xabier Vence
considera que os fondos priva-
dos non supoñen un problema
na medida en que sexan un
compoñente marxinal, “pero
non poden constituírse como os
alicerces do sistema de pen-
sións porque son inestábeis e
vulnerábeis”.

“Cando os fondos privados
son xestionados de xeito frau-
dulento ou deficiente é doado
que se veñan abaixo, como
aconteceu nos EE UU e en Chi-
le”, explica Vence. Se os inves-
timentos nos mercados finan-
ceiros non son bos, os pensio-
nistas non van recibir todo o
que lles corresponde. Aínda que
a xestión dos cartos sexa a co-
rrecta, os fondos de pensións
poden dar na quebra se o mer-
cado financeiro entra en crise.
De aí que Vence apunte, “o que
depositas hoxe pode que dentro
duns vinte e cinco anos non o

recuperes, porque vinte e cinco
anos supón un longo período na
economía”.

Que ofrecen os plans privados
de pensións?

Dende as entidades bancarias e
caixas de aforros sublíñase que
os plans privados son un com-
plemento do sistema público
que cada vez elixe un maior nú-
mero de persoas. As caixas de
aforros ofrecen produtos cunha
fiscalidade vantaxosa que atrae
homes e mulleres de entre 35 e
55 anos, aínda que non estable-
cen idades mínimas nin máxi-
mas para contratar os produtos.

As caixas de aforros subli-
ñan as vantaxes dos seus produ-
tos. En xeral, os compradores
poden elixir a periodicidade dos
seus depósitos, polo que as can-
tidades varían en función da si-
tuación económica de cada-

quén. Non obrigan a realizar
achegas e permiten cambiar dun
plan a outro conservando a anti-
güidade. Os propios interesados
poden controlar a evolución do
plan que contratan. Ademais,
teñen a posibilidade de reducir
da súa base impoñíbel do IRPF
as aportacións aos plans de pen-
sións.

Os cartos que se destinan a
este tipo de fondos non se po-
den recuperar até a xubilación,
a non ser que se dean casos co-
mo un desemprego de longa du-
ración, unha enfermidade grave
ou invalidez. Unha vez que o
cliente recupera a prestación,
pode facelo de tres xeitos. En
capital, recibe todo dunha soa
vez. En renda, pode facelo de
xeito vitalicio, periodicamente
até o falecemento, ou temporal,
periodicamente até esgotar os
cartos acumulados. Neste últi-
mo caso, os herdeiros recuperan

os fondos que quedaron sen co-
brar. Por último, a prestación
pode ser recuperada de forma
mixta.

Os riscos dos plans privados

As caixas de aforros adoitan
ofertar produtos con distintos
niveis de risco. Os plans de ren-
da fixa, son os que supoñen un
menor risco e están destinados
ás persoas cunha xubilación a
curto prazo. Os de risco baixo
invisten até un máximo do 30
por cento en renda variábel e
até un 70 por cento en renda fi-
xa. Os inversores máis agresi-
vos, que adoitan ser as persoas
cunha xubilación a medio-lon-
go prazo, destinan o 30 por cen-
to a renda fixa e o 70 por cento
a renda variábel. Por último,
ofrecen os plans de renda mixta,
que invisten os cartos ao 50 por
cento en renda fixa e variábel.♦

‘Os sistemas de fondos privados poden virse abaixo’

Dúas terceiras partes do superávit fiscal,

que neste exercicio acada cerca de 18.000

millóns de euros, proceden do balance

positivo das contas da Seguridade Social.



nuar máis anos malia que tamén
se incremente o número de xu-
bilados”, asegura.

Reforma da Seguridade Social

O Congreso aprobou o proxecto
lei co que se reformará a Segu-
ridade Social. Entre as medidas
que se recollen destaca a redu-
ción da idade de xubilación nas
persoas discapacitadas, o reco-
ñecemento da pensión de viu-
vez para as parellas de feito, as
melloras nas pensións dos pre-
xubilados antes do 2002, a con-
sideración do período de servi-
zo militar como tempo cotizado
ou a ampliación do concepto de
familia numerosa. Tamén se in-
clúe o aumento até os quince
anos do período esixido para
percibir unha pensión de xubi-
lación. A reforma contempla in-
centivos para os traballadores
que desexen alongar a súa vida
laboral máis alá dos sesenta e
cinco anos. 

O proxecto lei aprobouse co-
as abstencións de PNV, IU-ICV,
ERC e parte do Grupo Mixto. IU
introduciu unha emenda que se
refire á incorporación dos bolsei-
ros de investigación á Segurida-
de Social. Pola outra banda, a
emenda de ERC alude á actuali-
zación das prestacións familiares
non contributivas co IPC.♦
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Vén da páxina anterior

Segundo un informe elaborado
por Unespa, Unión Española de
Entidades Aseguradoras e Rea-
seguradoras, os cartos que se
acumulan nas arcas do fondo de
reserva responden aos efectos
da Guerra Civil. Hoxendía, a
Seguridade Social está a aforrar
as pensións dunha boa parte das
575.000 persoas que non chega-
ron a nacer.

Ao redor de 2030, os nados
durante o baby boom, entre
1956 e 1965, comezarán a xu-
bilarse, mentres que a poboa-
ción en idade de traballar per-
tencerá ás xeracións do baby
bust, é dicir, á época na que se
deu un recorte significativo no
número de nacidos malia a bo-
nanza económica. 

Todas as proxeccións apun-
tan a que no 2050, o Estado es-
pañol pode converterse nun dos
máis envellecidos do mundo,
cun 34 por cento da poboación
maior de sesenta e cinco anos.
No 2050 terá lugar un deterioro
radical da relación entre contri-
buíntes e pensionistas, que in-
crementaría até cotas moi eleva-
das o gasto en pensións, un 15
por cento do PIB, e o déficit da
Seguridade Social, un 5, 96 por
cento do PIB.

O economista Xabier Vence
asegura que a entrada de novos
cotizantes virá compensar o
grande incremento de xubila-
dos que pertencen ao baby bo-
om. “As xubilacións son sostí-
beis na medida en que haxa un-

ha entrada de novos cotizantes”.

Reformular o sistema no futuro

En La reforma del sistema pú-
blico de pensiones en España,
Gregorio Rodríguez Cabrero si-
nala que os expertos avogan por
tres xeitos de reformar o siste-
ma. Os sindicatos e os partidos
de esquerda defenden que se
manteña o sistema actual intro-
ducindo modificacións no re-
parto. Pola súa banda, o empre-
sariado avoga por privatizar o
sistema de pensións. Por último,
o sistema mixto conta cun am-
plo apoio por parte de empresa-
rios e expertos economistas. Es-
te modelo, característico do
Reino Unido, Suíza, Holanda,

Dinamarca, Suecia e Irlanda,
combina a pensión mínima asis-
tencial, plans de pensións obri-
gatorios profe-
sionais de capita-
lización até o 50
por cento do sa-
lario e plans de
pensións indivi-
duais.

Vence man-
tén que cómpre
reconsiderar o
sistema contri-
butivo, “haberá
que negociar a
idade da xubila-
ción”. Segundo
Vence, os traba-
lladores de máis de sesenta e
cinco anos xerarían renda, con-

tribuirían ao financiamento do
sistema de pensións e propor-
cionarían experiencia. Tamén

apunta que ten
que darse unha
dinámica econó-
mica que favore-
za a entrada de
novos cotizantes.
“É posíbel que un
menor número de
traballadores pro-
duzan a riqueza
necesaria para
pagar máis pen-
sións sempre e
cando o sistema
contributivo se
financie non só

en base ás cotizacións, senón en
base a impostos”, afirma.♦

No 2050 un 34 por cento
da poboación do Estado español será maior de 65 anos

A Seguridade

Social está a aforrar

as pensións

dos 575.000 non

nados polos efectos

da Guerra Civil.

As previsións apuntan a que ao
final da lexislatura o fondo de re-
serva da Seguridade Social as-
cenderá aos 50.000 millóns de
euros. O ministro de Traballo,
Xesús Caldera, apuntou “atreve-
ríame a dicir que será o fondo de
reserva máis potente do mundo”.
Malia o optimismo que esperta a
frase, os analistas coinciden en
sinalar que a xestión do fondo
debe ser correcta para evitar de-
saxustes nun futuro, “cómpre ad-
ministrar os cartos axeitadamen-
te para que a reserva sirva de col-
chón fronte aos posíbeis proble-
mas”. É importante que non se
malgasten os fondos para que o
nivel de compromiso se manteña

Aínda que o fondo de reserva
se incremente cada ano, Xabier
Vence advirte, “non se poden fa-
cer regalos a costa da Seguridade
Social”. O economista refírese,
sobre todo, ás xubilacións antici-
padas, “son as empresas as que
teñen que custealas”.

Feble aumento
das pensións mínimas

Vence considera que parte dos
fondos deberían ser destinados á
corrección dos desequilibrios das
pensións que reciben os segmen-
tos máis modestos. “Na medida
en que a situación está ben e exis-
te marxe para aumentar as pen-

sións mínimas, habería que esta-
blecer unha política de redistri-
bución”. O economista asegura
que a situación está comezando a
resultar perigosa, xa que mentres
os prezos dos produtos básicos
aumentan a un ritmo acelerado, a
contía das pensións non se incre-
menta na mesma medida.

Ao longo do seu mandato, o
Goberno de Zapatero incremen-
tou as pagas mínimas, un pulo
que, segundo Vence, “é un esfor-
zo insuficiente”. Logo de estaren
conxeladas durante anos, coa
conseguinte perda de poder ad-
quisitivo respecto ao IPC, as
pensións mínimas experimenta-
ron un lixeiro incremento.

As pensións son unha das
partidas que máis pesan nos or-
zamentos do 2008, xa que absor-
ben un de cada tres euros. As su-
bidas de entre o 3 por cento e o
6,5 por cento das pagas mínimas
crecerán cando se coñeza a infla-
ción de novembro.

Os galegos
son os máis afectados

No Estado español hai case 8,3
millóns de pensionistas, dos que
un 37% reciben prestacións míni-
mas. En canto aos contribuíntes, o
Estado conta con máis de 19 mi-
llóns de afiliados. Historicamente,
son os galegos e os estremeños os

que reciben as pensións máis bai-
xas, “xa non só os labregos, senón
en xeral”, apunta Vence. O econo-
mista mantén que habería que re-
considerar a alza singular das pen-
sións no sector agrario e no mar.

Sobre todo no sector da cons-
trución e no téxtil, é habitual que
as empresas contraten os asala-
riados durante máis horas das
que en realidade cotizan. Os últi-
mos datos, de agosto do 2007,
revelan que Galiza, cunha pen-
sión media de 563,36 euros, é a
comunidade con pensións máis
baixas. Pola contra, Euskadi, con
845,17 euros de pensión media,
é a comunidade que percibe as
pensións máis altas.♦

Que facer cos 50.000 millóns de euros do fondo de reserva?



Ao longo do pasado mes de xullo vi-
vín unha experiencia dificilmente
esquencíbel: fun designado por vía

de sorteo para integrar un tribunal destina-
do a valorar a competencia de aspirantes ao
ingreso no corpo de profesores de ensino
secundario para a especialidade de Lingua
e Literatura Castelá, materia que veño im-
partindo desde hai 34 anos, toda unha vida.
Calquera que teña pasado por circunstancia
semellante coincidirá comigo á hora de
considerar tarefa ardua e incómoda o de-
morado labor de corrección das probas es-
critas, o exercicio de tensa atención á expo-
sición das de carácter oral e a responsabili-
dade de decidir o futuro dos opositores que
optan a un posto de traballo estábel. Quen
teña experimentado vivencias como as que,
sucintamente, acabo de apontar, moi proba-
belmente evoque tamén outras facetas máis
atractivas da experiencia tribunalicia, entre
outras a especial e moi gratificante cone-
xión humana que se establece entre os
membros do provisorio e laborioso organis-
mo cualificador ou o pracer de ler e escoi-
tar aqueles exames elaborados coa substan-
cia dun excelente nivel de coñecementos,
verbalizados a través da canle dunha mag-
nífica exposición escrita e oral e concibidos
desde unha perspectiva persoal dinámica e
anovadora. Ao concurso-oposición de Lin-
gua e Literatura Castelá no que participei
durante case 30 días do pasado mes de xu-
llo en calidade de vocal dun xurado cualifi-
cador, celebrado na cidade de Ourense
–con sorprendente fortuna de temperaturas
moderadas–, concorreu un número signifi-
cativo de candidatos –maiormente mulle-
res, interinas e libres– que mostraron non
só un alto grao de preparación senón tamén
unha magnífica disposición pedagóxica. Os
integrantes do tribunal intensifican neses
casos a tensión perceptiva, preparados para
aprender das propostas didácticas que alí se
expoñen en beneficio do propio labor do-
cente.

Pero a moitos dos aspirantes da recente
convocatoria estival ao ingreso no corpo de
profesores de ensino secundario non lles
serviu de nada a excelencia dos seus coñe-
cementos, a súa probada capacidade exposi-
tiva ou a súa notábel aptitude para a creati-
vidade didáctica. Eran licenciados sen méri-
tos por anos de docencia previa, obrigados a

competir en situación de desmesurada desi-
gualdade co profesorado interino que
concorría na mesma quenda. Os membros
do meu tribunal, como outros da mesma
materia e de todas as materias
do ensino infantil, primario e
secundario para as que se cele-
braba concurso oposición, fica-
mos sorprendidos, incómodos e
irritados cando soubemos, sobre
a marcha dos acontecementos,
que para a proba consistente na
exposición oral dunha unidade
didáctica, exercicio definitivo
como mostra de capacitación
pedagóxica, á que non estaban
obrigados a presentarse os pro-
fesores interinos –en principio,
dada a súa experiencia, os me-
llor preparados para tal activi-
dade–, todos eles, sen excep-
ción, contaban coa máxima cua-
lificación, un 10, outorgada a
través dun informe procedente
da inspección educativa. Se a
esa cualificación, aplicada en
proporción porcentual pero es-
magante en termos comparati-
vos coa sorte do resto dos opo-
sitores, se engade a que lles co-
rrespondeu aos interinos por
méritos docentes, o resultado
provoca unha diferenza escan-
dalosamente inxusta entre as
notas finais conseguidas por in-
tegrantes de ambos os colecti-
vos. A noticia de aspirantes in-
capacitados para acceder ao
exercicio estábel do ensino ma-
lia a alta cualificación obtida nas correspon-
dentes probas do concurso-oposición, moi-
tos deles con notas que superan o 9 e mes-
mo se achegan ao 10, foi información per-
manente nos medios de comunicación ao
longo dos últimos dous meses.

Así que á memoria do arduo labor de-
sempeñado e da responsabilidade diante do
futuro laboral das persoas que o tribunal de-
be xulgar, ás lembranzas dos estupendos mo-
mentos de diaria convivencia cos compañei-
ros de azaroso e feliz encontro e deses outros
en que aprendimos novas propostas didácti-
cas e desfrutamos co texto e a voz dos oposi-
tores máis cualificados (entre eles, bastantes

interinos, colectivo ao que non pretendo res-
ponsabilizar, obviamente, da inxusta situa-
ción creada), cómpre sumar tamén a irrita-
ción e o desacougo provocado por un proce-

demento de selección do funcio-
nariado docente, argallado entre
os sindicatos do ensino e a ad-
ministración da Xunta de Gali-
za, que converte os opositores
libres, previamente desprotexi-
dos fronte aos interinos, en com-
parsas dunha estraña comedia e
a nós, membros do tribunal por
sorte de bombo, en cómplices
involuntarios dunha inxustiza
descomunal. 

Teño, pois, razóns de orde
política e moral para exercer no
futuro o meu dereito á obxec-
ción de conciencia en caso de
que o meu nome volte ser selec-
cionado en sorteo para actuar
como emisario da Administra-
ción para deixar fóra do sistema
educativo moitos e excelentes
aspirantes á docencia, mentres,
por graza de extremosos equili-
brios numéricos, algúns, talvez
poucos –suficientes, en todo ca-
so, como indicadores dunha si-
tuación de competencia desi-
gual–, con peores cualificacións
nas probas presenciais, obteñen
praza. Teño razóns tamén para
rexeitar a posíbel –pero non ex-
cepcional, senón máis ben fre-
cuente– reacción defensiva de
quen se sinta inxustamente trata-
do por recibir as críticas de al-

guén que, coma min, desde unha situación
ideolóxica claramente máis próxima á do ac-
tual poder político que ao da Xunta goberna-
da por Manuel Fraga, se considere obrigado
a manifestar o seu desacordo con determina-
das actuacións que entende impropias dun
goberno compartido pola socialdemocracia
de cerna estatal e o nacionalismo de esquer-
das. En tempos anteriores tamén me mani-
festei, con enerxía patente e inevitábel fre-
cuencia, contra a dereita instalada no poder.
Hoxe declárome decididamente situado na
oposición ao actual procedemento de oposi-
cións ao corpo de profesores de ensino in-
fantil, primario e secundario.♦
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‘Ao concurso-
oposición no
que participei
en calidade

de vocal
dun xurado
cualificador,
concorreu
un número

significativo de
candidatos que
mostraron non
só un alto grao
de preparación
senón tamén

unha magnífica
disposición
pedagóxica”

Cartas

Protocolos dos corpos
e forzas de seguridade
Cando un axente te pide que te
identifiques, en principio, débeste
identificar. Suponse que a súa ac-
tuación está xustificada pola per-
secución dalgún delito ou algunha
infracción. Tamén lle podes pedir
que se identifique pero, por regra
xeral, non o fan. Hai denuncias ne-
se sentido pero, lamentabelmente,
acostuman non ir a ningures pois
a declaración dos axentes gozan
de presunción de veracidade. Co-
ñezo un avogado que lle pediu a
un policía que se identificase e
este negouse, dirixiuse ao seu su-

perior e este ameazou con detelo.
Pois ben, quero lembrar aquí

que a negativa dos axentes a iden-
tificárense supoñen situación de
especial conflitividade ademais de
vulnerar as normas que lle son de
aplicación. En abril do 2005 un ci-
dadán foi detido por pedirlle a
identificación a un policía en San-
tiago (a día de hoxe aínda non a
conseguiu a pesar de que o asunto
está no xulgado) o ano pasado en
Santiago uns mozos golpearon uns
policías que os increparon (alega-
ron que os policías non se identifi-
caron, ían de paisano e pensaron
que os estaban provocando), esta
semana detiveron uns ladróns que
se facían pasar por gardas civís pa-

ra cometer os seus roubos (lembre-
mos tamén aqueles outros que usa-
ban placas de plástico para roubar
a turistas) e o 23 de setembro dous
policías de paisano dispararon e
golpearon un rapaz que, ao ver
dous individuos armados, escapou,
pois os axentes non se identifica-
ron (a policía admitiu que confun-
dira o mozo cun traficante).

Por que non se obriga aos
axentes a identificárense cando
llelo piden os cidadáns? E a ler
os seus dereitos? Por que os ci-
dadáns deben cumprir as normas
e os axentes non? Isto é un Esta-
do de Dereito? ♦

RENATO NÚÑEZ
(TEO)

O himno de ‘Arturo’
Un xornal español aponnos aos
galegos un himno “excluyente”
dun tal “Arturo” Pondal. Non co-
ñezo o tal Arturo, mais si un tal
Eduardo, que debe ser irmán, di-
go eu, polo apelido. E este tal
Eduardo Pondal ao que os gale-
gos chamamos por alcume O
bardo, foi un dos tres grandes
poetas do Rexurdimento galego
xunto a Manuel Curros Enríquez
e Rosalía de Castro.

Algúns seica non dormen por
un suposto desmembramento do
Estado español –que xa tiña que
estar ben esmendrellado dende
que os agoireiros aguilloan coa

Oposición ao procedemento
de concurso-oposición

XOSÉ Mª ÁLVAREZ CÁCCAMO

As probas de oposición ao corpo de docentes favoreceron claramente os pro-
fesores interinos. O modelo que impulsou a Xunta prexudicou moitos aspi-
rantes perfectamente capacitados para daren clase, desprezando o seu esforzo.

Desde hai décadas
fá lase do “terrorista
C arlos”. Este ser
ma ligno tiña a
particularidade de que
non contaba , ao
parecer, con
organización, nin
simpatizantes, nin
ideario. Agora o
terrorismo de moda non
é de persoas, senón de
pa íses: Irak, Corea do
Norte, etc. Por iso
chaman a atención as
últimas informacións
sobre “C arlos”. Resulta
que era “machista” e
na infancia “un neno
mimado”. Non será el
o secuestrador de
Madeleine?  O  círculo
pechariase de forma
perfecta . Ao cabo, as
mellores novelas non as
fan xa os escritores,
senón os medios de
comunicación.

Nun programa da
televisión fanlle
preguntas a  un dos
guapos má is famosos,
o presentador Xesús
Vá zquez . Unha delas
é má is difícil que fa lar
dos ga is. Ten que dicir
o que lle parece o
Papa . Primeiro morde
os beizos. O
interrogador dille que
ha i que mollarse .
Entón contesta:  “Un
pastor alemán”.

A tecnoloxía non é
perfecta . Empez a a
cundir o escepticismo
entre os taxistas sobre
as virtudes do GPS.
Din que o rueiro non
sempre está
actua liz ado, que un
pode perderse
facilmente se lle fa i
moito caso. Adema is
están as rúas en obras.
E a que a lca lde non lle
gustan as obras? Iso
non ha i software que o
resista.

Ao día seguinte de
deixar o cargo, o
presidente da Reserva

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González



Adereita española vai por un camiño
equivocado e non se dá conta. O seu
líder Mariano Raxoi aparece nos me-

dios –con frecuencia– falando alto e lanzando
mensaxes agresivas cargadas de ideas  talvez
trasnoitadas. Fracasou, se é que era iso o que
pretendía, no intento de afastar o partido da
arañeira do aznarismo. En verdade, calquera
xefe da oposición veríase obrigado a se em-
pregar a fondo e a actuar coa mesma enerxía,
aínda que non con tan pouca graza. Un Esta-
do desenvolvido e dotado de certa estabilida-
de non pode sufrir grandes cambios aínda que
mude o partido no goberno. Porén, debemos
estar atentos ás próximas eleccións xerais e
ao resultado que obteña o PP de Raxoi. 

Presinto que a dereita española non vai
gañar as eleccións e verase forzada polos
acontecementos a procurar un recambio da
súa figura principal e tamén a realizar unha
refundación do PP que sirva para maquear al-
gunhas cuestións e para dar unha imaxe de
certa moderación abalando cara ao centro-de-
reita. Buscarán un líder máis apegado aos
medios de comunicación e que saiba
pulsar os ambientes antes de facer
calesquera declaracións. Un novo
xefe da dereita que non ignore que,
para captar a atención e manter a
tensión, fai falta certo estilo rítmico.
Cómpre saber cambiar con fluidez
de temas porque o cidadán-especta-
dor é un consumidor pasivo de ima-
xes e cansa axiña se non lle dan todo
resumido, mastigado e diversificado.
Esta teoría de técnicas de mercado
xa a inventou o cinema e podemos
vela ás claras cando ollamos unha
superprodución de Hollywood, coa
súa medida dose de labazadas, ex-
plosión, sentimentos, inxenuidade,
bicos…. Será pois o novo candidato
popular un líder de novo cuño, pero
igualmente de dereitas. Será radical-
mente antibergmaniano (seguindo
co símil cinematográfico): non que-
rerá que se xulguen os seus move-
mentos e accións desde a distancia
crítica, preferirá unha adhesión sen
revisións nin matices, unha masa de
adeptos que o apoie sen fisuras e o
siga ao escoitar a súa renovada men-
saxe cunha forte voltaxe conmove-
dora e unha impresionante carga
emotiva, pero cun escaso contido e
baleiro de ideas orixinais. 

Terá talento o recambio de Ra-
xoi? Non creo que sexa necesario

que teña demasiadas luces, só é
necesario que o futuro líder se-
xa o dunha dereita que dea ima-
xe de certa moderación e que
comprenda que, no fondo, un
xestor moderno non é realmen-
te o que detenta o poder, sim-
plemente debe parecer que
manda e “deixarlles facer” aos
que manexan o sistema (pode-
res económico-financeiros, me-
dios de comunicación, grandes
industriais...). Imaxino que o
novo xefe da dereita será peri-
goso para os seus adversarios.
Será alguén que manexará estu-
pendamente a oratoria e que in-
tentará manipular os fíos do po-
der (ou polo menos que o pare-
za) nunha época de tanto escep-
ticismo e nihilismo. Este novo
líder lanzará propostas arriscadas e conse-
guirá ilusionar determinados sectores de
clase media e até chegará a seducir moitos

outros sectores do espectro do
corpo social. 

Vivimos tempos de falta de
ilusións, de carencia de proxectos
e programas críbeis e cando xa
case ninguén se fía de nada; nos
que os escasos valores son sinxe-
lamente modificados; a ira e o
berro dos desatendidos e excluí-
dos, dos “peor parados”, dos que
“non están no lado triunfador”,
dos inmigrantes, desempregados
e marxinados son habilmente
consolados e escurecidos, defu-
mados, borrados pola saturación
informativa desta democracia ca-
tódica, televisiva ou mediática; a
clarificación da existencia políti-
ca subxúgase a cuestións que lles
interesan aos poderosos e que se
disfrazan convenientemente, re-

ducindo todo a mensaxes simples, case triviais
e fragmentadas, emitidas de forma atractiva
nos boletíns informativos televisados e radio-

fónicos, ou condensados en titulares
impactantes duns cantos grandes
xornais. Todo é simplificado a uns
poucos acontecementos desvirtuados
e descontextualizados e inconexos,
de sucesos ás veces rechamantes, pe-
culiares, escandalosos ou anecdóti-
cos; a cabida das armazóns analíticas
ou a capacidade para analizar e com-
prender a realidade, a marxe de ma-
nobra, de acción para intervir sobre a
realidade e transformala está desapa-
recendo porque a cognición colecti-
va, a razón crítica está sendo paulati-
namente adulterada con sucedáneos
argumentais. 

Este novo dirixente da dereita
será percibido por moitos como un
cínico que realmente non cre en na-
da e que se move pola súa vontade
de poder, como un perverso manipu-
lador de masas que é capaz de enre-
dar até aos seus propios rivais, e por
moitos outros coma unha especie de
“facha camuflado en pel de progre”,
un tradicionalista oculto tras un al-
borozado e divertido harlequín. Pola
contra, algúns dos seus adversarios
políticos sentiranse fascinados, se-
ducidos, até hipnotizados por el. E
unha vez que este novo xefe con-
quiste o poder verá como se aproxi-
man a el algúns dos que antes foron
os seus rivais.♦
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Un novo líder para a dereita española? 
ÓSCAR LOMBA

De perder as eleccións de marzo, o Partido Popular iniciará un proceso de
renovación no seu liderado? O autor perfila os trazos fundamentais dese no-
vo candidato, xurdido unicamente para recuperar o poder, custe o que custe.

‘Buscarán
un líder

máis apegado
aos medios de

comunicación e
que saiba pulsar

os ambientes
antes de facer

calesquera
declaracións”

Federa l, A lan
Greenspan, púxose a
escribir as memorias.
Veñen de ser
publicadas. N elas
a firma que a guerra
do Irak foi polo
petroleo.  O  gran
experto xa sabe tanto
como o tendeiro da
esquina.

O caso M adeleine
daría para unha boa
película que nunca se
rodará . Q ue os pa is
señan os sospeitosos
non vende. 

O estadio do Barça
cumpre cincuenta
anos. Sae unha foto
da tribuna de
autoridades no último
partido. Todas as
mulleres son louras.
Isto é Barcelona ou
Estocolmo?
Por a lgún motivo no
Estado español deixou
de haber mulleres
morenas,
contradicindo a copla .
N a propia Anda lucía
xa son ma ioría as
rubias pla tino. Antes
diciase de frasco, pero
a tecnoloxía
perfeccionouse . Será
para diferenciarse das
inmigrantes? Será
para parecer má is
europeas ou má is
hollywoodenses?
C ausa estrañez a ,
tendo en conta que os
homes seguen sendo
morenos.

Todos os futbolistas
din que eles
aprenderon a xogar
na rúa , pero que
agora os nenos xa non
aprenden así, por iso
perderon picardía . O
curioso é que este
comentario fano todas
os futbolistas desde ha i
tres décadas. Será que
as rúas cambian,
agora tamén ha i que
ter en conta as de
Á frica e Brasil. M a is o
conto soa a tema
xeraciona l, igua l que
a xente madura , desde
os tempos primitivos,
a firma aquelo de que
“ agora os novos non
teñen educación”.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

mesma teima dende a época da
castración e doma do reino de
Galicia– e penso que postos a
non desmembrar sería mellor
que a tolerancia e sobre todo o
coñecemento das culturas das
Españas, con –s de plural– fose
un pouquechiño máis fonda.

Síntome aldraxada pola fa-
chenda dun xornal que trabuca o
nome dun poeta tan importante!
Cando visiten o dolmen de Dom-
bate, crucen o Anllóns ou lle ti-
ren unha foto á casa do bardo en
Ponteceso espero que non pre-
gunten por Arturo. Imaxínense
que cando viaxamos por Soria,
ante un solpor do Douro dici-
mos: “la curva de ballesta en

torno a Soria...” de D. Arturo
Machado. Xa estariamos escoi-
tando o tópico dos anti-Beltrane-
xos: a ignorancia do galego!
Mais cando a ignorancia non vén
dun particular senón dun medio
de comunicación a cousa é moi-
to máis vergoñenta.

Por que se ten por excluente
o himno máis fermoso e máis li-
berador? Porque empurra un po-
bo durmido coma o noso a que
se defenda das aldraxes e das ur-
surpacións dun Estado centralis-
ta. É un himno que exclúe o aso-
ballamento, que tenta voltarlle a
dignidade a un pobo sometido,
sen amor propio: “sé, por ti mes-
ma, libre / de indigna servidume

/ e de oprobioso alcume, / rexión
de Breogán”. Tampouco se nos
perdoa dende o Estado que
apoiaramos a causa da Beltrane-
xa e as nosas raigames culturais
con Portugal: “Á nobre Lusita-
nia / os brazos tende amigos, /...
E moito menos se perdoa a orixe
céltica diferencial dos fillos de
Atlante: “Galegos, sede fortes, /
prontos a grandes feitos; / ... loi-
tade polos destinos, / dos eidos
de Breogán”.

O himno galego non ataca a
España, a ningunha das Españas,
non exclúe a ninguén, e motivos
de abondo tiñan os nosos devan-
ceiros do século XIX para o fa-
cer! Mais, “bos e xenerosos”,

non o fixeron. Porque “os iño-
rantes, / e feridos e duros, / im-
béciles e escuros... non son todos
os españois senón unha minoría
que fai moito ruído porque ten
moito poder e medra a forza de
meter medo.

O único xeito de loitar contra
os escuros e os ignorantes é co
coñecemento e a tolerancia.
Oxalá non só os nenos soubesen,
cantasen e sobre todo, entende-
sen o himno galego, senón ou-
tros moitos poemas tan fermosos
coma este dun tal Arturo que na-
ceu “Cabo de pinal espeso... na
pequena Ponteceso”♦

IOLANDA TEIXEIRO
(FERROL)



Dende aquela, o Bloque creceu
como organización, pasou dun
único deputado nas autonómicas
de 1985 a cinco no 89, trece no
93 e 17 no 97 cando tivo lugar o
famoso sorpasso ao PSdeG. A
partir dese ano, o BNG experi-
mentou un descenso que o levou
a retroceder até os 13 escanos
nas últimas autonómicas, as de
2005, aínda que conseguiu entrar
no Goberno da Xunta por pri-
meira vez na súa historia.

Os nacionalistas afrontan
agora unha nova etapa como for-
mación política, un novo tempo
que, 25 anos despois, pretende
preservar as esencias da súa
asemblea fundacional; o sobera-
nismo e o antiimperialismo. Ou
iso é, polo menos, o que de-
fenden catro dos actores que es-
tiveron na asemblea de Riazor;
Xosé Manuel Beiras e Ramón
Muñiz de las Cuevas, daquela,
independentes; Francisco Rodrí-
guez, da UPG e Mario López Ri-
co, naquela altura no PSG.

Os catro defenden, con al-
gunha diferenza, que o futuro do
BNG pasa por adaptarse aos no-
vos tempos sen renunciar aos
principios nacionalistas. E un
destes principios, irrenunciábel
para eles, é que o Bloque se
manteña coma fronte. “A cues-
tión nacional tanto en Euskadi
como en Cataluña aténdese den-
de unha coalición de partidos
con intereses semellantes. En
Galicia, é o BNG quen recolle
nunha mesma organización ás
distintas concepcións nacionalis-

tas que existen. Por iso non se
pode converter nun partido”,
apunta Beiras. “Crear un partido
agora é facer tábula rasa de todo
o feito nestes anos. Hai que man-
ter o frontismo porque é o sím-
bolo de unidade e de mantemen-
to dos principios nacionalistas”,
asegura Francisco Rodríguez.

Tamén López Rico afonda
nesta idea e asegura que a con-
versión do Bloque nun partido
suporía a súa morte como orga-
nización. “Se a historia nos en-
sinou algo é que o nacionalismo
resistiu ao ser capaz de aparcar
as diferenzas e afondar na uni-
dade. Por iso, a fórmula ten que
ser a mesma, coas mesmas ca-
racterísticas, pero sen deixar de
ser plurais nin asemblearios”,
matiza.

Pola súa banda, Muñiz, un
histórico nacionalista hoxe
afastado da política activa, afir-
ma que é “moi difícil” que o
BNG acabe en partido. “Isto su-
poría pulsos e tensións entre as
distintas correntes porque verí-
an perigar o pluralismo que ho-
xe en día protexe a fórmula
frentista”, engade.

Outras visións

Diferente visión manteñen poli-
tólogos como Xosé Luis Barrei-
ro ou Xusto Beramendi. Para o
ex vicepresidente da Xunta a
conversión do BNG en partido
duraría cinco ou seis anos nun
proceso que, segundo el, habería
que abordar con “naturalidade”.

“É un elemento iniciado pero es-
tá sen rematar”, asegura ao tem-
po que subliña que a fronte ten
problemas para manter “políticas
unitarias”. “Na práctica xa se
funciona como partido, pero fa-
lla que tamén sexa na teoría e is-
to hai que poñelo sobre o papel”.

Beramendi vai máis alá e
precisa que se o Bloque quere
deixar de ser o “eterno segun-
dón” no goberno ten que “refun-
dirse” e converterse en partido
político. “Tería que situarse á es-
querda do PSOE, manter os prin-
cipios nacionalistas e recuperar
unha estrutura más próxima ao
galeguismo dos anos 30”, apunta
ao criticar que para unhas cou-
sas, esta formación funciona co-
mo partido e para outras como
fronte. “E isto causa dificultades
para conseguir novo electorado e
malestar entre os militantes”.

Pero non só o futuro organi-
zativo do BNG preocupa os fun-

dadores senón tamén os seus
principios políticos e o seu pa-
pel na Xunta. E un dos máis crí-
ticos é Muñiz, quen cualifica de
“vitoria pírrica” a entrada do
nacionalismo da Xunta e alerta
sobre os vicios nos que está a
caer esta formación; “a excesiva
xestión, o pragmatismo e o pa-
ternalismo desmobilizador”.
Por iso reclama un traballo máis
político, mesmo aos consellei-
ros nacionalistas, e que non se
esqueza que o Bloque é “socia-
lista e soberanista”.

Manter os principios

Tamén Beiras asegura que o fu-
turo do BNG está en acertar na
reactivación do proxecto “trans-
formador e emancipador” do
BNG e conxugalo co plan insti-
tucional. “Se se consegue temos
moito futuro e podemos camiñar
cara a unha certa hexemonía no

espazo político galego. Se non é
así, corremos o risco de caer nun
escenario autonomista e queda-
riamos como terceira opción en-
tre dúas forzas estatais”, asegura.
“Hai que manter os principios
mínimos que sempre nos carac-
terizaron; Galiza nación, autode-
terminación e antiimperialismo
evitando batallas que non sexan
aceptadas pola sociedade”, mati-
za Rodríguez.

Pola súa banda, o historiador
Xusto G. Beramendi augura un
“papel de segundón” para o
BNG “se segue como até agora”
e pide unha “reflexión profun-
da” á dirección e aos distintos
grupos nacionalistas para adap-
tarse aos novos tempos. Neste
senso, Barreiro amósase máis es-
ceptico e non ve o BNG á fronte
da Xunta. Para el, o seguinte pa-
so está en ter “máis forza” para
“poder elixir” nun goberno de
coalición co PSdeG.♦
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Os analistas non coinciden cos líderes do Bloque na súa visión da organización

O futuro do BNG 25 anos despois

O fallo
dos xoguetes
non era culpa
dos chineses
El País (26 de setembro) dedi-
ca un dos seus editoriais á pro-
dución defectuosa de xoguetes,
de a pouco denunciada. “Errar
é humano e rectificar de sabios.
Non embargante o mal está fei-
to e a desconfianza do consu-
midor non será tan fácil que de-
sapareza. A compañía xoguetei-
ra americana Mattel tardou
máis de un mes en asumir a res-
ponsabilidade na produción de-
fectuosa dalgúns dos seus arti-
gos, despois de que en agosto
culpase a China do caso. Mattel
viuse obrigada a retirar o mes
pasado 21 millóns de xoguetes
tras detectarse problemas de

deficiencia de seguridade e ca-
lidade. O contratista chinés si-
nalara que en absoluto a culpa
viña do seu país. Non embar-
gante, o escándalo derivou no
suicidio do director da empresa
asiática e na detención doutras
catro persoas que presuntamen-
te  subministraran pintura de
mala calidade. O problema, se-
gundo se soubo máis tarde, non
residía na pintura, senón máis
ben na ineficaz suxeción de
imáns nos xoguetes. Mattel
viuse obrigada a pedir discul-
pas publicamente e a recoñecer
que o erro procedía dun mal de-
seño (…). O xigante asiático,
ao que os expertos prognosti-
can unha posición de rivalidade
con Estados Unidos na prima-
cía do comercio mundial a me-
tade do presente século, é xa o
primeiro fabricante mundial
non só de xoguetes, senón ta-
mén dunha ampla gama de pro-
dutos electrónicos”.♦

Suárez,
o Estatuto
galego e a
ignorancia
de xornalistas e
intelectuais 
O ABC (23 de setembro) publi-
ca unha entrevista inédita (reali-
zada en 1980) con Adolfo Suá-
rez, co gallo do seu 75 aniversa-
rio. Nun fragmento, o ex presi-
dente refírese ao descoñece-
mento dos intelectuais do pro-
xecto de Estatuto galego pro-
posto e que fora cualificado co-
mo o do “aldraxe”. “Noto que
algúns xornalistas non intentan
obter os datos necesarios para
facer unha información exacta.
Falei de autonomías cun grupo

de xornalistas. E díxenlles: vos-
tedes danse de conta de que des-
prestixiaron totalmente o estatu-
go galego? Pregúntolles: leuno
algún de vostedes? E non… Le-
ron vostedes o título octavo da
Constitución?… E non. E máis:
reuninme cos intelectuais gale-

gos que criticaran o Esta-
tuto de Galicia. Chamei-
nos reservadamente.
Convideinos a almorzar.
Fun co estatuto e púxeno
enriba da mesa: “Señores,
imor mirar artigo por arti-
go onde está a ofensa a
Galicia…” ¡E confesá-
ronme que non o leran!…
Cando todos eles se ma-
nifestaran publicamente
en contra… Só porque
Alfonso Guerra dixera
que aquelo era unha ofen-
sa a Galiza. E Fraga di-
xera que aquelo era unha
ofensa a Galiza… Así
que funcionaban simple-

mente polo ruído do tam-tam da
selva. Eu repito de cote que en
España está a ocorrer un fenó-
meno moi grave: as cousas en-
tran polo ouvido, expúlsanse
pola boca e non pasan nunca
polo cerebro… case nunca pola
reflexión previa”.♦

XURXO SALGADO
Hai xa 25 anos que a UPG, parte do PSG e un nutrido grupo de
independentes decidiron aparcar as súas diferenzas políticas
para fundirse nunha nova organización. Foi o 26 de setembro
de 1982, nunha histórica asemblea que tivo lugar en Riazor.
Nacía entón o BNG, unha fronte de partidos,  aínda que con
maioría de independentes, que, co paso do tempo, conseguía in-
tegrar practicamente todo o espectro nacionalista coa incorpora-
ción do PNG-PG (1992), Inzar (1993) e Unidade Galega (1995).

Constitución do BNG en Riazor o 26 de setembro de 1982.



“Vostede coñecía directa ou in-
directamente as fitas gravadas
ilegalmente antes de que saísen
publicadas?”. Con esta pregun-
ta, o líder da oposición, Alberte
Núñez Feixóo, pediu responsa-
bilidades ao presidente galego.
Pero non houbo resposta. Tou-
riño limitouse a destacar a
“independencia” económica,
informativa e política do ente
público ante as reclamacións
do presidente do PPdeG para
que destitúa o director de infor-
mativos da TVG, Roberto Cid,
por estas escoitas.

“Hai pleno respecto á auto-
nomía, independencia e plurali-
dade dos medios públicos e non
podo destituír a quen non no-
meei porque os tempos de no-
meamento a dedo pasaron á
historia”, subliñou. Así, desta-
cou a independencia política na
programación televisiva e puxo
como exemplo os debates na
TVG dos que dixo que son
emitidos en horas de máxima
audiencia. Tamén destacou
que, á diferenza da época de
Manuel Fraga, a televisión xa
non está supeditada a “intereses
extraempresariais cando se en-
comendaban os programas a
productores amigos do PP”.

Unhas argumentacións que
non aceptou Feixóo quen volveu
falar de “Teletouriño” e “Televi-
sión Dixital Touriño” para refe-
rirse á TVG e á TDT, respectiva-
mente. Así, e citando unha infor-
mación de A Nosa Terra, subli-
ñou que o Goberno galego afron-
ta un “watergate galego”. Por iso,
reclamou que se lle devolva a
pluralidade ao ente público e ins-
tou a Touriño a cesar a Roberto

Cid “de xeito inmediato” por
consideralo responsábel último
destas escoitas. E tamén lle pediu
que inicie unha investigación ur-
xente na TVG e que se consensúe
o nomeamento do director xeral
da CRTVG para este Nadal. Nin-
gunha destas peticións foron
atendidas polo presidente galego.

Tren de cercanías

Durante a sesión de control ao
goberno, Pérez Touriño tamén
reclamou de Fomento a crea-
ción “inmediata” dunha rede fe-
rroviaria de cercanías, especial-
mente, entre A Coruña e Ferrol
e Vigo e Pontevedra cuxa xes-
tión transferiría, posteriormen-

te, á Xunta. Deste xeito, asegu-
rou, poderíase definir e garantir
trens cada 20 minutos en horas
punta e de 30 minutos, no resto.

Así, e ante as preguntas dos
portavoces parlamentarios do
BNG e do PSdeG, Carlos Ay-
merich e Ismael Rego, respecti-
vamente, o xefe do Executivo
Galego subliñou que no 2008
producirase un “cambio subs-
tancial” nesta materia coa crea-
ción dun consorcio de transpor-
tes que coordinará frecuencias
horarias e garantirá a inter-
modalidade. Ademais, compro-
meteuse á posta en marcha dun
billete único e á definición de
zonas de transporte polas que
viaxar cun mesmo billete.♦
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Latexos

Unha
novela case
perfecta
X.L. FRANCO GRANDE

Cando un le trescentas
páxinas dunha novela, e
o fai dunha sentada,

penso que é un bo síntoma.
Porque moi poucas veces nos
ocorre. “Case perfecto” é a úl-
tima novela, por agora, de
Marina Mayoral. As súas tres-
centas páxinas, golosamente
lidas, penso que integran unha
moi boa novela, case perfecta,
por xogar co título da mesma
e por non querer pasar por
esaxerado se retiro o
adverbio. E non quero esaxe-
rar senón sinalar o que, ao
meu ver, hai na novela.

O tema é un crime case
perfecto. A narradora escribe
a un fillo falándolle por
miúdo das circunstancias que
rodearon a morte do seu  pai
para convencelo de que ela
non foi e que deixe de pensar
algo tan desavido: unha cousa
é a lóxica e outra a realidade,
que case nunca é lóxica. E
aquí é onde Marina fai gala
da súa mestría de narradora
segura e xa moi experimenta-
da. Porque ten que estar cami-
ñando sempre polo gume que
separa a lóxica da realidade. E
tratando un tema que conta
con moi nobres tradicións, sen
incorrer nunca no risco do co-
ñecido ou sabido –un non pe-
queno logro.

¿E cál é nesta novela a re-
alidade? Que non é a narrado-
ra a autora do crime, por lóxi-
co que ao fillo lle pareza o
contrario. Pero o autor ou au-
tora verdadeiros constitúen a
realidade que nos interesa me-
nos. Por paradoxal que seme-
lle que a narradora non sexa a
autora do crime, aínda que o
pareza, prodúcenos máis
impacto que a sospeita sobre
a autoría real do mesmo, e
que só ao remate da narración
coñecemos con seguridade.

O desenvolvemento desa
trama préstase moi ben para
que Marina luza as súas reco-
ñecidas capacidades de narra-
dora segura e precisa: precisa
aínda cando narre sobre
situacións tan escorregadizas
como os sentimentos de cul-
pabilidade, as sospeitas, as
ambigüidades psicolóxicas,
nas que sabe moverse e afon-
dar, e comunicalas ao lector
con interese, claridade e
coherencia. E cun ritmo moi
ben dosificado en toda a
narración, suxerindo e non
dicindo, dando a entender,
abrindo posibilidades. 

Escrita nunha prosa áxil,
diáfana, precisa e concisa, to-
do axuda a que a lectura des-
ta novela se poida facer dun-
ha sentada, non obstante as
súas trescentas páxinas. E
que poidamos manter acesa a
nosa atención ao longo delas.
O certo é que isto non
acostuma suceder nas cousas
que se adoitan escribir nestes
tempos.♦

Feixóo pide a dimisión do director de informativos

Touriño defende a TVG e descarta
destitucións polo ‘caso Losada’

Por outra banda, a Cámara gale-
ga aprobou, cos votos favorá-
beis do PSdeG e BNG e a abs-
tención do PPdeG, unha propo-
sición non de lei que fai xustiza
ás reclamacións do colectivo
dos transexuais e que insta ao
Goberno central a incluír nas
prestacións da rede sanitaria pú-
blica as intervencións cirúrxicas
e o tratamento necesario para a
reasignación de sexo.

A iniciativa orixinal do
BNG demandaba a creación
dunha unidade interdisciplinar

no sistema sanitario público de
Galicia que incluíse tratamento
“psicolóxico, endócrino, cirúr-
xico e psicoterapéutico para
que no Sergas se realice todo o
proceso para a reasignación de
sexo”. Non embargante, nunha
transacción co PSdeG, a propo-
sición final obviou esta recla-
mación e pediu que este servi-
zo recaia no sistema sanitario
español.

Por outra banda, os grupos
do bipartito votaron en contra
doutra iniciativa do PPdeG

que reclamaba o cumprimento
da Lei de Símbolos de Galicia
para que en todos os edificios
oficiais figuren as bandeiras
española e galega. Unha pro-
posta que deu lugar a un cru-
zamento de acusacións entre
os grupos parlamentarios. Así,
os populares aseguraron que
os nacionalismos son “retró-
grados, cavernícolas e reaccio-
narios”, mentres que socialis-
tas e nacionalistas acusaron a
estes de “rancios e centralistas
españois”.♦

Operacións de cambio de sexo

XURXO SALGADO
O presidente da Xunta non sabe ou non quere contestar sobre as
responsabilidades das supostas gravacións ilegais da TVG ao ex se-
cretario xeral e de Relacións Institucionais, Antón Losada, e des-
cartou destitucións por estes feitos. Emilio Pérez Touriño, duran-
te as preguntas de control ao goberno no Parlamento, limitou-
se a defender o “carácter plural” da televisión pública galega.

Alberte Núñez Feixóo.                                                                                                                                                                                                       A . G . N .



Precisamente, o nomeamento de
Xulio Fernández Mato como no-
vo secretario xeral de Relacións
Exteriores en substitución de
Santiago Gómez-Reino suporá o
impulso das relacións da Xunta
con Iberoamérica. Segundo fon-
tes socialistas consultadas por A
Nosa Terra, Matos é un “gran co-
ñecedor” da emigración galega
en Latinoamérica xa que exerceu
como conselleiro laboral da em-
baixada de España no Brasil. “O
seu perfil é moi bo porque é co-
ñecedor dos problemas laborais e
sociais dos emigrantes. Dende
logo é un plus para os nosos resi-
dentes ausentes”, aseguran.

Ademais da sede de Arxenti-
na, o Goberno galego traballa xa
na creación dunha nova sede en
Uruguai e non se descartan ou-
tras oficinas en Latinoamérica.
“Está claro que en cuestións eco-
nómicas a nosa relación está con
Europa pero hai outros elemen-
tos que pesan máis como son os
emigrantes. Esta xente segue
moi vinculada a Galicia, sobre
todo en Iberoamérica e isto vese
cando Touriño vai a Arxentina
ou Uruguai, que non é o mesmo

que vaia o presidente de La Rio-
ja ou Murcia”, recalcan.

En todo caso, Gómez-Reino
puntualiza que as delegacións da
Xunta non só se abrirán en países
latinoamericanos con importan-
tes comunidades galegas, senón
tamén en Europa porque servirán
como instrumento da “acción ex-
terior” do Goberno galego. “A
maior parte dos nosos intereses
políticos e económicos están en
Europa e se alguén quere cam-
biar esa realidade deséxolle unha
sorte extraordinaria porque nós
estamos nunha rede europea con
posibilidades de mercado moi
importantes. E isto non quere di-
cir que os mercados americanos
non sexan tamén atractivos”, ad-
virte. “As dúas visións non son
antagónicas. Galicia non pode
estar fóra do contexto de Europa
nin fóra de América porque debe-
mos ter voz nos dous sitios”, en-
gade Porteiro.

Críticas do PPdeG

Porén, para o PPdeG a decisión
de abrir unha oficina da Xunta
en Buenos Aires a seis meses

dunhas eleccións xerais ten “cla-
ros tintes electoralistas”. Así o
cre o coordinador de Emigración
dos populares, Xosé Castelao
Bragaña, quen apunta que a
Xunta se involucrou con Améri-
ca Latina porque “ten máis fácil”
a captación do voto entre os resi-
dentes ausentes. “A política en
América ten máis achegamento á
xente e se explota máis, algo que
non pasa en Eu-
ropa”, asegura
quen coñece ben
esta realidade
pois foi emigran-
te na Arxentina.

Bragaña ase-
gura que a apertu-
ra desta delega-
ción forma parte
dunha “operación
medida” da Xunta
e do goberno cen-
tral. Así, lembra
que tanto Porteiro
coma o actual em-
baixador na Ar-
xentina foron vi-
cepresidenta e pre-
sidente, respectivamente, da Comi-
sión de Exteriores do Congreso e
tiñan moitos contactos na emigra-
ción. “Van onde hai máis galegos,
máis españois e máis intereses em-
presariais. Por algo será”, sinala.

Pero nin PSdeG nin BNG
comparten esta visión. “Nos ca-
tro anos que dura unha lexislatu-
ra hai moitos momentos electo-
rais e non é esa a intención da

Xunta nin tampouco a miña vo-
cación. Non me gratificaría nada
esta experiencia”, aclara Portei-
ro, quen tamén estivo emigrada
en Cuba sendo nena. Así, precisa
que esta delegación tentará con-
figurarse coma unha “liña quen-
te” entre Galiza e os seus emi-
grantes cun papel netamente ins-
titucional. Tamén Gómez-Reino
defende este sistema para repre-

sentar os intere-
ses de Galicia no
resto do mundo
en contraposición
ás “oficinas dele-
gadas” creadas
polo PPdeG.

Tanto Gómez-
Reino como Por-
teiro lembran que
o decreto de crea-
ción da sede de
Arxentina é de
xullo de 2006 e
non ten nada a ver
coas eleccións.
Pola súa banda, a
responsábel da
Comisión de Emi-

gración do BNG, Ana Miranda
critica o PPdeG por prenteder
agora “ser a salvagarda da despo-
litización”, cando foi o “máximo
expoñente do nepotismo e da ma-
nipulación da diáspora con fins
electorais”. A nacionalista asegu-
ra que esta sede suporá unha
“oportunidade excelente de exer-
cer funcións de paradiplomacia
en todos os eidos”.♦
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nas aulas
X.M. SARILLE

Arecente agresión do
pai dun alumno a un
mestre acendeu as

alarmas sobre a convivencia
no ensino. Durante o curso
pasado eran frecuentes
noticias deste tipo nos
medios de información. Son
moi socorridas para os
xornalistas. Tanto a
elaboración como a análise
redúcense a un relato
anecdótico e ademais os con-
sumidores teñen preferencia
por elas.

Eu coido que non hai un
problema especial nas aulas.
Nun colectivo de varios
millóns de persoas, como o
do ensino no Estado Español,
é lóxico que haxa incidentes
todas as semanas, sen que iso
indique un deterioro grave. Se
a prensa escollese o segmento
dos oficinistas, que deben ser
tamén varios millóns, talvez
non saíse unha porcentaxe
menor de incidentes. 

O ensino é diferente,
dirán vostedes, porque é o
ámbito de formación e de ad-
quisición de virtudes, entre
as cales non están
precisamente a violencia nin
as ameazas. Estamos de
acordo, pero temos que
concordar tamén en que non
son o mesmo rapaces de dez
anos, ou de quince que os
oficinistas adultos que xa de-
ben saber comportarse. É di-
cir, que non hai nada de raro
en que dous mocosos teñan
un mal encontro, que excep-
cionalmente se arreen ou que
dean unha mala resposta. 

O ensino primario e
secundario ten as súas
peculiaridades, entre as que
desde logo non figura a
chegada dun pai que che rom-
pa os dentes, mais si que os
rapaces saquen os pés do zoco
de vez en cando. Vai no soldo
e trátase precisamente de que
o educador rectifique esas
condutas, non de que chame á
policía como se fosen
delincuentes. Aquí é onde nos
atopamos cunha certa concep-
ción naïf do ensino, segundo a
cal a autoridade non ten cabi-
da nas aulas. Mais os profeso-
res deben ter autoridade e
exercela axeitadamente. É un-
ha cualidade do oficio e
exceptuando os casos
especiais de inadaptación gra-
ve, os conflitos deben afronta-
los os docentes. Quen non é
capaz de  facelo non serve pa-
ra ensinar nestes graos. 

Unha falsa crenza atribúe
novas enfermidades,
derivadas da relación cos
alumnos. Mais todos lembra-
mos o profesor depresivo e
tamén o pusilánime do que
nos burlábamos cruelmente,
sen compaixón. Daquela eses
sufrimentos non estaban cla-
sificados nin conceptuados
con nomes e sintomatoloxías
precisas. Esa é a única
diferenza. Tampouco os
traballadores padecían
mobbing, e vaia se o había.♦

O PP advirte ‘electoralismo’ na apertura da sede bonaerense

A Xunta estreita o contacto
cos emigrantes en Latinoamerica
con novas delegacións

A deputada no Congreso María Xosé Porteiro dirixirá a oficina bonaerense.                                                                                                                                      A . G . N .

XURXO SALGADO
A apertura o 6 de outubro por parte do presidente da Xunta da
primeira Delegación da Xunta na Arxentina marca o inicio dunha
nova política do Goberno galego na súa relación cos emigrantes.
Esta oficina, que dirixirá a deputada no Congreso María Xosé Por-
teiro, será a primeira de varias máis localizadas, principalmen-
te, no continente americano, que teñen como obxectivo “atender
os cidadáns e incrementar as relacións económicas e culturais”.

As delegacións

non só se abrirán

en países

americanos senón

tamén en Europa

como instrumento

da “acción exterior”

do Goberno galego.



Cales son as funcións do orga-
nismo que preside?

As funcións básicas son o
control da produción e a promo-
ción. Temos un regulamento
que manda sobre as variedades
que se poden cultivar ou o ren-
demento por hectárea. Para iso
ten que haber inspeccións in si-
tu e precisamos medios. Agora
estamos con 25 veedores do
consello que controlan cada
quilo de uva que entra nas ade-
gas e, se acaso entra uva sen vi-
sar a bodega ten un problema,
porque non pode garantir que o
que produce é Ribeiro. O con-
trol directo no mercado é máis
complicado polo reparto de
transferencias, tanto en Galiza
(Consumo, Medio Rural, Eco-
nomía...) como no exterior pola
división das competencias auto-
nómicas. ¿De que vale que con-
trolemos a etiquetaxe polo miu-
do se non podo ver, por exem-
plo, o que se fai en Burgos? Hai
que conseguir que a denomina-
ción de orixe esteña protexida
universalmente, e cando menos
termos capacidade de inspec-
ción directa no Estado.

Cales son as variedades ad-
mitidas para facer viño do Ri-
beiro?

Están pormenorizadas no re-
gulamento. Para os brancos as
autorizadas son treixadura, alba-
riño, godello, palomino, loureira,
torrontés, albilla e macabeo; e
nos tintos caíño, brancellao,
mencía, ferrón, sousón, tempra-
nillo e garnacha.

A quen ampara a denomi-
nación de orixe (DO)?

O consello ampara a todos os
que teñen os seus viñedos e a súa
adega inscritos
na DO, indepen-
dentemente da
súa dimensión. A
entrada é volun-
taria, pero só po-
demos amparar e
entregar etiquetas
pertencendo á
Denominación de
Orixe, o que lle
garante aos viti-
cultores que os
seus viños teñen
diante do merca-
do o aval de estar producidos se-
guindo as normas do regulamen-
to.

Como é o reparto de produ-
ción entre grandes e peque-
nos?

Son máis de 5.000 os viticul-
tores inscritos, pero moitos deles
teñen o viño como complemento
doutra actividade profesional.
Todo o que fagamos por mello-
rar a imaxe do viño permitiranos
aumentar o prezo e estimular á
xente para manter a produción,
porque a viña non podes traba-
llala un ano e despois deixala se-
gundo vaian os prezos. Hai unha
figura que é a adega de colleitei-
ro, que reune a persoas con ade-
gas e uvas propias até un límite
máximo de 60.000 litros. A partir
desa cantidade xa es considerado
industrial. No Ribeiro hai 30
adegas industriais e 80 de collei-
teiro, pero en volume de viño o
90% faise nas industriais, dun to-
tal de producción que varía entre
os 12 e os 14 millóns de litros
anuais.

A idea de que é mellor o vi-
ño dos pequenas adegas é real?

Non me gosta ese mito por-
que ao amparo del medran os

espabilados. Unha cousa é o va-
lor ou aprezo que o consumidor
lle teña á adega pequena, pero a
calidade non se mide polo en-
canto do pequeno, senón que o
viño cumpra unhas caracterís-
ticas determinadas. Se falamos
do Ribeiro, ten que ser un viño
de aroma franco, frutal, típico
das variedades de aquí, cunha
boca lixeira e equilibrada, cun-
ha presentación elegante… E
iso é o que valora o consumidor,
por enriba de que sexa grande
ou pequena a adega. 

Hai marxe de innovación?
Hai que ser conscentes da no-

sa posición. Temos unha boas
cualidades naturais para a produ-
ción de viño, pero a nosa dimen-
sión é mínima. Miremos para on-
de miremos sempre temos moito
que aprender. Hai zonas con
máis tradición tanto de cultivar,
como de elaborar e con máis ex-
periencia comercializadora. Fa-
cemos as cousas aceptabelmente
ben, sobretodo se o comparamos
con tempo atrás, pero temos
moito camiño por andar.

En que debemos mellorar
con máis urxencia?

Podemos mellorar moitisimo
na viticultura. No Ribeiro o me-
llor que temos é a historia e a xe-
ografía dos viñedos e das terras,
que acreditan que sempre deron
bos viños e tamén que a elabora-
ción está á altura dos mellores
niveis do mundo e coa mellor
tecnoloxía. A viticultura ten que
mellorar, contamos con varieda-
des moi produtivas non autócto-
nas e pouco adecuadas; tamén
falla a mentalidade do viticultor,
que se degradou co tempo. Can-
do eu era rapaz vendimábase

cando a uva esta-
ba no seu mellor
ponto e seleccio-
nábase. Hoxe co-
mo se recolle pa-
ra levar ás adegas
esa mentalidade
transformouse e
case só pensan en
cortar o acio e
que llo leven, te-
ña a graduación
que teña. A culpa
tamén é da adega
que non esixe

abondo. Ese orgullo do viticul-
tor, con fachenda da súa demar-
cación, hai que recuperala. Nos
últimos trinta anos perdeuse cri-
terio porque á xente pedíanselle
quilos e non se primaba a calida-
de da uva. A adega ten que pen-
sar en facer algo máis que viños
aceptábeis, debe procurar calida-
de e pedirlla ao viticultor, facer
elaboracións especiais, arriscar
máis e, sobre todo, aprender a
promocionar e a vender.

E como estimular esa maior
conciencia?

O mecanismo mellor é a esi-
xencia dos elaboradores e que o
arco de prezos sexa máis dife-
rencial, que ofrezan máis por
mellor uva. A oscilación debía
ser maior, porque hoxe hai uvas
que se poderían pagar a 3 euros
por quilo e outras non valen nin
dez céntimos. Sen embargo o
abano é de 1,50 euros a 20 cén-
timos. Ese cambio de prezos es-
timularía o viticultor para con-
seguir un produto mellor. E
ademais a diferenza de calidade
entre unhas uvas e outras é
enorme e as de boa calidade
permitirían facer viños de 5 e 6
euros a botella.♦
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‘Temos boas

calidades naturais

para a produción

de viño pero

a nosa dimensión

é mínima”

Presidente Consello Regulador do Ribeiro

Lois Anxo Rodríguez
‘Hai que mellorar a viticultura

se queremos que suban os prezos’

XAN CARBALLA

A vendima no Ribeiro está no seu momento álxido. Lois Anxo Ro-
dríguez é, desde xullo, o novo presidente do Consello Regulador do
Ribeiro, o máis veterano organismo das denominacións de orixe dos
viños galegos. Rodríguez asegura que “o Ribeiro precisa aumen-
tar a súa capacidade no mercado e para iso temos que mellorar a
viticultura e facer un viño de máis calidade que mellore os prezos”.

X.
C

.



PERFECTO CONDE
O crime do Troula de Vilanova
foi escusa perfecta para botar
a voar a imaxinación: vendet-
tas polo narcotráfico, violencia
entre cuadrillas, marxinación
social… En realidade, unha
mala hora e unha mestura fa-
tal de cansazo, alcol e ira levou
á morte a Christian Willisch.

Durante dúas semanas non se
falou doutra cousa na Illa da
Arousa. Christian Willisch Diz,
un rapaz de 18 anos, morreu
acoitelado por un mozo de Vila-
nova da Arousa ás sete da mañá
do sábado 15 de setembro. O
suposto culpábel do crime, oco-
rrido no café bar Troula de Vila-
navoa de Arousa, Antonio Pou-
so Aydo, e dous amigos que o
acompañaban e que participa-
ron na liorta, entregáronse vo-
luntariamente á Garda Civil ca-
tro días despois. Dende había
moito tempo non se rexistraba
un feito desta natureza na illa.

Pasada a primeira metade do
século XIX chegou á que daquela
era unha illa escasamente comu-
nicada co continente un alemán
que lle deu orixe á saga familiar
que xa vai na quinta xeración á
que pertencía o rapaz que atopou
a morte despois dunha noite de
diversión xuvenil que empezara
na illa e rematou en Vilanova. Foi
precisamente un ascendente deste

mozo, Oscar Willisch, o que
montou o primeiro xerador eléc-
trico que houbo na illa, mandado
instalar por outro inmigrante que
chegou a esta terra, o catalán Ma-
nuel Goday, creador dunha das
primeiras industrias de salga de
peixe que houbo en Galiza e que
funcionou durante moito tempo
na Illa da Arousa.

Os Willisch tiveron sempre
un pequeno taller mecánico, o
Taller do Alemán, que era como
lle chamaban os lugareños, até
que o pai de Christian enfermou
hai algúns anos e tivo que parar
de traballar. O rapaz morto en
Vilanova abandonara os estudos

e traballaba na pesca de arrastre.
A súa avoa Dolores Folgar, mes-
tra de profesión, foi concelleira
socialista na illa e toda a familia
é moi coñecida a apreciada nes-
te lugar do mar de Arousa.

Na noite do crime, os en-
frontamentos entre as cuadrillas
de Christian Willisch e do seu
agresor empezaron na discoteca
Ilusión, que está xusto á entrada
da ponte que comunica a illa
con Vilanova. Tiveron alí unha
discusión na que Antonio Pou-
so, coñecido polo alcume de O
Cuco, empuñou unha pistola de
ar comprimido coa que encarou
un dos illeiros. Este feito moti-

vou a intervención dunha pare-
lla da Garda Civil, que lle reti-
rou a pistola ao Cuco sen tomar
ningunha outra medida.

A morte agardábao no Troula

Horas despois, cando xa ían ser
as 7 da mañá, Christian e os seus
amigos chegaron ao Troula, un
bar de Vilanova que abre sobre as
5 da madrugada
para despachar
enormes bocadi-
llos, que son ser-
vidos nas mesas e
na barra acompa-
ñados dun coitelo
para que o cliente
poida cortalos en
anacos. É un local
moi frecuentado
pola mocidade de
toda a bisbarra,
que acode a el pa-
ra repoñer as for-
zas da longa es-
morga que trans-
corre polos pubs e discotecas da
redonda e mesmo, ás veces, de
Sanxenxo e Portonovo.

Agora nese bar non queren
nin ouvir falar de xornalistas. “O
patrón xa tivo que botar de aquí
a varios porque non paraban de
dar a lata”, díxonos a camareira
que nos serviu unha tónica. A
noite do crime o bar estaba cheo
de xente. O Cuco, acompañado

por outros dous da súa cuadrilla
atopou a Christian na barra e re-
touno a que saíse fóra con el. An-
tes de encamiñarse á pequena
praza que hai entre o bar e a igre-
xa, procurou un dos coitelos que
estaban nas mesas para cortar os
bocadillos. Case non houbo cru-
zamento de palabras. Foi todo
moi rápido. O Cuco fundiu o
coitelo no corpo do seu rival e

Christian caeu
morto cando re-
gresaba ao bar pe-
dindo auxilio.

O suceso im-
presionou enor-
mente os habitan-
tes da illa pero ta-
mén os de todo o
Salnés. Pronto
empezou a conxe-
turarse sobre o
que podía haber
tras un crime tan
chamativo. Anto-
nio Pouso, O Cu-
co, natural da Pan-

trigueira, é pai dun fillo e traba-
llaba de albanel. Da súa parro-
quia, a de Caleiro, procede un dos
que o acompañaban, Roberto Mi-
llán Mariño, alcumado Pello. Os
dous xa tiñan sona de persoas
conflitivas pero non participaran
antes de agora en feitos criminais.
O outro detido con eles, Abraham
Rei Alonso, tamén formaba parte
da súa cuadrilla habitual.♦
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Nin vinganza nin violencia entre cuadrillas no crime de Arousa

A mala hora de Christian Willisch

Nos días que seguiron ao cri-
me, houbo opinións para todos
os gustos. Chegouse mesmo a
falar da suposta existencia de
rivalidades entre cuadrillas de
mozos da illa e de Vilanova ou
da posibilidade de que empe-
zase a haber vendettas por ne-
gocios ilegais. Despois de visi-
tar os dous concellos afectados
e de falar con moita xente, non
parece que sexa esa a correcta
interpretación do dramático su-
ceso. Tanto Uxío Otero, pri-
meiro tenente alcalde e conce-
lleiro de Urbanismo, socialista,

coma o único concelleiro na-
cionalista que hai na illa, Car-
los Otero, coinciden ao asegu-
raren que o crime colleu a to-
dos por sorpresa. “Foi un golpe
de mala sorte. Nisto non hai
nin cuadrillas organizadas nin
nada”, díxonos Uxío Otero.

Carlos Otero non ten tan
claro que non haxa cuadrillas
nas dúas beiras da zona. Mós-
trase preocupado polos actuais
hábitos da mocidade cando in-
terpreta que “hai un problema
social grave que se nos está in-
do das mans”. Refírese a que “a

xente nova perdeu moitísimos
valores e agora pasan cousas
que non pasaban até hai pou-
co”. Conta, por exemplo, que
aínda na semana pasada na zona
illeira do Vao foron arrincadas
máis de 50 árbores, que os con-
tedores de lixo e as papeleiras
aparecen decote esnaquizados e
que hai algunha mostra que non
se corresponde cunha convi-
vencia civilizada e pacífica.

Outro veciño da illa contou-
nos, como mostra disto, o caso
dun rapaz que acostumaba ir
cos amigos á casa da súa avoa

para lle berrar que a ían matar.
Foi reprendido e castigado polo
seu pai e cando lle foi levanta-
da a punición, volveu repetir a
fazaña. Na illa, por exemplo,
hai outro rapazote, alcumado O
Ninja que xa é famoso polas
súas falcatruadas.

Carlos Otero opina rotun-
damente que entre a xente da
illa e a de Vilanova non hai ho-
xe ningún tipo de rivalidade
que poida estar influíndo no
comportamento da mocidade.
“Iso foise diluíndo coa posta en
funcionamento da ponte. Ago-

ra moitos mozos de aquí teñen
amizades alá e viceversa. O
que hai aínda é algunha dispu-
ta institucional por mor da ilu-
minación da ponte, xa que a
metade lle corresponde a Vila-
nova, que a ten moitas veces
apagada”, explica.

O concelleiro nacionalista
móstrase, porén, algo preocupa-
do polo que aínda poida pasar.
“Os mozos agora manexan car-
tos, gastan en roupa, teléfonos
móbiles e bebida. Ás veces te-
ñen máis do que saben apreciar.
Algúns consomen droga”.♦

Unha comarca con problemas de integración xuvenil

A tirapuxa inicial que levaría ao crime do bar Troula tivo lugar na discoteca Fusión.                                                                                                                                                       Reportaxe Grá fica: P. C O N DE

Christian Willisch Diz era veciño da Arousa.

Christian e os seus

chegaron ao Troula,

un bar que

despacha enormes

bocadillos,

que son servidos

acompañados

dun coitelo.
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25 anos
XESÚS VEIGA

OBNG está de
aniversario. 25 anos
de vida son poucos

se os medimos cos
parámetros que se utilizan
habitualmente nos estudos
históricos. Pero son moitos
se contabilizamos o volume
e o significado dos cambios
sociais operados dende o
1982.

Obviamente, a
organización nacionalista é
filla dun tempo e dun lugar
determinados. Naceu a partir
das forzas xurdidas 20 anos
antes e ampliou a súa
pluralidade interna no seo
dun corpo social concreto,
dotado de evidentes
potencialidades e de
coñecidas limitacións. Pero
tamén foi unha ferramenta
que desenvolveu unha vida
propia e que contribuíu
decisivamente á
consolidación dun
movemento de afirmación
nacional conformado por
valores e propostas capaces
de sintonizar con amplos
sectores da sociedade galega.

As fortalezas e as
debilidades do nacionalismo
galego creado na segunda
metade do século XX
seguen sendo obxecto de
interesantes tratamentos
analíticos por parte de
diversos investigadores.
Serán necesarios máis
traballos, e seguramente
máis distancia temporal
para dispor dun
coñecemento mais
contrastado e dunha
avaliación máis madura
sobre as expresións políticas
e organizativas que tiveron
presenza nos últimos 40
anos de vida colectiva.

O BNG de hoxe,
instalado por primeira vez
no goberno da Xunta e
administrando a maior dose
de poder institucional dende
o seu nacemento, deberá
enfrontar unha escolla
básica para a súa andaina
futura: ou enguedellarse
nunha confrontación interna
a respecto de quen son os
depositarios auténticos do
patrimonio (ideolóxico,
político, orgánico...)
nacionalista ou promover a
construción dun
instrumento organizativo
que sexa quen de activar e
conectar cos movementos
transformadores presentes
na sociedade galega. O
primeiro camiño leva ao
coñecido deserto
autodestrutivo. A outra é a
única opción capaz de crear
o clima de ilusión
participativa requirido por
unha tarefa de semellante
envergadura. Se o BNG non
acerta nesta encrucillada,
pode formar parte, ao
mesmo tempo, da solución e
do problema.♦

Durante a pasada precampaña
electoral, o daquela presidente
da Autoridade Portuaria de Vi-
go e candidato do PSOE á al-
caldía desa cidade, Abel Ca-
ballero, presentou un ambicio-
so proxecto de reforma do
porto que asinou o arquitecto
Jean Nouvel e que custou
450.000 euros. Coincidindo
coa precampaña, Caballero ta-
mén publicou na prensa local
varios anuncios a cor que ocu-
paban dúas páxinas e que con-
taban co logotipo da Autorida-
de Portuaria. Eses anuncios
eran unha representación do
proxecto de Jean Nouvel. En
conxunto Corina Porro esti-
mou en un millón de euros os
gastos de Abel Caballero en
publicidade mentres dirixiu o
porto, “650 mil en propagan-
da”, afirmou en rolda de pren-
sa o 26 de setembro.

O proxecto de Nouvel era o
deseño que o alcaldábel socia-
lista tiña para a fronte marítima
da cidade de Vigo e esa a súa
principal baza electoral, segun-
do el mesmo asegurou.

Pasados varios meses da
campaña, tras a chegada de
Abel Caballero á alcaldía de
Vigo e o seu abandono do pos-
to de presidente da Autoridade
Portuaria, o novo máximo res-
ponsábel desta institución,
Xesús Paz, indicou que o pro-
xecto de Nouvel era unha boa
idea, mais non un auténtico
proxecto. Paz tamén afirmou
que é de difícil execución,
anunciou que gardará o pro-
xecto nun caixón e asegurou

que se limitará a pagar os
450.000 euros que estaban
destinados ao gañador do pro-
xecto presentado ao concurso
convocado por Caballero.

A sucesión dos feitos le-
vou á anterior alcaldesa de Vi-
go e xefa da oposición, Corina
Porro (PP), a cualificar de “es-
cándalo” a iniciativa de Abel
Caballero. Para a portavoz do
Partido Popular as declara-
cións do actual presidente da
Autoridade Portuaria poñen
de manifesto a “verdadeira”
natureza do proxecto de Caba-
llero e o seu carácter “propa-
gandístico”. Por esta razón,
Porro suxeriu que Caballero
fixo a súa campaña electoral
empregando cartos públicos,
unha cantidade que, ademais,
é moi superior ao que permite
a lei electoral.♦

O novo presidente da Autoridade Portuaria de Vigo
desbota o proxecto de Nouvel

Caballero, unha campaña electoral
de medio millón de euros, di Porro

H. VIXANDE
O proxecto que promoveu durante a precampaña electo-
ral das municipais Abel Caballero para construír no por-
to de Vigo non era máis que “propagandístico”. A suxes-
tión partiu do novo presidente do porto vigués, pero Co-
rina Porro formulouna con toda claridade acusando ao
PSOE de empregar o proxecto para facer a súa campaña.

A portavoz da oposición muni-
cipal en Vigo aproveitou o
cumprimento dos primeiros
cen días de goberno municipal
bipartito, PSOE-BNG, para
denunciar o parón no que se
atopa esta cidade. Porro tamén
criticou os orzamentos do Es-
tado para Vigo e subliñou que
só hai unha partida importan-
te: os oitenta millóns de euros
para a depuradora. A portavoz
popular criticou, por outra
parte, a falta de investimentos
no porto e amosou a súa preo-

cupación por unha partida de
tres millóns para unha obra en
Bouzas da que dixo non saber
en que consiste.

Se con anterioridade Porro
falara de parón na cidade de Vi-
go, a obra de tres millóns que
orzamentou para Bouzas é un
vello proxecto formulado por
varios colectivos veciñais e
sindicais xa hai sete anos que
fora concibido para evitar o
afogamento do porto sen nece-
sidade de facer novos aterra-
mentos na ría. Trátase da cons-

trución dun estacionamento en
altura para os coches dedicados
á exportación. Esta infraestru-
tura non só solucionaría os pro-
blemas de almacenaxe que ten
Citröen, senón que permitiría
atraer empresas que quixesen
empregar Vigo como platafor-
ma loxística de importación ou
exportación de automóbiles, xa
que o estacionamento en altura
podería triplicar a actual super-
ficie de embarque da terminal
portuaria de Bouzas.

A obra que agora proxectan

os orzamentos, propuxérase en
tempos do goberno do Partido
Popular en Madrid e nin o exe-
cutivo de José María Aznar nin
o actual de José Luis Rodríguez
Zapatero quixeran asumir a ini-
ciativa. Durante parte deste pe-
ríodo, o actual alcalde de Vigo,
Abel Caballero, foi presidente
da Autoridade Portuaria e tam-
pouco pulou pola infraestrutu-
ra, xa que a súa opción era o
aumento dos aterramentos na
ría para ampliar a superficie
portuaria.♦

Despois de sete anos o Estado
sufraga o estacionamento en altura en Bouzas

A portavoz do PP no concello
de Vigo, Corina Porro, ironi-
zou sobre a presentación das
novas marquesiñas que se si-
tuarán nas paradas de autobu-
ses. “Debe ser a primeira vez
na historia de Vigo que se

inaugura unha marquesiña”,
dixo Corina Porro.

Tras a instalación das dúas
primeiras novas marquesiñas
(encargáronse 127), o alcalde
Abel Caballero (PSOE) acudiu
a visitalas, ao tempo que o con-

celleiro do Tráfico, Xulio Cal-
viño (PSOE) aproveitou para
criticar os materiais cos que es-
taban feitas, xa que o novo mo-
biliario  foi un encargo do ante-
rior equipo de goberno munici-
pal do Partido Popular.♦

O PP
repróchalle
ao PSOE
que inaugurase unha parada de autobús
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Orzamentos
CARLOS AYMERICH

Non. Os nacionalistas non nos conformamos apenas con
que Galiza, as súas infraestruturas e os seus cidadáns, sexan
ben tratados polo Estado. O noso horizonte político vai alén
de lograrmos nos orzamentos españois investimentos sufi-
cientes para pór en andamento os nosos camiños de ferro
ou de incrementarmos as pensións e os salarios percibidos
polos galegos. Non abonda. En realidade, os nacionalistas
traballamos para que sexan os poderes públicos de Galiza,
elixidos directamente polo noso pobo, os que planifiquen,
prioricen e xestionen os nosos recursos, os nosos investi-
mentos e as nosas infraestruturas. Por iso impulsamos e
participamos activamente na elaboración dun novo Estatu-
to que o veto do PP mantén, por en canto, paralisado. Por
iso reclamamos do goberno estatal a transferencia de novas
competencias, demorada polo de agora polas reticencias do
PSOE. E, en fin, tamén por iso os nacionalistas defendemos
a necesidade dun espazo galego de libre decisión. 

Quixeramos que non dependese do Estado decidir
cando e como vai ser desenvolvida a nosa rede ferrovia-
ria. Sobre todo porque temos xa unha longa experiencia

do que isto significa: que Galiza fique sempre para o fi-
nal. E así seguido para o resto das infraestruturas e dos
servizos que se han prestar sobre delas. Porén sería irres-
ponsábel que o BNG non utilizase a forza que os galegos
lle conferiron para, ao tempo que construír consciencia
nacional e sentar as bases dunha Galiza soberana, lograr
nos orzamentos estatais un-
has consignacións suficientes
para satisfacer, ben que sexa
parcialmente, as necesidades
e as demandas do noso país
aproveitando a tal fin todas as
oportunidades que se nos
apresenten.

Así o fixeron Castelao,
Otero e Alonso Ríos nas cortes
republicanas. E así o está a fa-
cer tamén o BNG e, singular-
mente, o seu portavoz no Con-
greso dos Deputados, Francis-
co Rodríguez. Non é por acaso
que desde o 2005, desde os
primeiros orzamentos apoia-
dos polo BNG, mellorase
susbtancialmente o tratamento que as contas estatais lle dan
a Galiza. É en boa parte grazas á súa perseveranza que dos
700 millóns de euros de investimento no 2004 (os últimos
orzamentos do PP) vaiamos superar os 2.000 millóns nos
orzamentos para o 2008, ainda á espera da tramitación par-
lamentar do proxecto apresentado o 25 de Setembro.

Porque Francisco Rodríguez foi quen de comprometer

o goberno español e de condicionar o apoio dos nacionalis-
tas galegos aos orzamentos nun documento asinado, en pre-
senza do ministro Pedro Solbes, co portavoz socialista no
Congreso a primeiros do mes que andamos. E o BNG con-
diciona o seu voto favorábel aos orzamentos a que ao fin da
negociación se poidan alcanzar os 2.000 millóns e a que no

2008 se inicien as obras no
treito Lubián-Ourense e A Co-
ruña-Ferrol da liña de alta ve-
locidade, a que se acometa a
saída sur de Vigo e se dote de
servizos ferroviarios de proxi-
midade os itinerarios entre Vi-
go e Pontevedra, entre Vilagar-
cía e Santiago e máis tamén
entre A Coruña, Betanzos e Fe-
rrol, para alén doutras actua-
cións como o acceso ferrovia-
rio ao porto exterior ferrolán
ou tamén, entre outros, o sane-
amento en Santiago e Vigo.

Pode pois Touriño apuntar-
se tantos que non lle correspon-
den e anunciar, como se fose

unha novidade, os logros arrincados polo BNG. Con todo, o
seu activismo renderíalle máis a Galiza se no canto de se pre-
ocupar por capitalizar o traballo do nacionalismo se esforza-
se por completalo e afianzalo. Ou é que acaso ousaría alguén
criticar o inquilino de Montepío por ter incrementado en 100
ou 200 millóns de euros máis os 2.000 millóns xa consegui-
dos por Francisco Rodríguez? Aínda está a tempo.♦

Acaba de ser presentada, a través
da Federación de Asociacións de
Veciños, a revisión do Plan Xeral
de Ordenación Municipal da Coru-
ña que corresponde levar a cabo na
presente lexislatura política e que
será obxecto da meirande atención
cidadá pola súa trascendencia de
cara ao seu significado potencial
para a resolución dos problemas ur-
banísticos da cidade ou, mesmo, de
planificar un futuro de esperanzas e
tamén de incertezas coa obrigada
adecuación da vixente legalidade á
Lei de Ordenación Urbanística de
Galiza (LOUGA), nun prazo de
tres anos, pero por outra banda, ta-
mén abordar o planeamento xeral
ao abeiro do convenio asinado en
2004 sobre os terreos do actual pei-
rao e a redacción dun Plan Director
que inclúa a ordenación indicativa
deste. Este controvertido convenio
leva implícito integrar na revisión
do PXOM a devandita ordenación,
facendo manifesta obriga de levala
a cabo por entender que de non fa-
celo, tacitamente se entenderá non
producida a reordenación, o que xa

nos traslada a posicións de clara
tendencia especulativa que é, a fin
de contas, un pouso subxacente
neste movemento da dársena exte-
rior de Punta Lagosteira e en todas
as apelacións de futuro que se están
a verter, como xustificacións da
práctica realizada, dende os espa-
zos políticos da Coruña.

A revisión do Plan Xeral foille
adxudicada ao equipo do urbanis-
ta Joan Busquets e os tempos de
tramitación van desde a elabora-
ción de estudos sectoriais e docu-
mentación previa fixada para o
vindeiro mes de xaneiro, até xullo

do 2009 en que está prevista a en-
trada en vigor da lei, sendo este ca-
lendario cuestionado por diversos
sectores cidadáns que ven na pre-
mura e curtos prazos un risco de
falta de garantía pública para a
mellor tramitación deste docu-
mento, que será fundamental du-
rante, polo menos, dous lustros e
no que están en xogo intereses de
tipo económico, xurídico e mesmo
social que se proxectan en todos os
ámbitos da vida urbana. Concep-
tos como o da centralidade da Co-
ruña, cabeza dunha grande área
metropolitana e, polo tanto, de es-

tudos de infraestruturas, políticas
ambientais e de vivenda, zonas
empresariais e loxísticas, equipa-
mentos e dotacións públicas. En
fin o que marca e cifra un futuro
da cidade que é necesario pór en
cuestión permanentemente para
conseguir a mellora substancial do
estado actual, produto e obra, dun-
ha situación anterior baseada nun
réxime de maioría absoluta. Hoxe
as circunstancias políticas son dis-
tintas. O goberno bipartito e a di-
námica de políticas dirixidas a
adozar as disfuncións de orde so-
cial existentes, xa postas en prácti-

ca, constitúen ese espazo de espe-
ranza da que denantes estabamos a
falar: O cumprimento das porcenta-
xes de vivenda protexida, a vontade
de contemplar a política rehabilita-
dora na revisión do PXOM e reco-
ller no Plano Especial da Pescada-
ría o barrio do Ensanche son algun-
has das políticas de dotación públi-
ca, por non dicir popular, que da
man da concellaría de Rehabilita-
ción do nacionalista Mario López
Rico está xa comezado a dar os
seus froitos e que é preciso institu-
cionalizar no documento legal saí-
do deste proceso de revisión. As
boas palabras xa foron pronuncia-
das como manifestación das boas
intencións, pero agora empeza o
tempo das boas accións. Sen elas
todo o anterior será fume de biquei-
ra. E a cidade, cada vez máis estará
constrinxida en cimento e afogada
na voracidade urbanística. Facer un
marco e convivencia civilizada, de
humanismo na súa mais canxada
acepción, será un mandado ético da
cidanía cos seus representantes es-
tán na obriga política de cumprir.♦

A revisión do plan xeral de
ordenación municipal en marcha

MANUEL LUGRÍS

A entrada do BNG no concello obriga a unha reformulación do deseño da cidade futura.

A Coruña

‘É en boa parte grazas
á perseveranza do BNG que

dos 700 millóns de euros
de investimento no 2004

(os últimos orzamentos do PP)
vaiamos superar os 2.000 millóns

nos orzamentos para o 2008”

A  N O S A  T E R R A

Labrando na Rebelión.
Societarismo e populismo agrario

en G a liza
Isidro Román Lago

Antonio Bernárdez Sobreira

Verín baixo o franquismo
A represión do 36 ,

a resistencia e a guerrilla

Xerardo Dasairas Valsa

Memorias de Marcelino
Fdez. Prada

Un a lca lde socia lista e revolucionario
Francisco Xavier Redondo Abal

Novidade



H.V.
A Delegación do Goberno
negou que a policía vaia es-
tar presente nos centros de
ensino e que persiga as dro-
gas só nos colexios públicos,
como se insinuara nalgúns
medios de comunicación ante
a presentación do Plano Direc-
tor para a Convivencia e Me-
llora da Seguridade Escolar.

O Plano Director para a Convi-
vencia e Mellora da Seguridade
Escolar ten carácter preventi-
vo, baséase nos principios de
mínima intervención policial e
pretende darlle asesoramento
ás direccións dos centros de en-
sino para que afronten os pro-
blemas de convivencia, alco-
hol, drogas ou tráfico, afirmou
a Delegación do Goberno cen-
tral en Galiza. O Plan presentá-
rono conxuntamente o Delega-
do, Manuel Ameixeiras, e a
conselleira de Educación, Lau-
ra Sánchez Piñón.

A Delegación do Goberno
explicou as razóns deste Plan
despois de que se publicara
nalgúns medios de comunica-
ción unha información que
aseguraba que a Policía terá
presenza nos centros de ensino

e na que se ligaba a problemá-
tica da venda de drogas cos co-
lexios públicos. Un portavoz
da Delegación do Goberno ne-
gou que vaia haber presenza
policial nos centros e que a pro-
blemática das drogas afecte uni-

camente aos colexios públicos.
Con todo, no cadro “Re-

sultados do Plano Operativo
de Resposta Policial ao Con-
sumo e Tráfico de Drogas nos
Centros Educativos e os seus
contornos”, que vén de di-

fundir a Delegación do Go-
berno, introdúcese unha nota
que indica que “as actuacións
realizadas en centros que im-
partan ademais de Secundaria
e/ou Bacharelato ensino Pri-
mario, consignaranse nas co-

lumnas dos Instituto de Edu-
cación Secundaria”. Deste
xeito, a Delegación do Gober-
no emprega terminoloxía de
“Institutos”, propia do ensino
público, para designar o con-
xunto dos centros.♦
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“Andas a cumprir 82 anos. Mides seis
centímetros menos e non pesas moito
máis de 45 quilos. Pero aínda eres bela,
xeitosa e deséxote. Hai 58 anos que esta-
mos xuntos e ámote máis que nunca”. 84
anos e naceu na Viena de 1923 en lingua
alemá. Deixou moitos anos de falala por
odio ao nazismo e mentras nunca deixou
de escribir. Falamos do André Gorz agora
suicida. Do filósofo do noso mundo utó-
pico xuvenil anticapitalista e contra Fran-
co. O que xunto a súa dona Dorine foi ato-
pado morto por unha cidadá e veciña. Pla-
neárono mesmo como organizaran o pro-
xecto da súa vida común. As palabras que
dan comezo a este sinal necrolóxico estan
destinadas a ela. Forman parte dese ensaio
único e anticipador da traxedia. A “Lettre
à D. Histoire d’un amour” (Galilée, 2006)
entendido cal libro testamento e carta de-
rradeira da paixón amorosa dun intelec-
tual marxista odiado por marxistas.

Morre en tempo no que algúns dos que
o aborreceron asesoran a Nicolas Sarkozy
e tantos dos que  desprezan ao estadista
francés tildaron no seu día ao filósofo
Gorz de liquidador do proletariado. Xa
non o soportaban cando co-dirixía a rente
de Jean-Paul Sartre aquel Le Temps Mo-
dernes que tanto molestaba o PCF.  Mar-
xista, década tras década heterodoxo,
abríu porta en Francia á Escola de Franc-
fort e con ela a Max Horkheimer e Theo-
dor W. Adorno cando se adentraba nun ca-
miño de reflexión tan particular e contra-
ditorio que mesmo circulaba na radicalida-
de socialdemócrata do día ao día sindical
que na contundencia libertaria e ecolóxica

da súa escrita. Perdeu amigos no camiño e
el chegou ver como multitude dos que o
crucificaban e sinalaban desde a ortodoxia
estalinista do Partido Comunista Francés,
fracasaban para a Historia. Todos aqueles,
e aínda perviven, incapaces de recoñecer
erros que o propio Gorz foi puntualmente
denunciando desde os anos 50 do século
pasado. El que, xudeu, soubo de primeira
man do nazismo e coñeceu, con rigor e sen
complexos de guerra fría, do gulag estali-
nista. Tanto, que as tentacións da “prensa
libre” abríronlle as portas do Nouvel Ob-
servateur para escarnio dos irreductíbeis
como antes, ao lado de K.S. Karol e Jean
Daniel, o fixese no L’Express. Mais Gorz,
en rigor, era un deles desde o seu pragmá-
tismo. Valeuse sempre do seu orgánico
achegamento á CFDT para ensaiar non
poucas radicalidades, antes ensaios, sobre
a contundente realidade diaria do traballo
asalariado. Tal praxe, tamén incomprendi-
da e malleirada desde a constelación es-
querdista distante do PCF, foi o soño dun
filósofo que gozou da lectura iniciática por
parte de non poucos mozos galegos dos
anos 70. Poucos antes de que a publica-
ción en 1980 do seu Adeus ao proletaria-
do, obra tan de madurez como incompren-
dida. Un libro que afastou a Grosz de moi-
tos daqueles que tanto o citaban e admira-
ron en tempos, pensamentos e días, ben
distintos, aos que terían que chegar. André
Gorz continuou a pensar contra o capita-
lismo e, a maiores, no seu suicidio futuro
que ía acontecer xunto a aquela rapaza in-
glesa de nome Dorine que coñecera en Pa-
rís hai sesenta anos.♦

A morte en parella de André Gorz
X. ENRIQUE ACUÑA

André Gorz e Dorine en febreiro de 1947.

A Delegación do Goberno desmente que só
se persigan as drogas nos colexios públicos



PERFECTO CONDE
Durante catro días da semana
pasada O Grove foi a capital da
recuperación da memoria his-
tórica. Especialistas de diver-
sas procedencias e disciplinas
científicas acudiron a esta vila
mariñeira para analizar o de-
reito a saber e a liberdade de
investigar a represión fran-
quista en Galiza. Antón Mas-
cato, concelleiro de Cultura, ac-
tuou de mestre de ceremonias.

Dende a conferencia inaugural,
pronunciada por Francisco Carba-
llo, até a lectura final das conclu-
sións nunha mesa presidida por
Isaac Díaz Pardo, durante os catro
días que duraron as xornadas non
deixou nunca de estar presente a
reivindicación de que os historia-
dores e os divulgadores da repre-
sión franquista poidan investigar e
difundir os seu traballos sen restri-
cións da liberdade de expresión e
de creación científica.

As proxeccións dos docu-
mentais O barco da memoria, O
novo Emden, A derradeira lec-
ción do mestre, e Sumarissim
axudaron a comprender aspectos
moi importantes das temáticas
analizadas nas xornadas do Gro-
ve, que contaron tamén coa pre-
senza da conselleira de Cultura,
Ánxela Bugallo, o secretario xe-
ral de Comunicación, Fernando
Salgado, o director de programas
da TVG, Eduardo Galán, o alcal-
de do Grove, Xosé Antonio Ca-
cabelos, o director de Saga TV,

Marcos Gallego e a directora de
Documentais da Televsiò de Ca-
talunya, Dolòrs Genovès.

O director xeral de Creación
e Difusión Cultural da Consella-
ría de Cultura, Luís Bará Torres,
participou con Xosé Avelino
Ochoa, presidente da Asociación
pola Memoria Histórica do Gro-
ve, e Antón Mascato, concelleiro
de Cultura tamén do Grove, nun-
ha mesa redonda na que se tratou
de enfocar a verdade histórica. A
continuación, Anxo Rodríguez
Gallardo, historiador da Univer-
sidade de Vigo, Vítor Santidrián,
da ‘Fundación 10 de Marzo’,
Lourenzo Fernández Prieto, da
Universidade de Santiago, Roxe-
lio Pérez Roza, da Fundación
Luís Tilve, e Francisco Espinosa,

da Universidade de Sevilla, for-
mularon os problemas da liber-
dade na investigación científica.

A lei de enxuizamento civil, a
impunidade legal do franquismo
e o camiño que vai do procesual
ao penal deron lugar ao debate
máis intenso das xornadas. Sen
dúbida influíu moito o feito de
que tomase parte nesta mesa o
xuíz de Cambados Xoán Carlos
Carballal Paradela, autor dun
controvertido auto que obrigou a
retirar da web unha parte das me-
morias de Ramón Garrido, vello
comunista grovense que aínda
non cumprira 18 anos cando es-
tourou a Guerra Civil e viu dende
a súa casa como un veciño que
fora alcalde durante a ditadura de
Primo de Rivera e que volveu se-

lo nos primeiros anos do fran-
quismo tomaba parte na deten-
ción dun panadeiro que foi asasi-
nado. A instancias dos fillos deste
alcalde do Grove en dúas ditadu-
ras, entre os que se conta o cate-
drático da Universidade da Coru-
ña Xaquín Álvarez Corbacho,
que foi alcalde do Grove xa na
democracia e militando no Parti-
do Comunista, sen que se persoa-
sen os demandados de Ramón
Garrido, o xuíz Carballal Parade-
la obrigou a Fabián Garrido a
descolgar da internet as memorias
que escribira o seu pai. Este feito
protagonizou unha boa parte dos
debates da última xornada, que ti-
vo lugar o 22 de setembro.

Outra mesa na que tamén se
falou do asunto do xuíz cambadés

foi a que tratou o tema da investi-
gación na procura da verdade, coa
participación de Beatriz Gómez
Amigo, de Iniciativa Galega pola
Memoria; Dolòrs Genovès, de Te-
levisiò de Catalunya; Marta Car-
pin, da Universidade de Oviedo;
Santiago Macías, da Asociación
para a Recuperación da Memoria
Histórica do Bierzo, e Alfredo
Grimaldos, escritor e xornalista.

Os problemas da investiga-
ción da represión galega que ofi-
cialmente nunca existiu foron
tratados por Antón Mascato, Dio-
nisio Pereira, Alfredo González
Ruibal e María Vitoria Rodríguez
antes de que se dese lectura, coa
presenza de Isaac Díaz Pardo,
Beatriz Gómez Amigo e Antón
Mascato, as conclusións das xor-
nadas, que son as seguintes:

Os feitos aos que se chegue a
través da metodoloxía científica
e historiográfica non poden ser
enxuizados polos tribunais de
xustiza, amparando tamén o
científico-historiador os dereitos
de liberdade de expresión e de li-
berdade de creación científica
para realizar opinións ou críticas
subxectivas sobre tales feitos e
as súas causas e consecuencias.

Propoñemos que se incorpo-
ren a todas as actuacións lexisla-
tivas e administrativas os princi-
pios descritos no Informe de Dia-
ne Orentlichar como ampliación
do “conxunto de principios ac-
tualizados para a protección e a
promoción dos dereitos humanos
mediante a loita contra a impuni-
dade” da Comisión de Dereitos
Humanos das Nacións Unidas no
seu 61 período de sesións.

É preciso o apoio institucio-
nal manifesto ao movemento po-
la recuperación da memoria.

Propoñemos que aos historia-
dores e asociacións que traballen
na recuperación da memoria dos
feitos acontecidos entre 1936 e
1978 se lles recoñezan lexislati-
vamente os seguintes dereitos es-
pecíficos: o acceso sen restricións
a todos os arquivos; a efectuar vi-
sitas a todos os lugares de intere-
se para as súas investigacións; a
producir e obter as probas perti-
nentes para a reconstrución da
memoria e a honra das vítimas; o
amparo xudicial inmediato para
cando estea en perigo algún tipo
de proba que poida valer para re-
construír a memoria relativa a ese
período histórico; o auxilio eco-
nómico do Estado para todas as
actuacións dirixidas a probar fei-
tos ou actividades relativas a este
período e que se deriven de viola-
cións dos dereitos humanos: a ga-
rantía, conforme ao procedemen-
to que se estabeleza, para conser-
var o anonimato das fontes das
que se obteñan ou poidan obter
datos conforme a criterios ampa-
rados pola ciencia histórica.

É básico o estabelecemento
de puntos de encontro, e redes de
unión entre historiadores, inves-
tigadores e colectivos de recupe-
ración da memoria e divulgado-
res da represión franquista co ob-
xectivo de cooperar con máis in-
tensidade mantendo total solida-
riedade perante os encausamen-
tos xudiciais dos nomeados.♦
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O Grove capital da memoria republicana durante catro días

Os historiadores reclaman liberdade para investigar

Isaac Díaz Pardo entre Antón Mascato e Beatriz Pérez Amigo.                                                                                     P. C O N DE



H. VIXANDE
A colaboración da Igrexa católi-
ca na restauración da memoria
histórica está a prender. Un novo
caso deuse en Cangas, onde o
párroco anunciou que está dis-
posto a retirar a lista dos caídos
do exterior da colexiata. Outras
voces reclaman unha posición
común dos bispos galegos.

Ao caso do párroco de Tui e
do bispo de Tui-Vigo colaboran-
do na recuperación dos restos de
fusilados tras o golpe de Estado
de 1936, sumouse o do crego de
Cangas, que está disposto a reti-
rar do exterior da colexiata a lis-
ta de “caídos pola patria”, unha
relación de veciños do concello
que morreron durante da Guerra
do 36 loitando no bando de
Franco.

Este non é o primeiro caso
dunha retirada da lista dos caídos
do bando franquista que se pro-
duce, pero os anteriores tiveron
lugar sen publicidade, despois
dunha negociación entre o párro-
co e os veciños. No caso de Can-
gas, a disposición do párroco co-
ñeceuse despois dun acordo ple-
nario do Concello que reclamaba
a desaparición da simboloxía
franquista no municipio e que fa-
cía fincapé en que o único exem-
plo que queda é a lista dos caídos
que está situada na fachada sur
da colexiata.

O crego e historiador Fran-
cisco Carballo reclamou un acor-
do máis amplo da Igrexa galega
para retirar esta simboloxía, xa
que considera que non se pode
deixar esta cuestión á vontade e
capacidade de cada párroco. Pa-
ra Carballo, nin sequera a boa

disposición dun bispo illado po-
de abondar para levar adiante es-
ta tarefa sen conflitos.

Francisco Carballo defende
un acordo e unha declaración
pública dos bispos galegos, si-

nalando que mudaron os tem-
pos e que cumpriría unha retira-
da da simboloxía franquista.
Con todo, o historiador tamén
reclama diálogo parroquial para
evitar conflitos innecesarios.

“Unha vez que se pronuncien
os bispos, os párrocos deberían
falar cos familiares das persoas
que están na lista para explicar-
lles a situación e facerlles ver
que é o momento de retirar es-

tas listas e esta simboloxía”, di-
xo Carballo, que lembrou que
nos casos que coñece, incluído
o da súa parroquia natal, o diá-
logo cos veciños funcionou e en
consecuencia retiráronse as lis-
tas de caídos.

Arcebispo de Santiago

A solución alternativa, a do con-
flito, non é unha vía positiva pa-
ra este crego. “Podemos vernos
na mesma situación que se está a
dar agora, con historiadores de-
nunciados por facer o seu traba-
llo”, dixo Carballo.

Aínda que se suceden os ca-
sos de colaboración por parte da
Igrexa, Francisco Carballo con-
sidera que aínda non está próxi-
mo o momento dunha colabora-
ción estreita e xeral. Un feito que
ilustra esta situación de compás
de espera vén dado pola reunión
que a alcaldesa de Cangas, Clara
Millán (BNG), tivo co arcebispo
de Santiago, Xulián Barrio. Mi-
llán pediulle a Barrio colabora-
ción para retirar a lista de caídos
de Cangas e este respondeulle
que non se ocupa directamente
destas cuestións, aínda que si se
comprometeu a interceder ante o
vicario para que este fale co pá-
rroco, que é quen mostra máis
disposición.

En principio, a fórmula que
propón o párroco é retirar unha a
unha as letras que compoñen a
lista de caídos e trasladalas a un-
ha pedra no cemiterio municipal,
situándoas na mesma disposi-
ción que están agora, xa que pa-
ra o párroco, trátase dun monu-
mento funerario.♦
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En Cangas o párroco retirará a lista dos caídos do exterior da colexiata

Aumentan os casos de relixiosos que
colaboran na restauración da memoria histórica

Xusto Beramendi, catedrático
de Historia da USC e autor do
ensaio De provincia a nación.
Historia do galeguismo
político, que vén de ver a luz,
indica que o republicanismo
consideraba o galego “unha lin-
gua rústica”. Beramendi afirma
que “quen quería ascender so-
cialmente na República, tiña
que pasarse ao castelán”. O his-
toriador recoñece que durante a
Segunda República continuou o
proceso de destrución do idio-
ma, “co Estatuto de Autonomía
déronse os primeiros pasos, por-
que se estableceu que o galego
era a lingua cooficial de Gali-
za”. Malia o pulo que o Estatuto

de Autonomía lle conferiu á lin-
gua, houbo sectores que rexeita-
ron o emprego do galego, “co-
mo a Cámara de Comercio de
Vigo ou o sindicato dos mes-
tres”. Beramendi apunta que a
situación que vive o galego na
actualidade “é infinitamente su-
perior á da República”.

O historiador Anselmo Ló-
pez Carreira coincide con Bera-
mendi en sinalar que os republi-
canos eran pouco proclives ao
galego, “de feito, o Partido Gale-
guista loitou en solitario”. Non
obstante, coida que no aspecto
institucional a aprobación do Es-
tatuto de Autonomía “foi un paso
importante”.

O galego na escola

Durante os anos da República, o
uso do galego na escola foi practi-
camente inexistente. Bieito Alon-
so revela que foi durante a época
da Fronte Popular cando xurdiu o
debate acerca da introdución no
ámbito escolar. “Antón Alonso
Ríos apostou por galeguizar a es-
cola”, apunta Alonso. O historia-
dor subliña que foron os progre-
sistas e persoas relacionadas co
sindicalismo os que desbotaron o
uso do galego no eido do ensino.
Alonso explica que os detractores
de galeguizar a escola xustificá-
banse “asociando a galeguización
cos sectores conservadores, pe-
queno-burgueses ou fidalgos”.

Dende o Museo Pedagóxico
de Galicia, MUPEGA, sinalan
que durante a República, o uso
do galego no eido escolar deuse
en casos moi illados, “en oca-
sións, os profesores usaban o ga-
lego para explicarlles aos nenos,
que eran galegofalantes, o que

non comprendían”. Malia que o
galego era a lingua predominan-
te no uso social, tanto nas esco-
las de fundación como nas esco-
las de ferrado o mestre emprega-
ba o castelán no seu discurso.

O sentimento nacional

Durante a Primeira República,
deuse unha cota de soberanía im-
portante, “adoptouse como mo-
delo o federalismo, a única na-
ción que existía era a española e
as reivindicacións nacionais de
Cataluña e Galiza eran moi fe-
bles”, apunta Beramendi.

Na Segunda República deuse
un certo grao de descentraliza-
ción, “a constitución republicana
concedeu autonomía ás rexións
que amosaron decididamente a
súa vontade”. Beramendi advirte
que a descentralización era infe-
rior á actual, “nas rexións autó-
nomas, a rede de ensino era pa-
ralela á estatal, polo que os estu-
dantes tiñan que aprobar exames

para homologar os seus estudos. 
O historiador sostén que a re-

pública saíu fortalecida “porque foi
o intento democratizador máis se-
rio do Estado e polo papel de víti-
ma da confrontación cos fascistas”.
Malia a imaxe positiva, o catedrá-
tico de Historia advirte, “a Repú-
blica non foi o sistema perfecto”.

Pola súa banda, Anselmo Ló-
pez Carreira fala dunha época
“xacobina”. O profesor de Histo-
ria mantén que “os republicanos
puros, os socialistas e comunis-
tas tiñan un sentimento bastante
integrista, profesaban un españo-
lismo moi castelanizado”.

Bieito Alonso tamén subliña o
carácter uniformizador e asimila-
cionista do republicanismo, “du-
rante o Bienio Negro, Castelao
viuse na obriga de exiliarse, por-
que todas as reivindicación de di-
ferenzas culturais, xa non só na-
cionalismo, eran rexeitadas”. Se-
gundo Alonso, grazas á presión
catalán “a República abriu a man
na época máis progresista”.♦

Os estudosos coinciden en cualificar aquel réxime de fortemente castelanizador

‘A República non foi o sistema perfecto’
M. OBELLEIRO

No último número de A Nosa Terra, Bernardino Graña ase-
guraba que durante a República “o castelán asimilábase co
moderno, co progresista, co revolucionario. Iso non o inven-
tou o franquismo. Pero na vida privada, o galego tiña moito
máis peso”. A cotío, adoitamos relacionar a imposición do
castelán coa época franquista, pero ao contrario do que poida
parecer, a República tamén amosaba trazos castelanizadores.

O único exemplo que queda de simboloxía franquista no municipio é a lista dos caídos situada na fachada sur da colexiata.



H.V.
A necesidade de aumentar a fac-
turación e reducir os gastos está
a levar a algunhas empresas a
prácticas que ás veces ignoran as
reclamacións dos usuarios me-
diante servizos de atención ao
cliente que implican un atraso
na solución ás súas demandas.

Pedro, nome suposto, contratou
unha viaxe a Fuerteventura coa
empresa Halcón Viajes e desem-
bolsou unha pequena cantidade
adicional por un seguro. As va-
cacións desenvolvéronse con
normalidade, pero tras o voo de
regreso a Santiago, ao ir recoller
a súa maleta, topouse que tiña
unha rachadura en forma de sete
na tela exterior.

A reacción de Pedro foi ir falar
coa xefa de equipaxes da compa-
ñía aérea, Air Europa, empresa li-
gada a Halcón Viajes. “A resposta
foi automática –conta Pedro–, dí-
xome que ese non era motivo de
reclamación, polo que tiven que ir
ao despacho da compañía no aero-
porto”. Alí insistiron no mesmo
argumento e mostráronlle unha
fotocopia na que se daba unha re-
lación dos casos que non “eran
motivo de reclamación”. Como
non admitían a súa queixa, Pedro
tivo que pedir o libro de reclama-
cións. Déronlle unha folla e com-
pletouna, pero non lle dixeron que
en realidade tiña que cubrir un
parte de incidencias.

Este parte de incidencias é o
documento que esixe o seguro
para facerse cargo dos danos a
unha maleta, de modo que tivo
que acudir de novo xunto a com-
pañía aérea para reclamar ese do-
cumento. Agora terá que enviar o
parte xuntamente cunha fotogra-
fía da maleta e agardar a resposta
do seguro, que foi contratado a
través de Halcón Viajes.

“A cuestión é que te embaru-
llan para que desistas, para que
non continúes reclamando, ima-
xino que contan con que haxa
unha parte dos prexudicados que
renuncien a que lle arranxen o

dano”, matina Pedro.
Mais Pedro aínda non sabe co-

mo rematará a súa reclamación.
“Conto con que me devolvan os
cartos, en caso contrario, na próxi-
ma viaxe non contrato o seguro”,
asegura, engadindo que “non é a
primeira vez que teño unha inci-
dencia, outra vez chupáronme un
día da viaxe a conta do mal tempo
e non me indemnizaron”.

No que respecta aos danos
nas equipaxes, as compañías aé-
reas endureceron a súa política
de indemnizacións por danos pa-
ra reducir custes e poder axustar
os prezos dos seus billetes. O
descenso dos prezos levou a un
aumento dos viaxeiros e este ao
incremento nos danos que se
producen sobre as maletas e ou-
tras incidencias. Ao non facerse
cargo destes danos, son custes
que as liñas aéreas trasladan aos
seus clientes.

Telefonía

María, tamén nome suposto, reci-
biu un día unha chamada telefóni-
ca da súa compañía de telecomuni-
cacións, R, ofre-
céndolle un servi-
zo de copias de se-
guridade dos seus
datos. Ante un po-
síbel interese no
servizo, a clienta
pediu que lle en-
viasen un correo
electrónico cunha
información máis
detallada. Recibiu
ese correo mais,
por falta de tempo,
non o consultou
nin deu unha res-
posta. Posterior-
mente, percibiu un incremento
anómalo no montante total da súa
factura e, ao consultar este docu-
mento, descubriu que lle estaban a
cobrar polo servizo de copias de
seguridade dos seus datos. “Un
servizo que non solicitara e que nin
sabía empregar”, explica María.

Que aconteceu entón? “Como

non respondín o correo electrónico
que me enviaron, quixeron enten-
der que aceptaba o servizo, é dicir,
fixéronme pasivamente usuaria
sen contratar nada”, explica.

Posta en contacto co R para
reclamar que lle devolvesen os
cartos cobrados indebidamente e
que lle cancelasen o servizo, ato-
pou unha resposta ambigua. A
cancelar o servizo accederon, pe-
ro amosáronse remisos a devol-
ver os cartos. Finalmente, com-
prometéronse a reembolsarlle o
diñeiro proximamente, mais Ma-
ría tivo que indicarlles que é
avogada e que actuar xudicial-
mente contra esa compañía a ela
non ía custarlle nada.

María xa tiña experiencia con
R. Con anterioridade defendera a
unha clienta que, tras unha dife-
renza con esa compañía, acudiu a
un laudo arbitral para dirimir as
súas diferenzas. R ofrece esta po-
sibilidade, mais neste caso, tras un
laudo que lle daba a razón á clien-
ta de María, a compañía telefónica
decidiu presentar un recurso xudi-
cial contra a decisión do laudo.
“Non é imprescindíbel levar avo-

gado nestes casos
–precisa María–,
mais se non o fas
corres o risco de
perder e a eles non
lles custa nada
porque teñen uns
servizos xurídicos
que empregan pa-
ra todo tipo de
problemas”. De
todos os xeitos,
tras un tirón de
orellas por parte
da Audiencia de
Pontevedra, R re-
nunciou a recorrer

por norma xeral a todos os laudos
que non lle dan a razón. “É moi
bonito que unha empresa diga que
dirime as súas diferenzas cos
clientes mediante unha arbitraxe,
sobre todo cando despois non se
cumpre o compromiso e vaise ao
xulgado cando o contido do laudo
non convén”, conclúe María.♦
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Orzamentos e
distribucion
territorial

MANUEL CAO

Coa apresentación dos Orzamentos do Estado para o 2008 re-
alizada este 25 de setembro polo vicepresidente económico,
Pedro Solbes, iníciase un curso político mediatizado polas
vindeiras eleccións de marzo e pola desaceleración da econo-
mía. Sempre os orzamentos preelectorais deben ser expansi-
vos pois os políticos han de priorizar o obxectivo básico da
reelección e así ocorre tamén con este nun momento de rela-
tiva incerteza social e económica derivada da crise da cons-
trución e a súa previsíbel traslación ao consumo. 

Máis, no proceso de elaboración orzamentaria existen as-
pectos referidos ao grao de participación dos diversos axentes
públicos e privados que dan lugar a liortas político-electorais.
Arredor dos orzamentos artéllanse as estratexias dos grupos
de intereses privados, administración pública e axentes so-
ciais para acadar unha asignación axeitada. Cada grupo tenta-
rá obter vantaxes no gasto ou no ingreso público e intentará
incidir cos mecanismos propios da democracia representativa
para que o parlamento aprobe unha previsión de contas na
que as súas preferencias sexan contempladas.

Un dos axentes importantes da economía española son as co-
munidades autónomas que teñen a responsabilidade de xestionar
os recursos que serven para proveer boa parte dos bens e servi-
zos públicos que inciden no benestar e na dinámica sociolaboral.
As comunidades autónomas teñen as principais competencias de
gasto pero seguen a depender do financiamento estatal pese aos
cambios no sistema xeral do 2001 que xa tivo modificacións par-
ciais pero sen aplicación práctica nalgúns estatutos, empezando
polo de Catalunya. Máis, á parte da financiamento das compe-
tencias propias, o debate principal nos orzamentos para o 2008
xira arredor da distribución do investimento estatal ao que lle
afecta directamente a Disposición adicional 3ª do Estatut –logo
seguido por formulacións semellantes noutros estatutos– segun-
do a cal o investimento estatal en Catalunya coincidirá coa par-
ticipación desta comunidade no PIB durante os vindeiros sete
anos. O cumprimento desta cláusula limita de facto a elaboración
dos orzamentos, deixa sen marxe de manobra o goberno central
á hora de distribuír os recursos e obriga as demais autonomías a
introducir cambios estatutarios para protexerse da posíbel dimi-
nución de recursos no investimento estatal. 

Esta forma de elaborar os orzamentos é criticada polo PP
pola excesiva influencia que lles concede ás autonomías sen
decatarse de que a organización autonómica ha de traducirse
na participación na elaboración e aprobación dos orzamentos
de xeito claro e transparente, sendo os criterios de distribución
unha consecuencia da representación parlamentaria e do grao
de desenvolvemento e dinámica das institucións de autogo-
berno. O modelo do PP asemellaríase a un centralismo reno-
vado no cal unha elite esclarecida definiría o interese xeral de
España e distribuiría os recursos e na que as autonomías de-
sempeñarían as funcións dunha deputación. Este modelo está
nos antípodas da descentralización política e a súa aplicación
aumentaría a conflitividade e faría ingobernábel o Estado. 

É importante sinalar a influencia do investimento estatal na
distribución espacial da renda e, sobre todo, na dinamización
da actividade económica autonómica ao dotar de  infraestru-
turas e equipamentos esenciais para atraer o investimento pri-
vado e facilitar a competitividade das empresas no mercado
global. Dos datos preliminares, podemos deducir que Galicia
non vai saír mal parada no reparto para 2008 (8 por cento do
investimento total do Estado) pero iso será consecuencia do
proceso de negociación conxuntural dos grupos que sosteñen o
goberno de José Luis Rodriguez Zapatero e non da disposición
dun instrumento institucional permanente como sería un novo
Estatuto con cláusulas que garantisen legalmente as necesida-
des de investimento estatal para a economía galega.♦

‘Galicia non vai saír mal parada no
reparto para 2008 (8 por cento do
investimento total) pero iso será

consecuencia do proceso de
negociación dos grupos que sosteñen o

goberno e non da disposición dun
instrumento institucional permanente

como sería un novo Estatuto”

Algunhas empresas usan este servizo
para ignorar as reclamacións

Atención ao cliente
para despistar o consumidor

‘Embarúllante

para que desistas,

para que

non continúes

reclamando, e con

algúns funcionan”

Viaxes e telefonía, dúas das reclamacións máis habituais.                                                                                PA C O  VILABARR O S



LORENA OTERO
O plan para fomentar o aluguer
presentado polo Presidente do
Goberno central e Carmen
Chacón, ministra de Vivenda,
suscitou unha forte polémica.
Tachada por algúns de electora-
lista, de ineficaz e de entreme-
terse nas competencias dos go-
bernos autónomos, a medida foi
acollida con cautela en Galicia.

O “Plan de apoio á emanci-
pación e ao impulso do aluguer”,
feito público o pasado martes,
únese as políticas sociais presen-
tadas nos últimos tres meses po-
lo goberno de Zapatero. A medi-
da recolle unha axuda de 210 eu-
ros ao mes durante catro anos,
como máximo, para as persoa de
22 a 30 anos que teñan uns in-
gresos non superiores os 22.000
euros, máis 600 euros destinados
á fianza e un aval de seis meses.
O Ministerio de Vivenda prevé
que 361.000 persoas beneficia-
ranse desta medida durante o pri-
meiro ano de funcionamento. 

Os 210 euros compleméntan-
se cunha dedución na cota estatal
do IRPF, do 10,04% para os in-
dividuos que non superen uns in-
gresos de 24.000 euros netos.
Nun segundo plano, o proxecto
manifesta a vontade do goberno
central por incrementar a oferta
de vivendas en aluguer, mellorar
as garantías dos propietarios e
inquilinos, ademais de tentar im-
plicar ao sector empresarial, pro-
poñendo a ampliación da super-
ficie pública destinada a este fin
e o establecemento de vantaxes
fiscais e financeiras para os pro-
motores de vivendas protexidas
en aluguer. 

Críticas ás medidas
do Goberno central

A proposta, moi semellante a que
puxo en marcha no 2004 a mi-
nistra María Antonia Trujillo co
“Plan de Medidas Urxentes en
Materia de Vivenda e Solo”, que
beneficiaba aos menores de 35
anos con 240 euros, sufriu duras
críticas, igual que sucedera en
xullo coa aprobación da axuda
de 2.500 euros por nacemento. A
seis meses das eleccións son
moitos os que pensan que esta
axuda tenta gañar o voto do sec-
tor demográfico de menor idade,
esquecéndose dos 784 millóns
de euros que terá de custe o pri-
meiro ano, sumando as axudas
directas e as deducións. 

Por outra parte, algunhas co-
munidades autónomas xulgan
esta medida como unha invasión
das súas competencias e sen avi-
so previo, xa que os gobernos
autónomos teñen a competencia
exclusiva na área de vivenda.
Antonio Silván, conselleiro de
Fomento de Castilla León afirma
que “o plan supón unha rebaixa e
un recorte ao que dende hai anos
vense aplicando nesta Comuni-
dade”. Por outra banda CiU sina-
la que é unha intromisión e “pi-
sotea” o Estatut de Cataluña. 

Pero os reproches máis du-
ros céntranse nas consecuencias
da medida, que podería supor

un incremento dos prezos do
aluguer no próximo ano ao au-
mentar o poder adquisitivo do
individuo, augura a Rede de
Expertos Inmobiliarios (REI),
como sucedeu despois da entra-
da en funcionamento do Pro-
grama de Vivenda e Aluguer da
Xunta, no que se detectaron
máis de 1.500 casos que au-
mentaron os prezos un 20%,
por enriba do estipulado, apro-
veitando as subvencións da
Xunta. Porén, aseguran que a
axuda sería un gasto inútil para
o Estado e unha medida inefi-

ciente para o individuo, que te-
ría que desembolsar unha canti-
dade semellante a antes da pos-
ta en marcha do Plan.

Eduardo Molet, presidente da
REI considera que “é unha medi-
da discriminatoria para colecti-
vos como os parados, divorcia-
dos, anciáns e inmigrantes” e
que a solución viría por sacar ao
mercado a vivenda baleira que
incrementaría a oferta, principal
problema na actualidade, au-
mentando a competencia e con-
secuentemente descendendo os
prezos, pois esta medida só lle

proporcionará máis beneficios
aos arrendatarios, sen solucionar
o problema. 

A franxa de idade é outra dos
aspectos postos en cuestión. As
cifras proporcionadas polo últi-
mo informe do Consello da Xu-
ventude sinalan que en Galicia
do 34% da xente nova, que esti-
man se independizou durante es-
te ano, un 60% tiña entre 30 e 34
anos, polo que non se verían fa-
vorecidos pola axuda, ademais
de existir unha elevada porcenta-
xe deles que non superan os mil
euros mensuais.♦
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Menos do 20% dos arrendatarios galegos pode acceder ás axudas de Zapatero

Os alugueres da polémica

A nova proposta é moi similar
ao Programa de Vivenda e Alu-
guer, que hai máis de ano e me-
dio está funcionando en Galicia,
do que xa se beneficiaron máis
de 3.200 fogares, segundo datos
da Consellaría de Vivenda e So-
lo. Pero esta subvención réxese
pola renda dos individuos,
independentemente da súa ida-
de, facendo fincapé naqueles
fogares que os ingresos están
comprendidos entre os 335,4 e
os 1.200 euros ao mes. O inqui-
lino fornece a terceira parte do
seu soldo e do restante faise
cargo a Administración, o que
pode ascender até un 60% do
seu custo. O único requisito, en
canto á vivenda, e que debe es-
tar inscrita previamente nun re-
xistro e o prezo non poderá ser
superior aos 450 euros ao mes.

A dúbida é se esta medida
será compatíbel coa proposta
presentada por Rodríguez Za-
patero, o que suporía que nal-
gúns casos o prezo do piso con-
verteríase en simbólico, non
chegando nin aos cincuenta eu-
ros ao mes. Esta situación xur-
dida do establecemento dunha
cantidade fixa para todo o Esta-
do español produce notábeis
variacións no potencial da axu-
da, mentres que en Galicia as-
cendería o financiamento do
63% do aluguer en Madrid só
chegaría ao 25%, segundo da-
tos do Ministerio de Vivenda. 

A Xunta establece na súa
normativa vixente outras medi-
das como axudas para os estu-
dantes de ciclos formativos,
que poden obter como máximo
2.000 euros se  teñen que des-

prazarse máis de 60 quilóme-
tros dende os seu domicilio fa-
miliar, a rehabilitación de vi-
vendas nos cascos históricos
galegos destinadas a aluguer de
xente nova e as novas vivendas
de protección pública serán de
aluguer durante un prazo máxi-
mo de dez anos e cunha renda
de aproximadamente 200 euros
para aqueles que non superen
os 1.200 euros mensuais. 

A finais deste ano aprobara-
se a modificación da Lei do So-
lo, no que a Administración im-
plantará un novo mecanismo
para a obtención do 5% dos so-
los de aproveitamento non lu-
crativo para a construción de vi-
venda protexida de titularidade
pública que será ofertada en
aluguer a xente moza. 

Non embargante na nosa

Comunidade menos do 25%
das vivendas en aluguer están
en mans de xente nova, segun-
do datos do informe do Minis-
terio de Vivenda sobre o merca-
do en aluguer, así das 95.000
vivendas que se atopan neste
réxime de propiedade só un 3%
corresponde a propietarios con
entre 18 e 25 anos e un 21%
pertencen a individuos de entre
26 e 35 anos.

O Presidente da Xunta afir-
mou que o único modo de so-
lucionar o problema da viven-
da é incrementar o mercado de
aluguer, ao que, Teresa Tábo-
as, Conselleira de Vivenda e
Solo engade que “será preciso
a creación de mecanismos de
control para evitar efectos per-
versos como o incremento do
prezo”.♦

A Consellaría de Vivenda
xa subvenciona até o 60% do arrendamento

As casas
de madeira,
nova
alternativa

A parroquia de Viascón,
en Pontevedra puxo en
marcha un proxecto de
construción de vivendas
de madeira de
protección autonómica
destinadas ao aluguer de
persoas menores de 35
anos. Nunha superficie
de 5.000 m2

construiranse seis
vivendas con madeira
do país, cunha extensión
mínima de 45 m2 coa
posibilidade de unir
dúas construcións e
ampliala até os 90 m2. 

A iniciativa, pioneira
en Galicia, xurdiu da
experiencia de países
escandinavos, como
Finlandia e da
República Checa, que
empregan este material
para a construción. A
principal vantaxe destas
edificacións é que
permite un
aproveitamento forestal
eficiente sen alterar a
riqueza paisaxística, a
redución dos custos de
construción até un 30%
e permite o illamento
acústico e térmico.
Vantaxes que rachan cos
prexuízos populares que
converten a estas
construcións en
edificacións turísticas
que non serven para o
seu uso cotiá.♦

PA C O  VILABARR O S



N
º 

1.
28

2 
●

D
o 

27
 d

e 
se

te
m

br
o 

ao
 3

 d
e 

ou
tu

br
o 

do
 2

00
7 
●

A
no

 X
X

X

Nestas datas o nacionalismo vas-
co de carácter institucional anda
enguedellado nun  debate de fon-
do e forma que, en certos aspec-
tos, amosa semellanzas co deba-
te que se dá no seo do catalanis-
mo e que marcará o camiño das
dúas forzas principais do na-
cionalismo democrático, PNV e
máis EA. No caso dos primeiros,
a saída de Imaz e de Joseba Egi-
bar da carreira por liderar o Eus-
kadi Buru Batzar deixou espido
un partido que por dentro se es-
taba a desangrar en loitas polo
talante das persoas e tamén por
un debate ideolóxico no que se

propugnan dous modelos: o do
pactismo baseado na construción
da nación cultural que sume ad-
hesións de todo o espectro políti-
co (Imaz); e o do enfrontamento
directo co Estado español, fun-
damentado na construción na-
cional feita só cos afíns á causa
da acumulación de forzas abert-
zales (Egibar).

Despois de catro anos con-
vulsos, nos que os seguidores de
Egibar empregaron todas as ar-
mas para desprestixiar a Imaz
(especialmente cun Xabier Arza-
lluz moi activo desde a sombra),
a base social do PNV comezou a
lles esixir unidade aos seus diri-
xentes. Pero os desencontros es-
taban demasiado encistados co-
mo para poder saír do círculo. As
diferenzas eran tan claras e sono-
ras que incluso no asunto da con-
sulta popular Imaz chegou a en-
frontarse a Juan José Ibarretxe,
figura intocábel non só para as
bases do PNV, senón tamén do
conxunto do na-
cionalismo, ao
aglutinar en torno
ao seu proxecto a
demanda do de-
reito a decidir.
Mentres Imaz
apostaba para
Euskadi por un
proxecto de sobe-
ranía compartida
con España e a
UE, Egibar repli-
caba que para
compartir sobera-
nía primeiro hai
que ser suxeito
soberano.

As bases ga-
ñaron a súa de-
manda no proce-
so interno aínda
non culminado, e os dous secto-
res acordaron pactar un relatorio
ideolóxico para os vindeiros ca-
tro anos, para logo certificar a
unidade cunha única candidatura
na que ningún dos dous repre-
sentantes dos sectores en batalla
compareceran. Aí se forza a saí-
da de Imaz e unha semana des-
pois a de Egibar, deixándolle a
porta aberta a Íñigo Urkullu: o
home que hai catro anos conven-
ceu a Imaz para que se postulase
a presidente do Euskadi Buru
Batzar. Un home de aparato de
partido capaz de xestionar un
partido que ten como virtude, á
vez que como defecto, debaterse
ao longo da súa historia nunha
sorte de tiro de corda: pactismo
ou soberanismo.

A grande incógnita é como se
vai xestionar ese relatorio políti-
co que contentou os dous secto-
res. Haberá consulta popular?
Será a transversalidade (a que in-
clúe o PSE) o grande obxectivo
da nova dirección? Que ocorrerá

se non se chega a un acordo po-
lítico en Euskadi porque entran
en colisión os intereses de Ferraz
e Génova cos da sociedade vas-
ca? Haberá que ver a capacidade
de Urkullu para manexar esa si-
tuación. 

A impresión actual é que o
lehendakari abrirá un proceso de
debate de varios meses para tra-
tar de acordar como e de que
maneira a sociedade vasca pode
facer efectivo o seu dereito a de-
cidir. O PSOE non ten intención
de entrar nel, pero vai ter difícil
explicar o porqué, cando hai
apenas uns meses estaba en
Loiola falando diso mesmo co
PNV e coa esquerda abertzale.
Pero a pregunta latente no PNV,
e nas súas bases, é se merece a
pena tentar un pacto co Estado
nunha materia tan complexa vis-
to o precedente do Estatut cata-
lán, ou ben é a hora de ir a un en-
frontamento directo que a socie-
dade nin desexa nin demanda, e

menos tras o fra-
caso do proceso
de paz.

Caso seme-
llante é o de Eus-
ko Alkartasuna.
Tras o pau que
levou nas elec-
cións, onde só
logrou ser repre-
sentativo en Gui-
púscoa –liderado
por un Iñaki Gal-
dós máis próxi-
mo ás teses de
Imaz que ás do
seu propio parti-
do– está a punto
de abrir a súa
propia renova-
ción interna.
Aínda non está

claro se Begoña Errazti seguirá
á fronte deste partido lastrado
desde hai anos por ser o irmán
pequeno do PNV. Errazti falou
o domingo 23 de setembro de
activar a desobediencia civil se
o Estado non respeta o que de-
cidan os vascos, frase que non
é moi acorde coa  actitude dun
partido de goberno. Outras
persoas da dirección, como Ra-
fa Larreina ou Joseba Azkarra-
ga falaron do mesmo antes do
verán. 

Buscar o acordo a pesar de
todo, ou ir á ruptura. Aí están
PNV e EA. Ninguén debería per-
der de vista que a sociedade pre-
mia en votos aqueles que buscan
o acordo: en Navarra os que que-
daron mal foron os socialistas,
por deixarlle vía libre á dereita.
Mentres que Nafarroa Bai gañou
moito crédito. Na Comunidade
Autónoma Vasca podería aconte-
cer o mesmo se o nacionalismo
segue a converter o dereito a de-
cidir nun fetiche.♦

O debate sobre o futuro
do nacionalismo vasco

DANI ÁLVAREZ

A saída de Josu Jon Imaz da presidencia do PNV e a indefinición de
Eusko Alkartasuna marcan as dúbidas do nacionalismo institucional.

Bilbao

O PSOE

non ten intención

de entrar no debate

sobre a consulta

popular,

pero vai ter

difícil explicar

o porqué.

Josu Jon Imaz.



CÉSAR LORENZO GIL
A recente crise das hipotecas de
alto risco nos EE UU obrigou
os bancos centrais a interviren
con xenerosas inxeccións de li-
quidez no sistema bancario. A
decisión mostra unha até ago-
ra descoñecida coordinación
entre as autoridades moneta-
rias de todo o mundo desen-
volvido e confirma que as
“mans invisíbeis do mercado”
moitas veces quedan durmidas.

En pleno mes de agosto, os ban-
cos centrais dos EE UU, a UE, o
Canadá, o Xapón, Australia e ou-
tros países desenvolvidos inxecta-
ron grandes cantidades de diñeiro
no sistema bancario con diferen-
tes fórmulas. A crise das hipotecas
estadounidenses de alto risco cre-
ou grande inquedanza nos merca-
dos bursátiles e na confianza so-
cial, o que motivou a intervención
coordinada das principais autori-
dades monetarias do planeta.

A medida parece cabal se com-
probamos que un mes despois das
primeiras alertas segue a haber un
grave risco en determinadas enti-
dades bancarias de non poderen
“devolverlles” os cartos aos seus
clientes por falta de liquidez. A es-
tampa máis ilustrativa deste am-
biente púidose vivir nas inmensas
fileiras ás portas das oficinas do
banco Northern Rock de Gran Bre-
taña, que quedou sen efectivo e
obrigou o Banco de Inglaterra a
proporcionarlle fondos de urxencia
para evitar un corralito nun dos pa-
íses máis poderosos do mundo.

Non é a primeira vez que os
bancos centrais se ven obrigados
a intervir, pero si é a primeira
ocasión na que a resposta foi
global. O sistema de control mo-
netario mostrouse á altura dos
cambios do fluxo económico-fi-
nanceiro mundial, aínda que fal-
ta por saber se as medidas toma-
das serán suficientes para evitar
novas ameazas de colapso.

Coma nun efecto bolboreta
(pintada de verde dólar), o aumen-
to da morosidade nas hipotecas
dos EE UU creou un tsunami en
todo o mundo. Os bancos que em-
prestaran os cartos vincularon a
débeda a fondos e obrigacións,
compradas á súa vez por terceiras
entidades, que lles venderon eses
fondos aos seus clientes ou a ou-
tros bancos nunha complexa cadea
que se estendeu coma unha hedra.

Para os defensores do control
monetario, é irresponsábel deixar
o mercado sen rédeas. A diverxen-
cia de intereses e as estratexias
particulares para aumentar o bene-
ficio crean inestabilidade no inter-
cambio comercial, espallan o pá-
nico entre as bolsas e acaban pre-
xudicando os aforradores, con cu-
xos cartos os bancos xogan igno-
rando o risco. Baseándose en crite-
rios xa propostos por John May-
nard Keynes hai moitas décadas,
os Estados interveñen para corrixir
as desviacións dun sistema  que se
mostrou imperfecto na súa evolu-

ción e se define historicamente por
unha sucesión de bos e malos ci-
clos que crean fonda inestabilida-
de. A política dos bancos centrais
tenta minimizar os ciclos baixos
para asegurar uns mínimos de cre-
cemento que non colapsen o siste-
ma e supoñan profundas e doloro-
sas penurias sociais.

Para os defensores do mercado
sen intervención estatal, a interven-
ción é o peor dos remedios. Consi-
deran que os mecanismos de de-
fensa dos bancos centrais acaban
influíndo na propia dinámica do
traballo bancario. É dicir, os direc-
tivos contan con que, en caso de
crise, “papá Estado” sacaraos do
apuro, polo que forzan o risco das
súas operacións. É o que se chama
en inglés moral hazard (algo así
como risco moral, aínda que tamén
se pode traducir por oportunidade
moral), un factor considerado polo
neoliberalismo como adulterante.

En cambio, os favorábeis á
corrección consideran hipócrita
ese modelo de non intervención

porque finalmente si se impoñen
restricións no comercio interna-
cional. Como exemplo, o veto da
Cámara de Representantes do
Estado de California no 2005 á
venda da petroleira Unocal a un-
ha empresa chinesa.

Outras voces coidan que a in-
tervención destas semanas ten a
súa orixe no propio modelo mo-
netario, que sobe e baixa os tipos
de xuro oficiais como quen lubri-
ca a engrenaxe do sistema econó-
mico. No 2002, co mundo parali-
zado polos efectos dos atentados
do 11-S, os xuros chegaron a es-
tar ao 1 por cento. O abundante
fluxo de diñeiro favoreceu os
empréstimos a longo prazo e un
crecemento económico baseado
na especulación, que daba mello-
res rendementos ca a produtivi-
dade. Arestora, co aumento dos
xuros, os debedores non poden
pagarlles aos bancos, que quedan
sen diñeiro. Fechando o círculo,
os propios bancos centrais vol-
ven “imprimir billetes”.♦
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O poder da
información
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Para ter unha
opinión sobre o
acontecer

internacional, a meirande
parte da poboación
recorre aos medios de
comunicación masiva, de
gran tiraxe ou audiencias
millonarias. Na
televisión ou radio as
máis das veces
transmítense consignas.
Estereotipos repetidos
fan que unha mentira
repetida mil veces acade
a categoría pública de
verdade.

Non pasan de
considerar a Hugo
Chávez un gorila con
uniforme, coma dixo
Felipe González e repite
Carlos Herrera, a Evo
Morales un ignorante
indíxena, a Fidel Castro
un ancián tolo. Os
correspondentes destes
xornais nos países de
referencia falan desas
sociedades dun xeito que
as fan irrecoñecíbeis para
quen as visitamos.

A alternativa de
viaxar para saber ten a
peneira dos cartos
precisos e de que en
moitas ocasións fanse en
programas que inclúen
roteiros que converten as
persoas viaxeiras en
turistas. Hai moita xente
que fai unha análise
sobre a complexa Cuba
partindo do terceiro
mojito que se toma, con
Guantanamera de fondo,
nun centro turístico que
lle dá ao coñecemento da
realidade o que os
tablaos flamencos a
España.

Non é difícil chegar á
conclusión, seguindo o
discurso oficial da prensa
con poder, que en Cuba
hai unha ditadura e que
en Colombia, onde ser
sindicalista ou periodista
opositor é ter a vida
ameazada, hai
democracia. Non se pode
topar o que di a outra
parte, a presunción de
inocencia non existe.

A Asociación
Euskadi-Cuba vén de
fundar Cubainformación,
a primeira alternativa
audiovisual na internet
da solidariedade
internacionalista. Emite
dende o 1 de maio.
Fornece de argumentos
para contrarrestar a
manipulación e ten
diferentes seccións que
dan a posibilidade de
coñecer a outra versión
dos feitos, as voces que
non se escoitan nos
telexornais.♦

Keynes volve gañarlles a partida aos neoliberais

O día que o Banco de Inglaterra
evitou o corralito

C.L.
Nas previsións dos medios de co-
municación, a 62ª Asemblea Xe-
ral das Nacións Unidas ía ser a do
cambio climático, a dos dereitos
humanos, a das reivindicacións
nacionais… En realidade, calque-
ra tema lle serve ao programa, con
tantos enfoques coma países hai
no mundo. Ao non se basear a
asemblea nun programa concreto
nin estaren pendentes de acordo
reformas de fondo no organismo
internacional, igual que sucedera
o ano pasado, a atención recaeu na
visita a solo estadounidense dun
dos varios “arquiinimigos” que o
presidente George Bush ten.

Nesta ocasión, o convidado
máis buscado polas cámaras foi o

presidente iraniano, Mahmud Ah-
madineiad, considerado pola Ad-
ministración estadounidense como
“o presidente máis malvado do
mundo”. Ahmadineiad defendeu
nos micrófonos das Nacións Uni-
das que o seu programa nuclear ten
fins pacíficos e mostrouse disposto
a aceptar sempre a tutela das auto-
ridades atómicas internacionais pa-
ra que supervisen o proxecto.

Mais o ton conciliador non
encontrou resposta nos discursos
de Bush nin de Nicolas Sarkozy.
O presidente francés converteuse
en adaíl das presións a Irán, con
maior vehemencia reclamando
medidas contra Teherán que a
propia Casa Branca.

Ahmadineiad foi chamado an-

tes dunha conferencia na Univer-
sidade de Columbia “ditador mes-
quiño” e foille prohibido visitar a
‘Zona Cero’ de Nova York. “O
asasino sempre volta ao lugar dos
seus crimes”, comentou un analis-
ta político da canle Fox News.

O silencio dos pobres

As tensións en Oriente Medio es-
cureceron algúns dos temas que le-
varon á palestra das Nacións Uni-
das os xefes de Estado de países
pobres. Incluso se centrou tanto a
atención sobre Ahmadineiad que
non tiveron apenas repercusións
fóra do seu país as duras declara-
cións do presidente nicaraguano,
Daniel Ortega, que considerou os

EE UU “a maior tiranía da histo-
ria” e apelou ao respecto aos derei-
tos dos pobos e a tomar medidas
contra as novas formas de escravi-
tude, o tránsito ilegal de persoas e
o aumento das diferenzas sociais.

Moitos outros presidentes
queixáronse de que o secretario
xeral, Ban Ki Moon, centrase o
seu discurso no cambio climático
(buscando un acordo de mínimos
que finalmente nin se formulou
en serio) e que non se dese ningún
paso en canto ás mudanzas no
Consello de Seguranza. Para moi-
tos mandatarios, confírmase que
o protagonismo nas relacións in-
ternacionais está máis na Organi-
zación Mundial de Comercio e
outros foros económicos.♦

A ONU converte a Ahmadineiad en ‘estrela’ e esquece os países pobres

O presidente máis malo do mundo

Fileira de clientes do banco Northern Rock logo de se anunciar de que ficara sen fondos. 
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A coincidencia dos arrebatos belicistas
de Bernard Kouchner, ministro de Asun-
tos Estranxeiros galo, cos ataques israe-
lís sobre Siria (e a subseguinte ameaza
de Irán de bombardear Israel se é ataca-
do por Tel-Aviv), xunto co avivamento
dos rumores sobre o uso da forza contra
Irán por parte dos Estados Unidos que
motivaron unha elevación significativa
da tensión na fronteira iraniano-iraquí,
engadíronlle incerteza a un litixio que, á
vista da desfeita iraquí e das persistentes
resistencias rusas e chinesas, semellaba
encamiñarse pola senda da negociación.
O mes pasado, a propia Axencia Interna-
cional da Enerxía Atómica lograba un
acordo con Teherán para dotar de trans-
parencia o programa nuclear iraniano, ci-
vil segundo Teherán e con propósitos mi-

litares segundo os
Estados Unidos. Ale-
maña, que negocia o
contido dun novo pa-
quete de sancións
que promove Was-
hington, é partidaria
de lle dar unha opor-
tunidade a Irán, ao
igual que Italia. To-
dos eles manifestá-
ronse nos últimos dí-
as en contra do uso
da forza militar con-
tra Irán. Esas decla-
racións duns e dou-
tros e as filtracións
interesadas do Pentá-
gono respecto da pre-

paración de plans de
ataque (que poderían
concretarse en bom-
bardeos selectivos á
volta de 8-10 meses),
poderían ter como ob-
xectivo obrigar a Irán
a facer concesións. 

Sorprende en todo
caso a proclama de
Kouchner, en clara
contradición coa polí-
tica auspiciada pola
UE de esgotar a vía
das sancións, e que si-
túa a diplomacia gala
na órbita da estadouni-
dense e moi lonxe
dunha tradición que

sempre fixo fincapé no respecto da legali-
dade internacional e do sistema onusino.
Nin Londres, afeita a estar incluída no
bando dos duros, mencionou nunca, expli-
citamente, a posibilidade de iniciar unha
guerra contra Irán, menos agora que Gor-
don Brown aspira a tomar distancias dun
George Bush totalmente desautorizado,
até por Alan Greenspan. O “progresista”
da dereita plural de Nicolas Sarkozy non
modera o seu presidente, que en agosto pa-
sado xa se amosaba partidario de accións
por libre contra Teherán, senón que rifa
con el en atrevemento. 

O impacto de tan extemporáneo es-
pasmo en Irán despois da elección do re-
formista Haxemi Rafsaniani como presi-
dente da Asemblea de Expertos está por
ver. Rafsaniani é considerado o pai do
programa nuclear de Irán, se ben é parti-
dario dunha aproximación ás potencias
occidentais, incluídos os EE UU. A riva-
lidade entre Rafsaniani (que perdeu as
eleccións en 2005 a pesar de ser o candi-
dato máis votado na primeira volta) e
Mahmud Ahmadineiad, de visita na ONU
esta semana, irá in crescendo, especial-
mente en materia de política exterior, on-
de o primeiro é valedor dunha política
máis orientada ao diálogo e que lle poña
fin ao illamento internacional de Teherán. 

Que sentido ten que neste contexto
Kouchner aposte pola inflexibilidade? A
chegada ao poder de Sarkozy semella
implicar un cambio de rumbo no papel
de Francia na escena internacional, cun-
ha maior aposta pola presenza en ámbi-
tos como Medio Oriente e África. Nos
últimos tempos, a presenza da diploma-
cia gala no Líbano, Israel, Palestina, etc,
e ou reviramento promovido no Iraq pa-
recen indicar que París ambiciona tomar
parte activa na hipotética remodelación
da orde rexional. Pero alá onde pisa, ató-
pase coa crecente e entorpecedora in-
fluencia da República Islámica. Was-
hington e París, aínda non compartindo
todo, poden trazar moitos intereses co-
múns. A reconsideración da tradicional
aposta francesa polo diálogo, sempre
máis intensa ca de moitos outros países
europeos, cabe contextualizala nese
cambio de rumbo.♦

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

Espasmos belicistas 
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A presenza
da diplomacia gala
no Líbano, Israel,

Palestina, etc.
e o reviramento

promovido no Iraq
parecen indicar que París

ambiciona tomar parte
activa na hipotética

remodelación da orde
rexional”

Formular un debate excluínte entre etanol
e alimentos ou entre cambio climático e
solución verde é unha simplificación es-
quemática que debe ser matizada.

No proceso produtivo do etanol exis-
ten fases contaminantes. No prezo dos
alimentos ten máis peso o millo que a
cana. O etanol extraído da cana de azu-
cre ou o millo contamina un 60 por cen-
to  menos que o petróleo, pero polúe. É
unha resposta que retarda o previsíbel
aumento das temperaturas de entre 1,5 e
6 graos previsto para o 2100, pero non é
a alternativa definitiva que pode reverter
o proceso.

Este cambio acelerado de usos, costu-
mes e cultivos non deixa de ser un reto
dunhas consecuencia de difícil calibre.
Mesmo tendo a precaución de tomar me-
didas proteccionistas e garantistas á hora
de  facer proxeccións expansivas para a
próxima década como fai o goberno do
Brasil, triplicando até os 9 millóns de hec-
táreas a superficie de cultivos que poidan
ser transformados en etanol dunha forma
racional, de xeito que os novos campos de

cultivos proveñan de terras que estaban
ocupadas por campos de herba ou por vei-
gas de soia, sen facer esquilmas forestais.
Mesmo implicando
nos acordos empresa-
rios e labregos.

Pero negarlle radi-
calmente ao Brasil a
posibilidade de ser
unha potencia enerxé-
tica mundial con ar-
gumentos pouco sol-
ventes sería inxusto. 

Tras 30 anos de
experiencia acumula-
da e logo de conseguir
a maior produtividade
mundial, sen ser cau-
sante directo dos per-
versos efectos secundarios colaterais do
aumento significativo nos prezos dos ali-
mentos que provoca a extracción de eta-
nol, a partir do millo, como acontece nos
EE UU; o Brasil ten dereito a asentar as
bases dun futuro que elimine acelerada-
mente as desigualdades en base ao recur-

so potencial de cultivar cana nunha área
climática tropical privilexiada. Para pro-
ducir o mesmo volume de etanol, os EE

UU (que producen o
40 por cento do millo
mundial), precisarían
polo menos do duplo
da superficie  de cam-
pos de millo que os
brasileiros de cana.

Sempre que o ba-
rril de petróleo se si-
túe por riba dos 40
dólares, a extracción
de etanol a partir da
cana é rendíbel. As
previsións da Axencia
Internacional da Ener-
xía que albiscan até o

2030, demasiado tímidas para non xerar
pánicos bursátiles, sitúan o prezo do pe-
tróleo nunha banda que non baixa dos 48
dólares e que chega até os 62 dólares, pe-
ríodo no que os augurios da demanda
mundial de enerxía diagnostican unha
medra de até o 71 por cento. 

A potencia sudamericana dispón de
300 millóns de hectáreas de terras culti-
vábeis, mais só emprega o 3 por cento
para etanol, e 3 por cento para cana. Pa-
norama radicalmente distinto ao dos EE
UU que para que o 10 por cento do seu
consumo enerxético fose en base ao eta-
nol, tería que dedicar o 15 por cento de
todas as terras cultivábeis. A vantaxe
comparativa coa UE aínda é máis
abraiante. Segundo o Banco Interameri-
cano de Desenvolvemento, no caso euro-
peo precisaríase, nada menos, que do 70
por cento das terras agrícolas.

Nin sequera a ONU pode negar a po-
sibilidade real de que a produción masiva
de biocombustíbeis desemboque nunha
crise alimenticia mundial. Segundo o In-
ternational Food Policy, o prezo do millo
pode medrar un 20 por cento até o 2010 e
un 41  por cento até o 2020. Para un pla-
neta no que máis de 800 millóns de per-
soas moran por baixo do limiar da desnu-
trición, o risco de catástrofe está latente.
Pero non será o etanol brasileiro o cau-
sante directo.

Namentres chega o etanol de segunda
xeración, elaborado a partir de celulosa,
madeira, refugallos forestais, algas ou re-
siduos sólidos urbanos, o Brasil dispón
dunha década fantástica que no pode nin
debe desperdiciar.

Pode que non exista unha solução ver-
de para o planeta, pero para o Brasil a res-
posta é si... Arestora!♦

Crónicas do mundo

A solução verde?
LAUDELINO PELLITERO

‘Segundo o
International Food Policy,

o prezo do millo
pode medrar un 20%
até o 2010 e un 4%

até o 2020”

Angela Merkel e Nicolas Sarkozy.
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Tirán vive un dos seus mellores
anos desde hai moito tempo. Du-
rante todo o verán dominou cunha
rotunda autoridade a competición
na Liga do Noroeste e o pasado 23
de setembro viu recompensado o
seu esforzo co ascenso á Liga
ACT, considerada a Liga dos
Campións do remo en banco fixo.
Os moañeses recuperaron o vello
espírito de Tirán, que foi canteira
de moitos equipos, tanto en Gali-
za como Euskadi e Cantabria. A
pesar das moitas dificultades eco-
nómicas e de organización das úl-
timas tempadas, este ascenso con-
firma que se poden dar por rema-
tadas as súas dificultades. Tirán
non estaba na elite do remo desde
o 2004, cando remataran a com-
petición en derradeiro lugar.

A felicidade polo ascenso do
Tirán vese escurecida un tanto

polo descenso dos Mecos do Gro-
ve. A embarcación, que competi-
ra nas últimas tempadas na Liga
ACT cun rendemento correcto,
este ano nunca foi quen de fuxir
dos últimos postos e acabou un-
décimo, polo tanto penúltimo na
táboa final. Os grovenses queda-
ron a 12 puntos do décimo clasi-
ficado, os cántabros de Laredo. 

Os remeiros do Mecos víron-
se prexudicados pola eliminato-
ria final pola permanencia, que
favoreceu os vascos do Arkote
de Plentzia, que acabaran derra-
deiros na competición regular.
Unha vez resolta esta eliminato-
ria, a liga contará coa única no-
vidade de Tirán para o 2008.

Urdaibai imponse

O equipo Urdaibai, de Bermeo,

impúxose con máis dificultades
das previstas como o mellor
equipo do ano e recupera un títu-
lo que se lle resistía desde o
2004. Os biscaíños lograron no-
ve vitorias nesta tempada, o que
supón que gañaron a metade das
bandeiras disputadas.

No segundo posto quedaron os
guipuscoanos de Orio, a 11 puntos
dos vencedores. Terceira quedou a
embarcación de Hondarribia, ta-
mén de Guipúscoa, con 163 pun-
tos, a 35 puntos dos campións.

Hondarribia gañara a liga na
tempada 2006 pero o propio
club considera un éxito este ter-
ceiro posto, que o mantén na
primeira liña do remo de alta
competición. Esta tempada vol-
veu mostrar o dominio absoluto
do remo vasco. 

O outro representante gale-
go, Cabo da Cruz, de Boiro, foi
noveno. Esta posición foi a pe-
or de toda a súa historia na Li-
ga ACT e é máis decepcionante
para o equipo se temos en con-
ta que as súas expectativas pa-
saban por competirlles aos bar-
cos vascos e cántabros os me-
llores cinco postos.♦
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Xa temos escoitado de abondo a
importancia do deporte como fe-
nómeno social. Son milleiros os
que practican os fins de semana.
Os campos de fútbol e os pavi-
llóns deportivos están a pleno
funcionamento os sábados e do-
mingos, e moitos tamén as tar-
des do día a día. Por outra banda
as piscinas gozan dunha grande
afluencia de persoas que practi-
can natación libremente ou que
asisten a cursos de aprendizaxe
e perfeccionamento. Finalmen-
te, nos ximnasios, tanto públicos
como privados, podemos obser-
var unha grande actividade que
fluctúa segundo as épocas.

Esta realidade pode ser co-
rroborada, pero ao mesmo tem-
po oculta outras significacións
que imos tratar de expresar.

Nos campos e pavillóns fan
deporte persoas organizadas en
torno a clubs e federacións de
forma masiva, e de forma mi-
noritaria por parte dos conce-
llos. Nas piscinas son empre-
sas as encargadas da organiza-
ción e coordinación, e os xim-
nasios tamén son maioritaria-
mente rexidos por organiza-
cións empresariais.

Ante esta situación cabería
preguntar: por que unhas activi-
dades son realizadas cun esque-
ma fundamentalmente non lu-
crativo: fútbol, baloncesto, ba-
lonmán, etc, non profesionais, e

outras non embargante lles fo-
ron entregadas á iniciativa pri-
vada de ámbito lucrativo?

As distintas administracións
públicas construíron instalacións
deportivas, nuns casos con crite-
rio técnico e noutros moitos con
criterio electoralista; pero no que
coincidiron foi no total abando-
no de planificación e xestión de
contidos. Así vimos e continua-
mos a ver como construcións
que custaron  moitos cartos están
totalmente infrautilizadas e in-
cluso semi-abandonadas, por fa-
lla de organización de activida-
des. Esta situación é moito mais
frecuente no eido rural. Isto non
acontece coas piscinas, que no
momento de rematarse, cédense
a empresas para que as doten de
contido a cambio dun beneficio
económico. Tampouco pasa cos
ximnasios que igualmente son
cedidos para que sexan xestiona-
dos por empresas.

Neste punto cómpre facerse
outra pregunta: cal é o criterio
utilizado para este tipo de deci-
sións e de onde procede?

Os paradoxos son múltiplos,
e así temos que practicar fútbol,
baloncesto ou balonmán é de-
balde na maioría dos casos, pe-
ro natación, aeróbic, artes mar-
ciais ou educación física para
adultos, deben pagarse. Ade-
mais disto, acontece que hai
clubs pagando salarios a xoga-

dores, case sempre sen contra-
tos laborais, e baixo fórmulas de
dubidosa legalidade.

A terceira pregunta sería:
acaso hai deportes de primeira,
segunda e terceira categoría?
Ou é que existen grupos de pre-
sión con forma de clubs que
posúen mais dereitos e polo
tanto privilexios?

Se se lle preguntase a un po-
lítico pola súa consideración a
respecto do deporte, case seguro
que respostaría que é moi im-
portante e necesario. Se a conti-
nuación interrogamos acerca
das medidas que adoptaría, se-
guramente aparecerá a idea de
apoiar os clubs, favorecer o de-
porte de base, organizar carrei-
ras-maratón e o torneo das festas
nas vilas. Nas zonas urbanas
manifestarán a idea de organizar
múltiplas Cidades de... nos dis-
tintos deportes clásicos da zona,
e conquerir algún ascenso ou
campión. Isto último servirá pa-
ra crear a sensación de identida-
de e fachenda a través do ídolos.

A cuarta pregunta é clara:
por que todos falan do deporte
base e de apoiar os clubs e nin-
gún ten interese en crear empre-
go a través do deporte?; por que
non profesionalizar un ámbito
tan desvalorizado polo traballo
voluntarista? Por que non se
considera o deporte como sector
estratéxico no que conflúen pro-

dución, lecer, saúde, turismo,
emprego e consumo?

Dende aquí pídolles a eses
políticos que abandonen a co-
vardía de ocultárense tras as fra-
ses tópicas, as políticas conti-
nuístas de torneos, campionatos
e desenvolvemento en precario,
a teima de fomentar os clubs
“empeñados” en fichaxes e a
deixación de función en benefi-
cio das empresas.

Moitos sentirán que traba-
llan arreo, como aquel que está
todo o día apagando lumes, pe-
ro se non se interroga sobre a
orixe destes e as causas que hai
detrás, o traballo rematará can-
do non quede nada que queimar.

Hai que tentar pensar en ter-
mos de estratexia e interese co-
mún. Por exemplo, a creación de
escolas deportivas municipais
con monitores propios e non dos
clubs, fomentar o emprego de
calidade á súa vez incentiva o
consumo de material deportivo,
favorece a promoción da saúde
diminuíndo a incidencia da obe-
sidade e de patoloxías cardiovas-
culares, facilita a educación en
valores e o lecer activo e respon-
sábel e incrementa a autonomía
das persoas maiores. A todo isto
hai que sumarlle a mellor organi-
zación, coordinación, xestión,
protección e conservación dos
materiais e instalacións que son
de titularidade pública. 

A posta en marcha de servi-
zos municipais de asesoramento
en pavillóns, ximnasios e pisci-
nas melloraría a cultura física
da poboación coa consecuencia
dun aumento na prevención e
polo tanto  menor gasto sanita-
rio. A iniciación de servizos de
recuperación nos ximnasios
contribuiría a diminuír o colap-
so dos  centros médicos. E por
suposto, como no caso das esco-
las, diminuiría o traballo en pre-
cario que hai actualmente en
clubs e ximnasios. 

En definitiva, é preciso inves-
tir, como se inviste noutros secto-
res, porque o deporte é estratéxi-
co e require unha atención e de-
senvolvemento adecuado, o cal
non consiste en implementar sub-
vencións para entidades e organi-
zar torneos profesionais. Algo
que por outro lado, sendo hones-
tos, non se sostén dende un punto
de vista legal porque o 95 por
cento das entidades deportivas
que reciben subvencións no país
non soportarían unha auditoría e,
coma min, isto sábeno as propias
autoridades, pero mantense como
parte da inercia de moitos anos
que ninguén ten a valentía de
abordar, ou ben por falla de capa-
cidade, por falla de peso político
ou porque realmente non interesa
e resulta máis cómodo manter o
que hai, con modificacións máis
mediáticas ca auténticas.♦
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O deporte como sector estratéxico

Os Mecos do Grove descenden 

Tirán correrá na mellor liga de remo 
ano que vén

Tirán celebrando unha das súas vítorias.                                                        A . N .T.

CÉSAR LORENZO GIL
Recambio galego na Liga ACT (a mellor liga de remo en
banco fixo do Estado). O equipo de Tirán (parroquia do
concello de Moaña) substitúe na elite o Mecos do Grove,
que finalmente perdeu a categoría logo de acabar penúlti-
mo na clasificación xeral. O outro equipo galego desta com-
petición será o Cabo da Cruz, de Boiro, que rematou noveno.



O hemiciclo contará
cunha vidreira
de Díaz Pardo
Isaac Díaz Pardo deseñará unha vidreira
para presidir o hemiciclo do Parlamento
de Galicia. A obra compartirá espazo
coa vidreira realizada por Laxeiro para a
cámara en 1989 e será elaborada con vi-
dro soprado e as pezas serán esmaltadas
a lume e gravadas ao ácido. A Mesa do
Parlamento determinou que “soamente
un artista da talla de Díaz Pardo podería
compartir con Laxeiro este espazo pree-
minente na institución que representa a
todos os galegos”. O acordo engade que
“constitúe un xusto recoñecemento para
dous intelectuais multidisciplinares”.♦

Tu retrato,
cuarto disco
de Luís E. Batallán
Luís Emilio Batallán vén de publicar o
seu cuarto traballo Tu retrato, no que
ademais de temas propios o autor de Aí
ven o maio ponlle música aos versos de
Gil de Biedma ou Fonollosa. Das doce
pezas que conforman este novo traballo
tan só A cada un o seu está composta e
cantada en galego. Pablo Milanés e Joa-
quín Sabina colaboran neste álbum, que
destila influencias do blues, rock, ritmos
caribeños. Tu retrato gravouse entre
Madrid e La Habana e contou ademais
coa colaboración de Fito Páez e da Or-
questra Sinfónica Nacional de Cuba.♦

Guillermo Escrigas,
novo director
do CGAI
O documentalista e historiador Guillermo
Escrigas foi nomeado novo director do
Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI),
substituíndo no seu cargo a Xaime Pena.
Vencellado ao grupo Sargadelos, Escrigas
tivo até o momento responsabilidades co-
mo xerente do Museo Carlos Maside do
Castro. É autor de estudos e ensaios entre
os que destaca Rande. Mito e realidade,
Gravados e litografías de Maruja Mallo e
Bibliografía da gastronomía de Galicia.
No seu currículo figura ademais o descu-
brimento e recuperación da película Bota-
dura do Acorazado Alfonso XIII (1913).♦

Oito películas
galegas para
este trimestre
Os títulos de longametraxes rodadas
en Galiza e producidas, ou co-produci-
das por empresas radicadas na comuni-
dade previstas para a estrea na gran
pantalla neste trimestre son O menor
dos males, Abrígame, Sete mesas de
billar francés, Cancións de amor en Lo-
lita’s Club e os títulos de animación de
Filmax Nocturna e Donkeyxote. Tamén
está prevista para o vindeiro Nadal a es-
trea de O espírito del bosque. Moitas
delas están subvencionadas pola Conse-
llaría de Cultura e Deporte e a maioría
teñen escenas rodadas no noso país.♦
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Vicente Aranda.

TTooddooss
aa  rrooddaarr
AA  ccuurrttaammeettrraaxxee
ppoonnssee  ddee  mmooddaa,,
ssóó  ccuunn  mmóóbbiill
ppooddee  ffaacceelloo

Imaxe d’As cores do frío,
curtametraxe sobre a violencia doméstica,
dirixida por Anxo Cendal.



ANA SAÁ
O amplo e crecente número
de festivais de curtametra-
xes e documentais en Galiza
vén a sinalar a boa situación
e o auxe do audiovisual e un-
ha aposta importante de
apoio á xente nova. As axu-
das da Administración Pú-
blica fan que o sector afron-
te novos proxectos e se pense
na posibilidade de chegar a
ser unha industria recoñecida.
A asignatura pendente segue
a ser o salto á gran pantalla. 

Cunha cámara de vídeo dixital
ou un teléfono móbil e un orde-
nador xa son moitos os que se
lanzan a facer curtametraxes. A
pesar de non ter un mercado de-
finido, concursos e certames do
audiovisual proliferan cada ano
en Galiza como carta de presen-
tación de futuros guionistas, re-
alizadores e directores. Isto re-
flexa o momento de crecemento
polo que atravesa este sector,
que xa conta con dezasete festi-
vais para este formato. “Esta-
mos nun momento bo en canto a
fomento e apoio á creatividade
dos máis novos, pero falta algo
moi importante: o salto á gran
pantalla”, explica Miguel Anxo
Fernández, crítico de cine. 

“O audiovisual ten a infra-
estrutura necesaria para con-
verterse en algo importante.
Temos como creba o consumo
nas salas, pero tanto as curta-
metraxes como os documentais
están acadando éxito fóra das
nosas fronteiras e estase descu-
brindo xente ben formada e re-
alizadores e guionistas de ta-
lento”, coincide Anxo Sánchez,
encargado de produción do
Festival Internacional de Do-
cumentais de Tui Play Doc. 

Aínda que se pode falar
dunha evolución cara un mode-
lo sólido e consolidado, “a
existencia de eivas da difusión
interna e externa do noso au-
diovisual e a limitada capaci-
dade do sector para chegar co
seu produto aos espectadores
potenciais fai que traballemos
para acadar a existencia dun
modelo con mirada propia”, si-
nala Manuel Xosé Fernández
Iglesias, director xeral de Co-
municación Audiovisual da
Xunta e representante do Foro
Galego do Audiovisual. 

Vinculadas á temática de
denuncia social e ao xénero da
comedia, as curtametraxes es-
tán acadando unha profesiona-
lización no eido audiovisual e
xa son moitas as televisións in-
teresadas nelas. “Son produtos
experimentais. É unha forma
de potenciar o que poderíamos
chamar ‘o peixe máis peque-
no’. As curtas son un formato
en si mesmo e non deberían ser
vistas só como o comezo de
moitos”, afirma Beatriz Rodrí-

guez, responsábel do Festival
Internacional de Curtametra-
xes de Santiago de Composte-
la Curtocircuíto. 

A pesar de non ser un pro-
duto rendíbel economicamente,
“as curtas son moi importantes
social e culturalmente”, mani-
festa Miguel Anxo Fernández.
“No relacionado co audiovisual
é importante o proceso de for-
mación e os primeiros festivais
cara ao público para darse a co-
ñecer”, recoñece Anxo Sán-
chez. “A produción audiovisual
é en xeral onerosa, mesmo para
estes formato, sobre todo se te-
mos en conta a situación econó-
mica habitual das persoas que
os realizan”, puntualiza Manuel
Xosé Fernández Iglesias. 

Un sector subvencionado

“O sector audiovisual galego,
ao igual que o do resto do Es-
tado e o europeo en xeral, é un
sector fortemente subvencio-
nado”, afirma o representante
do Foro Galego do Audiovi-
sual. Con pouco investimento
económico, as curtametraxes
teñen unha grande proxección
de futuro. A Administración
Pública concede cada ano axu-
das a empresas audiovisuais e
a persoas a título individual.
Mentres que Cultura se centra

máis na creación e produción
da obra audiovisual, a Direc-
ción Xeral incide nos aspectos
vinculados á comunicación en
sentido amplo, como é a pro-
moción, distribución, comer-
cialización e difusión dunha
obra audiovisual. 

Este ano a Consellaría de
Cultura e Deporte concedeu
424.000 euros para a produción
en versión orixinal en lingua
galega de curtametraxes cine-
matográficas, de animación, en
soporte dixital, innovadoras ou
experimentiais e proxectos de
Net Art (Arte na Rede), ade-
mais doutras axudas para pro-
xectos en lingua galega. “Di-
versas entidades privadas están
patrocinando estes festivais,
unha forte aposta na que se cre-
an redes de actuación común
que serven de motivación para
os novos realizadores”, comen-
ta Anxo Sánchez. 

“O 90% das curtas feitas en
Galiza que se presentan cada
ano a Curtocircuíto son na nosa
lingua, e un 10% en castelán,
pero con subtítulos en galego.
Nisto ten moito que ver a Xun-
ta, que é a que concede as axu-
das”, matiza Beatriz Rodríguez. 

No 2005 o sector facturou
arredor de 190 millóns de eu-
ros, dos cales a quinta parte co-
rresponde á CRTVG. O sector

dá emprego a máis de 2.300
persoas, das que tamén o 20%
se corresponde con persoal da
CRTVG. Por outra banda, ope-
ran no sector arredor de 200
empresas cun número medio
de 10 empregados e unha fac-
turación media próxima aos
750.000 euros. Galiza abran-
gue algo máis do 3% da factu-
ración do sector no estado es-
pañol, emprega máis do 4% do
sector do Estado e distribúe o
23% das axudas autonómicas. 

Asímesmo, a Dirección Xe-
ral de Comunicación Audiovi-
sual está a traballar “para co-
rrexir a saturación e excesiva
incidencia no eido da produ-
ción, potenciando outros sub-
sectores como a distribución, a
comercialización, as empresas
especializadas en novas tecno-
loxías ou o marketing”, obser-
va o seu responsábel. 

O audiovisual
fóra das súas fronteiras

No 2005 o Consorcio Audio-
visual de Galicia firmou o pro-
grama RAÍCES xunto a insti-
tucións de Cataluña e Arxenti-
na, ao que se unirían no 2006
Andalucía e a finais de setem-
bro de 2007 Brasil. Trátase
dun fondo de coprodución do
audiovisual que concede axu-

das a produtoras independen-
tes destes países para a copro-
dución de longametraxes. O
obxectivo é non só darse a co-
ñecer fóra das súas fronteiras,
senón tamén acadar un siste-
ma audiovisual propio. 

“Nestes momentos non te-
mos unha identidade específica
fóra das nosas fronteiras. Nos
festivais internacionais o cine
feito en Galiza asimílase ao ci-
ne español. A Secretaría Xeral
de Comunicación e o Consor-
cio Audiovisual de Galicia es-
tán a facer esforzos importan-
tes para mudar esta situación,
dirixidos fundamentalmente
aos territorios culturalmente
máis receptivos como Brasil,
Arxentina, Cuba ou México”,
explica o representante do Foro
Galego do Audiovisual. 

A presenza galega
en Curtocircuíto 2007

Do 16 ao 20 de outubro terá lu-
gar a IV Festival Internacional
de Curtametraxes de Santiago
de Compostela Curtocircuíto.
Para esta edición as 135 curtas
que competirán foron seleccio-
nadas dun total de 2.700. Des-
tas, 7 son galegas (presentáron-
se 50). Este ano contan tamén
cun premio novo exclusivo pa-
ra as curtametraxes galegas,
ademais dun programa paralelo
con salas de proxección en va-
rios museos de diversas cida-
des galegas. “Hai inquietude
no mundo das curtas e ganas de
facer cousas. Este tipo de festi-
vais son unha defensa pola cul-
tura dun formato minoritario”,
asegura a coordinadora de pro-
dución do festival. “Os festi-
vais xogan un papel moi im-
portante, xa que serven como
exhibición para novos talentos,
pero nalgúns casos tamén se
debería controlar a calidade”,
recoñece o crítico de cine Mi-
guel Anxo Fernández.♦
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A explosión visual
No que vai de ano concursaron en certames perto
de 1.100 curtas, das que máis de 200 son galegas

Son xa 17 o número de festi-
vais galegos de curtametraxes
nos que darse a coñecer. Moi-
tos deles recibiron financia-
mento por parte da Dirección
Xeral de Comunicación Au-
diovisual. No que vai de ano,
nas mostras que tiveron lugar
na comunidade galega compe-
tiron preto de 1.100 curtas

(non todas as presentadas son
seleccionadas para concursar),
das que algo máis de 200 son
galegas. O certame Curtas na
Rede, que organiza a Secreta-
ría Xeral de Comunicación,
conta con 70 participacións:
65 galegas, 3 do resto de Es-
paña, unha de Cuba e outra da
Arxentina. Esta nova iniciati-

va naceu co propósito de ex-
plorar a capacidade de calque-
ra persoa con inquietudes na
creación audiovisual e conxu-
gala cun novo escaparate: In-
ternet. A Xunta quere promo-
cionar o audiovisual galego
non profesional e servir de
punto de encontro coa comu-
nicación galega do exterior.♦

Dezasete festivais nos que probar sorte

De esquerda a dereita, fotogramas de Pechados, de Diego Gómez Fernández; e Retrato dun home pensativo, de Javier Alonso.
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LEANDRO ABOAL
A vindeira semana a cidade de
Lugo quedará sen o complexo
de cines Yelmo e pasa a perder
oito salas de exhibición cinema-
tográfica. O anuncio coincide
coa grave crise de Ábaco, unha
empresa que tamén conta con
estructura exhibidora en Gali-
za e que mantén abertos por di-
versas cidades do estado 42
complejos multisala (450 pan-
tallas ) e mantén unha plantilla
media de 1.200 traballadores.

Os cines Yelmo pechan logo
dunha curta traxectoria na capi-
tal lucense afectada pola com-
petencia das salas Termas e, se-
gundo a versión “oficial” da pa-
tronal do sector, víctima da no-
va Lei do Cine e a súa aposta
por unha cota de pantalla obri-
gatoria de cine en español.

Analistas independentes inci-
den noutras causas que pasarían po-
la competencia do DVD, a piratería e
as descargas por internet. Mesmo,
no caso de Ábaco, cun descenso de

espectadores do 22% desde 2005,
sumaríase unha falla de solvencia fi-
lla dunha política de inversións errá-
tica. Ábaco, que absorvera anterior-
mente a cadea CineBox, está sumi-
da nun concurso de acreedores para
evitar a creba. A empresa, que fac-
tura 100 millóns e mantén aínda un-
ha cota de pantalla do 10%, admi-
nistra complexos de exhibición en
Ourense, Narón, Pontevedra e A
Coruña. Neles oferta 43 salas e, no
caso de se confirmarse a desapari-
ción da empresa, sumadas ás de

Yelmo de Lugo, significaría a perda
de máis de 43 salas en territorio ga-
lego. Os cines Gran Via de Vigo e
Os Rosales da Coruña tamén for-
man parte da empresa que xestiona-
ba as pechadas salas lucenses, cir-
cunstancia que abre dúbidas sobre a
súa futura viabilidade. Uns temores
aos que nada axudan noticias que
circulan no sector acerca da situa-
ción financieira da catalana Filmax,
que preside o empresario galego Ju-
lio Fernández, con complexos de ci-
nes en Lalín e Santiago.♦

O peche de Cines Yelmo en Lugo e a crise
de Ábaco pode deixar a Galiza sen 43 salas

Manifesto
‘Ensino
en galego’
MARTA DACOSTA

Amediados do mes de xu-
llo Marica Campo publi-
caba nestas mesmas pá-

xinas un artigo titulado “A santa
esposa”. A poeta comparaba a
actitude que algunhas persoas
teñen co noso idioma, coa
actitude de moitos homes coa
súa muller, unha falsa actitude
de respecto segundo a cal as es-
posas deben permanecer pecha-
das na casa, mentres eles fan
unha vida que non as inclúe a
elas. Un estraño amor, un amor
formolizante e naftalínico.

Muller e idioma teñen esta
e outras cuestións en común,
algo que nos pode permitir re-
flexionar sobre a situación da
lingua traendo ao proscenio
exemplos clarividentes,
naturalmente destinados aos
miopes lingüísticos que non
son quen de ver máis aló no
tempo e se empeñan en
convencernos de que a súa de-
ficiencia visual é a realidade.

Cada vez temos máis claro,
cando falamos de igualdade, a
necesidade de adoptarmos me-
didas de acción positiva en
prol das mulleres. Xa foi
demostrado suficientemente
que son moitos os atrancos que
sufrimos á hora de accedermos
ao conxunto do mundo laboral
ou para desenvolver cargos de
responsabilidade. A
Administración asume e difun-
de a necesidade de adoptar me-
didas para rematar con esta si-
tuación. En todo o abano polí-
tico, hai unha vontade clara de
deixar constancia do
compromiso coa muller. Cada
vez son menos as persoas que
manifestan publicamente unha
postura contraria a estas políti-
cas e, agardo, cada vez son ta-
mén menos as persoas que
pensan así. En calquera caso
está claro que o correcto, como
dicimos agora, o politicamente
correcto é traballar pola igual-
dade e adoptar medidas de ac-
ción positiva se é preciso.

Pois penso eu que o
idioma, como as mulleres, pre-
cisa tamén de medidas de
acción positiva, de compromi-
sos efectivos e evidentes, pois
a nosa lingua, insistimos, a
única lingua propia de Galiza,
está, segue estando, en
situación de desigualdade. Por
que o que está tan claro no ca-
so da muller, non se ve coa
mesma transparencia cando do
idioma falamos? Por que a de-
fensa do noso idioma non for-
ma parte dese catálogo
indiscutíbel do “politicamente
correcto”? Como é posíbel que
uns poucos teimen en impor os
seus prexuízos trasnoitados?

Estou convencida de que
somos moitos máis os que
pensamos que hai que dar un
paso adiante en prol do
idioma. Por iso se cadra neste
momento cómpre que cada un
de nós deixemos constancia de
que estamos por un “Ensino en
galego”, e que estamos a prol
do novo Decreto 124/2007.

Eu xa asinei o manifesto.♦

L.A.
Primeiro foi o productor executi-
vo Manuel Cristobal, logo o di-
rector e guionista Ángel de la
Cruz, polo medio a executiva en
vendas internacionais Tania Pin-
to e agora Isaac Kerlow. Marcha
da productora coruñesa Dygra
unha das súas grandes fichaxes
anunciada no seu día como a
máis salientábel e estratéxica in-
corporación ao tecido industrial
do audiovisual galego. Isaac
Kerlow é un prestixioso profisio-
nal mexicano con carreira desen-
volvida nos Estados Unidos que
foi captado por Manolo Gómez,
presidente de Dygra, cando a súa
empresa pasaba polos mellores
momentos. Dotado dun envidiá-
bel currículo, tanto teórico como
artístico, Kerlow traballou mes-
mo para a factoría Disney como
director de produción dixital an-

tes de incorporarse á empresa
galega onde se ía a convertir, lo-
go da marcha de Manuel Cristo-
bal, nun dos máximos activos da
productora coruñesa. Proxectos

como os filmes “Holy Night” e
“O espíritu do bosque” estaban
nas súas mans e a ruptura con
Manolo Gómez chega nun mo-
mento financieiro maís que deli-
cado para Dygra. Á dilapidación
de cadros directivos de traxecto-
ria asentada como Manuel Cris-
tobal, Tania Pinto e Kerlow ha-
bería que sumar a fichaxe de
Manolo González, que ocupaba
o posto de director de proxectos
de Dygra, como asesor da conse-
lleira Ánxela Bugallo en asuntos
audiovisuais. Unhas baixas que
coñecedores do sector conside-
ran que limitarían a capacidade
de Dygra de facer fronte a com-
promisos adquiridos en diferen-
tes campos da animación e da
ficción. Cos anteriores  directi-
vos da TVG, Gómez xestionara
a produción dunha serie con des-
tino a darlle continuidade ao seu

maior éxito “El bosque anima-
do” e tal proxecto aínda non veu
a luz. Na actualidade, Dygra está
inmersa na produción de “El es-
píritu del bosque”, longametraxe
que recibíu neste 2007 unha sub-
vención da Consellería de Cultu-
ra e Deporte por valor de
295.000 euros e á cal, desde a
Presidencia da Xunta, tamén se
lle concretaron apoios á súa fi-
nanciación.

Mentras, “Os mortos van á
présa”, a película que no seu día
apadriñaba Manolo Gómez des-
de Dygra, e que vira fustrada a
súa rodaxe xusto hai un ano an-
te o estupor do mundo audiovi-
sual, comeza unha nova andaina
ao anunciarse o relanzamento,
agora da man de Manuel Cristo-
bal e Ángel de la Cruz como
productores asociados, dunha
nova rodaxe en Ribadeo.♦

A marcha de Isaac Kerlow
complica o futuro de Dygra

Isaac Kerlow.



Título: Fóra do sagrado.
Autor: Anxo Angueira.
Editorial: Xerais.

O poema é coma o bater das on-
das na praia. Incesante. Reinci-
dente. Abalo e devalo estoupan-
do, no mesmo lugar enchido de
nomes e de lugares e de memo-
rias. Na hora do grande poema
de Vigo, aprétanse as palabras
que encollen o corazón e estou-
ran “coma un bico / coma un ex-
plosionado” (11). Así nace o po-
ema, desde o afecto incontíbel e
a necesidade de que se manifes-
te, desde o desafío que é a mate-
rialización, a verbalización ex-
presiva dese sentir. A poesía, ás
veces, non sempre, é iso, puro
desafío ás limitadas posibilida-
des sémicas da linguaxe e á ca-
pacidade decodificadora do lec-
tor. Nos tempos de hoxe, moitas
veces se ten dito. E a dúbida
xorde: é a linguaxe un sistema
de comunicación tan imperfec-
to?, se o é por-
que isto non foi
detectado e co-
rrixido antes?
Concordare-
mos en que o
sistema lin-
güístico do sé-
culo XXI non é
menos versátil,
e seguramente
tamén en que
tampouco os
poetas son me-
nos hábiles,
que hai cen
anos. Que su-
cede logo? Cal
é a diferenza?
A diferenza é a
maneira de
sentir, que a
sociedade de
hoxe vive exposta a múltiples
mensaxes, que lle chegan desde
variadas plataformas, que pre-
tenden incidir nos sentimentos
da xente, para modificalos, para
impulsalos, para crealos. Sentir
non custa nada e é algo natural,
algo propio dos humanos, e na-
da hai máis lóxico que querer re-
alizar os sentimentos, se cadra
chega só con manifestalos. Mais
a cantidade, e intensidade, deles
é tal que a súa verbalización pa-
ra o poeta (se queren, ser espe-
cialmente sensíbel) constitúe
unha proba equiparábel ao supli-
cio de Sísifo, mito, por certo, re-
corrente na poesía dos últimos
anos.

Anxo Angueira acepta o reto
de escribir o grande poema de
Vigo, o definitivo poema de Vi-
go. Mais o grande poema de
Matamá, Valadares, Teis, Prínci-
pe, Castrelos, O Berbés....tamén
o é das Sías, de San Simón, de

Dodro, de Laíño, de Sober, de
Lugo, do Xálima, de Lubián... É
dicir, o pema vólvese un couto
mixto, un círculo comunal sen
fronteiras “na randeeira do meu
colo” (33) e aquel bico volvera-
se “vómito” (34). O poema, que
era unha xeografía emocional
sentida, tamén é unha xeografía
humana sentida e faise lembra-
zas de mortos, de asasinados, de
inxustizas, de resistencia. O po-
ema que quererá ser narrativo e
non chegará a ser narrativo, será
outra xeografía, outra xeografía
lingüística. O poema é a patria,
“a casa a escritura Vigo” (24), o
círculo comunal sen fronteiras
torna labirinto emocional, unha

cartografía da memoria, dos
pousos da memoria, de Otero,
de Fernández Morales, de Rosa-
lía, de Bernardino, de Baixeras,
de Xela Arias, de Méndez Fe-
rrín, de Manuel Antonio, de
Castelao, de Cunqueiro, de Cel-
so Emilio Ferreiro, dos Ron-
seltz, de Viale Moutinho, de
Brecht... que acoden ao poema
como símbolos, como esmeral-
dina prática resistente, como
querido espéculo exemplar, e ás
veces deixan retallos, preñan o
poema que xa é un mosaico, un
mosaico coa música de Zeca
Afonso, de Matto Congrio, d’Os
Resentidos, d’Os Chieftains, de
Suso Vaamonde... O poema, o

bico, o explosionado, o círculo
comunal, o labirinto, o vómito
“dos catro fígados cardinais”
(34)  é un abismo asistemático,
eterno como o de Penélope, co-
mo o de Penélope resitente por-
que o poema é unha loita políti-
ca e, por suposto, lingüística, to-
do o poema é unha reivindica-
ción da fala, preñado de signifi-
cativos termos dialectais. 

O poeta quere escribir o gran-
de poema de Vigo, o poeta é
consciente da súa densidade. Po-
rén, se cadra abonda con apreixa-
lo, se cadra cabe nun verso. Mais
é que “Vigo non existe” (45) e ta-
mén “non existo eu”. Só importa
a loita, a resistencia. Intemporal-
mente amándonos, doéndonos,
“porque estamos aquí ante o altar
/ agardando vivimos agardando”.
O poeta decatarase de que a di-
mensión temporaria despareceu e
só fica iso, as carnes emotivas
dos nomes, a quentura que es-
perta o seu sabor nutricio, verte-
bral, e o poema, que sempre foi
fondamente nominal, acenará
con adeuses simbólicos, que só
anuncian que o poeta é conscien-
te de que o poema ten que rema-
tar, ten que rematar porque o li-
bro é un obxecto finito igual que
as forzas do poeta. Recrúa o no-
minalismo, fórzase o verso, este
verso xa non é este verso, este
verso é o seguinte, mais o se-
guinte tampouco é o seguinte,
que vén sendo o anterior e o pos-
terior, encabalgando unha brutal
sintaxe de emocións como preci-
pitado rítmico desa densidade e
intensidade sonoras que só a po-
esía de Anxo Angueira ten.

Finalmente, o poema, esa
confrontación permanente entre
o, falsamente, efímero, o puntual,
o local, o bico, e o extenso, o
mar, a conciencia telúrica, o vó-
mito incontíbel, resolveuse nun-
ha terapia de reafirmación e dor
que deixa o poeta fóra do sagra-
do. É aí onde reside a auténtica
dimensión temporaria, nese agre-
sivo sentimento de exclusión
temporaria, de péndulo fóra do
reloxio que todo o sobrevoa, a
quen todo o afecta, mais ao que
lle é imposíbel deterse, caer, inci-
dir, aquí, alí, e levar o que sexa a
seu término, pois o poeta, como o
lector, non é máis que espectador
sentido, de xeito que o acto da
lectura non se vai distinguir en
case nada daquilo que foi a súa
escrita. O círculo da sintaxe emo-
cional que é o grande poema de
Vigo non fica fechado, o grande
e definitivo poema de Vigo é im-
posíbel, só é posíbel, só nos res-
ta, o abismo resistente de Penélo-
pe, pendular resistindo, outra
cousa sería, esa si, non ser.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Premio ‘Ramón
Piñeiro’ de ensaio
Psicopatoloxía do retorno, de
Alexandre García-Caballero e
Ramón Area Carracedo gañou o
premio ‘Ramón Piñeiro’ de en-
saio 2006. Mediante
un estudo mé-
dico, ambos
os
investigadores
pescudan na
complexa
situación dos
galegos
emigrantes
retornados. En-
saio que nace
dun traballo de
campo psiquiátrico sobre o
tema. Edita Galaxia.♦

Premio
‘Manuel Murguía’
de ensaio
TresCtres, co apoio da Deputa-
ción da Coruña, publica Prensa
e comarca. Medios de comuni-
cación en Ne-
greira, A
Baña e Brión
no século XX,
de X. Amancio
Liñares Giraut
e Omayra Lista
Liñares. Este li-
bro foi merece-
dor do premio
‘Manuel Murguía’ de ensaio
2006. Os autores “camiñan”
polas cabeceiras máis
destacadas da bisbarra para
analizaren a súa intención,
influencia e interese.♦

Gallaecia
Traducida ao galego por Rosa
Blanco, Antigüidades de Gali-
cia, de Ramón Barros Sivelo,
foi en orixe
un libro data-
do no 1875
que pescudaba
nos vestixios
da época
prerromana e
romana
existentes en
Galicia. Pódese
ler como traba-
llo arqueolóxico mais tamén
como percorrido narrativo his-
tórico sobre unha época tan
afastada. Edita Toxosoutos.♦

Falando
co ‘zoqueiro’
Xosé Manuel del Caño publica
O misterio de Carlos G. Reigo-
sa. Conversas, libro de entrevis-
tas co vetera-
no escritor e
xornalista que
percorre a súa
dilatada carrei-
ra, sempre tan
perto das noti-
cias e dos
currunchos do
poder. O libro
conta con escri-
tos de Ramón
Villares, Alfonso Palomares e
Alfredo Bryce Echenique. Edita
Xerais.♦

O poeta
quere
escribir
o grande
poema
de Vigo,
o poeta é
consciente
da súa
densidade.
Porén,
se cadra
abonda con
apreixalo,
se cadra
cabe
nun verso.

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. MARÍA DAS BATALLAS.
Alfredo Conde.
Galaxia.

5. O CANTO DO MUECÍN.
Lois Diéguez.
A Nosa Terra.
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1. DE PROVINCIA A NACIÓN.       
Xusto G. Beramendi.
Xerais.

2. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.

3. O VOTO EMIGRANTE.
Anxo Luxilde.
Galaxia.
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Xerais.
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Lupe Martínez.
A Nosa Terra.
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O poema imposíbel de Vigo ou
abismo resistente de Penélope
Angueira publica Fóra do sagrado

Anxo Angueira.
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Medos Romero naceu no Alto
Eume (Somede-As Pontes,
1959) e Eva Veiga no Baixo
Eume (Ombre-Pontedeume,
1961). Paisaxes moi diferentes
pero unidas por un mesmo río.
A escritora pontesa leva na re-
tina desde a nenez a brancura
da fría neve do inverno e Eva
Veiga a brancura das cerdeiras
en flor. A través da obra destas
dúas grandes poetas, o río Eu-
me entrou hai tempo na Poesía
Galega con maiúsculas. Mais
Eva Veiga e Medos Romero
non escriben sobre o Eume, es-
criben desde o Eume, desde a
evocación das súas vivencias,
desde a memoria colectiva,
desde o útero das augas e das
fragas, desde a grandiosidade e
a pureza do Eume. A literatura
de Medos Romero e de Eva
Veiga nace da emoción ante a
paisaxe, do íntimo diálogo coa
auga e coa terra do Eume, dun-
ha convivencia profunda co
río. Todo o contrario do que
atopamos nos textos de César
Antonio Molina, que fala do
Eume desde a ollada observa-
dora do viaxeiro, desde a expe-
riencia do paseo, sen chegar
nunca a expresar a tensión ver-
bal e o entendemento co cos-
mos que habita na poesía de
Eva Veiga e Medos Romero.

Aínda que o Eume non é o
elemento central no conxunto
da obra poética de Eva Veiga,
si é certo que cando escribe do
río ou do seu bosque faino cun-
ha forza poderosa, conseguin-
do amar o río até a tristeza,
trasladarlle o seu gozo ao lec-
tor ou facer que nos invada o
medo e a imaxinación:

Detrás da árbore agóchase o lobo feroz.
O bosque mesto e invisible.
O neno sente o medo. É un xermolo
de palabra que se atranca na garganta
e ábrese no peito unha chaira
de ventos afiados e pasos secos, 
extensión inhóspita para as avoas
e con ferrollos para o sol doce das abellas.
Alí medrarán por sempre as sombras
sen reverso e arrastraranse as sílabas
da conspiración.

A poeta baixa até o río e
pregúntalle:

Dende a íntima e uterina escuridade
estás a mirarme, acaso?
Ou, se cadra, eu terei entrevisto o teu rostro
auténtico entre os que de cote imaxino para ti? 

En Medos Romero o Eume
é un río que atravesa case toda
a súa obra. No seu amplo cor-
pus poético, conformado até o
momento por seis libros, só
nun poemario está ausente o
Eume. No resto da súa creación
lírica –e mesmo en moitos dos
seus relatos– o Eume está en
toda a súa plenitude, non só o

río, senón o Eume como terri-
torio, como espazo natural,
cultural, humano e íntimo. A
vida e a morte, o tempo mile-
nario, a fugacidade do prodi-
xio, os sons e o silencio,  o te-
souro da fala popular, a xente,
as estacións e as súas cores, os
aromas, o día e a noite, o frío, a
dureza, a desolación, o miste-
rio, as ausencias…

A poeta é unha persoa que
sente e pode esquecerse até
de quen é para adentrarse na
natureza, para confundirse co
cósmico:

Espida baixo ao pasadoiro
do camiño do cervo na mañá.
Pérdome nas fragas para atoparme en min.

Outras veces a poeta baixa
“ao baño fresco / espida ante os
ollos do río” ou érguese do len-
zo das madrugadas “en corpo
de río”.  E noutros versos léva-
nos ao mesmo ventre das augas:

(…) o centro dese pétreo mineral
no seu destino primeiro.
Poalla. A sombra laia de quietude.
Dun lugar case maldito e agochado
abrolla a vida. O útero dos ríos desprende
Nas augas, esgaza no lique dormente. Poalla.

Medos Romero trasládanos
igualmente á espesa néboa que
invade tantas veces as terras do
Alto Eume:

¿Qué murmura esta choiva,
este silencio?
Rabuño na néboa densa
que me engule
e me vai cegando
de brancura.

E noutro poema di:

Unha néboa espesa
íase adentrando na casa,
no corpo, nunha.
Era o inverno zocho.
Os animás perdíanse
vagando nos camiños
cuns ollos de lume aceso.

César Antonio Molina ache-
gouse un día ao Eume e con-
templou fascinado as súas au-
gas. Pouco despois, estando no
aeroporto de Pequín, veulle á
mente o noso río, e así xurdiu o
primeiro poema dun libro que
elaborou pertrechado cunha
gramática e un dicionario. O re-
sultado é un texto literario sen
pulso, sen emoción poética.

Xa puidemos observar co-
mo Eva Veiga nos instala no
medo ao lobo e puidemos ver,
así mesmo, o tempo intransitá-
bel da densa néboa na palabra
de Medos Romero. Vexamos
agora a atmosfera da néboa nos
versos de Molina:

O coche cálase.
O limpaparabrisas cesa.

As miñas mans sobre o volante.
A bruma vainos envolvendo a todos.

Se Romero asocia a néboa
aos verbos engulir, cegar e aden-
trar, Molina utiliza o verbo en-
volver. Son palabras que ilustran
e definen moi ben a capacidade
de sentir e de expresar destas tres
voces. O interior do Eume está
na obra de Veiga e Romero. No
poemario de Molina só hai em-
brullo. Nada dentro que teña a
ver coa emoción diante do río e
da fraga. Para iso é preciso unha
sensibilidade e unha entrega que

o poeta coruñés non alcanza, aín-
da que non lle falta vontade.

O poeta é demasiado des-
critivo:

Que ledicia dá ver, a unha e outra beira,
as louzás mazarocas de millo
en medio de canóns, vales e bosques, 
rubindo por entre mosteiros, castelos,
pozos, ermidas e torres esmoucadas.
Imos surcando pontes colgantes,
aquí de pedra, aquí de madeira, 
sostidas por recios nós de corda e aceiro. 

…e ás veces demasiado po-
bre na elaboración poética:

Pesco troitas no Eume.
Ráspolles as escamas.
Ábroas, arráncolles as espiñas,
córtoas e cocíñoas. 

Molina non consegue plas-
mar en ningún momento esa in-
tensa relación coa natureza, esa
relación plena co río e coa pai-
saxe. A vivencia é só intelec-
tual, nunca corporal nin espiri-
tual. O poeta non é capaz de fa-
cer súa a forza do río e carece
tamén da vivencia profunda pa-
ra ser co seu verbo a memoria
do Eume. Molina non vai máis
aló da mera contemplación:

Miro o río
e tomo un baño
coa mente
nas súas frías augas de xaneiro.

Só con “pórse a mirar / co-
mo pasa o Eume” non se logra
a poesía elevada que merece a
grandiosidade e a pureza do río
e das súas fragas.♦

MANUEL LÓPEZ FOXO

Malladoura
Nº 13. Setembro 2007. Prezo 2,50 euros.
Dirixe: Diego Giráldez.
Edita: Seminario de Estudos Porriñés Alfre
do Bautista Alconero.

David Pérez visita as ruínas
da ermida de San Miguel de
Cans, que en tempos foi mos-
teiro. Nicolás Vaqueiro recor-
da a figura de Ramón Gonzá-
lez, gran
benefactor
do Porriño.
Diego
Giráldez
recorda un-
ha
excursión
de Antonio
Palacios á
“Cidade En-
cantada de
Montefaro”. Seguindo co
tema Palacios, María Díaz vi-
sita a rodaxe do documental
sobre a vida do arquitecto
que prepara Carlos Davila.
Rebeca Leboso aproxímase
ao Parque do Cristo.
Manrique Fernández lévanos
a coñecer os Mouros de Pon-
tellas.♦

Xacobeo Noticias
Nº 4. Xullo-agosto 2007.
Edita: Consellaría de Innovación e Industria.

Este noticieiro multilingüe
galego-castelán-alemán-
italiano inclúe unha serie de
entrevistas con peregrinos
chegados a Compostela, con
motivo da noticia de que au-
mentou a peregrinación de
non
españois
nun 30 por
cento. Cris-
tovo Ramí-
rez,
presidente
da
Asociación
de Xornalis-
tas e Estudo-
sos do Camiño de Santiago
explica a súa visión sobre os
albergues públicos en Galiza.
Inclúese unha entrevista con
Felipe Arias, director xeral
de patrimonio Cultural.
Tamén publica a lista de acti-
vidades da rede ‘Vai de
Camiño’ para o outono.♦

Fouce
Nº 257. Verán 2007. Prezo 3 euros.
Coordina: Xosé García.
Edita: Sindicato Labrego Galego (SLG).

A noticia máis destacada versa
sobre as taxas abusivas que
sofre o regadío na terra de Le-
mos.
Inclúese
un
caderno
especial
adicado ao
viño, con
entrevistas
a moitos
dos
representan-
tes do SLG
nos consellos reguladores das
diferentes denominacións de
orixe. Explícase tamén a pos-
tura do Goberno galego nas
negociacións da reforma da
OCM do Viño.♦

O Eume como motivo literario
Medos Romero, Eva Veiga e César Antonio Molina
achéganse ao río con desigual acerto

Medos Romero e, á dereita, César Antonio Molina.



LORENA OTERO
Despois  de dous anos de tra-
xectoria a Editorial Rinoce-
ronte crea a sección “Inversa”
dedicada á tradución de obras
galegas a outras linguas, nes-
te primeiro caso ao castelá
con “Longa noite de pedra”
de Celso Emilio Ferreiro e
“Gramática do silencio” de
Eusebio Lourenzo Baleirón.

Celso Emilio Ferreiro e Euse-
bio Lorenzo Baleirón foron os
escollidos pola editorial do Mo-
rrazo para inaugurar a nova co-
lección “Inversa”, que xurdiu
coa idea de traducir obras da li-
teratura galega a outras linguas,
inicialmente ao castelán e no
futuro ao inglés e ao catalán. 

A editorial, dedicada á tra-
dución, naceu coa intención de
achegarlle aos galegos os li-
bros máis recentes da literatura
universal no seu propio idioma,
a través das coleccións, “Con-
temporánea”, centrada en obras
posteriores a 1950, “Clásica”,
obras comprendida entre 1800
e 1950, “Vétera”, libros ante-
riores ao século XX e a “Co-
lección Poesía”, que abarca po-
etas de todo o mundo. Ademais
ofrece a posibilidade de des-
cargar as obras traducidas da
súa páxina web, para facilitar-
lle o acceso aos galegos que re-
siden fora do país. 

Autores como Michel
Houellebecq, Arto Paasilinna,
Giovanni Boccaccio, Ivo An-
dric, son exemplo do catálogo
da editorial, que tenta descu-

brirlle ao público galego aque-
les escritores que pola súa lin-
gua son de difícil acceso pero
que teñen recoñecido prestixio
na literatura do seu país. Foron
os primeiros en traducir dende
o finlandés, o húngaro, o xapo-
nés, o islandés ou o hebreo ao
galego, así autores como o xa-
ponés Yasunari Kawabata, o
sudrafricano J.M. Coetzee ou o
senegalés Oursmane Sembene,
son algúns dos proxectos nos
que traballan na actualidade.

“Inversa” emerxeu do con-
tacto cos editores islandeses, a
raíz da tradución do libro de Ei-
nar Már Gundmundsson “An-
xos do universo”, sinala o di-

rector da editorial Moisés Bar-
cia, “malia pertencer a un país
cunha poboación que non supe-
ra os trescentos mil habitantes
estes editores estaban traducin-
do as súas obras ao inglés con
éxito e sen depender de grupos
editoriais foráneos polo que de-
cidimos seguir o exemplo.”

O obxectivo principal da
nova colección é darlle a coñe-
cer ao resto do mundo a litera-
tura galega sendo os propios
editores galegos os que esco-
llan e traduzan as obras, pois
“ninguén poderá transmitir con
maior exactitude o significado
da obra que os propios gale-
gos” recoñece Barcia.

Aínda que os libros de aper-
tura da colección sexan de poe-
sía e literatura clásica, “Inver-
sa” centrarase fundamen-
talmente en escritores da actua-
lidade galega. Os proxectos nos
que están traballando na actua-
lidade pertencen a autores que
non superan os cinco anos de
traxectoria literaria e a inten-
ción é traducilos ao inglés e ao
catalán, a parte do castelán. Os
criterios de selección das obras
réxense pola escolla de autores
de calidade, descoñecidos no
contexto literario e cultural ga-
lego e obras de escritores reco-
ñecidos, recentes ou inéditas,
en galego, como Eusebio Lo-

renzo Baleirón, poeta coruñés,
de escaso recoñecemento na li-
teratura galega debido a súa
curta traxectoria e a Celso Emi-
lio Ferreiro un dos grandes au-
tores da nosa literatura.

As expectativas, segundo
afirma o director de Rinoce-
ronte, son incertas, xa que a no-
va colección supón introducir-
se nun mercado moito máis
amplo do que estaban acostu-
mados, que abrangue todo o
Estado español, e que descoñe-
cen. Porén comezarán cunha
distribución de 2.000 exempla-
res e esperarán á reacción do
público para a planificación de
novos proxectos.♦
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Rinoceronte e o exemplo islandés
A editorial traduce autores galegos ao castelán e,
proximamente, ao inglés e catalán

X.C.
Ézaro Edicións entra no libro
en galego despois de ter nutri-
do un catálogo no que pro-
curou proxectar obras de auto-
res galegos no mercado espa-
ñol, con Xosé Luis Alvite co-
mo principal éxito de vendas.
Alexandre Diéguez, responsá-
bel da editorial con sede en
Santiago e Madrid, exprésase
como un amante da edición
coidada, algo que se manifesta
claramente na edición galega
d’A pel fría, o enorme éxito
editorial do catalán Albert Sán-
chez Piñol, autor co quen está
piques de asinar a versión gale-
ga da segunda parte da triloxía
prevista, Pandora no Congo.

Diéguez quere proxectar
autores de línguas próximas ao
galego, e tamén facer circular
aos nosos autores fóra das
fronteiras galegas, “ese pro-
xecto tomará corpo nos próxi-
mos anos, tamén en Brasil e
Portugal”. Os resultados desta

aposta por todo o alto en gale-
go aínda non os coñece, “leva
unha semana nas librarías”.

A pel fría, vendeu máis de
75.000 exemplares da edición
orixinal en catalán e tamén se
converteu nun éxito de vendas
en castellano, tendo agora, sete
anos despois de darse a coñe-
cer, traducións en vintecatro
linguas e anunciándose a posí-
bel produción dunha versión
filmada. Na portada da edición
galega a illa austral onde trans-
corre a tremenda aventura do
fuxido militante irlandés co
único habitante da illa, Batís
Caffo, é unha acuarela do fale-
cido Moncho Lastra, que en re-
alidade é a illa de Sálvora.

Piñol, un autor que mantén
a fidelidade ao catalán como
lingua literaria, nunha entrevis-
ta recente con Ester Colominas
é o primeiro sorprendido do
éxito, “como moito, imaxinaba
que sonaría entre catro lecto-
res, que chamaría a atención

dalgún crítico. As miñas pers-
pectivas non ían dirixidas ao
ámbito comercial. Pode ser que
chegase a ter a difusión dun
best-seller, pero non ten estru-
tura de tal. Nunca planifiquei
un libro desa maneira nin pen-
so facelo”.

A obra de Piñol atrapa ao
lector con maneiras dos vellos
libros de aventuras fantásticas,
pero como el di, chega un pon-
to no que xa non é posíbel dei-
xalo, “é o momento no que o
libro pega un xiro narrativo.
Se conseguiches chegar a ese
ponto xa non podes deixalo,
porque de sócato todo é dife-
rente de cómo pensabas. Des-
de ese momento o que semella
que era unha novela de mons-
tros non o é. Pode quedarse al-
guén nas aventuras pero hai
outras moitas lecturas. Por
exemplo a reflexión sobre o
proceso de animalización do
enemigo que se presenta en to-
dos os conflitos”.♦

A pel fría, o éxito de vendas de Sánchez Piñol,
carta de presentación de Ézaro Edicións

Albert Sánchez Piñol.

Celso Emilio Ferreiro e Eusebio Lorenzo Baleirón.



En que consiste o Proxecto de
Toponimia?

Durante moitos anos esti-
vemos traballando no nomen-
clátor, que recolle os nomes de
todos os núcleos habitados de
Galiza. Estoutro proxecto adí-
case á microtoponimia, eses
nomes de lugar que definen a
percepción da paisaxe e da his-
toria no detalle dun regueiro,
un camiño ou un picouto.

Como vai de avanzado?
É un proceso lento. Nós que-

remos recoller toda a toponimia
viva, a que identifican os falan-
tes na actualidade. Estamos ela-
borando unha base de datos con
coordenadas xeográficas, o que
nos proporcionará un mapa ba-
seado en fotografías aéreas cun-
ha información tan prolixa que
axudará na localización de in-
cendios e outros usos xeográfi-
cos. Este proxecto lévano a me-
dias as consellarías de Medio
Rural e Presidencia e nos últi-
mos anos aumentamos moito os
recursos. Para levalo a cabo, es-
tamos investindo moito diñeiro e
persoal. Agora mesmo hai un
cento de filólogos facendo traba-
llo de campo. Na nosa previsión
inicial contabamos con compu-
tar dous millóns de topónimos.
Pensamos que imos superar esa
cifra, é dicir, en Galiza hai máis
nomes de lugar ca habitantes.

A xente de fóra non cre
que lle teñamos nome a cada
pedazo de terra.

Galiza ten na toponimia un
patrimonio inmaterial dun valor
incalculábel. Poucos espazos se-
mellantes ao noso teñen a mes-
ma riqueza de nomes. Esa proli-
feración tivo a ver con varios
factores: o asentamento conti-
nuado durante séculos no mes-
mo territorio, a orografía irregu-
lar, a dispersión da poboación e
a fragmentación da propiedade.
O problema que vivimos é que
esa definición está en perigo. O
sistema de poboamento rural es-
tá en crise e iso ameazou moitos
topónimos. O cambio social xa
se nota cando falas coa xente. Se
visitas un lugar para recompilar
topónimos, a avoa vaiche dar 60
nomes; o fillo, 30 e o neto talvez
seis ou sete e con nomes cam-
biados: “o monte de detrás da
gasolineira”, “o camiño da to-
rreta da Fenosa”. 

Na zona urbana houbo
iniciativas para respectar a
toponimia tradicional, caso
de Navia, en Vigo.

Foi un grande éxito. Nós de-
mandamos que se respectasen os
nomes de sempre na zona e a Fe-
deración de Asociacións de Veci-
ños logrou que novas rúas leven
antigas referencias, como a rúa
Teixugueiras. Pero é difícil con-
seguilo. Polo xeral, cando un
Concello urbaniza unha zona,
quere gardar as rúas para pre-
miar persoeiros, moitas veces
como pagamento de favores. E
iso que a Unesco recomenda que
só se poñan ese tipo de nomes
cando non hai outra posibilida-
de, é dicir, cando os novos viais
atravesan un ermo do que nin-
guén sabía como se chamaba.

Mais moita xente se quei-
xa porque non sabe que é iso
dunha teixugueira.

Esa é a escusa. Na Universi-

dade de Vigo, cando se planifica-
ron os novos viais, nós propuxe-
mos manter a vella toponimia.
Seguindo ese sistema, dábanos
un vial como Porto de Bois. A al-
guén do reitorado pareceulle que
vestiría moi mal mandarlle a un
catedrático inglés unha carta con
tal enderezo. Por esas grazas do
mundo, Oxford significa xusto
iso: Porto de Bois. Na miña opi-
nión, en todas estas actitudes re-
side a vergoña polo galego, por
relacionalo con atraso, coa aldea,
con vello. En Sabarís puxéron-
lles a uns novos edificios Puente
Romano, cando a ponte que está
alí pegada é medieval, tal e como
se pode ver nunha inscrición que
ten. Como as competencias so-
bre nomes de rúas dependen uni-
camente dos concellos, moitos
topónimos acabarán por perder-

se. É unha tristura e unha dor. A
sociedade xa entendeu que é un-
ha barbaridade derrubar un con-
vento do século XVII pero non
se ten por tal eliminar de raíz o
nome dun lugar.

No nomenclátor hai topóni-
mos polémicos como A Cañiza.

A Cañiza está a piques de de-
saparecer para que sexa oficial A
Caniza, que é o propiamente ga-
lego. Só falta que sancione o
cambio o Consello da Xunta.

O Grove tamén causa di-
visión.

Mais nese caso o topónimo é
completamente galego, está do-
cumentado e é coherente coa
evolución lingüística. É certo
que provén dun primitivo Oco-
bre mais a propia lingua galega
separou ese o- inicial e conver-
teuno en artigo. Así pasou no Iri-

xo ou na Gudiña. Cando o caste-
lán o deturpou e lle puxo El Gro-
ve foi xustamente por traducir o
topónimo tradicional. Eu enten-
do que haxa xente que usa os to-
pónimos como símbolos, como
bandeiras de ideoloxías, pero o
idioma ten que estar por riba di-
so para sobrevivir e a onomásti-
ca é unha ciencia e débese cinxir
á realidade, non ás fantasías.

Mais a toponimia sempre
tivo un punto pseudocientífico.

Con certeza, a etimoloxía
durante moitos séculos foi unha
arte, xa desde os tempos de San-
to Isidoro, que tomaba as pala-
bras partíndoas por anacos para
buscarlles significados coheren-
tes. Ese sistema pervive, é o que
chamamos etimoloxía popular;
esa xente que che di que Nigrán
vén de que houbo un mal ano e

tanta miseria houbo que non
quedou “Nin-gran”. Hoxe mane-
xamos un método científico de
análise e identificación, cons-
cientes de que os topónimos son
fundamentais para explicar a his-
toria dos lugares, a súa evolu-
ción. Pero en todos estes anos
cheguei a unha conclusión: á
xente gústalle moito máis a ex-
plicación fantástica que a real.

Que fontes manexan?
As máis recentes, os nomen-

clátores do século XIX; máis
atrás, o Catastro de Ensenada,
que é unha xoia documental
porque dá todos os nomes de to-
das as propiedades e veciños de
cada núcleo habitado. Para a
época moderna botamos man
dos protocolos notariais, que se
poden consultar nos arquivos
provinciais. Xa remontándonos
ao medievo, por fortuna hai
moitos documentos vinculados
á Igrexa que teñen moita e va-
liosa información.

E para a época prerroma-
na?

Aí traballamos con filoloxía
comparada, coa base lingüística
indoeuropea, que nos últimos
anos recibiu un gran pulo grazas
aos novos estudos de Xenética
de Poboación. Entre as primei-
ras conclusións que obtivemos
destaca o feito de que, contra o
que se pensaba, somos descen-
dentes directos da xente que xa
habitaba este territorio no Pale-
olítico. Houbo tan pouca mobi-
lidade xeográfica que cando
analizamos un topónimo único,
que define só un núcleo en todo
o país, resulta que os apelidados
así practicamente viven todos
nesa comarca.

Chama a atención que os
rótulos sigan poñendo A Her-
mida ou cousas estrañas co-
mo o río Brull.

Pero iso non significa que a
documentación oficial non es-
tea actualizada. Eses letreiros
das estradas dependen de con-
cellos e incluso de empresas
que poñen alí o primeiro que se
lles ocorre, inventando para o
galego esa simpática termina-
ción en-ll que nos dá un toque
catalán. A administración de-
bería ser máis escrupulosa para
facer respectar a toponimia ofi-
cial en todas as comunicacións.

Vostede defende desde hai
moito tempo a galeguización
dos apelidos e a alteración na
orde de sucesión para salva-
gardar os apelidos autóctonos.

Son ferramentas fundamen-
tais para recuperar o noso patri-
monio colectivo. A deturpación,
contra o que pensa a xente, é un
fenómeno recente. Hai que pen-
sar que o primeiro rexistro data
do 1870. Até ese ano, cadaquén
asinaba cos apelidos que el mes-
mo escollía. Hai moitos Soto ou
Otero cuxas familias aínda son
hoxe recoñecidas polos Soutos
de tal sitio ou os Outeiros da bei-
ra do río. Na normalización ono-
mástica, de todos os xeitos, hai
que ser moi respectuosos porque
forman parte do patrimonio per-
soal de cadaquén. O que si hai
que denunciar é a actitude de
moitos funcionarios, que, literal-
mente, impiden a galeguización,
a pesar de todos os avances le-
xislativos que se produciron♦
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Gonzalo Navaza
‘Temos cen lingüístas localizando

dous millóns de topónimos’
CÉSAR LORENZO GIL

Gonzalo Navaza  Blanco (Lalín, 1957) é, ademais de escritor e profesor universitario, un dos máis
prestixiosos estudosos da Onomástica galega (a ciencia que analiza os nomes propios). É membro
da Comisión de Toponimia da Xunta e tamén da Asociación Galega de Onomástica. Acaba de pu-
blicar Toponimia de Catoira (publicado polo concello) e Fitotoponimia galega (Fundación
Barrié), premiado co Losada Diéguez, e participa activamente  no Proxecto de Toponimia,
que escrutará o significado dos millóns de nomes de lugar que se manteñen vivos en Galiza. 

PA C O  VILABARR O S



X.C.
“O galego serve pra mirar-
nos no espello e ver que aínda
non traizoamos o noso san-
gue e non nos deixamos ven-
cer” é unha das múltiples
afirmacións que o poeta lu-
gués deita no libro Conversas
con Darío Xohán Cabana. Vida
e escrita (Xerais) escrito man
con man por Xosé Luis Cal-
vo e Iago Rodríguez Yáñez.

No ronsel doutros libros editados
nestes últimos anos, o xénero au-
tobiográfico está collendo a fas-
quía da longa entrevista. Desta
volta foron catorce horas de con-
versa ordenadas nun volume que
percorre a traxectoria vital e lite-
raria do que pode ser considera-
do herdeiro de Manuel María no
título de poeta maior da Terra
Chá, unha denominación que
como no seu antecesor non debe
limitar o seu carácter de autor
con vontade nacional. A opinión
aberta sobre escritores queridos
e non, as súas ideas políticas, a
reivindicación do idioma e unha
manchea de reflexións e lem-
branzas desfiadas en máis de
duascentas páxinas axúdannos a
construír o retrato dun autor en
plena madureza creativa.

A reivindicación da estirpe
familiar acada momentos de
emoción intensa, algo sempre es-
tivo na súa obra acadou momen-
tos cimeiros no seu recente Ca-
balgada na brétema. Dille Darío
X. Cabana aos seus contertúlios,
“xa vai sendo hora de que diga
que eu son escritor en galego e
nacionalista por meu pai. Lem-
bro que cando fun estudar a Lu-
go andaba polos once anos e non
sabía activamente castelán. Sabí-
ao ler e escribir, pero activamen-
te non. E a primeira vez que vol-
vín a Roás dixen catro palabras
seguidas en castelán, mirade can-
to aprendera. Entón meu pai vai e
dime moi seriamente; estabamos
na aira, ao carón da choza: ‘Eso

non se dice así; así non se fala.’E
eu pregunteille: ‘¿Por qué teño
que falar en galego?’ E meu pai
contestoume: ‘Porque nosoutros
o falamos sempre.’ E esa respos-
ta de meu pai quedoume absolu-
tamente cravada. Porque o dixo
exactamente así, con esas mes-
mas palabras, e a min deume ver-
gonza, e nunca máis volvín facer
o feito… Para min meu pai foi
moi importante. Era un home de
esquerdas, un comunista, un ho-
me culto no seu medio, de moita

lectura e moita reflexión… Miña
mai… Miña mai era moito máis
calada. Era muller de lecturas,
aínda que o disimulaba, non dicía
nada deso. Sempre mirei para ela
moito, miraba pró que ela pensa-
ba, aínda que non dixera nada,
que eu ben llo coñecía. O malo é
que sempre fun moi desobedien-
te. Agora miña mai vai estando
ben, pero a morte de meu pai dei-
xouna moi soíña… Era unha
cousa tremenda o que dependía
un doutro”.

Escrita monolíngue

Á pregunta ¿Pensas publicar
en castelán? Darío expláise,
“Non escribirei nunca en caste-
lán porque eu neso sonvos moi
sectario, son doutra relixión
(…) pero ollo, alá cadaquén
coa súa. Aquí, cando Alfredo
Conde gañou aquel premio
cunha novela en castelán, a
min chamáronme a toda présa
para que expresara a miña opi-
nión. Manda carallo, hai que
andar opinando de cada cousa.
(…) Chamáronme porque o de-
bían querer foder, e eu non opi-
nei. Primeiro, Alfredo Conde é
meu amigo, e logo está no seu
perfecto dereito de escribir un-
ha novela en castelán. Agora
acaban de darlle un premio a
Luísa Castro. Todos os escrito-
res lle queren, ninguén lle di
que traizoou a lingua do seu
país por poñerse a escribir en
castelán. ¿Entón por que se
meten con Alfredo Conde, que
ademais é meu amigo? Eu es-
tou no sector monolingue, que
é o maioritario, case único. Esa
é a gran conquista da Gran Xe-
ración Antifranquista, na cal eu
como epígono me quero intro-
ducir. En castelán non teño
obra literaria. Un artigo é otra
cousa. (…) Home, no fondo
amólame que Alfredo Conde
escribise en castelán, pero ta-
mén ten perfecto dereito a es-
cribilo e non por eso deixa de
ser quen é na literatura galega.
Mirade que tampouco non é o
único caso, Camilo Gonsar ta-
mén publicou hai pouco unha
novela en castelán (…). Tamén
desertou Rosalía… pero non,
de Rosalía desertar é moito di-
cir, porque daquela era outra
cousa. Agora é distinto, se eu
me puñese a escribir en caste-
lán si que sería desertar, des-
pois de haber Méndez Ferrín e
Bernardino Graña, e Fernández
Ferreiro, e todos eses”.♦
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Seguro Azar

Chistes
DAMIÁN VILLALAÍN

Non me parece que cons-
titúa un grande avance
para o proceso de cons-

trución nacional que a chamada
síndrome da aldraxe, ese
serpenteante e polimorfo recur-
so das mobilizacións
nacionalistas, transite en Galicia
dende a acreditada denuncia do
atraso económico, ou a
reivindicación setenteira dun
Estatuto como é debido, ata o
terreo populista e túzaro dos
chistes de gallegos. Eu entendo
os refinados praceres do
vitimismo e comprendo que ha-
xa xente que goce sentíndose
ofendida no seu ser nacional e
mesmo inventando “españois”
que non parece que teñan máis
cousa que facer na vida que de-
dicarse a humillar e escarnecer
os “galegos”, quen capitanearí-
an un nutrido grupo de pobos,
significativamente periféricos e
con aspiracións nacionalitarias,
convertidos polos mesetarios en
obxecto de burlas e escarnios
desvalorizadores. Conclusión:
os españois-madrileños odian
os galegos, ademais de os
vascos e os cataláns, e expresan
o seu rancor ríndose de nós por
medio de chistes e chanzas
aldraxantes. A proba está en
Google, conforme desvela o
meu benquerido e por tantas
cousas admirado Vítor Vaquei-
ro en artigo publicado hai pou-
co nestas mesmas páxinas.   

O dos cataláns aínda ten un
pase, pois é ben coñecida a
rivalidade nunca ben resolta
entre Madrid e Barcelona, entre
unha concepción castelanista e
castizorra de España e a idea
máis mediterránea, moderna e
europeísta que representou his-
toricamente o catalanismo. Non
estou tan seguro do estatus ac-
tual dos vascos, noutrora tidos
polos máis puros e nobres
representantes da España racial
e eterna, e hoxe probablemente
transformados polos
fabricantes de estereotipos en
seres violentos e un pouco
pesados. Pero facer da
abundancia dos famosos
chistes de gallegos,
procedentes na súa maioría dun
lugar como Arxentina –no que
o xentilicio gallego se aplica,
como todos sabemos, ao
conxunto dos peninsulares– un-
ha demostración inequívoca e
fidedigna do odio e a xenreira
que supostamente nos profesa-
rían os “españois” ou “Madrid”
paréceme excesivo. Segundo
esta pouco esixente lóxica goo-
geliana, os habitantes da vila
onubense de Lepe serían,
despois dos galegos e por riba
dos cataláns, as xentes máis de-
testadas. Non moi lonxe, por ri-
ba dos vascos, andarían os pro-
pios arxentinos. En cambio,
inimigos tradicionais da
España de sempre –ingleses,
franceses, norteamericanos– se-
rían hoxe vistos como almas
benditas e amigas, igual que os
portugueses, os moros e os ne-
gros, pois ningún destes colec-
tivos nacionais ou étnicos reci-
ben apenas mofas neste
peculiar top ten. Iso si, hai que
andar con ollo cos xaponeses,
que soben coma a escuma.♦

A patria de Darío
Un libro de conversas traza a biografía do escritor

Xosé Mª [Álvarez Bláz-
quez] serviume de mestre, pe-
ro tamén me serviu de amigo, de
compañeiro. Eu con el pasei
moita vida, convivimos día a día
continuamente durante catro
anos, e eso é un mundo. Eu creo
que Xosé María foi unha das
persoas que máis me marcaron
na miña vida, porque non é tanto
que aprendese del, non é apren-
der, ou non só, é contaxiarse de
cousas. Por exemplo, a paciencia
en certos labores intelectuais su-
poño que ma contaxiou el case
sen darme conta, porque era moi
meticuloso, e eso máis que
aprendelo, contáxiase.

Manuel María para min foi
o primeiro mestre e home fun-
damental para encarreirarme.

(…) O que pasa é que o Manuel
María tivo moi mala sorte, por-
que estes carallos [reférese a
grupos poéticos dos anos 70]
dixeron: ‘temos que buscar un-
ha especie de monicaco a quen
mallar a paus’. E entón deron
en mallar no Manuel María.
¡Pero se o Manuel María estaba
facendo poesía dende había
moitos anos! Poño por caso In-
forme para axudar a alcender
unha cerilla, Laio e cramor po-
la Bretaña ou Versos para can-
tar en feiras e romaxes, que é
unha marabilla da utilización
do ripio, da frase feita, da pala-
bra manida para conseguir
efectos estéticos. ¡Manuel Ma-
ría é un poeta absolutamente
moderno, carallo! ¡Era o autor
de Morrendo a cada intre, antes

de nós nacermos! Así e todo,
mallaban nel como quen malla
no centeo verde, porque dicían:
‘Manuel María, o paisaxista da
terra Chá…’ ¡Manuel María é
moito máis que o paisaxismo
da Terra Chá! O que pasa é que
non sabían ler ben, ou non que-
rían, ou non poñían atención, e
confundíano con Noriega.

Ferrín é o meu camarada, por
enriba de todo. Téñolle unha
envexa bestial. Escribe tan ben
que me deixa medio aniquilado.
Cada vez que el escribe un libro
eu estou equis tempo sen escri-
bir, e logo escribo. Estou en
diálogo permanente con Ferrín,
quizais non se nota moito, por-
que certas marcas de estilo non
son comúns. Pero boa parte dos

meus libros están escritos por-
que Ferrín escribiu outros li-
bros. Dixeron algúns críticos
que eu escribín Galván en Saor
por Cunqueiro, pero en realida-
de escribino en contra do pri-
meiro conto de Amor de Artur,
para levarlle a contraria a ese
conto, porque poñía a Galván
como un malvado e eu non es-
tou de acordo, eso é unha ani-
malada que o Ferrín aprendeu
dun tal White, un inglés mala
besta que astra parece mentira
que lle faga caso. Estou en diá-
logo permanente con el, dunha
maneira fundamental, a pesar
de escribir cousas moi disintas.
Astra o fago personaxe litera-
rio, que remedio. Hai un perso-
naxe n’O cervo na torre que ou
é el ou é o rei Artur.♦

Reivindicación dos mestres

A . G . N . /  Arquivo



Negro, apaisado, sen estridencia
gráfica, amante da tipografía e
con un só “P” en branco na capa
ofrece un subtítulo non propio de
edicións de luxo ou ostentación.
“Restaurantes, viños e tapas no
centro histórico de Pontevedra”.
Enténdese pois o do gran “P” que
lle dá pórtico ao libro. E como vai
de tapas e non pode agachar o seu
uso institucional e tamén o máis
que lícito papel propagandístico,
quere contar con limiar de alcalde.
Chega a primeira ruptura: un al-
calde fotografado tomando unha
simple tapa de patacas fritas e sen-
tado na terraza dun bar. Sorpresa
gráfica que anuncia outras se cabe
maiores e tan recursivas que se
converten no verdadeiro territorio
por onde circula esta entrega edi-
torial de tabernas.

E cal é o territorio? A terceira
pregunta está en curso. Contesta-
ción: o da subxectividade dunhas
ducias de locais de hostalaría
imaxinados a maioría deles para
non ser nunca fotografados. Mais
tiveron fotógrafo e proxecto. Idea
e recursos. Cal é o seu nome?
Cuarta pregunta. O Eduardo Ex-
pósito que sen pedantería de cor-
po 32 en cuberta agáchase nuns
créditos que medio técnicos, me-
dio sinatura artística, se ocupan,
outra volta branco sobre negro,
dos autores reais deste proxecto
“P”. La Factoria de Imágenes,
Xestión Singular, Ovo Publicida-
de e Gráficas Anduriña. Edita o
Concello de Pontevedra con bon
uso duns cantos miles de euros
de cartos europeos. Os Interreg
III, que ás veces se propagan
máis perto do mal gusto e da con-
temporaneidade financeira, gas-
tados e confiados aquí, tamén é
arte, con tensión estética ante o
seu entorno por Eduardo Expósi-
to. Confiados, non malgastados,
nin especulados e mesmo con-
vertidos no mellor libro de foto-
grafía editado no 2007.

Por onde viaxa esta aposta fo-
tográfica? Seguimos xa que logo
con preguntas: por exemplo ao
longo da onomástica patronímica
que os (patróns) propietarios de
tantas tabernas e casas, agora sen
tempo non era, con maior fuste: A
Casa do Lado, A Pega Moura, A
Pichelería, A Trigueira, Antollo,
O Fanal, Bagos, A Cepa, Vaidevi-
ños, O Pulpeiro, Eirado da Leña,
Feira Vella, O Canastro, O Cor-
tello. Lingua galega por prazas e
rúas dunha cidade vella que ano-
vou oferta e troula de rótulos nun
idioma regado por viño, tamén
por fin, de calidade. Tanta como
aposta, entre sincero e sorpren-
dente, Eduardo Expósito por ca-
near fealdades e carencias ou por
destacar encantos e contrastes. Ás
veces ben sinxelos: planos fa-
chendosos de bocadillos de cala-
mares, tomas de taburetes. Pratos
con froita, paraugas nunha barra,
xerras de nescafé das que sempre
pingan, pizarras con ofertas de vi-
ños do alén e cadros de compro-
miso con pintores amigos. Vellas
lareiras, vimbios de cestas do
pan, de sillas e sillóns. Naipes,
futbolíns e equipos de futbito en
marcos doutrora, con anuncios de
quiniela ao rente de calquera tapa
recorrente de cacahuetes. Monda-
dentes e postres de boa man, pa-
lomitas de Ribeiro e billas de abi-
llar. Pesetas que perviven e cénti-
mos de euros en paredes encinta-
das, aceiteiras e pimentón do pol-
bo ou pulpo a escoller. Anos de
fundación en placa e medidas de
cuartillo para o Rioxa de Oyón
nunha clásica La Navarra onde
tamén o chourizo merece ser re-
tratado. Sinais de arte tabernaria

contemporánea que, a conta de
Eduardo Expósito, se pode pasar
das marcas e rozaduras da histo-
ria lendaria do Bar Carabela, á
faciana de garito do medio Oeste
do Bar O Muelle e mesmo sentir-
se membro dunha loxa masónica
ou admirar, corolario, todas e ca-
da unha das imaxes que compo-
ñen o proxecto “P”.♦

Arte tabernaria
(pontevedresa)

con Eduardo Expósito
X. ENRIQUE ACUÑA

Un par de preguntas. A primeira: pode ser un libro sobre tabernas un dos mellores libros de fo-
tografía publicado en Galiza neste ano? A outra: un libro medio institucional, medio catálogo tu-
rístico-comercial pode chegar a ser unha peza artística de referencia? Contestación: afirmativo.
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Co aplauso do público, o pasado
15 de agosto estreouse no conce-
llo de Melide o musical Gallae-
cia. Sobre o escenario ao redor
de cen persoas, entre músicos,
bailaríns e cantareiras representa-
ron durante dúas horas o resulta-
do de dous anos de traballo, que
o compositor Fernando Vázquez
Arias afrontou como director da
Orquestra Sinfónica de Melide.
Aínda que este non é o primeiro
proxecto de envergadura que
acomete a Sinfónica e o director
si que é un dos máis ambiciosos.

Gallaecia reúne por vez pri-
meira vez nun mesmo espectácu-
lo música sinfónica, folk, popu-
lar e a melódica, dende rapsodias
ou temas populares como Negra
sombra ou Lela, até cancións
que inmortalizadas por Juan Par-
do, Andrés Dobarro, Los Tamara
e Julio Iglesias, propoñendo un
percorrido pola historia musical
recente de Galiza. 

Todos os temas, selecciona-
dos polo propio director, están
arranxados ou compostos para a
orquestra sinfónica que serve de
fío condutor a todo o espectácu-
lo. O director fuxiu na súa pro-
posta da tendencia de moitos

musicais de ocultarlle a orques-
tra ao público, para darlle á sin-
fónica un lugar protagonista so-
bre o escenario.

Ademais da música, a posta en
escena non esquece o apartado au-
diovisual e inclúe diversas coreo-
grafías de baile tradicional e de
ballet e a proxección de material
diverso relacionado con Galiza.

Cen persoas sobre o escenario

Gallaecia levará o espectador
por catro apartados diferentes da
música galega, sempre acompa-
ñado dunha coreografía propia.
O primeiro deles xira ao redor da
música sinfónica. Nel interpré-
tanse a Rapsodia en azul e bran-
co, composta po Vázquez Arias,
a Suite de muiñeiras e a Suite de
valses galegos. 

Os ritmos do grupo folk Lior-
na iranse sumando coas sinfoní-
as no segundo apartado, dedica-
do á música folk, no que se po-
den escoitar as pezas Ferida,
Soidade e Ven.

Na terceira parte, o musical
sube ás táboas ao grupo de can-
tareiras e de baile Trompos os
pés. A formación, xurdida en

1978 en Marín por un grupo de
mozos da vila coa inquietude de
fomentar e amosar o folclore ga-
lego, interpreta temas populares
como E estou cantando, Agarra-
do de Anxeriz e Xota de Zobra.

A recta final do espectáculo
percorre algúns das cancións
máis coñecidas da música meló-
dica, como Teño saudade, de An-
drés do Barro, Anduriña, de Juan
Pardo e Canto a Galicia inmor-
talizado por Julio Iglesias.

No espectáculo actúan ade-
mais a soprano Susana de Loren-
zo e o tenor Alberto Cunha.

Varios anos de recompilación

O musical Gallaecia é o resulta-
do de varios anos de prepara-
ción, de escoita do repertorio
musical galego, da escolma das
pezas máis destacadas e da crea-
ción de partituras orixinais. “Le-
vo dous anos traballando neste
proxecto”, indica o Fernando
Vázquez Arias, “buscaba facer
unha representación da nosa cul-
tura e demostrar que temos mú-
sicas e músicos diversos e que é
posíbel abordar un musical den-
de Galiza e para os galegos”.♦
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Eu manipulo
MARICA CAMPO

Confeso que levo moitos anos prestándolles atención aos
chamados contidos transversais que, máis ou menos, ve-
ñen ser os desa nova materia chamada Educación para a
cidadanía e que, como tal, aínda non se impartirá este ano
en Galiza. Se todo o profesorado o fixese, tendo en conta
que os sistemas políticos e a Constitución xa se estudan en
Historia e Filosofía, a nova proposta estaría de máis. Pero
non é así. Hai moitos profesionais do ensino que conside-
ran que se teñen que ensinar Lingua ou Xeografía, deben
ensinar  Lingua ou Xeografía e non metérense en camisas
de once varas. E non tería por que ser doutro xeito se os
pais educasen, mais tampouco todos o fan. A anomía  (ca-
rencia de valores) é unha marca do noso tempo e os seus
resultados están ben á vista. Que o estado intente suplir es-
ta carencia non debera ser motivo de polémica, porén si

que o é. Polos detractores desta educación, sei agora que
levo anos colaborando co mal. Iso din os bispos dos cole-
xios que impartan esa disciplina. Tamén sei que estou in-
vadindo un campo que é exclusivo dos pais e que manipu-
lo os meus alumnos. Pais que (reparen que se trata de xen-
te concienciada porque se preocupa do tema) escriben
“Non acepto que o meu fillo sexa adoutrinado na Ideolo-
xía do Xénero nin noutras respectables presentacións so-
cialistas” (unha mostra, como poden ver, de respecto á
Constitución) ou “Para educar a conciencia, os ideais polí-
ticos, relixiosos e sociais dos fillos, están os pais. Para for-
mar e culturizar está a escola”. Non sei a que lle chama
formar, mais coido que ese é o obxectivo da Educación pa-
ra a cidadanía e, o que poida facer quen imparta esa ma-
teria, non se diferencia moito do punto de vista que tamén
pode adoptar o profesor de Historia ou de Filosofía.

O que me queda claro é que a partir de agora, para
non manipular, debería evitar contradicir a un pai que lle
di ao fillo (tamén a min mo fixo saber) que as grandes
fortunas de España non foron amasadas por xente culta,
senón por xente case analfabeta. Ergo, a cultura está de
máis. Tampouco tería que influír nun rapaz que conside-
ra que o único importante neste mundo son os cartos e,

daquela, o que ten que facer é explotar mulleres nun ne-
gocio que, por desgraza, coñece de cerca. Nada lles de-
bería dicir aos que fan mofa das maneiras “diferentes”
de algún compañeiro nin, por suposto, recriminar as ac-
titudes machistas. Sería así mesmo manipular advertirlle
ao alumno ou alumna que tira cousas ao chan que hai
que manter limpos o interior do centro e mais a nature-
za. Sería manipular, porque eu vin como seus pais balei-
raban o cinseiro do auto na beirarrúa, ou guindaban sen
pudor a lata de cervexa ao prado que está ao lado do Ins-
tituto. Non debería intentar que sexa participativo quen,
por consello paterno, soamente vai ao seu e non se inte-
gra no grupo. Tería que permitir que os conflictos se so-
lucionasen a labazadas  xa que o consello familiar así o
dispuxo: “Se che zoscan, ti dáslles dobre”.  Etc. etc.,
porque a casuística non tería fin.

Sabido é que  a educación non pode ser competencia
exclusiva dos centros educativos. Por suposto que hai
pais que educan e educan ben. Desde logo que o profe-
sorado terá que seguir “colaborando co mal” e educando
nos valores que a nosa cultura declara universais despois
dun longo proceso de “destilación”. Mal que lles pese aos
bispos, cuxo anel non bico, seguirei manipulando.♦

M.B.

Sesenta músicos, ao redor de vinte bailaríns e unha ducia de
cantareiras dan vida sobre o escenario ao musical Gallaecia,
do director de orquestra Fernando Vázquez Arias, no que
se unen a música sinfónica, a folk, a popular e a melódica.

Entre os autores dos arranxos
tópanse Xosé García Serrano,
Alberto Lago, membro de
Liorna, Enrique Rodríguez e
o propio Fernando Vázquez
Arias. El foi o encargado de
ir orientando e coordinando
os arranxos para acadar a
idea final. 

Especial relevancia teñen

os arranxos realizados polo
fundador de Los Tamara, Pru-
dencio Romo, sobre tres temas
da mítica orquestra. Vázquez
Arias recibiu o traballo de Ro-
mo pouco antes do seu falece-
mento. Por iso, o director de
Gallaecia fala dos “derradeiros
arranxos dunha das figuras da
música de Galiza”. O musical

quere, neste sentido, servir e
renderlle homenaxe. 

En xaneiro de 2008 come-
zará unha xira de actuacións
que levará o musical polos es-
cenarios galegos. Nestes es-
pectáculos está previsto que
actúen todos os músicos que
estiveron presentes na estrea
de Melide.♦

Os arranxos dos Tamara A sinfónica de Melide
Con menos de 8.000 habitantes Melide conta cunha orquestra sin-
fónica que leva posto en marcha o redor de media ducia de pro-
xectos. Cando se lle pregunta ao seu director polas claves para que
un concello tan pequeno teña un grupo tan activo sorrí. “Non ahi
orzamento” indica “pero sorteamos a situación con proxectos re-
alizados. Vese a envergadura, a traxectoria e as ganas de traba-
llar”. A sinfónica de Melide cumpre en 2008 quince anos en acti-
vo. Para festexar este aniversario está prevista a edición especial
dun libro que repasa a evolución e a traxectoria do grupo.♦

O musical galeggoo

Tres actuacións
da Orquestra
Sinfónica de Melide.



Pódese dicir que o 2007 está a ser
o ano do Colectivo Polaqia. Aín-
da coa resaca que deixa recibir o
Premio do Público ao Mellor
Fanzine do Saló do Cómic de
Barcelona, o grupo de hisotorie-
tistas vén de facerse co aplauso da
Casa da Xuventude de Ourense,
organizadora, xunto coa Conce-
llaría de Cultura, das Xornadas de
Banda Deseñada, a través do Pre-
mio Ourense de BD, un dos máis
importantes de Galiza neste eido.
O galardón, que se entregará den-
tro das xornadas ourensás, quere
destacar “a importancia do move-
mento da autoedición como dina-
mizador do panorama da banda
deseñada galega” así como o pa-
pel do “fanzine como elemento
fundamental para o presente e o
futuro do cómic en Galiza”.

Actualmente constituído co-
mo asociación cultural, o colecti-
vo Polaqia naceu en 2001 “por
pura necesidade” como selo para
autoedicións dos seus compo-
ñentes. Inicialmente concibido
como un proxecto circunscrito
aos traballos dos cinco fundado-
res, o certo é que co tempo abriu
as súas porta e pronto se conver-
teu nun vehículo de edición para
autores galegos e nunha vía al-
ternativa e renovadora dentro do
panorama da banda deseñada. 

Os primeiros anos do século
XXI perfilaron un panorama
pouco alentador para os debu-
xantes, sen o apoio de editoras
nin institucións, marcado polo
pouco contacto entre os autores e
pola inexistencia dunha industria
propia que os avalara. Neste con-
texto Polaqia puxo as súas en-
grenaxes a funcionar. “Levamos
seis anos traballando a reo para
xerar movemento e tirar publica-
cións” explica David Rubín, un
dos fundadores do colectivo,
“para dar cabida a novos autores,
publicar historietas de debuxan-
tes estranxeiros por vez primeira
en galego, loitando por que se fa-
le do que aquí se fai e para crear
alternativas de edición porque as
editoras galegas non apostan”.
Por iso, para Polaqia este premio
“significa un gran triúnfo” e o
recoñecemento a seis anos de
traballo a prol do cómic galego. 

A “aventura” iniciárona Kike
Benlloch, Jano Viñuela, Alberto
Vázquez, Bernal e David Rubín
co obxectivo de ver publicados os
seus traballos dun xeito profesio-
nal. “Sempre tivemos claro” co-
menta Rubín “que non queríamos

facer un fanzine de fotocopias.
Coidamos a maquetación, a edi-
ción, contratamos a distribución,
para que as nosas publicacións
chegasen a todas partes... quería-
mos chamar a atención tanto pola
calidade das obras que autoedita-
bamos como pola edición”. 

Aprimeira das publicacións do
selo, a obra colectiva Mmmh!
composta por cómics mudos saíu
do prelo rodeada de dificultades,
especialmente económicas. Pero
pouco a pouco, e sobre todo grazas
a Barsowia, a publicación insignia
do colectivo, comezaron a gañar

lectores e actualmente, como ex-
plica Rubín “entre a publicidade e
as vendas sacamos o suficiente co-
mo para seguir publicando cada
vez máis tebeos cunha periodici-
dade regular, que xa é bastante”. 

Ao longo destes anos Polaqia
mudou de pelexo. Dos cinco
membros iniciais Polaqia pasou a
reunir nas súas filas a Kike Ben-
lloch, Hugo Covelo, Bernal Prieto,
Emma Ríos, Brais Rodríguez, Ro-
que Romero, Diego Blanco, Álva-
ro López, Serxio Covelo, Xosé
Domingo, Luís Sendón e David
Rubín. Neste tempo quedaron pu-

blicadas ducias de monografías e
dez números de Barsowia, que viu
a luz por primeira vez en 2003. As
súas páxinas non só deron cabida a
autores daquela descoñecidos, se-
nón que serviron de “contedor de
historietas ecléctico”. Barsowia
converteuse en caldo de cultivo
para a experimentación pero ser-
viu tamén como sorte para traba-
llos cun carácter máis costumista.
Na actualidade estase a preparar o
que será o undécimo número da
revista, que verá a luz nos primei-
ros meses de 2008.  

Catro liñas de traballo

Seis anos despois, os obxectivos
de Polaqia son practicamente os
mesmos, “facer tebeos coma to-
los” como apunta Emma Ríos e
“demostrar que a autoedición é
unha boa alternativa” dentro do
cómic. “Coido que estamos en
condicións de afirmar, tras o fe-
nómeno da revista BD Banda e
Polaqia, que en Galiza os debu-
xantes podemos autoxestionarnos
sen caer nun pozo sen fondo”.

Actualmente Polaqia opera
en catro liñas de traballo edito-
rial. Ademais da revista semes-
tral Barsowia, o colectivo ten en
marcha a colección de novelas
gráficas en castelán Rompehie-
los na que se inclúen o título
Pinche mundo de Kike Benlloch
e Diego Blanco, así como a edi-
ción de minilibros de arte Pola-
qia Sketchbook, que no seu pri-
meiro número presenta o labor
gráfico de Miguel Robledo. A
cuarta liña son os comic-books.
Dentro dela publicáronse títulos
como Alter ego, de Alberto Váz-
quez, Tanque familiar, de Diego
Blanco, Pinche mundo, de Kike
Benlloch e Diego Blanco, Cora-
zón de tormentas, de David Ru-
bín. A prueba de balas, de Em-
ma Ríos e A voz na caixa de
Álvaro López, entre outros. 

Pódese dicir botando man
das palabras de David Rubín, un
dos fundadores do grupo, que o
Colectivo Polaqia significou pa-
ra a banda deseñada galega “un-
ha nova alternativa e un xeito re-
novador de facer e de entender o
cómic” e que “é a constatación
de que se pode publicar en gale-
go e chegar lonxe” se se tira das
verbas de Kike Benlloch. Sexa
así ou non, o certo é que o colec-
tivo Polaqia xa figura por méri-
tos propios dentro da historia da
banda deseñada do país.♦
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o remate
MARGA ROMERO

‘Hai pouco volvín
namorarme de ti”,
esta é a frase que

me emociona e que me fai
pensar en todas as persoas que
van cumprindo anos e
sumando días, que se afastan
un pouco ou se arredan
totalmente da voracidade das
horas que nos comen cando
nos convertemos en xoguetes
maduros do eixo dunha
sociedade na que
fundamentalmente aspiramos
a un posto de traballo, á nosa
propia escravitude
inconsciente. Desculpen que
lembre ás persoas que xa
suman demasiados días para
acudir ao banco a pagar a
contribución das súas casas ou
cobrar a pensión, achegarse ao
centro comercial pois xa lle
botaron abaixo a tenda de toda
a vida, eses persoas ás que
non lles é doado camiñar
polas portas de embarque dos
aeroportos, polas paradas de
autobús, ou que agardan que o
tren se deteña nas estacións
que xa nunca volveran
funcionar. Desculpen que me
irrite cando penso nos
escusados das cafeterías dos
que son expulsadas por unha
luz automática que indica que
o tempo xa rematou, non
todas as persoas teñen esa
axilidade, e andar sempre a
correr non é bo para ninguén;
irrítome se penso nas
beirarrúas estreitas,
incómodas, na falta de xardíns
próximos á casa; entristezo
cando observo que o tempo
vivido está fechado en corpos
e estes corpos no cárcere da
casa. Se sumamos anos
seremos vellos e vellas e
mentres non é así esquecemos
o saber nesa vida que latexa e
á que non sempre as
circunstancias lle permiten
poñer ese punto e final.
Emocióname a frase xa que
non fala nin de amor eterno,
nin dun amor que durase toda
a vida, aínda que esta se
compartise máis de cincuenta
anos. Emociona ler Lettre à
D. Histoire d’un amour
(Galilée, 2006) de André
Gorz dirixida a súa
compañeira Dorine, e chegar
a crer na sabedoría dos
corpos fechados en tantas
casas que son cárceres,
chegar a crer que as
hormonas espertan e se
activan e que producen o
namoramento de novo, por
que así quizais a ditadura
dos anos mozos se conmova,
aínda que xa sabemos que a
conmoción das ditaduras é
só pasaxeira. Coa noticia do
suicidio de André e Dorine
chéganos a profunda verdade
de quen viviu nun continuo
exilio e tivo a liberdade de
poñer punto e final e
obríganos a pensar en todos
os André, en todas as
Dorine, que desexan unha
morte digna, o derradeiro
acto de amor coa vida.♦

FFFFaaaacccceeeerrrr    tttteeeebbbbeeeeoooossss    ccccoooommmmaaaa    ttttoooolllloooossss
M.B.

O colectivo Polaqia vén de ser galardoado co Premio Ourense de BD, que se con-
cede dentro das Xornadas de Banda  Deseñada de Ourense para distinguir as máis
importantes iniciativas e traxectorias dentro do panorama comiqueiro galego.

De esquerda a dereita: David Rubín, Enma Ríos, Hugo Covelo, Xosé Domingo, Kike Benlloch e Serxio Covelo, algúns dos integrantes do colectivo Polaqia.

Arriba, cómic de Enma Ríos; á dereita,
un nº do Barsowia, a publicación do
colectivo; e sobre estas liñas, pormenor dun
traballo de Serxio Covelo.



ANA SAÁ
A adega Terras Gauda realiza
un proxecto, en colaboración
coa Universidade de Santiago,
que optimiza a calidade dos seus
viños aplicando unha levadura
ecotípica propia que reúne un
perfil idóneo de fermentación
completa e de aromas. Con isto
queren evitar unha baixa pro-
dución en época de malas co-
lleitas e que esta non se vexa
alterada polo factor climático. 

A adega do Rosal Terras Gauda
está a desenvolver unha investi-
gación de selección de levaduras
que, optimizada a un tempo e un-
ha temperatura determinada, po-
tenciará o aroma e a estrutura
dos viños. “O que pretendemos
é, mellorando os procesos dos
viñedos, que cada ano se mante-
ña a singulariedade dos nosos vi-
ños e estar cada vez menos in-
fluenciados polo factor clima”,
asegurou Henrique Costas Ro-
dríguez, director xeral de Terras
Gauda o pasado 25 de setembro
en comparecencia de prensa. 

Este proceso vén a continuar
a liña de estudo de selección clo-
nal de uva Albariño. “Na colleita
do ano pasado seleccionamos ca-
tro posíbeis levaduras, que vini-
ficamos, e unha delas respondía
ao proceso de potenciación das
virtudes do viño. Este ano esta-
mos a combinar diferentes tem-
peraturas e tempos en microvini-
ficacións até comprobar cal é a
máis axeitada”, explicou Emilio
Rodríguez Canas, director técni-
co da adega. Despois de tres
anos de traballo, este ano levara-
se esa levadura, á que aínda non
puxeron nome, a volumes reais
de 30.000 litros. 

Despois da maceración (pro-
ceso no que a pel da uva entra en
contacto co mosto e este se im-
pregna de aromas), trasládase á

sala de microvinificacións para
controlar a temperatura e o tempo
co que mellor
responde á leva-
dura empregada.
As probas feitas
até o momento
constatan que a
mellor tempera-
tura é a de 11 gra-
os e o tempo é de
6 horas para as
variedades de
uva Albariño e
Caíño Branco e
de 3 horas para o
viño de Loureiro,
as tres variedades
que produce a
adega do Rosal.
Aínda así, estase a experimentar
con temperaturas que oscilan en-

tre os 8 e os 14 graos. “Para a co-
lleita do ano que vén xa teremos

definidos tanto o
tempo como a
t e m p e r a t u r a ” ,
apuntou o director
técnico de Terras
Gauda. 

Estes procesos
de selección de le-
vaduras xa se pro-
baran en viños co-
mo o Rioxa ou
Torres, e esta é a
primeira vez que
se aplica ao Alba-
riño. “Seguro que
haberá interese
por parte doutras
adegas, pero non

comercializaremos esta levadu-
ra. Si estamos a pensar na posi-

bilidade de patentala, xa que é un
microorganismo que reúne un-
has características diferenciado-
ras e aporta algo novo que toca á
parte de viticultura e tamén á de
enoloxía”, recoñeceu Henrique
Costas. “Non precisaremos ir ao
mercado a comprar levadura, e
iso será algo que singularice os
nosos viños. Debemos cultivar,
desenvolver e producir a nosa
propia levadura”, engadiu. Am-
bos directivos coincidiron ao
afirmar que a levadura responde
moi ben ás espectativas xeradas. 

Neste proxecto tamén parti-
cipan tres doctores do Departa-
mento de Química Analítica do
Instituto de Investigación e
Análises Alimentarias da Uni-
versidade de Santiago de Com-
postela.♦
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Silvia Penide
‘Gústame máis
contar que cantar’

M.B.
O 2 de outubro sae á rúa o
seu terceiro traballo, De-
safinante crónica (Falca-
truada), que se vai topar o
público?

Segue a mesma liña que
os dous traballos anteriores.
Sempre procuro ser moi sin-
cera á hora de compoñer.
Malia todo, penso que este é
o meu traballo máis intenso,
onde máis me involucrei
persoalmente. Todo o disco
fala de rupturas, non só de
parella senón tamén de cam-
bio de etapas. 

Pódese falar de evolu-
ción ou cómpre máis refe-
rirse a este disco como un
punto de inflexión?

Hai unha evolución e
máis madurez. Houbo un pe-
ríodo de dous anos no que
aprendín moitas cousas.
Agora teño máis seguridade
á hora de falar a través das
cancións. 

Hai colaboracións?
Hainas. Un dos músicos

que participan é Vítor Igle-
sias, un intérprete que me
acompañou nos dous últi-
mos traballos discográficos.
Tamén colabora Alejandro
Masafret no baixo. A produ-
ción correu a cargo de Artu-
ro Vaquero. Con el xorde a
maxia. Hai dúas cancións,
Desde fuera e Querer nada,
que non serían posíbeis se
non estivese el. Nun primei-
ro momento, cando souben
que ía traballar con el, esta-
ba expectante, porque non
sabía como ía funcionar o
meu traballo que é tan natu-
ral, tan autodidacta e tan
sinxelo nas mans dun pro-
dutor que realiza discos moi
elaborados.

Cando comeza a xira?
Desafinante crónica

arranca en Madrid o 16 de
outubro. Logo parará no Pa-
ís Vasco, Alacante e, final-
mente Galiza.    

O disco estará nas ten-
das en outubro pero leva
varias semana vendéndo-
se en internet. En torno á
rede acadou unha lexións
de fans fieis. Pensa que
con este disco ampliará o
seu público?

O boca en boca funcio-
na moi ben. A miña música
ten a capacidade de conec-
tar ben coa xente pola súa
sinceridade. Gústame máis
contar que cantar.♦

Proencia, 2005. Este mencia de
13,5º que pasou nove meses en
carballo está elaborado por To-
más Arias Fernandez en Sanxi-
llao, Proendos, no concello de
Sober, subzona de Amandi da
D.O. Ribeira Sacra.

Moitas veces ulimos, sabo-
reamos e apreciamos a cor dun
viño de xeito rutinario e mecá-
nico porque ningunha das ante-
riores fases polas que pasamos,
de xeito natural ou protocola-
rio, cando degustamos un viño
foi quen de impactar de tal ma-
neira os nosos sentidos que
provocara a sucesiva repeti-
ción de achegamentos de boca
e nariz a copa cos que poder
descubrir novas sensacions e

así poder apreciar a súa evolu-
ción.

Este Proencia forma parte da
minoria de mencías da Ribeira
Sacra que nos fai a degustación
máis longa e pracenteira, primei-
ro cun nariz elegante que mostra
con intensidade a complexidade
de aromas que a madeira define
e integra xunto ás características
máis nítidas da mencias destas
terras: Froitos vermellos, espe-
cias finas, madeiras nobres, eba-
nistaría e mato aromático que
nos deixan unha sensación fresca
moi interesante. 

A boca tamén resulta fresca,
equilibrada e saborosa con sen-
sacions frutais e tonos licororos
no postgusto.♦

A Viñoteca

Degustación
longa e pracenteira

ANTONIO PORTELA

Terras Gauda garantirá a singulariedade
do viño ante as malas colleitas
Investiga unha levadura para preservar a calidade da uva

Introdución dos acios nas desgarabulladoras esta semana.                                                                                            A N A SA Á

O Porriño 1936
Xosé Ramón Paz Antón

A represión sobre o movemento

obreiro e as organizacions políticas

da Fronte Popular no Porriño é

estudada nesta obra nas súas

distintas facianas. Deste xeito

relaciónase un ronsel de persoas

asasinadas, fusiladas, encarceradas,

exiliadas, fuxidas ou que padeceron

outro tipo de represalias, sacando á

luz os seus nomes, biografías,

lugares da morte e outros datos

relevantes atopados ao longo

da investigación.

O rigor documental pretende ser

a máis acaída homenaxe á extensa

nómina de vítimas que sufriron

as penalidades do levantamento.

A  N O S A  T E R R A

‘Seguro
que haberá
interese por parte
doutras adegas,
pero non
comercializaremos
esta levadura”



Soñar con mortos é sinal de vi-
vos e facelo con piollos é sínto-
ma de cartos. Un soño con lume
presaxia alegría pero cando as
paisaxes oníricas inclúen un río
caudaloso é anuncio de bágoas.
Esta son algunhas das interpreta-
ción que dos soños se fixo du-
rante séculos ao carón das larei-
ras por parte dos noso antergos e
antes de que Freud escribise os
seus ensaios. Alí reunidos, e
mentres arranxaban os apeiros
de labranza ou se tecía contá-
banse contos, dicíanse refráns,
xogábase coas adiviñas, transmi-
tíndose así unha riqueza cultural
oral que aínda se recorda. Así os
nenos descubrían, por exemplo,
os meses do ano, cando os seus
antecesores narraban iso de
“trinta días ten novembro, con
abril, xuño e setembro; os de-
mais con trinta e un e con vinte-
oito só un”, ou que aquilo de
“tres birbirichiños, un bibiri-
chón, un saca e mete e un mete e
pon” non era máis que un pote.
Tamén aprenderon a interpretar
os agoiros que lle apuntaba a na-
tureza. Dicíase que os abellóns
anunciaban noticias, os cempés
boa sorte, as arañas cartas e o
ouvear dos cans é sinal de mor-
te. 

Estes son só algúns dos di-
tos recollidos por Manuel Quin-
táns Suárez na obra A escola da
lareira, editado en dous tomos
por Toxosoutos, que recolle
preto de 1500 entradas tiradas
da tradición oral. Quintáns Suá-
rez é autor de toda unha serie de
traballos que se inscriben den-
tro deste ámbito, como son Re-
franeiro galego, Antoloxía de
contos populares de Galicia,
Anuario de tradicións galegas e
Galicia de contos, realizado en
colaboración co antropólogo
Xosé Manuel González Rebore-
do. A obra que agora se publica

é resultado de trinta anos de tra-
ballo, pescuda e de investiga-
ción. Como el mesmo explica,
“foi unha recollida de material
lenta que se centrou inicialmen-
te na provincia da Coruña”. Co
tempo, o autor fíxose cun fi-
cheiro con máis de 30.000 da-
tos, atendendo tanto a refráns,
adiviñas, lendas, contos, ditos e
romances de toda Galiza. “Era
unha mágoa que quedase toda
esa información nun simple fi-
cheiro sen uso e, despois de pu-
blicar varios traballos curtos,
vin que era necesaria a edición
dun libro único para os estudo-
sos e os interesados na cultura
de raíz oral”.

Contos pedagóxicos
Como explica Quintáns Suárez,
a lareira foi un lugar principal de
transmisión do noso saber popu-
lar. Ao seu carón contáronse
contos como o do cura e o bispo,
ou o do corvo e a raposa, que xi-
ra ao redor da desconfianza cara
quen gaba moito, pero tamén se
narraron historias de meigas, pe-
dras marabillosas e fontes mila-
greiras, que se recollen no libro.
O conto, que estrutura un dos
apartados do volume, ten, en pa-
labras de Quintáns Suárez, “un
contido claramente didáctico.
Non é un entretemento. Neles
están presentes as necesidades, o
que lle importa a xente, os xeitos
de relación entre homes e mulle-
res ou pais  e fillos, en definiti-
va, como se debe actuar ante de-
terminadas situacións”. Neste
sentido, “o conto é unha escola
popular, unha escola interactiva
na que mestres e alumnos se
senten identificados coas ensi-
nanzas que, respectivamente,
imparten e reciben, constituín-
dose para a comunidade nunha
actividade útil e de lecer”, sina-
la o autor.

Outro dos apartados destaca-
dos da publicación céntrase no
tema das lendas, ao ver do autor,
“crenzas que tentan explicar un
feito ou un acontecemento que
naquel momento carecía de fun-
damento científico”. Unha das
personaxes máis recorridos é a
Compaña, “esa tropa de xente
que se escoitaba rezar polas rúas
e tocar as campaíñas cando ía
morrer alguén”. Ao seu redor
xurdían centos de preguntas, en-
tre elas se os animais podían ver
a compaña, se podían ir vivos na
procesión ou se a santa compaña
podía castigar doutro xeito a un-
ha persoa. Ao redor destas cues-
tións a sabedoría popular foi ar-
tellando lendas e fábulas que
aínda se conservan e que se in-
clúen nos volumes. 

Descontextualización
Un dos problemas que corre to-
do este patrimonio é, ao ver do
autor, a súa descontextualiza-
ción. “Se tiramos calquera des-
tes ditos da realidade na que na-
ceron, o significado cambia e
pode parecer simplemente unha
broma”, comenta. “O progreso
non se pode parar pero cómpre
salvar a nosa memoria e a nosa
historia”. Para Quintáns Suárez
a escola da lareira foi “unha es-
cola fundamental e dela, a ofi-
cial e regrada debería aprender
esa capacidade de comunicación
cos nenos e de espertar a súa cu-
riosidade”.♦
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Cursos
Alpha
FRANCISCO CARBALLO

Hai 30 anos comezaron
en Londres a
agruparse cristiáns

cara a un anuncio da fe. Hai
sete enraizaron en Francia.
Hoxe son formas
convivenciais de parroquias
parisinas da “Illa de
Francia”.

Que fan? O inicio parte
de ceas compartidas, de fins
de semana en reflexión e
anuncio. Len textos bíblicos
ao socairo dos “signos dos
tempos”, debaten por mesas,
e proclaman a Xesús de
Nazaré camiño, vida e
encontro.

Son estes cursos Alpha
non só de parroquias
católicas senón de varias
igrexas, como un preludio da
Asemblea da Aparecida
(Brasil). Nesta logrouse o
milagre dunha vía de
“cambio sistémico” do
cristianismo. Veremos até
onde. Mais, segundo X.
María Arnaiz, na Aparecida
quedou dito, asinado e
proclamado o itinerario para
unha nova xeira eclesial.

Con respecto e
atrevemento enfeixaría o
longo comunicado da
Aparecida. En misión do
“Reino de Deus” é Xesucristo
a luz, alento, horizonte e
imaxe de canto buscan e
ofrecen as igrexas. Elas son
instrumento; son alegres
equipos a peregrinar con,
para e á beira de Xesús. Non
adoutrinan, non reparten
crenzas, viven fe. As igrexas
non compiten en poder cos
Estados, as nacións. Saben
que o “gran poder” está no
capital financeiro,
transnacional, globalizador:
con ese “Moloch”, dragón,
R20; hamartia=pecatum, é a
gran loita da apocalipse. Ese
inmenso poder que mata de
fame un terzo da
humanidade, que
deshumaniza o resto, non nos
amedrenta porque “El
colocou a man dereita sobre
min, dicindo: –Non teñas
medo! Eu son o Primeiro e o
Último; aquel que vive.
Estiven morto; mais, como
ves, estou vivo e teño as
chaves da morte e do
abismo”(Ap. 1, 17-19). Tal fe
é porque ten probas: est fides
quaerens intellectum ( unha
fe que se apoia en probas). As
igrexas, consecuentemente,
son para os famentos e para
desvelar a trampa (Moloch,
dragón, hamartia, pecatum)
do mundo, dese capital
opresor, orgulloso,
depredador e asasino.

A Igrexa non é iso que
denuncia Julián Casanova
(La Iglesia de Franco), ou
Hilari Ragues, Con pólvora e
incienso, é a recuperada no
Vaticano II, na Aparecida, na
parroquia de San Carlos
Borromeo ou na Romaxe de
Irimia. É a dos cursos
Alpha.♦

Cando non había
televisión

M.B.

Refráns, esconxuros, ditos, contos, adiviñas e lendas tecen un patrimonio
oral propio que esmorece. Manuel Quintáns Suárez recolle en A escola
da lareira unha escolma de preto de 1500 entradas tiradas dun saber po-
pular que se transmitiu durante séculos de avós a netos á beira do lume.
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AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

NOVE ARTISTAS
Esta mostra colectiva clau-
súrase este domingo 30 na
sala A Fábrica.

ArArteixoteixo
■ TEATRO

MIGALLAS
Este venres 28 ás oito e
media do serán represen-
tan no Centro Cívico Cul-
tural Un avó especial;
Neste mesmo lugar esta-
rá, o vindeiro venres 5,
Talía Teatro con Quero
ser grande.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

PEDRO DOBAO
Podemos admirar as obras

do escultor no Mosteiro de
Sagoaza.

BoirBoiroo
■ TEATRO

SAPRISTI
O vindeiro venres 5 ás 20h
podemos gozar na Casa da
Cultura Ramón Martínez
López coa súa representa-
ción de Unha merenda de
Alicias.

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 este domingo 30 de se-
tembro.

CangasCangas
■ ACTOS

CENTROS SOCIAIS
O C.S. A Tiradoura acolle,
este venres 28, unha charla-
debate sobre o movemento
dos centros sociais.

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 Genera-
litat de Catalunya e do Co-
mité das Rexións fala este
venres 28 ás 20h no Audito-
rio da Fundación Caixano-
va sobre A acción exterior
dos entes locais e rexionais
na esfera comunitaria, den-
tro do ciclo Medio século de
integración europea: Desa-
fíos actuais da UE na era
da Globalización. O vindei-
ro venres 5 teremos no mes-
mo foro o ex-presidente da

República Portuguesa Má-
rio Soares, cunha interven-
ción sobre Cara onde se di-
rixe Europa? Balance de
50 anos de integración.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo Fóra de Serie po-
demos ollar este xoves 27 ás
20h30h Mala Noche (1985),
de Gus Van Sant; o venres
28 ás 18h e o sábado ás
20h30 proxéctase Réquiem
por Billy el niño (2006), de
Anne Feinsilber; este ven-
res 28 ás 20h30 teremos un-
ha sesión de presentación de
El cielo del super 8 (2007),
con presenza dos seus auto-
res e do cineasta Antonio
Docampo; e o sábado 29 ás
18h chegará á pantalla Bo-
rrachera de poder (2006),
dirixida por Claude Cha-
brol, que repetirá cunha se-
gunda sesión o luns 1 ás
20h30. Máis información en
www.cgai.org.

O LENZO
É A PANTALLA
Remata este ciclo no MA-
CUF este xoves 27 coa pro-
xección de Violent Pop
(2007), de Joan Wallace;
H2O (2006), de Ira Sch-
neider; Seeing is Believing
(2001), de Ellen Harvey;

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 acaban os actos
de celebración do 125º aniversa-
rio do teatro galego. En canto ás
últimas obras que se van pór nas
táboas, destacan Os narigudos,
en LUGO, o 27 e en POIO, o 29.
As últimas lúas, en FERROL, o 29

e en ARTEIXO, o 30. Castronós. O
baile, en RIBADEO o 29 e na ES-
TRADA o 30. Perigo: Zico, zaca,
zuco, buscando a mamá, o 28 en
MOAÑA e o 30 en Teo. Máis in-
formación en www.125anosdete-
atrogalego.com.♦

Fin da Fin da Festa do TFesta do Teatroeatro
O O TTrinquerinque

Baixo a dirección artística e coreografía de Zdenek Prokes, e con músi-
ca de Sergei Prokofiev, o ballet e a orquestra do Teatro Nacional de Br-
no presenta este magnífico espectáculo o venres 28 ás 20h30 no Audito-
rio Municipal de OURENSE; o domingo 30 gozaremos del ás 20h30 no
C.C. Caixanova de VIGO.♦

Sara BarasSara Baras
O último espectáculo do ba-
llet flamenco desta artista ti-
tulado Sabores. Para Con-
cha, mi madre preséntase es-
te venres 28 ás 21h no Audi-
torio Municipal de VILAGAR-
CÍA; o domingo 30 podere-
mos ollalo no Palacio da
Ópera da CORUÑA.♦

Ballet Romeo e XulietaBallet Romeo e Xulieta
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☞ SAÍR PITANDO. Co-
media española prota-

gonizada polo galego Xavier
Gutiérrez e Guillermo Toledo.
Un árbitro que estivera recu-
perándose dunha depresión
volve para o partido no que se
decide a liga. As cousas ván-
selle complicar.

☞ DECLÁROVOS MA-
RIDO E MARIDO.

Dous bombeiros precisan casar
para que a un deles lle permi-
tan poñer un seguro de vida ao
nome dos fillos. O que se ía
converter nun trámite legal dis-
creto pasa a ser unha noticia
que vai revolucionar o contor-
no dos dous protagonistas.

☞ 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
meterse nunha lea de primeira:
un plan para atacar as redes da
internet nos EE UU. Acción
para o cuarto título dunha saga
que fai os 20 anos cun Bruce
Willis igual de retranqueiro e
cheo de feridas.

☞ AMOR E OUTROS
DESASTRES. Jacks é a

conselleira sentimental do seu
grupo de amigos. Convencidos
de que o amor verdadeiro ten
moito a ver coas comedias ro-
mánticas, deberán cambiar as
súas mentalidades para chegar
a coñecer o cariño real. De pro-
dución franco-británica.

☞ DEATH PROOF.
Novo filme de Quentin

Tarantino, homenaxe ás se-
sións duplas do cinema da dé-
cada do 1970. Kurt Russell é
un asasino de mulleres que
usa o seu coche coma mortí-
fera arma. Mais un grupo de
rapazas aleutas vai poñerllo
ben complicado nesta oca-
sión.

☞ 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.

☞ 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.

☞ SIGO COMA DEUS.
Un congresista que se

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

☞ O ULTIMATO DE
BOURNE. Unha nova

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

CarCarteleirateleira

SevignySevigny
Lucía Rolle despídese momentaneamente da Galiza
para levar a súa música e voz por outras latitudes do
estado e adicarse á composición do seu segundo dis-
co. Este venres 28 poderemos escoitala no pub Man-
chita Cosa de FERROL; e o vindeiro venres 5 terémo-
la no Woodstock de PORTONOVO.♦

2º Festival da Mocidade2º Festival da Mocidade
A A.S.C.Aguilhoar organiza, para o sábado 29 en VI-
LAR DE SANTOS, esta actividade lúdico-festiva baixo o
lema Autodeterminaçom é o que nos une. Comezará
ás 10h cun Roteiro en bicicleta polas areeiras da Li-
mia, acompañados por un guía que explicará o impac-
to ambiental das pozas e a desecación da Lagoa de An-
tela; de 11h a 14h e de 16h a 18h haberá na Praza do
Concello un Obradoiro de Percusión a cargo de Ton
Risco; ás 14h celebrarase un almorzo popular-ecolóxi-
co a un prezo de 5 euros; desde ás 16h e durante toda a
tarde haberá xogos para crianzas; ás 18h actuación mu-
sical polas rúas; ás 20h no Salón de Actos charla ao re-
dor do lema do festival con Antón Dobao, Pilar Gar-
cía Negro, Carlos Taibo e Antom Santos; ás 22h ha-
berá cea popular debaixo da carpa (a un prezo de 5 eu-
ros); e ás 23h na área recreativa da Cachalgura acturán
os grupos Skarnio, Guezos e Kumpanía Algazarra.
Ademais habilitarase zona de campismo. Imformación
completa en http:/aguilhoar.agal-gz.org.♦

PontearPonteareas Metal Festeas Metal Fest
Na primeira edición deste festival participan, o sábado
29, os locais Basiliades, os vigueses N.O.T. e Porko
Jones e os ourensáns Ephemeral. Os concertos faranse
na Feira Vella (Concordia), ao carón da estación de au-
tobuses, con entrada totalmente de balde. Máis infor-
mación en www.myspace.com/ponteareasmetalfest.♦

VVai de Camiñoai de Camiño
O programa cultural do Xacobeo, con máis de un cen-
to de espectáculos e actividades nas vilas dos camiños
de Santiago, vai chegando ao fin. O CAMIÑO PORTU-
GUÉS conta este venres 28 con Brath e Faltriqueira en
TUI. No CAMIÑO INGLÉS poderemos ollar a Mofa e Be-
fa o venres 28 en CARRAL. No CAMIÑO DO NORTE ce-
lébrarase un festival de música tradicional en VILALBA
o sábado 29. Máis información en www.xacobeo.es.♦

Lucía Rolle.

Faltriqueira.

Sara Baras.

Migallas,
á esquerda,
actúa este
venres 28
en ARTEIXO.

X Romaría
Popular

TROMPOS
AOS PÉS

Este ano
vaise cele-

brar na
Praza do

Reló, perto
da igrexa

vella, 
e coma
sempre

teremos
durante 

todo o
domingo

30 postos
de artesa-

nía e de
produtos

típicos.
Ademais
do grupo

folclórico e
das escolas
de baile da

propia
asociación,

contaremos
con outros

grupos
como

Pai da
Cana

–a partir
das 21h– e
convidare-

mos a
queimada.

M A R Í N



Mobile Drawings (2002),
de Magdalena Fernández;
Untitled (Neon) (2005), de
Takehito Koganezawa; e
The Chemical and Physi-
cal Perception, in the Eye
of the Cat, in the Moment
of the Cut (2005), de Mar-
cello Mercado. A entrada é
de balde con aforo limitado.

■ EXPOSICIÓNS

UNDERWOOD
Poderemos gozar da escultu-
ra e poesía de Xosé María
Álvarez Cáccamo até o mar-
tes 16 na galería Sargadelos.

ISRAEL CUBILLO
O pintor presenta a mostra
Un ano sen sair de casa,
xunto con Benito Freire,
na sala Bomob.

JOAQUÍN DEL PALACIO
No Colexio Oficial de Ar-
quitectos podemos admirar
as súas fotografías en bran-
co e negro até o venres 5.

IGOR MITORAG
As súas grandes esculturas
de inspiración clásica expó-
ñense até o domingo 21 na
Praza de María Pita.

ESTRADAS E CAMIÑOS
A mostra O Estado e a
construción dunha rede
viaria en Galiza clausúrase
o domingo 30 no Arquivo
do Reino de Galiza.

ESTO NON É
UNHA BROMA
Os 6 artistas participantes
neste proxecto, que podemos
ollar durante setembro no
MACUF, coinciden no em-
prego 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 pintura
máis gozosa e creativa do
propio Luís Seoane, que for-
ma parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se traza-
rán as liñas do seu traballo. 

■ TEATRO

PAXARO DE LUME
Podemos ollar os Viravolta
Títeres o sábado 29 ás 19h
no Fórum Metropolitano.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

LAGARTA LAGARTA
A peza As últimas lúas, diri-
xida por Xulio Lago e inter-
pretada por Ernesto Chao,
Rosa Álvarez e Artur Tri-
llo, represéntase o vindeiro
venres 5 ás 20h30 no Edifi-
cio de Servizos Múltiples.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

GOLFIÑO
As mellores portadas da re-
vista de banda deseñada ex-
póñense até o domingo 30
na Casa da Cultura.

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

ALBERT PLÁ
O polifacético artista pre-
senta El Malo de la pelícu-
la este xoves 27 ás 20h30
no teatro Jofre.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

PHOTOGALICIA
Baixo este epígrafe a Fun-
dación Caixa Galicia aco-
lle o traballo de fotógrafos
recoñecidos a nivel interna-
cional. Até o 6 de xaneiro
do 2008 podemos ollar De
Esguello de Sylvia Plachy.

JULIO GESTO
O pintor expón na galería
Puerta 11.

MARCELA SANTORUM
Podemos admirar a súa
obra recente até o martes 30
na galería Clérigos.

DESDE PICASSO
As pinturas de Siro López
están expostas até o sábado
13 no Pazo da Deputación.

■ MÚSICA

X RECOLLEITA
No Clavicémbalo, mes adica-
do á xente da cultura de Lu-
go, neste ano cunha lembran-
za especial para Ictus. Este
xoves 27 Laxtway, a banda
de rock alternativo, toca en
directo; o venres 28 escoita-
remos na mesma sala o folc
de Ghaita Depedra; e o sá-
bado 29 teremos a música a

capella de Sólo Voces. Todos
os concertos comezan ás 23h.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA MEIJIDE
Até o sábado 6 as súas pin-
turas exhíbense na galería
Sargadelos.

NegrNegreiraeira
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
As fotografias de Javier
Teniente poden ollarse até
o domingo 30 na Casa da
Cultura.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DO VERÁN
Até o venres 12 temos esta
mostra de fotografía na
A.X. Amencer.

ENTRE O VISÍBEL E
O INVISÍBEL
A Aula da Natureza en Oira
acolle esta mostra até o xo-
ves 18 de outubro.

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

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As obras do prestixioso
premio de Wildlife Photo-
grapher of the year 07, re-
coñecido como o máis im-
portante do mundo, organi-
zado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, nas que non só se va-
lora a beleza formal senón
tamén a crueldade e os pro-
blemas de conservación da
natureza, pódense admirar
no C.S. Caixanova até o 7
de outubro.

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

PontearPonteareaseas
■ CINEMA

No C.S. Ofresco (a carón da
ponte románica sobre o
Tea) proxéctase este xoves
27 ás 20h o documental
E.Z.L.N; Ademais no mes-
mo lugar poderemos ollar,
o domingo 30, a fita La in-
creible pero cierta historia
de Caperucita Roja.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

PHOTOGALICIA
Baixo este epígrafe a Funda-
ción Caixa Galicia acolle
mostras do traballo de reco-
ñecidos fotógrafos interna-
cionais. A mostra Tres vídeos
tristres, de Alberto García-
Alix, poderemos coñecela
até o 6 de xaneiro de 2008.

EL PASO. POÉTICA E
INFORMALISMO
Conmemorativa do 50 ani-
versario do nacimiento del
grupo El Paso (1957), inclúe
60 obras deste movimento
intelectual e artístico. Obras
de Canogar, esculturas de
Pablo Serrano, creacións
de Viola, Juana Francés e
Saura, para rematar con es-
culturas de Chirino e óleos
de Antonio Suárez. No
Centro Social Caixanova até
o 14 de outubro onde ocupa
as tres salas de exposicións.

■ TEATRO

NUT
O vindeiro venres 5 esta
compañía representa Cor-
pos Disidentes ás 20h30 no
teatro Principal.

PorriñoPorriño
■ ACTOS

FESTAS DO CRISTO
Este xoves 27 ás 22h celé-
brase o festival local de hip
hop no Parque do Cristo
con Jose e Kedro, HDR,
DJ RPC e La brocha
squad. O venres 28 haberá
xogos de mesa de 17 a 20h
no Concello; animación de
rúa desde ás 21h con Dea-
dru Beltzak, Troula e
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Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

O vindeiro xoves 4 ás 20h15 teremos no Edificio Mul-
tiúsos de MONFORTE a esta compañía coa obra Margar
no pazo do tempo; o venres 5 estará ás 21h30 na Área
Panorámica de TUI. Escrita e dirixida por Ánxeles Cu-
ña Bóveda está interpretada por Fernando Dacosta,
Tito R. Asorei, Sabela Gago, Helena Seixo, Fina Ca-
lleja, Josito Porto e Nate Borrajo♦

Un agasallo para XoaquínUn agasallo para Xoaquín
O Instituto Galego de Consumo, coa intención de for-
mar ás crianzas no consumo responsábel, presenta esta
obra teatral a cargo dos Monicreques de Kukas o vin-
deiro sábado 6 no C.C. Caixanova de VIGO; e o domin-
go 7 no C.S. Caixanova de PONTEVEDRA. En ambos ca-
sos as funcións comezan ás 12h e o acceso é libre.♦

O burgués fidalgoO burgués fidalgo
É representado polo Teatro do Morcego este venres 28
e sábado 29 ás 20h30 no teatro Rosalía da CORUÑA; o
vindeiro venres 5 poderemos gozar desta obra no Audi-
torio Municipal de VILAGARCÍA ás 21h. Celso Parada
dirixe nesta obra de Moliere a Santi Prego, Luisa Me-
relas, Maxo Barxas, Branca Cendán, X. Carlos
Mosquera, Xavier Estévez, Mundo Villalustre Suso
Alonso, Leticia Alfaia e Ánxeles Soliño.♦

Los desastres del dineroLos desastres del dinero
Podemos ollar a súa representación pola compañía
Carlos Borsani y el Gad o sábado 29 ás 21h no audi-
torio Reveriano Soutullo de PONTEAREAS; e o vindeiro
venres 5 ás 21h30 na Casa da Cultura de BURELA.♦

Romeo e XulietaRomeo e Xulieta
Teatro do Noroeste presenta esta adaptación da obra de
William Shakespeare. Dirixida por Eduardo Alonso
está interpretada por Luma Gómez, Aitor Rei, Xacobo
Bugarín, Fernando González, Vitoria Pérez Varela,
Fernando Tato, Cristian Escuredo, Omar Rabuñal,
Antela Cid, Sara Casasnova e Alexandro Carro. Po-
démola ver este venres 28 ás 21h no Lauro Olmo do
BARCO DE VALDEORRAS; e o vindeiro xoves 4 e venres
5 ás 20h30 no Auditorio Municipal de OURENSE.♦

SarabelaSarabela

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

Margar no pazo do tempo.

Ghaita de
Pedra toca

este venres
28 no

Clavicémbalo
de LUGO.

De esguello, mostra fotográfica de Sylvia Plachy, está na Fundación Caixa Galicia de LUGO.

The Turres
Band,
na foto,
toca o
venres
28 no
PORRIÑO,
xunto con
Muchachito
Bombo
Infierno.
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Grupo Syncopeocio; e
concerto ás 23h na Praza
Central (no pavillón de
chover) de Os Turres
Band e Muchachito Bom-
bo Infierno. O sábado 29
polas rúas da vila as cha-
ranga Turres Band, Rub-
di-dudi e Ulises; o grupo
de teatro Xerpo representa
no Círculo Recreativo a
obra Salpicados; na Praza
do Concello poderemos es-
coitar á Banda Municipal
da Estrada ás 22h, a Os
Festicultores ás 00h, e o
concerto acústico de An-
drés Suárez ás 00h30; ás
22h30 temos na Praza Cen-
tral á orquestra Capitol e
no Parque do Cristo a Bru-
ma. O domingo 30 cele-
brarase a Festa da Bicicle-
ta desde ás 10h30 na Praza
do Concello e a XIV Festa
dos Callos ás 12h na Praza
de San Sebastian, con pre-
gón de Óscar Pereiro ás
12h30; ás 18h a charanga
Anchoa do Carballiño, o
grupo teatral Pincopé re-
presenta a peza A dragona
e o cabaleiro e os malaba-
res e o humor de Peter
Punk; ás 22h toca no Con-
cello a Banda de Música
Cultural de Arcade, e as
orquestras Solara na Praza
Central e Embajadores no
Parque do Cristo.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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

SadaSada
■ TEATRO

TANXARINA
Este venres 28 ás 18h pode-
mos ollar a súa peza de títe-
res Sombreiros sen chapeu
na Casa da Cultura Pintor
Lloréns.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

CARTOGRAFÍA ANTIGA
Até o venres 19 temos no
Museo do Pobo Galego un-
ha colección de mapas do
país.

CDG
O vestiario e atrezzo da
obra As laranxas máis la-
ranxas de todas as laran-
xas exponse na biblioteca
da Fundación Caixa Gali-
cia até o domingo 30.

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 gale-
ría SCQ.

OLLANDO
A LUSOFONÍA
Organizada polo vicerrei-
torado da universidade
compostelá, esta mostra
fotográfica reune na Fa-
cultade de Filosofía a Se-
bastião Salgado e Vítor
Nogueira (Brasil), Antó-
nio Campos (Portugal),
Xacobe Meléndrez (Gali-
za), Xulio Villarino (Ca-
bo Verde), Mário Jaleco
(Moçambique, Angola),
Jorge Rosmaninho (Gui-
né Bissau), Ricardo
França (São Tomé e Prín-
cipe) e Katia Silva (Ti-
mor Leste).

MAURO TRASTOY
Ten unha mostra, 1.388.253
puntos, na Zona C (San Do-
mingos de Bonaval 1), on-
de a poderemos coñecer até
o 28 de outubro.

QUINTANA MARTELO
Até o 9 de decembro pode-
mos ollar as obras do mag-
nífico pintor 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
analisar, desde unha pers-
pectiva actual, a produ-
ción de artistas e teorías
que desde mediados os
anos 70 se involucraron na
tarefa de analisar as con-
vencións de sexo. As re-
presentacións que tenta-
ron por en dúbida, e mes-
mo invalidar, a sociedade
patriarcal machista daque-
la. No CGAC até o 9 de
decembro.

FUNDACIÓN GRANELL
Até o 30 de outubro pode-
mos contremplar a instala-
ción Como converter unha
esqueira nunha máquina de
transporte interestelar 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
primeira vez, unha anto-
lóxica da súa obra com-
posta por 66 pezas de di-

ferentes técnicas, estilos
e tamaños que permitirán
ver a evolución artística
deste pintor (1942-2005)
que chega a Santiago en
1960 para cursar estudos
de Medicina. Até o 8 de
outubro 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 es-
te 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

REAL FILHARMONÍA
Dá un concerto este xoves
27 ás 21h na Catedral, bai-
xo a dirección de Paul
Daniel.

■ TEATRO

NOITE DE REIS
Quico Cadaval dirixe o
CDG nesta peza que pode-
mos ollar o venres 28 ás
21h, o sábado 29 ás 20h30
e o domingo 30 ás 18h no
Salón Teatro.

GERARDO ESTEVE
Desde este xoves 27 ao
sábado 29 ás 22h o cómi-

co valenciano volve á
NASA para estrear o seu
novo espectáculo Tiempo,
luego insisto, unha de-
mostración de até onde se
pode chegar xogando coa
linguaxe sen perder o hu-
mor e utilizando imaxes
carregadas de poesía (su-
rrealista).

MACBETH
A compañía Sarabela Te-
atro representa no Princi-
pal o clásico de Shakes-
peare este xoves 27 e ven-
res 28 ás 21h. Baixo a di-
rección de Helena Pi-
mienta suben ás táboas

Fernando Dacosta, Hele-
na Seixo, Fina Calleja,
Suso Díaz, Sabela Gago,
Josito Porto, Nate Bo-
rrajo, Tito R. Asorei e
David Varela.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

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

PROXECTO RÍOS
A iniciativa de Educación e Voluntaria-
do Ambiental promovida por ADEGA
ten como finalidade dar a coñecer o
importante papel dos cursos fluviais,
amosar a súa problemática e fomentar
programas que permitan á cidadanía o
mantemento e mellora dos ríos propor-
cionando as ferramentas que garantan
a súa participación. Ao longo destes
meses vanse facer saídas formativas
con centros de ensino de primaria e se-
cundaria, concellos, AMPAS, grupos
ecoloxistas, etc. Como novidade nesta
campaña de outono –en colaboración
co Ministerio de Medio Ambiente– du-
rante os fines de semana de outubro
vaise celebrar un Campamento de
Voluntariado no río Tea, co obxecto
de facer unha análise e diagnose do es-
tado de saúde dos treitos alto, medio e
baixo do Tea. O voluntariado terá cu-
bertos os gastos de desprazamento,
aloxamento e manutención. Máis in-
formación not telf. 650 261 283 (Virxi-
nia) ou en info@proxectorios.org.

NOVOS COMISARIOS
A Fundación MARCO de VIGO pro-
move a segunda edición deste concur-
so para a realización dun proxecto ex-
positivo no primeiro andar do museo.
Poderanse presentar ao concurso
aqueles comisarios –nados a partir do
ano 1969, inclusive– con proxectos
inéditos, contemplando a partici-
pación de dous ou máis artistas, cun
único proxecto por autor, e non pode-
rán facelo en calidade de artistas. Se a
proposta é dun colectivo, haberá de
nomearse a un representante que ac-

tuará de mediador coa institución. Os
comisarios presentarán nun sobre pe-
chado un formulario de inscrición de-
bidamente cumprimentado, curricu-
lum vitae abreviado, fotocopia do DNI
ou pasaporte e dossier do proxecto,
antes das 19h do venres 5 de outubro,
na billeteira do MARCO ou a través
de correo certificado ao enderezo do
museo (r/ Príncipe 54, 36202). O co-
misario gañador recibirá 5.000 euros
en conceito de honorarios. Máis infor-
mación en www.marcovigo.com.

PLAY-DOC
O Festival Internacional de Docu-
mentais de TUI abre o prazo para par-
ticipar na cuarta edición, invitando a
participar a todos aqueles realiza-
dores e/ou produtores que posúan os
dereitos das obras que inscriban, sen-
do a convocatoria para fitas docu-
mentais de calquera duración, na-
cionalidade e temática, producidas
despois do 1 de xaneiro de 2006. To-
das as persoas interesadas en partici-
par deben presentar os traballos antes
do 15 de novembro. As bases e ficha
de inscrición poden consultarse en
www.play-doc.com.

FOTOGRAFÍA DIXITAL EN
OURENSE E PONTEVEDRA
Caixanova abre o prazo de inscrición
destes cursos. En PONTEVEDRA o de
Fotografía Dixital Básica será do 5 ao
9 de novembro e do 10 ao 14 de de-
cembro; o de Retoque Dixital Básico
do 12 ao 16 de novembro e do 17 ao 21
de decembro; e o de Retoque Dixital
Avanzado do 19 ao 23 e do 26 ao 30 de

novembro, todos eles de 20h a 22h. En
OURENSE o de Fotografía Dixital Bási-
ca será do 15 ao 18 de outubro, do 5 ao
8 de novembro e do 10 ao 13 de de-
cembro; o de Retoque Dixital Básico
do 22 ao 25 de outubro e do 17 ao 20
de decembro; e o de Retoque Dixital
Avanzado do 19 ao 22 e do 26 ao 29 de
novembro, todos eles de 19h30 a 22h.
O folleto explicativo e o boletín de ma-
trícula pódeno solicitar en calquer su-
cursal de Caixanova ou en www.cen-
trosocialcaixanova.com. 

ACTIVIDADES PRODUTIVAS
NO MEDIO RURAL
A Consellaría de Cultura e Deporte
crea este premio para recoñecer aque-
las actividades de carácter agrogan-
deiro e forestal, incluindo as de trans-
formación e comercialización dos pro-
dutos, que contribúen á conservación,
recuperación e posta en valor do terri-
torio histórico do Camiño Francés, co
fin de protexer, e preservar a identida-
de do contexto natural e territorial do
Camiño de Santiago. Poderán ser can-
didatas ao premio as persoas físicas ou
xurídicas titulares de explotacións fo-
restais, agrícolas e/ou gandeiras ou
outras actividades relacionadas coa
transformación ou distribución dos
seus produtos, sitas no ámbito do te-
rritorio do Camiño Francés, tendo que
ser presentados por asociacións cultu-
rais, de amigos do Camiño de Santia-
go, defensa do patrimonio, do ambien-
te, etc., por asociacións profesionais
ou entidades, incluíndo as territoriais
(concellos, mancomunidades...), me-
diante escrito dirixido á Subdirección

Xeral de Protección da Cidade e Ca-
miños de Santiago, Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, Consellaría de
Cultura e Deporte (San Caetano - blo-
que 5, 15771), en Santiago de Com-
postela, co plazo límite do 30 de outu-
bro. O premio está dotado cunha con-
tía económica de 90.000 euros. Máis
información no DOG nº 177 de 12 de
setembro de 2007.

APROVEITAMENTO
MULTIFUNCIONAL FORESTAL
O Concello do PORRIÑO, en colabo-
ración coa Consellaría de Medio Ru-
ral, organiza un curso de Aproveita-
mento multifucional do sector agro-
forestal, dirixido a quen desexe po-
ñer en valor o monte desde o punto
de vista da diversificación: produ-
ción de madeira, tratamento da bio-
masa, apicultura, cogumelos, árbores
froiteiras, gando... patrimonio natu-
ral e paisaxístico, de cara a conseguir
o maior beneficio ambiental e social.
O curso desenvolverase do 23 ao 31
de outubro no Multiusos de Tornei-
ros, cunha duración de 20 horas, só
25 prazas e a data límite para apun-
tarse é a do 16 de outubro na Conce-
llaría de Medio Ambiente do Porriño
(telf. 986 335 000).

FESTIVAL FOLC CANCIONEIROS
A Fundación Barrié informa que por
un erro no impreso da convocatoria
figura como data límite o 15 de outu-
bro (como informabamos a semana
pasada) sendo que en realidade chega
até o 16 de decembro. Máis informa-
ción en www.fbarrie.org.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA
DE MEDIO RURAL

Convócanse axudas para o fomen-
to da utilización de instalacións e
equipamentos en común para a
mellora dos procesos produtivos
en cooperativas agrarias e socieda-
des agrarias de transformacións.
Subvencionaranse: investimentos
na construción e/ou mellora de ins-
talacións, para levar a cabo as acti-
vidades de cría e recría de xoven-
cas de raza bovina frisona e das ra-
zas bovinas autóctonas de Galiza;

os investimentos na construción e
/ou mellora de instalacións para le-
var a cabo actividades de cría e ce-
ba de xatos de raza bovina frisona
nados en Galiza; e proxectos de
apoio no ámbito da produción das
explotacións agrarias, que teñan
como obxectivos a mellora dos
procesos produtivos nas vertentes
técnica, económica e ambiental,
así como as condicións de traballo
na actividade agraria. A informa-
ción completa desta orde está reco-
llida no DOG publicado o venres
14 de setembro de 2007.♦

D.O.G.D.O.G. Xacobe
Meléndrez
participa
na mostra
fotográfica
Ollando a
Lusofonía,
que
podemos
coñecer na
facultade
de Filosofía
de Santiago.



VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS PARDO
Os seus óleos e acrílicos
permanecerán expostos no
Café Plaza até este domin-
go 30.

VVigoigo
■ CINEMA

FILMANDO O TEMPO
En colaboración co MAR-
CO o Cineclube Lumière
presenta este ciclo no que
se proxecta o luns 1 ás
20h30 no auditorio da Ca-
sa do Concello a fita El fin
de la inocencia (2005), do
norteamericano Michael
Cuesta.

■ EXPOSICIÓNS

TAMT
O colectivo artístico amosa
a súa obra até o mércores
17 na Casa da Xuventude.

LOITA LIBRE
Até este sábado 29 pode-
mos ollar en La Pecera
(Pizarro 35) unha mostra
fotográfica con coleccións
dos anos 40 aos 70 sobre
esta disciplina de pelexa
mexicana e cartazes orixi-
nais de loita realizados
polo pintor Humberto
Valdéz.

MARIBEL CASTRO &
J.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
realizadas por Salvador

Dalí entre 1960 e 1964 so-
bre A Divina Comedia, ad-
quiridas pola Colección
Caixanova este pasado xu-
ño, poden ser contempla-
das 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
achegan á narración escri-
ta máis antiga da historia:
A epopeia de Gilgamesh.
No C.C. Caixanova até o 7
de outubro.

MISIÓNS
PEDAGÓXICAS
1931/36
A Casa das Artes acolle es-
ta interesente mostra sobre
o labor educativo no eido
rural galego na II Repúbli-
ca.

LA GALICE
O fotógrafo Jean Dieuzai-
de presenta o seu traballo
na Fundación Caixa Gali-
cia.

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

■ MÚSICA

MARCO SONORO
O museo pon en marcha
este ciclo de concertos e
actucións que teñen como
denominador común o uso
xeneralizado das novas fe-
rramentas da comunica-
ción e de internet como
fiestra aberta ao mundo.
Este venres 28 poderemos
escoitar a electrónica dixi-
tal do vigués Xesús Valle,
e o rock contemporáneo
de Franc3s. O vindeiro
venres 5 teremos en direc-
to o rock de Mequetrefe e
Los Telephones Rouges e
o pop electrónico de Ape-
nino.

LA TANDA
O novo proxecto de Sa-
muel Leví preséntase o sá-
bado 29 na Iguana Club.
Nesta mesma sala podere-
mos escoitar o vindeiro
venres 5 o grunge e os sons
máis pesados de Woden e
Road Rash; e o sábado 6

Amaro Ferreiro presenta
en directo o seu primeiro
álbum en solitario.

REAL FILHARMONÍA
Interpreta, o vindeiro venres
5 ás 20h30 no C.C. Caixano-
va, obras de C.M. von We-
ber, Shubert e Bethoven,
baixo a dirección do titular
Antoni Ros Marbá e con-
tando coa participación do
barítono Matthias Goerne.

■ TEATRO

NON SE CHE FAGA
TARDE
Este xoves 27 ás 21h30 po-
demos ollar no teatro Arte

Livre á compañía Xente
das palabras.

4 X 8 X 6
Os Monicreques de Kukas
estarán o sábado 29 ás 18
no C.C. Caixanova.

BIBLIOTECA CENTRAL
A partir do mércores 3 (ás
19h), este día adícase ao ci-
clo Cine Recuperado. Desta
volta tócalle a Imaxes de Vi-
go (1925) e ao documental
O románico na Ría de Vigo.

VVilagarilagarcíacía
■ MÚSICA

MARTÍN CÓDAX
O grupo de música antiga dá
un concerto o sábado 29 ás
21h no Auditorio Municipal.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

TESTEMUÑAS
DE CAMBIO
Esta mostra de fotografía
permanecerá até este ven-
res 28 no Auditorio Muni-
cipal.♦

O LIÑO EN GALIZA
http://linho.iespana.es

Páxina electrónica dedicada a dar infor-
mación sobre o cultivo e a transforma-
ción no noso país desta planta. Inclúe in-
formación xeral, unha explicación do
proceso produtivo, unha descrición das
ferramentas que se empregan, un voca-
bulario do liño e apuntes etnográficos.♦

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

Aínda están aí. Insisten no castrapo para ser así merecentes de letra e himno pondaliano.
Estampan en ferros coloniais do século XXI a mesma mensaxe que fixeron impunes des-
de anos de Reis Católicos e uniformadores. Contan con xente como Mariano Rajoy que di-
ría aquello de: “Yo dije San Jorge de Sacos toda la vida”.♦

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

MiamiMiami
GRAVADOS DE GOYA
Caixanova, en colaboración coa alcaldía da cidade, Miami
Dade College, Consulado Español, Terra Group e Centro
Cultural Español, leva á Freedom Tower (onde se poderán
visitar até o 9 de novembro) as series de gravados Os ca-
prichos; Os desastres da guerra; A tauromaquia e Os pro-
verbios ou disparates, despois de ser vistos por máis de
120.000 persoas no Museu de Arte de São Paulo e por case
60.000 no do Rio Grande do Sul, en Porto Alegre.♦
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Do 27 de setembro
ao 3 de outubro
do 2007 No mundo islámico,

máis extremo, a mu-
ller está condenada a

levar veo e un vestido até os
pés sen moitos adornos. O
home en cambio pode vestir
camisetas de moda e vaquei-

ros axustados. En Occidente
sucede ao revés, a liberdade
para vestir tena a muller. Non
hai máis que ver a variedade
nas tendas. O constreñido é o
home: desde os políticos, aos
empregados dos comercios,

pasando polos vendedores
das empresas, todos de traxe
azul escuro e garavata. O
que non acepte levar garava-
ta xa sabe que non terá con-
trato. Estamos ante un fana-
tismo tipo iraní?♦
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Paradoxos
XOSÉ A. GACIÑO

Xornaleiros andalu-
ces que van vendi-
mar a Francia (con

aloxamentos dignos e bos
soldos) e romaneses que
vendiman en La Mancha
(que cobran menos da me-
tade que os outros e dor-
men en grandes tinallas,
entre cascallos e lixo).
Médicos e enfermeiros
galegos (e doutras partes
do Estado) que traballan
en Portugal ou no Reino
Unido, mentres a sanidade
pública de aquí empeza a
botar man de profesionais
polacos e doutras orixes
exóticas para completar o
seu persoal. 

Son casos moi diferen-
tes, sobre todo en canto á
consideración social de uns
e outros, pero serven como
exemplos dos paradoxos
que produce o fenómeno
migratorio (un fenómeno
case tan vello como a exis-
tencia mesma da especie
humana) en combinación
cos mecanismos aleatorios
e ás veces irracionais da
economía de mercado. Até
en Romanía reciben agora
inmigrantes de países asiá-
ticos para cubrir os ocos do
seu propio mercado labo-
ral, os dos romaneses que
foxen da falta de perspecti-
vas do seu país. Como se
ve, incluso dentro do mes-
mo fenómeno hai desigual-
dades e, como na fábula,
sempre aparece alguén
máis necesitado que reco-
lle as sobras de quen se la-
menta da súa  pobreza.

O sistema económico
vixente, desde o seu princi-
pio básico do máximo lu-
cro co mínimo custo, asu-
me sen problemas toda esa
trasfega de traballadores,
que serve para abaratar a
man de obra, en cada caso
de acordo coas circunstan-
cias. E aos principais bene-
ficiarios do sistema pouco
lles importan os efectos
sociais desta poxa á baixa,
na que a desesperación de
orixe, na gran maioría dos
casos, desborda os inten-
tos de controlar e raciona-
lizar a contratación destes
traballadores vagabundos.
Aí está a actitude da patro-
nal agraria Asaja de-
fendendo a contratación
ilegal de xornaleiros na
vendima manchega. 

Cando se toca o diñei-
ro, estes supostos amantes
da legalidade non vacilan
en chamar á vulneración
da lei. Iso si, despois po-
den estar entre os primei-
ros en pedir que se des-
mantelen os asentamentos
marxinais de inmigrantes,
unha vez que se rematan
as colleitas, e en culpar aos
gobernos de non garantir a
seguridade cidadá, se non
actúan con enerxía repre-
sora contra colectividades
atrapadas na terra de nin-
guén do desarraigamento,
entre a intolerancia e a de-
lincuencia.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Vén de publicar “As Cantigas
de Santa María: obra mestra
das orixes da historieta”, un tra-
ballo incluído no último número
do Boletín Galego de Literatu-
ra (Servizo de Publicacións da
Universidade de Santiago,
2007). Chámase Breixo Har-
guindey e é crítico de cómic.

As Cantigas de Santa María
antecedente do cómic, unha
afirmación audaz.

Os críticos máis autorizados do
mundo, que son os franceses, com-
parten este punto de vista debido á
linguaxe cinematográfica das Can-
tigas. O audaz non é a afirmación,
audaces foron as Cantigas.

Explíqueme por que.
As Cantigas eran a historia da

Virxe contada mediante viñetas.
Entre outras contribucións, esta-
bleceron a orde da lectura de es-
querda a dereita e de arriba a abai-
xo que xa se empregaba na litera-
tura, fixéronse nun códice, son un-
ha obra moi ampla... pódese dicir
que son a primeira novela gráfica.

Que outras novidades in-
troduciron?

Elementos do cine, como unha
imaxe de alguén que se tira á auga
nunha acción que acontece en dúas
viñetas seguidas, ou un neno que
cae á auga en varias viñetas. Iso é
linguaxe do cine do século XX.

Tamén aparecen persona-
xes curiosos.

Como o mago Merlín ou un
zombi, aínda que a personaxe
principal, a que ordena o marco
narrativo, era a Virxe.

Tamén afirma que foron un
acontecemento multimedia. 

A Virxe era o Batman do mo-
mento, primeiro fixéronse poemas
sobre ela, logo musicáronse e
posteriormente pasáronse ao có-

mic, todo usando os mesmo tex-
tos. Como agora acontece co mul-
timedia. Os contemporáneos debí-
amos ser máis modestos avalian-
do o noso traballo, no século XIII
xa facían o mesmo que agora.

Tamén hai quen di que Co-
lón e Cervantes eran galegos.
Non será chauvinismo?

As cousas sempre son máis
complexas. Con todo, os galegos
dicimos que Colón era galego, os
españois que era español e os ita-
lianos que era italiano, mais no ca-
so das Cantigas, son os máis repu-
tados críticos franceses quen reco-
ñecen que foron un antecedente do
cómic, non é un invento meu. Foi
a culminación dun proceso e un
salto cualitativo que non conti-
nuou porque cambiou a moda ar-
tística, mais as Cantigas foron moi

superiores a outros libros france-
ses análogos. Ademais, fanse nun
códice, como o cómic agora.

Como puido darse este fe-
nómeno no século XIII?

Galiza era un centro de crea-
tividade. A poesía era en galego
ou en provenzal. Non é sorpren-
dente desde o punto de vista his-
tórico, as Cantigas coincidiron
coa expansión do cristianismo, a
popularización das cidades...

Non serían propaganda?
Por suposto, por iso están en

galego, porque querían facer
propaganda da Virxe. Desexaban
que se entendesen. O obxectivo
era facer proselitismo, pero me-
llor a lóxica da cultura que a ló-
xica da forza. Que se queira con-
vencer sempre é loábel.

A banda deseñada en Gali-

za non se recuperou até finais
do século XX, os séculos escu-
ros do cómic duraron moito
máis que os da literatura.

Non houbo continuidade, como
na literatura. O cómic galego ten
dous puntos de xenialidade: as Can-
tigas e Castelao. Despois, está a
época da recuperación democrática.

Parece que hoxe hai unha
canteira de autores galegos.

Hoxe o cómic galego está in-
comparabelmente mellor que hai
quince anos, isto é grazas a Migue-
lanxo Prado, pola súa implicación á
hora de reverter no país a súa pro-
xección internacional. Hai autores,
xurdiron editoriais, é importante a
contribución de Kiko Dasilva. Es-
tán Factoría K, Kalandraka... Por
primeira vez en Galiza hai autores
de cómic que poden vivir no país.♦

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

Breixo Harguindey
‘As Cantigas de Santa María son o antecedente do cómic’




