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O CAMBIO AVANZA EN GALIZA AÍNDA QUE NON SE MOSTRE
evidente para parte da poboación. O debate sobre a política au-
tónoma celebrado esta semana é un exemplo. Comeza a falarse
de retos para o país, de propostas claras e apostas políticas que
modifican o ritmo. Un debate que está lonxe dos celebrados nos
anos de Manuel Fraga, onde o presidente realizaba un relatorio
numérico do traballo das consellarías dándolles predominio a
aquelas que quería premiar e castigando os conselleiros que,
naquel momento, estaban en menor sintonía. De cando en vez,
Fraga “inventaba” unha proposta “ideolóxica” que nunca foi
capaz de levar adiante (Administración Única, reforma do Se-
nado...) porque sempre supeditou os intereses de Galiza aos do
seu partido en Madrid. Non só é certo, como afirma Núñez Fei-
xóo, que as propostas políticas do goberno bipartito crean ten-
sións internas, senón que mesmo nacen desa tensión dialéctica
e electoral entre nacionalistas e socialistas. Pero é un xeito de
avanzar. Aí están a reforma da Lei da CRTVG, a aposta por au-
mentar o autogoberno e as transferencias estatutarias e tamén as
melloras das pensións retributivas que os nacionalistas conse-
guiron incluír no discurso do presidente Touriño.♦
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cambia o
núcleo directivo
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PSICOPATOLOXÍA DO RETORNO
Alexandre García-Caballero

Ramón Area Carracedo

PREMIO  RAM Ó N PIÑEIR O  DE ENSAIO  2006
A complexa situación dos emigrantes
ga legos retornados a  partir das
narracións da súa propia experiencia .
Traba llo de campo e reflexión
ensa ística , velaquí unha novidosa
achega ao fenómeno da emigración
escrita desde o punto de vista
da ciencia psiquiá trica .
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A noite do luns para o martes é a
xornada de máis trasfega na lon-
xa de Vigo. Ás dúas e media da
mañá, o espertador acaba cos so-
ños de Dominga, unha muller
peruana de trinta e dous anos
que se ergue para afrontar un día
incerto de traballo. Ninguén lle
asegura que esta mañá traerá
cartos para a casa, pero as arelas
de ser elixida por un capataz fa-
na sorrir e non desesperarse. Lo-
go de bicar un a un os seus catro
fillos, ata o seu cabelo nunha
trenza, enfúndase as botas, as lu-
vas e o mandil e terma con forza
do seu gancho. Cos ollos medio
pechados descende polo casco
antigo de Vigo á procura do xor-
nal. Aínda que non sabía nada
do oficio, porque a súa familia
nunca estivo vinculada ao mar,
leva máis dun ano traballando
no porto.

Cada madrugada, un fato de
sudamericanas diríxense ao porto
vigués para traballar na carga do
peixe e do marisco unha vez que
os estibadores descargan o pro-
duto das embarcacións. Non te-
ñen horario prefixado, nin seguro
nin contrato, “pero é un xeito do-
ado de gañar o pan”, aseguran.

O traballo na lonxa

Xurelos, xardas, ameixas, cro-
ques, bacallaus, quenllas, pes-
cada, rapantes... decenas de es-
pecies despréganse ao longo da
lonxa. O arume a peixe fresco
envolve cada prego da pel. Os
pitos intermitentes dos grandes
carros, que avisan do perigo de
atropelo, mestúranse co son das
gaivotas, que logran acceder ao
recinto para lanzárense sobre os
peixes que fican nun chan esco-
rregadizo. 

As carrexadoras camiñan en-
tre os berros, as blasfemias e os

centos de caixas ateigadas. Están
á espreita, ollando para todos os
recunchos e agardando ver un si-
nal que lles indique que teñen
traballo. Hai quen xa conta con
elas para boa parte das xornadas,
pero non é o común. Ao contra-
rio que as carrexadoras galegas,
que levan anos desempeñando o
mesmo labor, vense na obriga de

buscar o traballo pola súa conta.
Tanto na lonxa de altura co-

mo na de baixura, as mulleres
tiran das carretas e axúdanlles
aos mariñeiros a ordenar a pes-
ca do día. Atentas aos megáfo-
nos, que avisan do prezo co que
comezan as poxas, fanse oco
entre os compradores para dis-
porse a cargar as caixas. A po-

xa do peixe segue a facerse se-
gundo a tradición. Os pescado-
res cantan o prezo do quilo de
cada especie á baixa e cando o
comprador acepta, a peixeira
coloca un papel co seu nome no
produto adquirido. É entón
cando as carrexadoras teñen
máis traballo. 

Para as carrexonas, como as

chaman na lonxa, o labor come-
za ao redor das catro da mañá e
non remata até ás sete e media,
unha vez que os camións saen
do porto para distribuír o produ-
to. Hai quen prefire alongar a
súa xornada laboral limpando os
peixes e hai quen ten que ir para
casa para comezar a súa xornada
doméstica.♦
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Mulleres inmigrantes realizan dupla xornada na lonxa de Vigo

Carrexadoras de peixe de noite,
criadas de día

MARÍA OBELLEIRO

Malia que a estiba se relaciona cos homes, son as mulleres as que gozan do protagonismo cando a
mercancía está na lonxa. Cada ano son máis as inmigrantes que se ocupan deste labor. De madruga-
da, aínda que non todos os días, róubanlle unhas horas ao sono para recoller peixe e así axudar na
economía doméstica. A maioría son tamén limpadoras de fogar, coidadoras de anciáns ou camareiras.

Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S
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As inmigrantes coinciden en si-
nalar que o traballo de carrexa-
dora “é doado de atopar”. Aínda
que require fortaleza física e
moito esforzo é un labor que na
práctica carece de restricións
administrativas, o que atrae a
moitas das mulleres que non
dispoñen dos papeis en regra. A
solidariedade entre as inmigran-
tes é notoria, elas mesmas se
sentiron desamparadas cando
marcharon dos seus países, “ca-
da vez que chega algunha com-
patriota, avisámola para que ve-
ña traballar con nós”, apuntan.

Ademais da carencia de tra-
bas administrativas, o horario do
traballo na lonxa permítelles
conciliar a vida familiar coa la-
boral. Mentres os seus homes,
ou mesmo os fillos maiores, coi-
dan dos cativos,
aproveitan para
sacar uns cartos
que nunca supe-
ran o salario mí-
nimo profesional.

Co traballo
de carrexadora
comeza unha lon-
ga xornada labo-
ral para a maior
parte das inmi-
grantes, xa que
ao abandonar a
lonxa, diríxense a
outros postos de
traballo como
limpadoras do fogar, coidadoras
de anciáns ou camareiras. Che-
gadas as sete e media da mañá, a
suor discorre pola face de Fer-
nanda, nome suposto, que non
deixa de ver para o reloxo es-
condido baixo as súas luvas, “ás
oito en punto teño que marchar
para preparar as miñas fillas e
levalas ao colexio”, revela. Lo-

go de levar as nenas, Fernanda,
con vinte e oito anos, limpa
dous pisos. Aínda que o seu ma-
rido tamén traballa, asegura que
os cartos non lles chegan para
pagar o aluguer e para manter a
familia. O momento do día pre-
ferido por Fernanda é a tardiña,
porque entón “podo dedicarme
por completo ás cativas”. Cando
chegan as dez da noite déitase e
ás tres da mañá todo volve co-
mezar.

Un salario para malvivir

Ademais de depender de ser ou
non as elixidas, as carrexadoras
están condicionadas polas fases
da lúa e polo clima. “O peor é
cando hai temporal”, afirma
Melisa, nome suposto. “Hai ve-

ces nos que vou
para a casa cun
euro e non me
mereceu a pena
vir traballar por-
que o aluguer da
carreta cústame
1,50 euros”, di
Melisa, que aínda
que posúe o gan-
cho, non ten apa-
rello para trans-
portar a carga.

As carrexa-
doras que se ato-
pan en situación
ilegal cobran 50

céntimos por caixa que cargan.
O normal é que marchen para
a casa con vinte euros nas
mans, o que equivale a trans-
portar corenta caixas, “todo
depende de cómo vai a xorna-
da e da sorte”, din elas. O má-
ximo que chegou a cobrar Me-
lisa foron 50 euros, para o que
tivo que cargar cen caixas.♦

Cobran 0,50 por caixa e
o aluguer da carreta
cústalles 1,50 euros

O normal é

que marchen para

a casa con vinte

euros nas mans,

o que equivale

a transportar

corenta caixas.

Son moitas as familias galegas
que posúen pequenas empresas
relacionadas co mar no porto vi-
gués. Os comerciantes por con-
xunto adoitan contratar os servi-
zos das inmigrantes cando se trata
de carrexar poucos produtos. Xo-
án é o propietario dunha empresa
de mariscos que reparte o seu pro-
duto por boa parte dos restauran-
tes do sur de Galiza. “Cando sei
que vai haber máis demanda e vou
mercar máis marisco acompáñan-
me os meus fillos, se non vou
comprar moito, aviso no momen-
to algunha carrexadora”, apunta.

Pilar, que rexenta un viveiro,
recoñece que nunca chama as in-
migrantes “porque xa están o
meu home e o meu fillo para ca-
rrexar o que compramos na po-
xa”. Malia non contratalas, Pilar
está a favor do seu traballo, “te-
ñen que buscarse a vida como
poden. Aquí hai xente que leva
toda a vida e protesta porque as

de fóra veñen quitarlle o traballo,
parece que esqueceron que unha
vez fomos nós os que buscamos
traballo nos seus países”.

Ao carón dos corpos erguidos
das inmigrantes, que son moi no-
vas, traballan mulleres engurra-
das como redes e con corpos feri-
dos do traballo. “Aquí aínda hai
xente con setenta anos que car-
gan a duras penas as carretas. As
inmigrantes traballan moito máis
que as de aquí. Se non chega a
ser por elas, que se ven moi xus-
tas para chegar a fin de mes, aquí
non se facía nada”, advirte Pilar.

A permisividade
das autoridades

Cada noite, cóntanse por decenas
os membros da policía portuaria.
Ademais de velar pola segurida-
de, identifican os que traballan o
porto, que deben posuír un permi-
so que acredite a súa condición de

traballador cualificado. “A policía
olla para outro lado, aos inmi-
grantes nunca lles piden ningún
carné porque xa saben o que hai”,
apunta unha carrexadora galega.

Pablo, chileno de trinta anos,
vai coa súa muller cada noite á
lonxa. Traballa de dúas da mañá a
dúas da tarde, cobra 40 euros e
dorme durante o día.  Pablo posúe
a acreditación necesaria que per-
mite traballar na lonxa. “Eu era
mecánico de minas e cando che-
guei aquí viñen cun carné para tra-
ballar na pesca e na acuicultura,
pero o Ministerio de Traballo non
quere recoñecer a súa validez e
non podo embarcarme”, afirma.
Pablo explica que no seu país ase-
guráronlle que tanto Chile como
Perú teñen asinado un acordo pre-
ferente no Estado español, “pero
aquí non lle fan caso. O outro día
tiráronme unha pedra na rúa e na
comisaría contestáronme que tive-
ra sorte porque non me deran”.♦

‘As inmigrantes son máis traballadoras
que as que levan aquí toda a vida’

A dinámica das carrexadoras é
moi semellante á que hai anos
vivían os homes que descarga-
ban o peixe dos barcos. Na súa
xuventude, Xesús ía cada ma-
ñá ao porto vigués coa espe-
ranza de ser elixido para un
traballo non que só gañaban os
fortes. “Os armadores escollí-
an a dedo os homes para des-
cargar as caixas do barco, só
collían aos máis corpulentos”,
lembra. “Os non elixidos mar-
chaban á casa”. Ao igual que
as carrexadoras inmigrantes,
na época de Xesús carecían de
seguros, “os encargados tiñan
os nosos carnés e de pasar al-
go, xestionaban os papeis no
momento”.

Como cada vez é maior o
número de inmigrantes que
acoden á lonxa para traballar,
tamén é maior a posibilidade
de marchar para a casa sen

un céntimo na man. “Non é a
primeira vez que marcho pa-
ra a casa sen nada, logo de
estar percorrendo a lonxa du-
rante toda a noite dun lado
para o outro, porque se so-
mos moitas, non hai traballo
para todas”, apunta Mari, un-
ha boliviana de trinta e seis
anos.

As inmigrantes viven a si-
tuación resignadas, “xa sabe-
mos que isto funciona así, pe-
ro non nos podemos queixar
porque, ao menos, temos un
lugar onde traballar digna-
mente e acéptanos bastante
ben”. As que levan anos traba-
llando na lonxa saben cómo
administrar correctamente os
cartos que gañan, “non te po-
des fiar, porque mentres unha
mañá regresas á casa con co-
renta euros, ao día seguinte
vaste con cinco”.♦

‘Non é a primeira vez
que marcho para a casa
sen nada’



Escocia está a vivir uns momentos im-
portantes en canto o seu futuro político
como nación. Despois de 300 anos de

unión cos outros territorios que conforman o
Reino Unido, o país encara un máis que po-
síbel referendo pola súa independencia pro-
gramado para o ano 2010.

Non hai moito que as reformas contitu-
cionais levadas a cabo no Reino Unido du-
rante a primeira lexislatura do agora ex xefe
de goberno Tony Blair deron co proceso de
devolución das institucións e parlamentos ás
nacións de Escocia e Gales e ao territorio de
Irlanda do Norte. Foi en 1999 cando o parla-
mento escocés se volvía xuntar despois de
moitos anos e a primeira vez na  historia da
Escocia de que o facía dunha maneira demo-
crática, esas eleccións configuraron un pri-
meiro goberno de maioría laborista.

O pasado mes de maio a sociedade esco-
cesa foi chamada ás urnas para elixir os par-
lamentarios de Hollyrood, en Edimburgo. Un
partido independentista, o Partido Naciona-
lista Escocés (SNP) sucedería o unionista
Partido Laborista (LP) do actual primeiro
ministro Gordon Brown.

O escenario político en Escocia parece ser
distinto ao que se podía imaxinar por parte dos
artífices da chamada “Devolution” a fins da
década do 1990. Este proceso foi deseñado
para satisfacer especialmente as demandas po-
líticas de autonomía que a sociedade escoce-
sa, galesa e irlandesa reclamaban, así como
medida de reforma constitucional para o con-
xunto dos británicos, cumprindo un dos pun-
tos do famoso programa da Terceira Vía co
que Blair gañara as súas primeiras eleccions. 

A “Devolution” en principio foi motivo
de satisfaccion para moitos, pero agora esta-
se tornando nun problema de difícil solución
para o goberno de Londres e un motivo de in-
satisfacción xeral para moitos británicos.

Por un lado, está a posíbel descomposición
do actual Reino Unido cun crecente apoio aos
partidos nacionalistas en Escocia e Gales e co
posíbel referendo de independencia en Escocia,
cousa que estaba fóra dos obxectivos das refor-
mas, e por outro lado a constante oposición a
esta tendencia descentralizadora que se mani-
festa nos grandes partidos británicos. E xunto a
isto, o goberno de Londres é acusado de levar a
cabo a devolución dun xeito desigual para todo

o territorio británico, así as criticas xorden ago-
ra no seo da propia Inglaterra onde as rexións
reclaman gobernos autonómicos.

O pasado mes de agosto o actual primeiro
ministro escocés Alex Salmond, do SNP entre-
gaba no parlamento o anteproxecto de lei para
a consulta do referendo pola independencia de
Escocia e chamaba á sociedade deste país a
soster unha “conversa nacional”. O partido na-
cionalista escocés de centro es-
querda, que gañou as eleccións
por unha maioría simple ao ter un
escano máis ca o laborista, deu así
un primeiro paso no cumprimento
da súa promesa electoral de orga-
nizar un referendo con tal motivo.
Agora unha comisión especializa-
da creada polo parlamento esta a
estudar o escenario no que se le-
varía a cabo a consulta popular.

As estatísticas anteriores ás
eleccións daban un axustado 51
por cento a favor da independen-
cia (Novembro 2006, Scotsman),
pero depois de case un ano da che-
gada dos nacionalistas ao poder
semella que esta tendencia a
apoiar a independencia baixou até
un 31 por cento, segundo afirmou
recentemente o xornal Daily Mail.

Esta baixada nas enquisas
non ten unha explicación apa-
rente se se ten en conta que o
SNP gañou as eleccións facendo
campaña pola independencia,
contando con apoios tan impor-
tantes ao seu programa como o
do presidente do Royal Bank of
Scotland, un dos bancos máis
importantes do mundo.

Pódese pensar primeiramente
que estas últimas enquisas reflec-
ten con máis fidelidade a actitude dos escoce-
ses nos últimos anos. Así, un 28 por cento da
poboación estaba a favor dunha Escocia inde-
pendente do Reino Unido no 2001. (Robert
Andersen, Nacional identity and independen-
ce attitudes). Actitudes cara á independencia
que semellan ser máis fortes se falamos de xe-
racións novas e máis febles entre as xeracións
máis vellas, que viviron e formaron parte do
antigo Imperio Británico.

As enquisas que lle daban unha maioría ao
apoio ao proxecto dunha Escocia independen-
te tomadas en novembro do 2006 publicáronse
nun momento no que en Londres Blair estaba
nos índices de popularidade máis baixos da
súa carreira e anunciando a súa retirada inme-
diata no meio dunha loita interna pola súa su-
cesión e cando o SNP empezaba a barallarse
como o partido favorito para as eleccións de

maio do 2007. Tamén cabe dicir
co SNP gañou as eleccións axus-
tadamente, aínda que subiu en
votos en todas as circunscricións
de maneira xeral, cando se espe-
raba que o fixese de maneira fol-
gada, a pesar de que os comicios
de maio supuxeron un fracaso de-
mocrático en Escocia en termos
de xestión das papeletas e organi-
zación, onde máis de 100.000 pa-
peletas foron anuladas e onde se
tardou unha semana en pronun-
ciar un gañador.

Outras posíbeis variábeis
son as ameazas lanzadas polos
partidos unionistas, ameazas de
crise económica en torno á idea
da independencia. Ou acontece-
mentos como as conversas de
paz e desarme de Irlanda, país
que é a constante referencia dos
nacionalistas escoceses no caso
de conseguir a independencia,
ou factores como que Gordon
Brown sexa un escocés e queira
aprofundar nas reformas consti-
tucionais da Devolution.

De todos os xeitos, Escocia
prepárase para vivir anos de in-
certeza; o propio SNP, que parece
decidido a cumprir o seu progra-
ma, está a pensar xa en posíbeis

alternativas á independencia total e isto signi-
fica máis capacidade de autogoberno para o
parlamento pero sempre dentro do Reino Uni-
do. Aínda con todo, a sociedade escocesa, que
non parece estar preocupada polo debate nas
rúas á maneira en que se dá no Estado español
por exemplo –onde falar de independencia é
un tema tabú– non deixará que decidan por ela
o seu futuro e apoiará calquera solución que
crea conveniente para o ben do seu país.♦
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‘As enquisas
que lle daban

maioría
ao proxecto

dunha Escocia
independente,

tomadas
en novembro

do 2006,
publicáronse
nun momento
en que Blair
estaba nos

índices
de popularidade

máis baixos
da súa carreira”

Cartas

Puntualización
sobre os topónimos
O Grove, O Incio,
A Baña 
Agradezo o labor de síntese de
César Lorenzo, que para a entre-
vista publicada no número ante-
rior (nº 1282, do 27 de setembro)
condensou nunha páxina máis de
catro horas de conversa. Desexo,
non obstante, puntualizar un por-
menor relativo ás palabras con
que respondo a pregunta sobre o
topónimo O Grove. Creo que no
texto queda claro que teño por fe-
nómeno propio da evolución his-
tórica do galego a separación dun
o- inicial por consideralo artigo
(do mesmo xeito que o o- dun pri-
mitivo obispo acabou sendo o bis-
po). É un fenómeno que se produ-
ciu xa na Idade Media. Logo da

explicación cítanse dous exem-
plos supostamente paralelos, un
masculino e outro feminino: O
Irixo e A Gudiña. Creo lembrar
que os exemplos que puxen foron
O Incio e A Baña e non eses, pois
tanto no Irixo como na Gudiña os
artigos non son resultado dese fe-
nómeno, senón que sempre foron
artigos. As similitudes entre uns e
outros topónimos poden explicar
a confusión a partir da lectura
dunhas notas tomadas a man.♦

GONZALO NAVAZA
(GONDOMAR)

Gafos, río de cor e luz
Camiño no abrente da mañá po-
las remozadas beiras do río dos
Gafos, nun verán sen calor que
quere ser primavera, que cando
menos nos libra da vaga de lume
do pasado ano que asolou e de-
sertizou os nosos montes.

A limpeza das beiras do río
foi como se de súpeto a cidade
abrise unha fiestra e descubrise
que ao seu carón había un río
fermosisimo que sempre estivo
alí, pero dándolle as costas, un
pulmón de osíxeno e escola da
vida e natureza en plena cidade.
Velaí vai o remozado e esqueci-
do río con amplas beiras para o
paseo e o lecer, con novas pontes
de madeira e alumeado, onde é
posíbel voltar a redescubrir sen-
sacións esquecidas no fardel da
memoria, o recendo a mentrasto
e fiúncho, a herbaluisa, coller
amorodos nas silveiras, escoitar
o rechouchío dos paxariños, o
xílgaro o pardal, ollar nun lourei-
ro o niño da carriza ou a merla, o
voo da garza, o desfile dos pa-
rrulos, as troitas debiaxo dunha
laxa nun relanzo do río, o reflec-
tir das raiolas do sol nos pratea-
dos troncos dos bidueiros, o mar-

murio dos canavais co vento, o
carrexar das abellas co néctar
das flores ventureiras, a efémera
beleza das bolboretas, etc.

Son novos, e agardamos me-
llores. tempos para o Gafos, río
de cor e luz feito das bágoas dos
leprosos, “gafos”, de aí o seu no-
me, que nas súas augas lavaban
os seus estigmas para poderen en-
trar na vila señorial, paso e rotei-
ro de peregrinos camiño de Com-
postela, fonte de riqueza noutrora
para labregos e muiñeiros de Fi-
gueirido, Bértola, Tomeza e Pon-
tevedra; agora só nos queda que
se destape o tramo agochado ao
pasar por Campolongo, e recupe-
rar algún dos vellos muíños como
museo etnográfico para lles dar a
coñecer a futuras xeracións a im-
portancia que noutra época tiñan
os muíños como fonte de riqueza
e lugar de encontro de relacións e
sabedoría popular.

Independencia en Escocia
MANUEL CUQUEXO

O triunfo do nacionalismo nas eleccións de maio trouxo a Escocia anceios de acelerar as consultas
sobre a independencia. O goberno de Salmond propuxo un referendo para o 2010, malia que as en-
quisas indican que só o 31 por cento da poboación estaría a favor da secesión de Gran Bretaña.

Nas protestas de
Birmania os letreiros
aparecen en inglés.
Sempre dan que
pensar esas
reprimidas oposicións
con tanta public
relations.

A última edición da
Feira do libro de
Frankfurt, dedicada a
C a ta luña , deu pé a
que má is dun cento
de novelas escritas en
ca ta lán señan
traducidas á  lingua
de G oethe . O
chama tivo é que
moitas desas novelas
non están traducidas
ao castelán ou só de
forma marxina l.
Q uiz a is agora as
retraduz an do
xermano, unha vez
limpas de
catalanismo.

La Vanguardia
modificou
lixeiramente a súa
maqueta , co traba llo
de quince
deseñadores. Pero o
verdadeiro cambio
dérao en 1989 ,
gra z as ao traba llo
dun dos expertos
mundia is na reforma
grá fica de periódicos,
M ilton G laser. O
suplemento do xorna l
volve entrevistar este
norteamericano que
coñece Barcelona
desde 1951 e que
describe así a  cidade
daquela época:
“Daquela era unha
cidade miserábel, cun
fa lanxista en cada
recanto cunha

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González



Adhírome en todo ao exposto por Carlos F.
Velasco no nº 1.280 deste periódico, e así
non serei incluído no grupo dos que calan
por “medo”. É verdade que nunca expuxen
por escrito a miña opinión acerca dos proble-
mas do ensino e da práctica sindical, mais
defendina abertamente cando foi o caso, por
certo con consecuencias pouco agradábeis.

Podo narrar unha historia bastante semellan-
te á súa: participei no nacemento do sindicalis-
mo nacionalista (UTEG), mais comecei a dis-
cordar cando me foi parecendo que aquel pro-
xecto progresista lle cedía o lugar a un posibi-
lismo corporativista. Fíxoseme patente con mo-
tivo de ter participado nun tribunal de pretendi-
das oposicións “libres” que lles negaban cal-
quera oportunidade aos opositores que non fo-
sen interinos. Coincido tamén con Xosé Mª
Álvarez Cáccamo (artigo do nº 1.282) en que a
responsabilidade non recae no colectivo do pro-
fesorado interino, que como é natural reclama
unha vía particular de acceso á función pública.

Onde si vexo responsabilidade (non vén
agora ao caso comentar que lle corresponde á
Administración nin a outros sindicatos dos que
me separan principios elementais) é na inhibi-
ción da CIG ante semellantes amaños, o cal só
se explica pola influencia dos sectores benefi-
ciados dentro do sindicato, mais nunca porque
fose esa unha solución xusta ou conveniente
para o ensino. Daquela non causei baixa tan só
por motivos sentimentais e por non ser quen de
deslindar o campo político do sindical.

Fíxeno uns anos despois, por imperativo de
coherencia. Foi a propósito do proceso de ads-
crición do profesorado de Secundaria, tamén
tacitamente apoiado pola CIG, aínda tratándo-
se dun atentado flagrante contra os dereitos do
profesorado, contra a dignidade da profesión e,
por tanto, contra a calidade do ensino.

Nun terreo máis xeral, sorprendíame que
do inicial “Non á LOXSE” e outras consignas
igualmente encadrábeis nunha concepción
progresista do ensino (xustificadas con sóli-
dos argumentos que hoxe non perderon vixen-
cia) se pasase abertamente a defender unhas
reformas inherentes ao máis reaccionario pro-
grama neo-liberal, non sei se por irresponsá-
bel ignorancia ou por culpábel complicidade.

A posición crítica que sosteño non quere
ocultar o lexítimo dereito que me asiste á defen-
sa dos meus (e colectivos) dereitos profesionais,
mais carece doutras motivacións persoais, non

se debe en exclusiva aos episodios que ilustran a
historia acabada de expor nin é expresión de nin-
gún radicalismo Acasuística precedente ilustra o
extravío dun programa sindical de esquerdas, ca-
paz de contemplar en conxunto as carencias e
necesidades do ensino en Galicia e de ofrecer
unha alternativa certeira. E se non se fai tal cou-
sa non é porque outra opción sexa imposíbel, se-
nón simplemente –coido eu– porque se preferiu
unha rutina que non cuestiona as causas profun-
das do problema e se acomoda ao sistema. A
análise global e crítica
foi abandonada en fa-
vor do corporativismo
inmediatista, cando
non do aproveitamen-
to das vantaxes con
que a Administración
tenta os sindicatos.

Mais o certo é que
a situación do ensino
público en Galicia se
atopa en estado la-
mentábel, e segue un
camiño descendente
desde hai décadas.

Non abondan os axustes conxunturais; precisa
unha intervención en profundidade. Infelizmen-
te, nestes momentos non se percibe ningunha
alternativa de esquerdas, non xa no ámbito do
sindicalismo, senón tampouco fóra del, capaz
de enfrontar con éxito os dous grandes retos que
o ameazan: privatización e desgaleguización.

Bótanse en falta propostas encamiñadas a
conseguir aquel obxectivo que se enunciou
hai tempo e segue a ser válido: un ensino pú-
blico de calidade e ao servizo da nación.♦
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Ensino público galego
ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

A recente polémica sobre as oposicións ao profesorado sérvelle ao autor para re-
flexionar sobre os obxectivos e estratexias dos sindicatos do sector educativo.

metra lladora . Só a
metade da cidade
tiña corrente
eléctrica”.

A caída do
socia lismo veu
coincidir co
crecemento
xeométrico dos libros
de auto-axuda . O
capita lismo favorece
o consumo pero
produce angustia . O
socia lismo tiña como
utopía servir de
autoaxuda
xeneralizada. 

Médicos cubanos
operaron
gra tuitamente de
ca tara tas a  M anuel
Terán, militar
boliviano que ma tou o
Che Guevara . N on
ha i rancor. É o
respecto entre
inimigos do pasado e
o honor de ter a lgo a
ver, a índa que seña
como executor, coa
vida dun mito a índa
vixente . N ingún
recoñecemento terá
nunca , en cambio, o
asasino de Trotski. As
guerras de familia
están exentas, ao
parecer, de
nobreza.

Un escritor cubano
comenta a diferente
lectura que fan as
xeracións actua is do
Che . El que era
anticapita lista
converteuse en
obxecto de consumo;
definíase como a teo e
hoxe está case
diviniz ado, á  par,
para a lgúns, de
Xesucristo; cargaba
fusil e agora é un
símbolo pacifista.♦

Gonzalo

‘A casuística precedente ilustra o extravío dun programa
sindical de esquerdas, capaz de contemplar en conxunto

as carencias e necesidades do ensino en Galicia e de ofrecer
unha alternativa certeira”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

O futuro museo dos ríos ben
podería chamarse, en homenaxe
ao poeta que tan ben escribiu dos
ríos e da natureza, Manuel Maria,
o nome do seu primeiro libro:
Muiñeiro de bretemas. E agrade-
cer o traballo da asociación Vai-
polorío por axudarnos a redescu-
brir e pór en valor o Gafos.♦

ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)

Autodeterminación
En A Nosa Terra nº 1.277, de da-
ta 19 de xullo do 2007, Xulio Rí-
os publica un boísimo traballo
sobre a creación de embaixadas
representantes de certos estados
mexicanos nalgunhas cidades
importantes da China. Cousa im-
portantísima nos tempos que co-
rren Isto faime cavilar que os
que somos nacionalistas deberia-
mos esixirlle ao BNG e por ex-

tensión ao Goberno galego que
dea pasos valentes e imaxinati-
vos, aprender dos gobernos esta-
tais mexicanos e ir botando se-
mente cara a esa autodetermina-
ción que sería moi difícil con-
querir dun só golpe. Non esquen-
zamos que PP e PSOE sempre
utilizarán a forza centrípeta para
levarnos cara ao centro. Aí está
como exemplo o AVE, sempre
cara a Madrid; Madrid-Sevilla,
Madrid-Barcelona, Madrid-Va-
lencia, Madrid-Galiza, etc, etc.
Eu soño con AVEs galegos que
me leven tamén a Bilbo, a Bar-
celona e de aí cara a Vladivos-
tok, peneirando terras onde levar
o noso e traer o deles.

A globalización solidaria e
humana virá da man de centos de
autodeterminacións. As agullas
dos reloxos estan camiñando.

BALBINO PÉREZ BELLAS
(VIGO)



XURXO SALGADO
Ao redor de 13.000 persoas
arrouparon o 30 de setembro o
presidente do goberno español,
José Luis Rodríguez Zapatero,
na anual Festa do Campo que
celebran as Unións Agrarias
(UU AA) en Silleda. Durante
o acto presentáronse varias
promesas destinadas a mello-
rar a calidade de vida no rural.

O presidente José Luis Rodríguez
Zapatero xantou en Silleda con
11.170 persoas, aínda que os orga-
nizadores consideran que perto de
13.000 escoitaron o seu discurso.
Zapatero non perdeu a oportunida-
de de dar conta dunha serie de me-
didas de mellora do agro galego.
Así, anunciou a supresión do certi-
ficado veterinario co obxectivo de
eliminar a desigualdade que este
canon representa para as exporta-
cións e recoñeceu as contrariedades
que este documento trouxo consi-
go. Zapatero tamén destacou a
equiparación do réxime de seguri-
dade social agraria por conta propia
ao dos autónomos, especialmente
perante a entrada en vigor do Esta-
tuto do Traballador Autónomo e
destacou o feito de que o seu gabi-
nete fose o primeiro en promover
unha Lei de Desenvolvemento Ru-
ral para garantir en infraestruturas,
equipamentos e servizos “un mes-
mo nivel de prestacións no medio
rural que no urbano”.

A visita de Zapatero a Galiza
non pasou desapercibida para o
PPdeG que definiu como “electo-
ralista” o acto organizado por UU

AA. “Estamos en precampaña e
moi mal ten que estar Zapatero
para vir aquí facer anuncios deste
tipo”, criticou o portavoz parla-
mentario de Agricultura deste
partido, Roberto Castro. Así, de-
nunciou os socialistas por utiliza-
ren as institucións de forma “re-
torcida” e subliñou que o presi-
dente español “tiña outras fórmu-
las máis institucionais” para in-
formar os gandeiros e labregos.

Mensaxe electoral

“O obxectivo está claro: mandar
unha mensaxe electoral nunha zo-
na eminentemente agraria”, espe-
tou Castro, ao tempo que sinalou
que Zapatero está tentando “que-
dar ben” co mundo agrario no úl-
timo tramo da lexislatura “cando
pouco fixo por eles”. “Non ten ne-

cesidade de facer este tipo de bas-
tas manobras para anunciar medi-
das para o noso campo”, engadiu.

Non embargante, non o ven así
no PSdeG. A responsábel de Me-
dio Rural deste partido, Marisol
Soneira, quixo deixar claro que o
acto de Silleda non era un “acto
partidista”, senón unha festa dun
sindicato agrario. “É un día festivo
no que se convida a xente do cam-
po e os presidentes de Galiza e de
España”, apuntou, “o que pasa é
que o que lle fai dano ao PPdeG é
a enorme capacidade de mobiliza-
ción en torno a Zapatero”.

O secretario xeral de UU AA,
Roberto García, insistiu, en decla-
racións a A Nosa Terra na mesma
idea. Para o sindicalista, Touriño e
Zapatero visitaron Silleda “en ca-
lidade de presidentes e non como
líderes políticos”, aclarou. Neste

senso, lembrou que, cando come-
zaron con este acto hai cinco anos
non acudiron nin Manuel Fraga
nin José María Aznar, a pesar de
seren convidados. Tampouco acu-
diu Fraga nos dous anos seguin-
tes. “Tivo que haber un cambio en
España en en Galiza para que os
xefes dos executivos galego e es-
pañol decidisen vir”, subliñou. Ta-
mén criticou que, a pesar de ter si-
do convidado, ningún conselleiro
do BNG e, especialmente o de
Medio Rural, Alfredo Suárez Ca-
nal, acudiron.

García destacou que, este
ano, as UU AA utilizou esta fes-
ta para “dignificar” o papel dos
gandeiros e labregos. Por iso re-
clamou que se indemnice a aque-
les a quen se lles expropian as te-
rras para instalar muíños eólicos
e que se deixe de considerar co-
mo delincuentes os que realizan
queimas controladas tras a lim-
peza das súas leiras.

O secretario xeral das UU AA
tamén reivindicou que Medio Am-
biente lles pague aos gandeiros e
labregos que realicen tarefas de
limpeza nos ríos e regatos e criti-
cou o actual plano lácteo por con-
sideralo “lesivo” para os intereses
galegos xa que é un país con ten-
dencia a incrementar as súas cotas.
Finalmente, destacou o papel de
Súarez Canal á fronte de Medio
Rural pola posta en marcha do
Banco de Terras e as mesas de ne-
gociación. “Pese a ser moi críticos
con el, recoñecemos que en dous
anos fixo máis que os conselleiros
do PPdeG en 16 anos”, concluíu.♦

O partido
de Rosa Díez e
Savater: nin
de esquerdas,
nin de dereitas
O diario Público, que vén de
facer a súa aparición nos
quioscos, informa sobre o no-
vo partido creado por Rosa
Díez e Fernando Savater (30
de setembro). No texto reco-
lle varias frases vertidas no
acto polos dirixentes desta
nova formación: “Os cida-
dáns non nacen sendo xa de
esquerdas ou de dereitas (…).

Non pensamos que ninguén
esteña obrigado a votar sem-
pre o mesmo”; “Hoxe abun-
dan os multimillonarios es-
trondosamente de esquerdas
e asalariados modestos que
son belicosamente dereitis-
tas”;  “Se ser de esquerdas
agora é (…) ter como re-
ferentes a Fidel Castro e
Chávez… entón somos de
dereitas”; “Se pertencer á de-
reita esixe considerar a ho-
mosexualidade unha enfermi-
dade (…) haberá que ser de
esquerdas”; “A benintencio-
nada descentralización auto-
nómica converteuse en licen-
cia para fabricar (…) virtuais
miniestados rexidos por bu-
rocracias arrogantes, quisqui-
llosas… e inamovíbeis”.♦
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Liberdades
en devalo
X.L. FRANCO GRANDE

Osociólogo belga Jean-
Claude Paye, autor de
dous libros sobre a

guerra do terror e o devalo
das liberdades (Global War
on Liberty e “La fin de l’État
de droit. La lutte antiterroris-
te: de l’état d’exception a la
dictadure”), está convencido,
como algúns outros autores,
de que os atentados do 11-S
no World Trade Center foron
preparados polo Goberno dos
EE UU coa finalidade de po-
ñer en práctica un proxecto
anterior de acabar coa
división de poderes. 

Para iso sostén que a  Pa-
triot Act, refundición de moi-
tas leis anteriores, pero que
ten unhas 128 páxinas, non
habería maneira de tela
presentado aos tres días de
ocorridos os atentados:
quérese dicir que por forza ti-
ña que estar preparada de
moito tempo antes. Ese gran
atentado era xusto o que
necesitaba o Goberno para
impoñer ao país e logo ao
mundo, como se viu despois,
un dereito penal que permiti-
se transformar en inimigo a
quen un queira, torturar, pres-
cindir das convencións inter-
nacionais...

Por ese procedemento ca-
se todo o poder pasaba ás
mans do executivo. O meter-
lle medo ás xentes fixo o res-
to. E así se chegou a onde es-
tamos: a ameaza que está pa-
decendo o estado de dereito.
Tanto que o sociólogo belga
pensa que imos camiño de ir
transformando, en todo o
mundo, o poder en ditadura.
¿Non se lle vén chamado xa,
en Europa, “terrorista” a
quen sinxelamente non está
disposto a abandonar as súas
liberdades ao poder?

Sinala tamén que os
gobernos europeos queren fa-
cer o mesmo: un control das
nosas liberdades, como no
caso de Blair na Gran Breta-
ña –proxecto que por parado-
xal que pareza atopou un bo
atranco nos xuíces lores–,
aducindo aqueles que, de non
acataren as esixencias dos EE
UU, as compañías europeas
non poderían seguir
aterrizando nese país. Ou se-
xa, o tan coñecido “efecto
dominó” ao que máis dunha
vez nos temos referido aquí.

O peor de todo, dinos Pa-
ye, é que a xente abdique do
proceso de transformación do
poder en ditadura, como se
tal cousa non fose con nós.
Imos cara unha ditadura
mundial, pero polo camiño
da Patriot Act, isto é, de aca-
bar coa división de poderes
para inflar o executivo. Unha
vez máis, e isto si que é gra-
ve, volvemos ao  teórico
nazi, Carl Schmitt, e ás súas
ideas máis centrais e
queridas: executivo forte e o
demais non importa. Pois si
que estamos bos.♦

13.000 persoas escoitan o presidente na Festa de Unións Agrarias

Zapatero promete en Silleda
a retirada do canon veterinario

Non é o que parece. O titular (“Ser homosexual
no país de Ahmadineyad”) induce a pensar que a fotografía situa-
da enriba, ambos a toda páxina, están relacionados. É dicir, que en
Irán os gais son aforcados. Mais, se lemos o pé de foto descubri-
mos que os reos foron axusticiados por “violar un neno de 13
anos”. A campaña decretada contra Irán fai, ao parecer, que valla
todo. A páxina comentada pertence a El País do 30 de setembro.
Haberá que ver se as bombas que lancen os “aliados” sobre o pa-
ís, se é que deciden invadir, fan distingos entre heteros e homos.♦

Emilio Pérez Touriño, José L. Rodríguez Zapatero e Roberto García, líder de UU AA. A . G . N .
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DEBATE DO ESTADO DA AUTONOMÍA

O presidente de Galiza, Emilio
Pérez Touriño abriu a xornada
cun discurso de case dúas horas
nas que, ademais de lembrar os
logros do seu goberno, avanzou
84 medidas xa anunciadas, es-
pecialmente de contido social.
Finalmente, propuxo tres pac-
tos; un sobre a lingua, outro so-
bre o territorio e un terceiro so-
bre o autogoberno.

Así apostou por “esgotar”
todas as posibilidades de auto-
goberno que ofrece o Estatuto
vixente, un acordo unánime so-
bre a lingua para crear unha
“Galiza bilingüe, diversa e tole-
rante” e un “acordo de país” so-
bre as liñas mestras de ordena-
ción do territorio. “É mellor que
regrese do Monte Pío de Vera-
cruz (México) ao Monte Pío de
Santiago”, foi a resposta do pre-
sidente do PPdeG, Alberto Nú-

ñez Feixóo, a estas propostas.
O líder popular acusou o pre-

sidente galego de realizar un
“exercicio de imaxinación lixei-
ra” e un “discurso de investidu-
ra” do que non fixo nos últimos
dous anos de goberno. Ademais,
volveu recorrer ao argumento do
“desgoberno” e ao do enfrenta-
mento entre consellarías para
descualificar a acción da Xunta.

Para evitar ese “caos” no
que dixo que está instalado o
Goberno galego, Feixóo propu-
xo unha batería de dez propos-
tas. As máis impactantes, a re-
dución do imposto de socieda-
des dun 25 por cento a un 20 por
cento, escoller por consenso un
novo presidente da CRTVG an-
tes do 2008 ou trasladar a Ence
da ría de Pontevedra. Tampouco
ningunha destas propostas foron
tidas en conta por Touriño e An-

xo Quintana. “Vostede cociña o
seu discurso no fogar de Xéno-
va e non no de Breogán”, espe-
toulle Touriño.

O presidente galego lem-
broulle que no actual executivo
non hai guerras entre “os da boi-
na e os do birrete” como aconte-
ceu no último Goberno Fraga e
acusou o seu partido de ser a
“verdadeira rémora” que impe-
diu que Galiza teña un novo Es-
tatuto. En relación á CRTVG,
subliñou que o bipartito ten pre-
visto aprobar unha nova lei o
vindeiro ano e sinalou que o que
“lles amola” aos populares “é
ter perdido o poder para utilizar
os medios públicos como instru-
mento de propaganda”.

Pensións contributivas

Durante a súa intevención, o vi-
cepresidente Quintana recoñe-
ceu a existencia de “tensións
creativas” no seo do goberno,
aínda que dixo que son “nor-
mais” en gobernos de coalición
e puntualizou que é a fórmula
maioritaria de goberno en Euro-
pa dende o 1945 até o 2000. Ao
igual que fixo Touriño, Quintana
tamén repasou os deberes feitos
polas consellarías nacionalistas

e avanzou novas propostas. Así,
anunciou a posta en marcha o
vindeiro ano dunha nova Lei de
Medidas Básicas para a Inser-
ción Social que recolla a modifi-
cación e mellora das prestacións
do Risga, así como a dotación
dun complemento autonómico
para as pensións contributivas
máis baixas, tanto de xubilación
como de invalidez, consistente
nunha paga anual que beneficia-
rá 55.000 persoas.

Un anuncio que non quedou
en saco roto, porque tanto Touri-
ño como Núñez Feixóo tamén se
referiron a esta medida. Precisa-
mente, o propio presidente gale-
go fixo súa a medida proposta
por Quintana e na súa primeira
quenda de réplica asegurou que
o seu goberno estabelecerá un
complemento autonómico para
as pensións contributivas no
2008. “Deste xeito”, dixo, “dara-
se cumprimento a un obxectivo
marcado no pacto de goberno”.
Pola súa banda, o líder do PP-
deG respostou cun “si”, a pro-
posta lanzada polo vicepresiden-
te da Xunta. “Chégalle con is-
to?”, espetoulle a continuación.

Quintana, ao igual que Tou-
riño, tamén responsabilizou o
PPdeG do fracaso dun novo Es-

tatuto. “E posto que agora non é
o momento de retomalo, hai ou-
tras liñas de avance para o noso
autogoberno”, dixo en referen-
cia aos investimentos do Estado
en Galiza e ás transferencias de
competencias. Sobre o primeiro
punto, recalcou que a comuni-
dade percibirá un 8 por cento do
investimento territorializado do
Estado “grazas á persistencia do
BNG”, insistiu, e sobre o segun-
do, fixo unha nova proposta.

Deste xeito, anunciu a presen-
tación na cámara galega dunha
proposición de lei para que o Es-
tado lle transfira a Galiza as com-
petencias de tráfico e seguridade
vial para lle poñer couto ao “gran
número de accidentes de tráfico
que padece o país”. Unha propos-
ta que Feixóo dixo estar disposto
a apoiar “sempre e cando estea
dentro dos límites da Constitu-
ción” e que Touriño asegurou que
estará “nun horizonte de tempo
razoábel”. Mentres tanto, o presi-
dente apostou por desenvolver o
Plan Galego de Seguridade Viaria
para evitar o alto índice de sinis-
tralidade nas vías galega e solici-
tou do Ministerio do Interior un
plano de tráfico específico “que
teña en conta as caracteríticas sin-
gulares” de Galiza.♦

As transferencias e a protección social, temas estrela

Touriño aprópiase no seu discurso
do complemento galego para as pensións
proposto por Quintana

XURXO SALGADO
Non houbo grandes anuncios nin unha coidada posta en es-
cena, nin tan sequera un debate de calado. O presidente e o
vicepresidente galegos resaltaron os logros do seu goberno
e fixeron unhas tímidas propostas, mentres que presidente
do PPdeG criticou o “desgoberno” e contraatacou con no-
vas iniciativas. Nada a ver co ano anterior no que o Estatu-
to centrou as intervenciós dos líderes políticos. No debate
do 2007, as pensións, o autogoberno, a lingua e a reforma
da TVG foron as cuestións que suscitaron maior interese.

De esquerda a dereita: Emilio Pérez Touriño, Anxo Quintana e Xosé Luís Méndez Romeu.                                                                                                                                                                          A . G . N .
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Anegociación das
partidas corresponden-
tes a Galiza nos Orza-

mentos Xerais do Estado para
2008 produciu euforia estes
días entre os socialistas
galegos e tamén nos negocia-
dores nacionalistas, moi espe-
cialmente no deputado
Francisco Rodríguez, que pre-
sentou os acordos auspiciados
polo seu grupo no parlamento
español como os mellores da
historia da democracia. Rodrí-
guez cerra así o seu  traballo
como parlamentario en
Madrid, posto que non volve
presentarse, e quere chamar a
atención sobre un remate que,
segundo se desprende, el con-
sidera especialmente brillante.
Atrae a atención desta manei-
ra para que se asente a idea de
que houbo un traballo ben fei-
to ao longo dos anos.

Á marxe de que
posteriormente as licitacións
e as execucións das
infraestruturas se leven a ca-
bo ou non (un asunto no que
os propagandistas nunca
entran), e á marxe de simpa-
tías ou antipatías co persona-
xe, é verdade que Rodríguez
é un bo parlamentario, moi
por riba das calidades que
amosan os seus compañeiros
de filas, sexa nos
parlamentos, sexa nos
labores dos gobernos. 

A falta de enerxía do Blo-
que, a visión pacata e os
fracasos da xestión nas conse-
llarías superou xa todas as
liñas vermellas que calquera
persoa fogueada puidese ter
debuxadas na mente hai tres
anos. Por iso haberá moitos,
sobre todo entre os seus
incondicionais, que
desconfiando do rexionalismo
vilego que de facto se está a
consolidar, cando chegue a
hora do retorno do parlamen-
tario, miren para o líder da
UPG como un posíbel recam-
bio á fronte do BNG, no caso
hipotético de que a crise se
produza, ou sexa, no momen-
to en que o Bloque perda
máis votos, cando resulte difí-
cil seguir facendo encaixes
coa bisagra e cando se faga
evidente que a amplitude de
miras non logra superar o mu-
ro do campanario parroquial. 

Eu non creo que sexa un
bo candidato, vaia expresado
cun par de anos de
antelación. No entanto o meu
olfacto de can sen dono indí-
came que se ten oportunidade
vaino intentar. Sucede que
aínda coa súa corrección par-
lamentaria actual, pesan
demasiado as antipatías
públicas e unha vella traxec-
toria excesivamente
belixerante, exaltada, para os
canons de gobernante. 

En calquera caso, co que
todos os bloqueiros poden
contar xa é cun cambio de
ritmo na verbena interna. Di-
to sexa todo isto sen máis in-
terese que o de botar un
parrafeo matinal.♦

DEBATE DO ESTADO DA AUTONOMÍA

Durante o debate, os tres líderes
políticos tamén cruzaron acusa-
cións a conta do fracaso estatuta-
rio e o estatus da lingua galega.
Así, Touriño, tras propoñer un
pacto para impulsar o autogo-
berno quixo deixar claro que a
reforma do Estatuto é un obxec-
tivo de país que sigue vivo e car-
gou contra o PPdeG pola súa
responsabilidade na ruptura das
negociacións. O mesmo fixo
Quintana, quen subliñou que se
“derramou unha oportunidade
histórica” para ter un Estatuto de
Nación por mor dos impedimen-
tos do PP de Mariano Raxoi.

Unhas acusacións que reba-
teu o líder popular con dúas
contrapropostas. “Se PSdeG e
BNG mandan un texto consen-
suado á oposición, en dez días
sentamos a falar”, dixo como
primeira opción. “Se non é po-
síbel un acordo entre vostedes,
entón remitímoslle os textos
que discutimos en Monte Pío
ao Consello Consultivo para
que sexan eles os que decidan
cales son constitucionais e ca-

les non”, apuntou como segun-
da opción.

En canto ao galego, Núñez
Feixóo ofreceu recuperar o
consenso en política lingüística
cunha modificación no decreto
do ensino con garantías de
equilibrio entre o galego e o
castelán e dereitos e liberdade
de opción para pais e alumnos.
“Até que chegaron vostedes ao
poder nunca houbo ningún
problema con respecto ao idio-
ma”, denunciou.

“Nestes dous anos rexis-
trouse unha anomalía notábel;
o PPdeG rachou o consenso
político sobre o decreto do ga-
lego”, respostoulle Touriño,
quen denunciou que foi “estra-
ña” e “ordenada no último mi-
nuto”. Tamén Quintana amo-
sou a súa preocupación por es-
ta actitude e criticou os popu-
lares por non teren presentado
ningunha iniciativa de protec-
ción ou valorización do galego
mentres estiveron no goberno e
por opoñerse agora ao consen-
so lingüístico.♦

Feixóo: ‘Se nos envían
un texto consensuado volvemos
á negociación do Estatuto en dez días’

O PPdeG aproveitou a xornada
do 3 de outubro para trasladar
o clima político de Euskadi e
de Catalunya. Así, presentou
dúas propostas de resolución
de apoio ao Estado das Auto-
nomías previsto na Constitu-
ción do 1978 e de rexeitamen-
to a referendos ou consultas
sobre autodeterminación ou
independencia “en calquera
parte do territorio do Estado”.
Tratábase, segundo o propio
Alberto Núñez Feixóo, de que
a cámara galega defenda “sen
debilidade” o Estado de Derei-
to e se impida a celebración
dun referendo deste tipo no Pa-
ís Vasco, como o que pretende
convocar o lehendakari, Juan
José Ibarretxe.

Unhas iniciativas que non
saíron aprobadas ao seren rexei-
tadas polos grupos que susten-
tan o bipartito, quen, ademais,
acusaron os populares de im-
portar as estratexias políticas da
sede do PP na rúa Génova.
“Cando vitorean dese xeito vé-
ñenme á cabeza as imaxes do
Terceiro Reich”, asegurou o vo-

ceiro parlamentario do BNG,
Carlos Aymerich. Tamén o so-
cialista Xaquín Fernández Lei-
ceaga criticou o PPdeG por tra-
er ao parlamento galego asuntos
que “non lle corresponden”.
“Como imos defender nós o Es-
tado das Autonomías se non es-
tá en perigo?... e logo falan de
aproximarse aos problemas dos
cidadáns”, espetoulle aos depu-
tados populares.

Pero foi o líder popular
quen lles quixo contestar perso-
almente na última quenda do
debate e, dirixíndose, aos parla-
mentarios socialistas, lembrou-
lles que foi Zapatero quen lle
advertiu a Ibarretxe de que se
confundía de país, de continen-
te e de século. “Por que un cata-
lán ou un vasco vai ser máis ca
nós? Se eles queren votar o que
lles peta tamén nós temos derei-
to a decidir o que pasa en Cata-
lunya ou en Euskadi”, aseverou.

Nin tráfico nin complemento
das pensións

O Debate do Estado da Autono-

mía rematou coa aprobación de
48 propostas de resolución; 25
do bipartito, 11 transaccionadas
co PPdeG e 10 do PP. As de
máis calado sobre a lingua, te-
rritorio, políticas sociais e a de-
fensa dos sectores produtivos,
coa proposta dun segundo pac-
to, esta vez pola competitivida-
de. Porén, non houbo ninguna
iniciativa relacionada co com-
plemento das pensións non con-
tributivas ou a transferencia das
competencias de Tráfico, tal e
como reclamaba o BNG.

Un feito que lle serviu a Nú-
ñez Feixóo para insistir na idea
de desgoberno. “Onte saímos
daquí cun acordo para mellorar
o autogoberno e sobre as pen-
sións. As dúas propostas foron
aceptadas dende a tribuna, pero
non se incluíron nas propostas
de resolución. Iso quere dicir
que as iniciativas presentadas
polo BNG non foron aceptadas
polo PSdeG”, recalcou ao tem-
po que propuxo unha “contía
mínima de 20 euros ao mes” pa-
ra o complemento ás pensións
non contributivas.

Non embargante, os popula-
res non apoiaron unha iniciativa
conxunta de socialistas e na-
cionalistas, que reclaman un
gran pacto polo galego que in-
clúa non só as forzas políticas,
senón tamén medios de comuni-
cación, empresas, sindicatos e
outras entidades sociais. O PP-
deG propuxo unha transacción,
non aceptada, na que pedía que
sexan os pais os que decidan a
lingua materna que deben utili-
zar os seus fillos na escola; pro-
posta que foi cualificada de “ga-
lefóbica” por Aymerich, quen se
preguntou que pasaría se as nais
elixisen o inglés como lingua
vehicular.

Os populares presentaron
573 propostas de resolución, o
que motivou as críticas de PS-
deG e BNG, quen acusaron a
este grupo de traer iniciativas
“resesas”, “sen interese” ou “re-
petidas. “As súas si que son pro-
postas de autobombo e o que
fan votando en contra e boicote-
ar o traballo da oposición”, re-
plicou o voceiro parlamentario
popular, Manuel Ruíz Rivas.♦

O PPdeG rexeita sumarse
a un pacto parlamentario
a prol da lingua

A . G . N .



Ante o novo plano para a pisci-
cultura apareceron milleiros
de alegacións. Tanta descon-
fianza xera?

Non entendo o porqué de ex-
propiar para despois outorgar o
terreo en concesión administrati-
va para que alguén o explote.
Entendo a protección da Rede
Natura mais non intervencións
que o único que fan é alterar as
condicións de mercado.

Acontece o mesmo cos par-
ques industriais, mais por riba
está o interese público de orde-
nar unha actividade.

A experiencia indica que as
concesións administrativas nun-

ca reverten ao dominio público.
O interese público é un concepto
conxuntural. En Camariñas esta-
ban a vender propiedades e can-
do comezaron as expropiacións
naturalmente sentíronse afecta-
dos. Acontece o mesmo cos par-
ques eólicos. Primeiro expropian
e despois o goberno reclama par-
te do capital da empresa, cando
os que teñen dereito a participar
son os propietarios, os veciños.
É dicir os do monte comunal,
mais non o goberno. En Noia,
antes de chegar Pastor Alonso,
había un deslinde. Chegou Pas-
tor Alonso, aterrou a ría e o que
antes non era urbanizábel pasou

a selo. E Pastor Alonso non era
nin do PSOE nin do PP [era do
BNG]. Os aterramentos foron a
gran lacra das nosas rías.

Hai casos de relación moi
fluída entre piscicultura e pesca.

Noutra parte está o papel dos
ecoloxistas. Desde o 96 [o deputa-
do Xosé Carlos] Baños e eu fartá-
monos de dicir que a depuradora
de Vigo non valía para solucionar
os problemas de contaminación
na ría. Ninguneáronos até que
chegou a multa de 20 millóns da
UE. Non é o mesmo Elnosa ou
Celulosas que unha nuclear ou
que os vertidos da acuicultura. Le-
vamos desde o 83 con plantas de

cultivos de peixe e terán que dicir
que males provocan, porque nin-
guén demostrou que os houbese.
A única reserva de pesca que hai
no país, Os Minortos, está no pun-
to de vertido da que até agora era
a principal planta de produción de
rodaballo de Galiza. Pois ben, a
confraría de Lira e a planta veñen
de asinar un convenio de colabo-
ración. Non entendo as razóns que
levan a algúns a lanzar polémicas
sobre a contaminación dunha
planta cando a realidade é outra.
Podemos renunciar a producir
peixes, podemos deixar que as
empresas vaian a Portugal ou á
China, mais por unha decisión
que tomemos, non por esas polé-
micas sen xustificar.

Outra cuestión é produción
de proteínas de forma eficaz. Dis
que para criar un peixe en cati-
vidade precísanse moitas proteí-
nas animais. Non parece sostíbel.

Outra falacia ecoloxista. O
73% da fariña de peixe vai para
producir polos e porcos e diso non
fala ninguén. Quintana procura un
financiamento para Galiza que te-
ña en conta a nosa dispersión de
poboación, unha dispersión que é
pura ineficacia enerxética. Os ar-
gumentos hai que contemplalos
na súa totalidade. Claro que al-
gúns peixes precisan fariña de
peixe, mais non todos nin o fan to-
dos na mesma cantidade. Ade-
mais, falamos de producir proteí-
nas caras empregando outras pro-
teínas baratas. Eu publiquei todos
os custos reais da produción de
peixes no ano 2000, é algo públi-
co fácil de consultar, mais como
neste país non se le...

Mais sería desexábel conse-
guir que os nosos peixes trans-
formasen vexetais en proteínas
animais.

Sería magnífico, mais iso só
o fan as ovellas e as vacas. Non
somos quen de producir ameixas
e cada ano descende a produ-
ción... Habería que preguntarse
por que. Iso é máis importante.

Por que descende a produ-
ción de ameixa?

Antes tiña-
mos babosa, fina
e rubia, ademais
da xaponesa, que
era residual. Ho-
xe a maior produ-
ción é a de amei-
xa xaponesa e xa
estamos a produ-
cir máis ostras
que ameixas, iso
que as ostras fo-
ron o gran fraca-
so da acuicultura galega. Des-
cende a produción de ameixa a
pesar dos Planos Galiza e de to-
do tipo de iniciativas e ninguén
pregunta por que. Agora parece
que por fin xa están falando de
que hai que sanear as rías.

A Administración toma de-
cisións sobre a piscicultura que
ás veces non explica. Por que o
enfrontamento con Pescanova?

Iso hai que preguntarllo a
eles, se é que existe ese enfronta-
mento, porque ao mellor é un ru-
xe-ruxe da prensa. Pescanova
vén de inaugurar en Viveiro a
planta de rodaballo máis grande
do país, con tres mil toneladas,
cando a que lle segue é de mil to-
neladas. Tampouco vexo que
marchen de Galiza.

Outra actitude que en apa-
rencia ten a Administración é a
de poñer eivas ao desenvolve-
mento do sector. As novas bate-

as circulares non se poden insta-
lar en Galiza e si en Andalucía.

Alguén demostrou as súas
vantaxes en Galiza? Se os mexi-
lloeiros non as instalaron é por
algo. Non é o mesmo investir
36.000 euros nunha batea con-
vencional que cen mil nunha cir-
cular, a diferenza de prezo é moi
elevada. As nosas bateas teñen
500 metros, o tamaño está pacta-
do co sector desde 1989. A batea
tradicional é unha tecnoloxía
moi optimizada.

E iso de producir fóra das
rías?

Hai que ordenar os cultivos,
completar os espazos de produ-
ción que están libres e, se quere-
mos, ampliar as zonas de produ-
ción. É unha decisión política
que se pode tomar ou non. Por
outra parte, para as zonas marí-
timas moi expostas é a batea un-
ha alternativa viábel? Ou hai ou-
tras solucións? O que si é certo é
que xa non somos a segunda po-
tencia mundial na produción de
mexillón, por detrás da China.
Agora somos a terceira, por de-
trás da China e Tailandia. Chile,
con capital galego, está a aumen-
tar a produción. Mais o mercado
é o noso, non hai que esquecelo.

Vostede di que o capital
chileno é galego.

A pesca galega é transna-
cional. O capital dos mexilloei-
ros está en Chile ou en outras
partes, mais nós temos que pre-
guntarnos se podemos e quere-
mos aumentar a produción, por-
que o mercado, por moito que di-
gan, non hai quen o pare; au-
menta. En 1999 dicían que esta-
ba saturado. Eu afirmaba o con-
trario e o tempo deume a razón.

Para aumentar a produción
algo terá que dicir o goberno.

Os bateeiros saben que son
eles quen teñen que impulsar a
produción.

E tal vez a transformación.
Desde hai ano e pico véndese

mexillón en bote a prezo de so-
lombo. A transformación do sec-

tor foi enorme.
Antes vendíanse
mexillóns como
polos con plumas,
agora hai latas de
seis ou oito mexi-
llóns a seis euros
o quilo. E non fa-
lemos da tecnolo-
xía, toda é nosa e
exportámola.

E que me di
da contamina-
ción do fondo

mariño polas bateas?
López Veiga era moi dado a

extrapolar. É certo que hai un
problema cos sedimentos, mais
sobre todo é cos restos do mexi-
llón que se extrae para fresco,
non para fábrica. Hai que contro-
lar esta cuestión, pero é moito
máis grave o problema que xera
o refugallo urbano.

Até que punto o mar é unha
despensa?

Xulio Verne, ou o capitán
Nemo, se quere, tiña razón. Inde-
pendentemente do cultivo ou da
pesca, o gran potencial está no
mar. Hai fracasos estrepitosos de
pesqueiras como o bacallau en
Terranova. Outras mantéñense e
hai recuperacións. E respecto ao
cultivo, os resultados son incrí-
beis. En Asia están a producir
peixe de auga doce como para
anegar os mercados. Non pode-
mos negar esta situación.♦

Nº 1.283 ● Do 4 ao 10 de outubro do 2007 ● Ano XXX

‘Xa non somos

a segunda potencia

mundial

na produción

de mexillón”

Uxío Labarta
‘Ninguén demostrou que as piscifactorías

contaminen’

H. VIXANDE

Científico e ex deputado do PSdeG-PSOE, Uxío Labarta é unha das voces máis auto-
rizadas no tocante á investigación relativa ao mexillón e exprésase con claridade can-
do aborda a situación en conxunto do sistema de produción de piscicultura na Galiza.

PA C O  VILABARR O S



Estaban todos, ou case todos, aín-
da que con 25 anos de máis e, co-
mo dixo Encarna Otero, “con fi-
llos, con canas e con barriga, pe-
ro coa mesma ilusión que entón”.
Precisamente, o voceiro nacional
do Bloque, Anxo Quintana, quen
daquela non puido asistir a este
acto por atoparse no servizo mili-
tar, quixo agradecer o traballo re-
alizado polos fundadores. “Deron
moito para que hoxe esteamos
aquí”, aseverou ao tempo que su-
bliñou que, en nome da familia
nacionalista, “quería facerlles un-
ha homenaxe aos bloqueiros”. 

O líder do BNG precisou
que o proxecto frontista segue
sendo “popular, interclasista,
transformador e antiimperialis-
ta”, tal e como, minutos antes,
expresaran Xosé Manuel Beiras
e Francisco Rodríguez. “En 25
anos aprendemos moito dos no-
sos erros e dos nosos éxitos e
aprendemos que cando o BNG é
fiel aos seus ideais, avanza”,
aseverou. Neste senso, lembrou
que o Bloque naceu para certifi-

car a existencia de Galicia como
pobo e como nación e para que
os galegos poidan exercer, al-
gún día, o “exercicio democráti-
co da autodeterminación”. 

Precisamente, Quintana re-
petiu ao longo do seu discurso, e
até en tres ocasións, esta verba, e
criticou a socialistas e populares
por satanizar o plano do lehenda-
kari vasco, Juan José Ibarretxe,
de convocar un referendo popu-
lar para o vindeiro ano. “Uns fa-
lan de España, España e outros
de Constitución, Constitución.
Nós dicimos democracia, demo-
cracia, democracia”. Tamén
aproveitou para cargar contra os
seus socios de goberno a quen
reprochou que bloqueen as trans-
ferencias de competencias, no-
meadamente as de Tráfico. 

Beiras e Rodríguez incidiron
na unidade do nacionalismo para
lle facer fronte ao futuro. Nun
momento no que o BNG afronta
novos retos como a perda de for-
za dos grupos políticos que sus-
tentan o sistema frontista, o xur-

dimento de novos colectivos e a
posibilidade de que o Bloque
acabe converténdose nun parti-
do, os dous veteranos dirixentes
quixeron deixar claro que a uni-
dade é a mellor menciña para
manter o proxecto común. Así, o
ex voceiro nacionalista apostou
por retomar o espírito das Irman-
dades, a democracia participati-
va e os valores da esquerda e da
república, mentres que o deputa-
do no Congreso recoñeceu que
pode haber “preocupación e de-
sexos de máis compromiso”.
“Pero temos a mellor moeda,
que é a unidade do nacionalismo
galego para contribuír a unha
Galiza soberana”, sentenciou. 

Tanto un coma o outro fixe-
ron constantes apelacións á na-
ción ceibe, á soberanía e á auto-
determinación. Precisamente,
Beiras e Quintana subliñáronlle
a pasada semana a A Nosa Te-
rra que o futuro do BNG pasa
irremediabelmente por manter-
se coma unha fronte e desbotan
categoricamente a súa conver-
sión nun partido. 

“Depende de nós seducir,
convencer, ilusionar e traballar
coma sempre”, engadiu ao co-
mezo do acto Encarna Otero,
quen reclamou un novo Estatu-
to para que os galegos teñan ca-
pacidade de “autodeterminar-
se”. Para isto, relcamou “crítica

construtiva” para manter a ilu-
sión dos militantes porque, re-
calcou, “en Galiza non cabe o
conformismo, nin o desánimo,
nin o abandono”. 

Asistencias 

O frontón de Riazor volveu reunir
todos os dirixentes do BNG, con-
selleiros, mem-
bros da Executiva
e do Consello Na-
cional. Tamén es-
taban os dirixen-
tes dos colectivos
que, con posterio-
ridade, formaliza-
ron a súa entrada
no BNG: Camilo
Nogueira, de
Unidade Galega;
Xesús Veiga, de
Inzar ou Iago Ta-
barés polo Parti-
do Nacionalista
Galego, así como
Alberte Rodrí-
guez Feixóo, líder
de Esquerda Na-
cionalista, un partido que se creou
xa desde dentro do propio Blo-
que. 

A pesar do acto emotivo, das
fotos históricas de hai 25 anos
que se proxectaron sobre unha
pantalla xigante, o certo é que
faltaron protagonistas. O máis

evidente, Bautista Álvarez, ho-
xe presidente da Unión do Pobo
Galego (UPG) e, daquela, líder
indiscutíbel deste partido. Pre-
cisamente, a organización do
BNG contaba con el para inter-
vir publicamente neste acto pe-
ro finalmente foi substituído por
Francisco Rodríguez. 

Tampouco se viu a Lois Dié-
guez, quen xunto
con Bautista
Álvarez e Rodrí-
guez, foron os
principais diri-
xentes da UPG
nas negociacións.
Outras ausencias
visíbeis foron as
de Eduardo Gu-
tiérrez, entón diri-
xente do Partido
Socialista Galego
e hoxe dado de
baixa como mili-
tante do BNG e
os daquela inde-
pendentes Ra-
món López Sue-
vos ou Elvira

Souto, tamén hoxe fóra da for-
mación frontista. Non embargan-
te, nun pavillón a rebosar non fal-
taron Margarita Vázquez Vera
(no 1982 na UPG) ou Mario Ló-
pez Rico, Lois Eiré e Francisco
Trigo, no PSG, logo fundadores
do Colectivo Socialista.♦
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O acto de Riazor homenaxeou os militantes máis veteranos

O BNG reivindica a autodeterminación e
pide unidade no seu 25º aniversario

XURXO SALGADO
Autodeterminación, soberanía nacional e unidade foron os ei-
xos vertebradores dos discursos que Encarna Otero, Xosé Ma-
nuel Beiras, Francisco Rodríguez e Anxo Quintana pronuncia-
ron o 29 de setembro para commemorar o 25º aniversario da
formación do BNG, nun acto que volveu reunir no Frontón de
Riazor, na Coruña, os principais actores políticos que no 1982
decidiron unir forzas para crear unha nova fronte nacionalista.

Anxo Quintana e Xosé Manuel Beiras reciben os aplausos de Encarna Otero e os conselleiros Alfredo Suárez Canal, Teresa Táboas e Fernando Blanco, sentados entre o público.       Reportaxe Grá fica: PEPE FERRÍ N /  A . G . N .
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O Estado
da nación
CARLOS AYMERICH

O debate do estado da nación é unha boa ocasión para pa-
rar, pensar e coller folgos novos. Avaliar o xa realizado,
comprometerse co moito que aínda fica por facer e, por-
que non, elevarse sobre a lixeira en que algúns – entre
piscinas, sobreprezos e contratación de familiares– que-
ren converter a política galega falando daquilo que real-
mente interesa aos galegos.

Comezando pola verdade e lembrando, antes de máis,
cal era a situación de Galiza en 2005, o ano das eleccións
e da investidura do novo goberno e comprobando que é
o que se deu avanzado após dous anos de goberno. Unha
economía afastada, nos seus principais indicadores, das
medias estatais e europeas e que só converxía en termos
de rendimentos per capita como consecuencia da má evo-
lución demográfica. Sendo menos o mesmo, ou case o
mesmo, toca a máis. Un goberno dividido e en crise, cuns
conselleiros acusando os outros de ter aproveitado o car-
go para se enriqueceren. Uns servizos públicos inexis-
tentes –así no ámbito da atención a cativos, maiores e de-

pendentes– ou en proceso de privatización –como no ca-
so do ensino ou da sanidade– e unha lingua abandonada
en consoancia cunhas rías sen sanear e un urbanismo in-
sustentábel, tanto en termos ambientais como sociais.

Persisten porén problemas estruturais que merecen un-
ha abordaxe máis intensa que, inescudibelmente, debe le-
var consigo o incremento do poder político e do marco fi-
nanciero en que os poderes públicos de Galiza han de de-
senvolver a súa acción. Porque para inverter tendencias e
inercias asentadas desde hai décadas –a emigración da xen-
te nova, a temporalidade e sinistralidade laborais, o dife-
rencial en salarios e pensións, a normalización efectiva da
nosa lingua, a desgobernamentalización dos medios públi-
cos –hai que empregar ferramentas que o Estado teima en

reter. Entre elas, sen dúbida, as que se precisan para cons-
truír un verdadeiro marco galego de relacións laborais.

E niso anda o bipartito e, singularmente, o nacionalis-
mo. Porque malia podermos dicir con Frei Betto canda a
primeira vitoria do Lula aquilo de “ganhamos as eleições,
não fizemos a revolução”, tamén é certo que unha maioría
de galegos quere máis cambios, máis fondos e máis rápi-
dos. E a presenza do BNG no goberno é garantía de que
esas transformacións se produzan tal e como este debate
do estado da nación veu demostrar máis outra vez co com-
plemento das pensións máis baixas e o incremento da RIS-
GA. Ao fin, por riba das inevitábeis contradicións, a exis-
tencia e o alcanzo das mudanzas garda unha relación di-
recta coa forza e a representación que o BNG logre.♦

O San Froilán xa comezou en Lu-
go. Non fai falla dicir que se trata
das festas patronais da fraga amu-
rallada do Darío Xohán Cabana
para saber que todo un pobo se le-
vanta festeiro para continuar a es-
morga durante nove días, conta-
xiándolles a súa ledicia non só
aos veciños da provincia senón a
moitos galegos que se achegan
polo menos un día a dar unha vol-
ta polo feiral, tomar uns chatos
pola Ruanova e lapar o polbo nas
casetas situadas no primeiro ban-
cal do parque Rosalía de Castro,
como manda a tradición.

Non quixera pecar de chau-
vinista pero para min teño as
festas do santo Froilán como das
máis tradicionais e con meiran-
de raigame de Galicia. Xa non
son, dende logo, aquelas feiras
con gando ocupando por enteiro
o Campo da Feira, hoxe recon-
vertido en Estación de Autobu-
ses, algo que si seguen a conser-
var As San Lucas de Mondoñe-
do, pero do que non teño dúbida
é de que as patronais de Lugo
gardan ese sabor a rural, esa par-
ticipación masiva de miles de
lugueses e visitantes ateigando
as rúas que fan delas unha morea
digna de salientar.

Non vou entrar agora en se o
programa deste ano é mellor ou
peor mais do que non se pode
dubidar é de que estes festexos
son na actualidade un éxito se-
gundo o tempo que faga: se loce
o sol ou polo menos non chove,
o rebumbio nas rúas e na feira é
de órdago; se pola contra vén a
auga, algo que moitas veces se-
mella inevitábel nestas datas do
ano, a actividade decae e as con-
clusións ás que se chegan é que
as festas foron frouxas, aínda
que tivese as mellores actua-
cións dos últimos anos.

No San Froilán non falta de
nada: algodón de azucre rosado,
churros, atraccións que desafían
a gravidade, autos de choque e

até feira de gando, que se tenta
recuperar, aínda que no sexa
máis ca unha lembranza do que
foi, e que mesmo terá este ano
un desfile polas principais rúas
da cidade.

Claro que se das festas de Lu-
go se fala, hai que ter en conta
sobre todo o polbo, que non só se

degusta en camaradaría de com-
pañeiros de traballo, en familia,
coa cuadrilla, en xantares de tra-
ballo, coa empresa ou co ligue úl-
timo durante os días que duran os
festexos senón que esta tradición
se prolonga cando rematan as
festas: a partir do día 13 é cando
as casetas e polbarías da cidade

ferven de comensais lapando ra-
bos e cachelos como se lles fose
a vida. Miles e miles de quilos de
polbo prepáranse durante o mes
de outubro nos caldeiros de Lugo
porque o cefalópodo é case o
símbolo da cidade durante os fes-
texos xunto con ese persoaxe
imaxinario, creado por Antonio

de Cora, recreado durante cin-
cuenta anos por Xosé Trapero
Pardo e que na actualidade ten ao
seu cargo Xosé de Cora dende as
páxinas de El Progreso, o Pelú-
dez, que xunto coa súa familia
forman un conxunto retranqueiro
do programa festivo lucense.

En Lugo xa estamos de fes-
tas. Por se a alguén non lles che-
ga, virán logo As San Lucas de
Mondoñedo e se ainda quedan
ganas, a Feira de Santos en Mon-
terroso pode servir de remate. O
que si é certo é que a provincia
de Lugo é unha gran festa neste
mes. Aquí festéxanse os santos
como merecen e cómpre non
desprezalos. E así o facemos.♦

San Froilán
ANTÓN GRANDE

A gran festa de Lugo é un orgullo para todos os veciños, que viven dúas semanas de le-
dicia e troula. Polbo e cachelos seguen a ser os produtos estrela deste acontecemento.

Lugo

Dendera
LOIS DIÉGUEZ

Cando o Nilo, no Alto Exipto, comeza a dar unha volta xigantes-
ca para combater a secura do deserto, detense unha miga a con-
templar o templo de Hathor, a deusa do amor, do viño, da alegría,
da música e da danza. Hathor aparece nos altos capiteis, mirando
aos catro puntos cardinais como señora do cosmos. E nos fermo-
sísimos relevos –tamén xigantes, como todo o que Exipto nos
mostra– nos que se representan as ofrendas do viño a esta deusa.
Pero Dendera, lugar onde se ergueu esta sinfonía cósmica da pe-
dra, lévanos arreo, na súa simboloxía, ao ceo, á astroloxía como
se este fose un centro de investigación cósmica xa de moi antigo.
Os teitos do templo repiten en gravados policromados a obra da
deusa Nut, a que paría o sol pola mañá e o tragaba pola noite. O
percorrido polo seu corpo sería a noite.  Nos teitos píntanse o ceo
e as estrelas e reprodúcese de xeito matemático e moi artístico, o
zodíaco guiado tamén por esta deusa. Sóbese á terraza onde se
construíron tamén outros templos e salas dedicadas á resurrección
de Osiris, o que foi asasinado e despezado polo seu irmán Shet. E
para a felicidade total do espectador e completar a idea deste cen-
tro como lugar de observación astronómica antiquísima, aínda po-
deremos visitar  o sanatorio, outro templo que está á beira do de
Athor formando parte do conxunto, onde os enfermos se sometí-
an a unha cura termal na que a maxia e as crenzas esotéricas for-
maban parte da receita. Se visitades, pois, Exipto, dedícádelle to-
do o tempo posíbel a Dendera. Regresaredes novos como o sol pa-
rido pola deusa Nut. E dispostos a transformar até a vosa  vida.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘A presenza do BNG no goberno é garantía de que as transformacións
que a xente demanda se produzan”

A . G . N .



XURXO SALGADO
O director xeral da CRTVG,
Benigno Sánchez, situou o
seu número dous, Carlos
Monclús Díez de Ulzurrum,
como secretario xeral da
CRTVG logo de reorganizar
o organigrama do ente públi-
co, un novo esquema que come-
zou a funcionar o 1 de outubro.

Carlos Monclús, que antes exer-
cía como director de Organiza-
ción e Recursos Humanos pasa a
ocupar a Secretaría Xeral da
CRTVG, un posto de nova crea-
ción baixo o que quedarán, ade-
máis da súa propia área, o De-
partamento de Asuntos Legais
que dirixe Luís Guerra Gonzá-
lez, a División Técnica cuxo di-
rector é Antonio Posse Peña, o
Departamento de Comunicación
e Relacións Externas, que leva
Pastor Lorenzo e o Servizo de
Técnicas de Mercado e Audien-
cias, cuxo xefe de servizo é Da-
niel Salgado. Sen embargo, estes
dous últimos departamentos, a
pesar de pasar a depender orga-
nicamente da Secretaría Xeral,
terán unha “vinculación directa”
co director xeral. Quedan fóra
das competencias de Monclús a
División Económica-Adminis-
trativa, que dirixe Xosé Manuel
Lago Peñas.

Precisamente, e segundo as
fontes consultadas por A Nosa
Terra, Monclús e Lago pasan a
ocupar, de facto, o equipo de
“máxima confianza” de Sán-
chez. Deste xeito, o equipo de
dirección do ente público vese
reducido “significativamente” ao
pasar de nove persoas a cinco; o
director xeral, o secretario xeral,
o director económico, o director
da TVG e o da RG.

“Problemas organizativos”

“Había moitos problemas de or-
ganización e mesmo ciúmes pro-
fesionais”, asegura un membro
da CRTVG consultado para ex-

plicar este novo cambio organi-
zativo do ente público. De feito,
en moitas ocasións, e a pesar de
traballar man a man, as distintas
direccións fun-
cionaban como
“departamentos
estancos”.

Benigno Sán-
chez informou
deste novo orga-
nigrama ao Con-
sello de Adminis-
tración da
CRTVG na últi-
ma xuntanza de
setembro, pero
non a someteu a
votación porque
segundo dixo es-
tes cambios en-
tran dentro das
súas prerrogati-
vas e non modifi-
can os contidos da Lei de Crea-
ción da Compañía de Radio e Te-
levisión de Galicia. Na primeira
Comisión do Consello desta se-

mana, a de Economía, xa acudiu
en representación do director xe-
ral o propio Monclús.

A dirección da CRTVG ase-
gurou que a Se-
cretaría Xeral é
un cargo contem-
plado no propio
regulamento do
ente público aín-
da que tan só foi
ocupado por un
breve espazo de
tempo pouco des-
pois do nacemen-
to da canle públi-
ca, a finais da dé-
cada do 1980.
Dende entón e até
hoxe, o cadro di-
rectivo da compa-
ñía permaneceu
case inalterado.

Estes argu-
mentos non convencen todos os
membros do Consello de Admi-
nistración. Os conselleiros do
PPdeG amosaron a súa oposi-

ción a este cambio, “non tanto
pola reorganización en si”, senón
por non ter sida consensuada
“nin cos traballadores nin cos
partidos políticos”. Segundo
apuntaron a A Nosa Terra mem-
bros deste partido no Consello
de Administración, Sánchez qui-
xo situar na dirección do ente
público os seus dous máximos
homes de confianza. Por iso, os
populares estudan a posibilidade
de impugnar esta decisión.

Cambio radical

Pola contra, socialistas e na-
cionalistas defenden a nova es-
tructura da CRTVG. O conse-
lleiro do PSdeG Antonio Rodrí-
guez subliñou que os cambios
son “substanciais, por non dicir
radicais”. “Trátase de profundar
na liña de modernización dos
medios públicos”, aclarou. Así,
destacou que esta reestrutura-
ción ten como fin a “eficacia or-
ganizativa” porque se fixo con

“coñecemento de causa” tras
dous anos de traballo. “Agora
hai novas situacións que non ha-
bía hai 16 anos, máis televi-
sións, e cómpre organizarse me-
llor”, apuntou.

Tamén a conselleira do
BNG Cecilia Pérez Orxe asegu-
rou que o seu grupo lle dará un
“voto de confianza” á dirección
neste cambio porque segundo
dixo “trátase de optimizar máis
o persoal e darlle unha mellor
coordinación”. O propio Sán-
chez explicoulles aos membros
do Consello de Administración
que a nova reorganización non
suporá un incremento do orza-
mento, “que en todo caso será
mínimo”, nin crecerán os car-
gos directivos.

Traballadores

Tampouco aos traballadores pa-
recen preocuparlles estes cam-
bios ou iso é o que cre o presi-
dente do Comité Interempresas,
Santiago Alvite, que non valora
este cambio porque “non é com-
petencia” deles. “Agora esta-
mos metidos coa negociación
colectiva, que é máis importan-
te e mentres non se aumenten os
cargos directos con respecto ao
anterior sistema non temos nada
que criticar”, apuntou. En todo
o caso, sinalou que o novo es-
quema de Benigno Sánchez
“parece máis racional” a nivel
organizativo e desexou que se
traduza nunha “mellor situa-
ción” para os traballadores.

Porén, quixo puntualizar que,
a nivel laboral, si ten incidencia o
organigrama da CRTVG porque
“se manteñen” xefaturas de servi-
zo que estiveron ocupadas “polas
mesmas persoas durante 16 anos”,
cos gobernos do PPdeG. Por iso,
como membro da CIG, Alvite de-
nunciou a continuidade destes
postos e subliñou que, coa conti-
nuidade dalgúns destes cargos
“non se pode dicir que as rela-
cións laborais sexan mellores”.♦
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Un por dous,
dous por un…
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

Meu pai chamábao “o rapaciño”. Era o viaxante a
quen el acompañaba, como representante da casa
comercial, por Lugo e outras moitas vilas. O rapaz

era novo e inexperto e a mistura lingüística que tiña dába-
nos para rir, colonizadamente, moito con el ou del: extre-
meño de orixe, emigrado en Cataluña, deslocado como via-
xante a Galiza e, máis tarde, casado cunha portuguesa. Meu
pai advertíalle cariñosamente que non falase do “monstrua-
rio” aos clientes, non os fose asustar, e corrixíalle adoito
confusións que el teimaba en practicar nas ofertas comer-
ciais que debían colocar aos comerciantes. “Cinco por
seis”, dicía el. “Seis por cinco, Emilio: damos seis e cobra-

mos cinco”. “Es igual, Eduardo, es igual…”. “Non é igual:
¿como imos dar cinco e cobrar seis?; é seis por cinco…”. A
pesar das bulras, o cariño era recíproco. A escena, por
exemplo, en que, perguntado se coñecía as señas da brisca,
dixo rapidamente que si e, despois, ignorándoas, interpre-
tou en clave erótica as que unha miña curmá lle pasou de
triunfos (o as, o tres, o rei, o cabalo, a sota), por ver de fa-
ceren algunha baza con parella de xogo tan desastrada, me-
recería ter sido filmada por algún cineasta bon humorista…

En fin, basta xa de nostalxiar tempos pasados… Lem-
breime do “rapaciño” e do seu célebre “cinco por seis” ao
ler ou ouvir, en meios de comunicación, con frecuencia
periódica, a conveniencia –ou, aínda, a necesidade indis-
cutida– de conseguiren as autoridades educativas un
computador por cada dous alunos como mirífico obxec-
tivo docente e cuase panacea da derramada discencia ac-
tual. Un por dous… ¿e por que non dous por un (dous
computadores por cabeza) e, así, o lucro das multina-
cionais do sector sería, aínda!, moito máis substancioso?

Eu admírome e asústome de como o debate se poda,
interesadamente, situar entre “anticuados” e “modernos”
no uso das novas técnicas (in)formativas. Non é aquí on-
de, maniqueístamente, está. O debate, ao meu xuízo, ha-

bería que o situar na confusión entre instrumentos e fins
e, sobre de todo, na deplorábel falta de destrezas mínimas
e basilares que os nosos escolares padecen, desde os pri-
meiros anos até, lamentabelmente, os cursos universita-
rios. Saber ler, saber escreber, saber redixir algúns tipos
de escritos diferentes, comprender o que se le, saber re-
sumilo adecuadamente, disterar información de opinión
ou valoración, saber definir, captar que na lingua hai,
afortunadamente, sinónimos…: todo isto, onde o ensino
da lingua e da literatura, de maos dadas, deberían xogar
un papel fundamental, é labor primario, mental, de peda-
goxía válida  -onte coma hoxe-  no ensino. Labor que as
máquinas non supren, porque elas serán auxiliar valioso,
coa súa documentación ou información acumulada, unha
vez que esas destrezas se teñan debidamente asentado.

Falamos de ensino da lingua e da literatura, por ex-
presarmos o noso total acordo cun artigo do profesor Pon-
te Far publicado recentemente: ¿de que vale o estudo téc-
nico do idioma se este non se posúe e aplica  conve-
nientemente? Se a reflexión é válida para o español, po-
bre como fala, poderosísimo como lingua, imaxinen o que
non valerá para a lingua de noso, o galego, tan precisada
de reposición de uso social e público. Continuará…♦

O novo núcleo directivo do ente público reducirase de nove a cinco membros

Benigno Sánchez sitúa o seu número dous
como secretario xeral da CRTVG

A . G . N .

O conselleiro

do PSdeG

Antonio Rodríguez

subliñou que

os cambios son

‘substanciais,

por non dicir

radicais’.



CÉSAR LORENZO GIL
Ver series de televisión á hora
que che pete, un capítulo ou
dous ou tres seguidos, do-
brados ou en versión orixinal,
sen anuncios nin cambios de
última hora. E debalde! A des-
carga de contidos televisivos da
internet está a mudar radical-
mente os hábitos de consumo.

As series na televisión xeneralista
no Estado sempre estiveron maltra-
tadas. Cambios de horario incom-
prensíbeis, cancelacións da emi-
sión, horarios imposíbeis por mor
da publicidade… A solución para
os fans da ficción televisiva pasou
até agora polas canles de pagamen-
to por visión, mais o espallamento
dos programas de descarga com-
partida (peer to peer ou P2P) flexi-
bilizou o acceso a estes contidos.

Este método triunfa sobre todo
no caso das series estadounidenses
de produción máis cara, as que se
coñecen como “de culto” e que, po-
lo xeral, son producidas por crea-
dores de gran prestixio na industria.
Moitas delas nin sequera se progra-
man na televisión xeneralista ou
ocupan a grella de madrugada, caso
de “A dous metros baixo terra”,
“Os Soprano” ou “Deadwood”.

Outras son éxitos de audiencia
en todos os países nos que se emi-
ten, como “Perdidos”, “Heroes”
(cuxa segunda tempada emitirá a
TVG), “Prison Break” ou “Mulle-
res desesperadas”, entre outras.
Todas teñen en común que son se-
ries que se desenvolven máis alá
de cada capítulo, con poderosos
argumentos preparados por xigan-
tescos equipos de guionistas, de-
corados naturais, elencos amplos
de actores e tramas tan sofisticadas
que acaban producindo un ronsel
de interpretacións na rede.

E ese fluxo acaba sendo adicti-
vo para os fans. Os ritmos da tele-
visión convencional dun capítulo á
semana non son suficientes para
quen quere saber que pasará canto
antes. Esta especie de carreira
lembra ao que lle pasaba a Arthur

Conan Doyle cando tiña que apu-
rar a redacción das súas aventuras
de Sherlock Holmes para calmar a
sede dos seus lectores. A rede está
chea de páxinas e blogs onde se
“espera” á estrea das novas tem-
padas das series especulando so-
bre vías argumentais, novos acto-
res e supostos grandes segredos
que algúns privilexiados din coñe-
cer denantes ca ninguén. Nunha
volta curiosa, lendas urbanas non
sobre a realidade senón sobre tra-
ballos de ficción.

Esta ansia chegou desde hai
pouco tan lonxe que as listas de ar-
quivos máis descargados na rede
están encabezadas polos capítulos
das novas tempadas de “Prison
Break” ou “Heroes” en versión
orixinal. Hai quen explica esta ten-
dencia cun punto sociolóxico, afir-
mando que as series funcionan en-
tre determinados grupos como te-
ma de conversa recorrente. Para

lograr unha posición de dominio
sobre ese grupo cómpre ter “infor-
mación privilexiada”, é dicir, ser o
primeiro en ver o novo e poder
“descubrírllelo” aos demais.

Onde está o lucro?

As novas series estadounidenses
de calidade naceron para as canles
de cable. Creadores como Tom
Kring, J. J. Abrams, Jerry Bruck-
heimer ou Paul Scheuring son re-
coñecidos guionistas de cinema
que comprenderon que a televi-
sión está preparada para asumir
novos conceptos argumentais e
narrativos, considerados antes de-
masiado “complexos”. “Nestas
series influíu o cinema indepen-
dente, que explorara eses camiños
que agora parecen tan xeneraliza-
dos”, explica o director e guionis-
ta galego Héctor Carré.

A emisión baixo pagamento e

a venda a canles de todo o mundo
garante o beneficio destas produ-
cións, que son estrelas da progra-
mación de cadeas como a Fox.
Mais, que pasaría se o consumo
pasa a ser exclusivamente a tra-
vés da descarga compartida? En
realidade, para os produtores esta
continxencia é positiva. Os conti-
dos que se descargan foron grava-
dos do sinal orixinal das canles,
polo que sempre teñen a primicia.
O que se podería perder contando
que todos os que a miran debalde
podería pagar pola canle acaba
gañándose a través de produtos
derivados, como o dvd (que cu-
riosamente compran máis os que
xa viron a serie) e outros mate-
riais de merchandising, como no-
velas inspiradas nas series e in-
cluso xoguetes dos personaxes.

O problema chega para as te-
levisións xeneralistas que reemi-
ten en España esas series. O

exemplo máis claro viviuno TVE
con “Perdidos”. A serie nunca ob-
tivo un índice de audiencia pare-
llo á súa fama mundial e acabou
na segunda canle, tras unha errá-
tica programación e desprezo por
parte do ente. Igual sucedeu con
“Heroes” na Galega. Ao non
cumprir as expectativas de au-
diencia, foise atrasando até aca-
bar emitíndose en plena madruga-
da. Os fieis á serie seguro que
prefiren vela agora a esperar por
unha dobraxe bastante mellorábel
e un horario que pode acabar por
ser simplemente ridículo.

Páxinas web e TDT

Para as canles xeneralistas, as se-
ries de calidade que mellor funcio-
nan son as autoconclusivas, con
capítulos independentes. Velaí os
exemplos de “CSI” ou “House”.
Só neses casos, nos que “perder”
un episodio dá máis ou menos
igual, encóntrase a sintonía entre
programadores e televidentes. É
por iso que a produción propia se
centra nese modelo e despreza os
minoritarios intentos de argumen-
tos continuos (“Círculo Vermello”
acabou emitíndose na fonda noite
en Antena 3) porque é moito máis
difícil fidelizar a audiencia.

Mais iso non significa que as
canles xeneralistas non estean a
apostar por aproveitarse da rede
e da televisión dixital. Moitas
series poden descargarse nas
propias páxinas electrónicas
(conscientes de que “gardalas” é
inútil) e a meirande parte delas
emítense en horarios alternati-
vos (moitas veces sen anuncios)
nas canles da TDT.

Algúns expertos consideran
que a explosión da rede favorece-
rá que no futuro se produzan se-
ries con produción cara destina-
das ao consumo por esta vía. Ou-
tros consideran que só poderán
seguir este modelo producións
comunitarias ou de baixo custo xa
que o único que se paga na inter-
net é o porno, polo momento.♦
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A descarga compartida pola internet muda radicalmente as rutinas de consumo

Series de televisión sen horarios nin fronteiras

H. VIXANDE
A sesión ordinaria da xunta de Go-
berno Local de Vigo acordou a re-
solución do contrato de explota-
ción da cafetería do Museo de Ar-
te Contemporánea, que levaba tres
anos sen pagar o aluguer e empre-
gaba o local para usos privados.

Segundo o contrato, a cafete-
ría do Marco debía cumprir o ho-
rario do museo e darlle cobertura
en todo momento. Así, as inau-
guracións dos actos celebrábanse
nese local, mais a empresa con-
cesionaria do servizo con fre-
cuencia pechaba ao público a ca-
fetería para ofrecer o espazo a
empresas privadas e chegou a
producirse un banquete de vo-
das, aínda que nese caso só ocu-
pou parte da instalación.

A cafetería do Marco era un
negocio rendíbel, que servía en
torno a setenta comidas diarias e
un prezo de doce euros o menú.
Con todo, adebedáballe ao con-
cello 36.076,37 euros en concep-
to de aluguer, que ascendía a mil
euros o mes máis o IVE.

Cando se atopaba en funcións
tras as municipais, o 12 de xuño
de 2007, Corina Porro iniciou o
procedemento para resolver o
contrato da cafetería por incum-
primento de pago. Incluíu este
punto nunha comisión de Gober-
no cun enunciado que dicía: “Pro-
posta de inicio de expediente pa-
ra a resolución do contrato adxu-
dicado a Lubiáns Tejedor Asocia-
dos S.L.” Deste xeito, aínda que
as decisións da comisión de Go-

berno son públicas, ocultábase o
nome do Museo de Arte Contem-
poránea e evitábase o escándalo.

O propio museo tratou de pa-
sar por riba do procedemento a
pesar de que no verán Faro de
Vigo anunciou a débeda da cafe-
tería. A responsábel de prensa do
Marco asegurou non saber nada
do proceso e desviou ao concello
toda a responsabilidade. Con to-
do, na proposta de resolución
impulsada por Corina Porro indí-
case que “na súa sesión de 5 de
xuño de 2007 o Padroado da
Fundación Marco, á vista do cer-
tificado do Tesoureiro na que se
reflicte a débeda que ten contraí-
da (...) acorda dirixirse á Admi-
nistración municipal” para que
resolva o contrato.

O contrato de adxudicación
da cafetería e restaurante produ-
círase durante o goberno de Co-
rina Porro e recaera sobre a so-
ciedade Lubiáns Tejedor Asocia-
dos S.L., da que é principal ac-
cionista Eugenio Zarauza Mas-
só, xerente da cafetería e persoa
próxima a Mapi Egea, a man de-
reita de Corina Porro.

Aínda que foi o goberno do PP
o que consentiu a situación de im-
pagamento do aluguer do local, o
goberno actual tampouco foi
transparente. Para xustificar a re-
solución da concesión da cafetería,
na alcaldía alegaron que a conce-
sionaria esquecera o pago dunha
suposta fianza que non existía.
Tras o acordo de goberno bipartito
en Vigo, o PSOE non asumiu a

concellaría de Cultura, mais que-
dou co control do Marco a través
da súa Fundación. Por outra ban-
da, desde o 16 de febreiro de 2004,
é o Marco quen decide sobre os
usos nos seus espazos, polo que
será a institución encargada de dar
a nova concesión da cafetería. Xa
que o alcalde é o responsábel des-
te museo, agárdase a súa interven-
ción para evitar que se reproduza a
situación que se deu até agora.

Noutra orde de cousas, os tra-
balladores da cafetería queixá-
ronse da falta de información da-
da ao colectivo, ademais de de-
nunciar que Lubiáns Tejedor non
está disposta a pagar o finiquito
nin varios conceptos salariais
adebedados. “Síntome roubado”,
dixo un dos empregados.♦

Rescindida a concesión da cafetaría do MARCO

de Vigo logo de tres anos sen pagar o aluguer
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Esta é a súa primeira aproxi-
mación ao tema da sublevación
do 1936 en Verín?

Fixera pequenos traballos an-
teriores, porque durante moitos
anos fora complicado acceder á
documentación. No ano 2000
publiquei xa uns traballos sobre
sindicalismo na república e o
franquismo no libro colectivo
Crónicas rexiomontanas. A re-
cepción que tivo estimuloume a
seguir traballando e uniuse ta-
mén co nacemento de colectivos
e investigacións no Ano da Me-
moria, o que me permitiu xuntar-
me con xentes que en todo Ou-
rense estaba a traballar na mes-
ma liña. Comezamos a intercam-
biar informacións e iso axuda
moito a traballar con celeridade.
O afán era abarcar a maior parte
do territorio ourensá e eu optei
por centrarme en Verín. En Ou-
rense temos a impresionante tese
doutoral de Prada, que contex-
tualiza e fornece unha montana
de datos, pero penso que había
que complementar con outra cas-
te de divulgación que chegue
máis doadamente á xente.

A sublevación e a represión
en Verín, por ser cidade de
fronteira, adquiriu algunha ca-
racterística especial?

A represión en sí foi dunha
caste semellante en todas partes,
pero por estar nunha zona raiana
con Portugal déronse elementos
novos. A facilidade inicial dos
perseguidos para salvar a vida
pasando a fronteira é relevante,
porque o primeiro ano foi moi
permeábel até que pasado un ano
hai acordos entre Franco e Sala-
zar  e xa a situación faise máis
dura, hai entregas e facilidade pa-
ra reprimir sen
considerar a fron-
teira unha protec-
ción. Tamén en
Verín hai peculia-
ridades nas xor-
nadas da subleva-
ción, que non se
consumou até pa-
sados uns días do
18 de xullo. Até
que non tiveron
clara a correla-
ción de forzas
non se decidiron
as tropas e mes-
mo cando chega a
columna que vén
de Ourense, pasa a primeira noi-
te descansando. Hai que ter en
conta que en A Gudiña a resisten-
cia prolongouse un tempo máis,
mercede aos traballadores do fer-
rocarril e ás forzas de carabinei-
ros que se manteñen fieis á lega-
lidade republicá. Foi con Tui o
lugar onde máis tardaron en im-
poñerse os sublevados.

A represión desatouse de-
contado?

Os primeiros días hai unha
serie de detidos preventivos, que
permanecen no cárcere do parti-
do xudicial, nos baixos do conce-
llo de Verín, pero cun réxime un
pouco laxo que non facía prever
como se ía endurecer a situación.
As xentes da corporación muni-
cipal, que na súa maioría serán
fusilados en 1937, son postos en
liberdade aos poucos días. Aínda
así algúns prefiren marchar a
Portugal prevendo o futuro.

Refléxase unha situación de
desquite empresarial?

Parte da orixe da represión
está no desquite dun sector da de-

reita caciquil contra un home co-
mo Lino García Vázquez, reli-
xioso, de orde, que ten un fillo
que acada postos importantes na
República e por solidaridade fi-
lial acaba sendo militante de Iz-
quierda Republicana. Non lle
perdoaban que lles fixese a com-
petencia e utilizaron a disculpa
da militancia política para acusa-
lo e metelo no proceso militar
contra a corporación. A pesar de
ser un home que ben pasaba dos
setenta anos non se librou do fu-
silamento en Ourense xunto ao
alcalde e outros concelleiros re-
publicanos. As actas do sumario,
que publico no meu libro, son de-
moledoras para ilustrar cómo ac-
tuaba a xustiza militar con total
arbitrariedade e como foron eses
empresarios en competencia, que
despois chegarían a ostentar a al-
caldía de Verín no franquismo, os
que teimaron en testificar en con-
tra, cando diversos relixiosos tes-
temuñan no seu favor. Ao quedar
ese testemuño escrito, que non
moitas vilas teñen, podes percibir
a inquina que había de fondo, que
viña xa dos tempos do agrarismo
e que se sustancian na vinganza á
calor do golpe militar.

De cantos represaliados fa-
lamos?

Ademais dos fusilados neste
proceso, entre fuxidos e entrega-
dos que despois son enviados á
fronte, son sobre uns setenta. Pe-
ro despois é difícil facer o censo
de asesinados na comarca por-
que moitos traballadores do fer-
rocarril viñan de fóra e non é fá-
cil seguirlles o rastro. Poden ser
uns quince, pero foron levados a
Celanova algúns e non podemos
aseguralo con certeza. Entre eles

estaba Perdiz, o
cabo dos munici-
pais de Verín que
era un dirixente
da CNT, que pa-
sou a Portugal
pero pasaba a
dormir a Feces e
foi denunciado e
asesinado polos
falanxistas nun
lugar que se cha-
ma A Fontenla.
Como en todos
lados hai na co-
marca unha xeo-
grafía dos asesi-
natos: a curva das

Esfarrapas, unha reviravolta na
suba das Estivadas; a Ponte de
Oimbra, onde mataban aos que
ían buscar a Chaves en colabora-
ción coa PIDE portuguesa; ta-
mén hai outra ponte sinistra, a do
Mente, onde asesinaron xente da
Gudiña ou de Riós ou unha zona
que chamamos As Medas.

O Cambedo quedou como
un episodio mítico de resisten-
cia e represión?

O Cambedo era un lugar de
refuxio porque historicamente
fora de Galiza e ten un réxime
socioloxicamente singular, onde
non se sentían nin portugueses
nin españois. Son zonas de mon-
tana e axudaron moito a refuxia-
dos. O episodio da represión que
quedou para a historia como ba-
talla de Cambedo durou só unhas
horas, pero como se usou fogo
de morteiro pareceu máis intenso
que noutros lugares. Hai uns
anos en Portugal fixéronse unhas
xornadas de recuperación e ho-
menaxe e por iso hoxe quedou
como un fito da resistencia.♦
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Xerardo Dasairas
‘En Verín obsérvanse as vinganzas de 1936

entre xente de dereitas’

XAN CARBALLA

O investigador Xerardo Dasairas (Verín, 1953),  é autor da investigación
Verín, baixo o franquismo (A Nosa Terra) que dá luz aos sucesos do golpe
de 1936 e aos episodios de represión e resistencia nunha nova bisbarra do
país. O autor constatou nestas semanas as queixas de familiares dos que son
citados no libro, paradoxicamente algúns descendentes dos perseguidos.
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‘A represión

foi semellante

en todas partes,

pero por estar

nunha zona raiana

con Portugal

déronse

elementos novos”



A empresa pública está rexurdin-
do en Galicia grazas a súa impli-
cación en sectores coma as novas
enerxías e os recursos naturais.
Un novo modelo que nace vincu-
lado á explotación ou protección
de recursos naturais e orientado á
produción, o que racha co mode-
lo imperante até o momento que
se baseaba no sector terciario.

Este auxe reflíctese en pro-
xectos como a empresa SEAGA
(Servizos Agra-
rios Galegos SA)
creada o pasado
ano a raíz dos nu-
merosos incen-
dios forestais que
asolaron Galicia
durante o verán. A
súa labor céntrase
no desenvolve-
mento de traballos
e actividades rela-
cionadas coa ma-
sa forestal, en es-
pecial na preven-
ción e loita contra
os incendios.

A Estratexia
Energos, creada
para o desenvol-
vemento enerxéti-
co da Comunida-
de a partir das
enerxías renová-
beis, é outra mos-
tra da oposta da
Administración
pola industria pública cimentada
nos recursos naturais. A iniciativa
naceu a partir implantación dos
parques eólicos no territorio. 

No eido da enerxía outra das
iniciativas existentes céntrase na
participación da Xunta en Recu-
peralia Novas Enerxías, opera-
dor da rede de gasolineiras, com-
posto por cinco empresas de ca-
pital galego, co obxectivo de au-
mentar a competencia e producir
un descenso dos prezos.

Outro dos proxectos parte do
Banco de Terras de Galicia (Ban-
tegal) co propósito de adquirir
30.000 hectáreas na zona de Or-
des, Terra Chá, O Deza, Baixo
Miño e A Limia, para converte-
las en Zonas de Especial Interese
Agrario. Terras cedidas polos
seus propietarios ao Bantegal pa-
ra poñelas a disposición de agri-
cultores e gandeiros.

Estas iniciativas mostran un
cambio na política seguida no
sector público, que como sinala
Carmela Sánchez Carreira, espe-
cialista en economía da Universi-
dade de Santiago de Compostela,
encamíñase ao uso da empresa
pública como instrumento de de-
senvolvemento económico a ni-
vel rexional “deixando atrás a súa
perversa utilización para ocultar o
déficit público, como viñan fa-
cendo as CC AA até agora”.

Durante a década dos noven-
ta, no Estado español produciuse
unha reestruturación do sector

público empresarial, caracteriza-
do pola privatización, froito da
influencia do neoliberalismo na
economía mundial que considera-
ba a empresa pública como un pa-
radigma de ineficacia. Mentres,
no ámbito Autonómico e local in-
crementábanse os entes públicos.

Dende xuño de 1996 até de-
cembro do 2003, a Sociedade Es-
pañola de Participacións Indus-
triais  (SEPI), axente encargado

de dirixir o proce-
so, realizou 48
pr ivat izacións
que supuxeron
29.400 millóns de
euros para o era-
rio da Estado es-
pañol. Empresas
como Telefónica,
Repsol e Endesa,
foron as privati-
zacións de maior
importancia tanto
polo seu volume
como polo sector
estratéxico ao que
pertencían. En
canto ás socieda-
des públicas de-
pendentes das CC
AA dende 1995
até 2005 incre-
mentáronse de
438 a 719, cifras
do último infor-
me “Sector Públi-
co Empresarial e

Fundacional” do Ministerio de
Economía e Facenda.

Sánchez Carreira sinala que
“a maioría destes entes tiñan unha
finalidade instrumental ou de xes-
tión, pois, en xeral, non realiza-
ban actividades produtivas, xera-
doras de riqueza, nin innovado-
ras. O seu verdadeiro obxectivo
era ocultar ou centrifugar os enor-
mes déficits públicos que presen-
taban as CC.AA.”, opinión com-
partida por Víctor Montes Piñei-
ro, membro do departamento de
Economía Aplicada na Universi-
dade de Economía de Ourense,
no seu informe “Unha aproxima-
ción ao sector público empresa-

rial de Galicia”. No caso galego,
a especialista en matemáticas
aplicadas da USC, destaca o caso
da Sociedade Pública de Investi-
mento, a CRTVG ou o SERGAS.

O sector terciario predomina no
sector público galego

Na actualidade, segundo a Con-
sellaría de Economía e Facenda,
o sector público autonómico está
composto por 38 sociedades, di-
vididas en sociedades mercantís
(18) entes públicos (9), funda-
cións públicas (10) e o Parque
Tecnolóxico de Galicia, enmar-
cado no sector de outras socieda-
des. O ano pasado o orzamento
destinado a este sector sumou
1.400 millóns de euros.

Estas sociedades caracterí-
zanse pola súa concentración te-

rritorial, con elevada presenza na
provincia de A Coruña, debido
ao poder de atracción exercido
pola capitalidade de Santiago de
Compostela. Até o momento o
sector público empresarial gale-
go centrárase no sector terciario,
fundamentalmente na distribu-
ción de enerxía, na promoción
cultural e do deporte. En menor
medida no urbanismo, na media-
ción financeira e en servizos de
orientación e asistencia ás pe-
quenas e medianas empresas. 

A dedicación ao sector servi-
zos e o tamaño das empresas cho-
ca co modelo seguido pola em-
presa pública no Estado español,
agás na construción naval, caso
de Astano e Barreras. Situación
que cambia radicalmente ao ana-
lizar as empresas non públicas
pero con participación da Admi-

nistración, que se dedican a acti-
vidades primarias e extractivas. O
sector público dependente do Es-
tado español orientábase cara ac-
tividades industriais, primando as
fases iniciais de transformación
do produto, que son as que xeran
menor valor engadido e emprego
e menos innovadoras, tendo con-
secuencias nefastas para o medio
ambiente, xa que fan un uso in-
tensivo dos recursos naturais. 

A débeda do sector público e
a principal característica que re-
saltan na actualidade os especia-
listas na materia. Una taxa de en-
debedamento que ascende ao
20% da débeda adquirida pola
Administración, porén a solicitu-
de de créditos por parte da Ad-
ministración convertéronse nun-
ha práctica recorrente na xestión
destas actividades.♦
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Recursos naturais e enerxías renovábeis impulsan o sector

O rexurdimento da empresa pública galega

O sector público empresarial
galego desenvólvese en dúas
fases. A primeira que abrangue
até 1992, céntrase na creación
da CRTVG, co obxectivo de re-
coñecer, difundir e instituciona-
lizar a lingua e cultura galega.
A xestión do chan urbano, rural
e industrial a través de catro So-
ciedades de Xestión Urbanísti-
ca provinciais (Xestur) e a pro-
moción económica e industrial
a través do Instituto Galego de
Promoción Económica (IGA-
PE) e o Centro Europeo de Em-

presas e Innovación de Galicia,
S.A., son as principais socieda-
des públicas desta etapa.

A partir do 1992 debido á
aprobación do Tratado de Ma-
astricht e ao establecemento de
criterios de converxencia que
conducirían á Unión Económi-
ca e Monetaria (UEM), a políti-
ca modifícase e invértese na
creación de entes públicos que
non contabilizan nos ratios ofi-
ciais de débeda e déficit públi-
co, deste modo créanse entes
con finalidade sanitaria ou for-

mativa. Neste período cobran
especial relevancia as socieda-
des destinadas á promoción de
Galicia no exterior, como Gali-
cia Calidade, Sociedade de
Imaxe e Promoción Turística de
Galicia (TURGALICIA) e a
Sociedade Anónima de Xestión
do Plan Xacobeo. Tamén se fi-
xo fincapé na expansión das te-
lecomunicacións, coa aso-
ciación Redes de Telecomuni-
cacións de Galicia (RETE-
GAL), na produción de enerxí-
as alternativas co Instituto

Enerxético de Galicia (INEGA)
e, sobre todo, na xestión de in-
fraestruturas coa Sociedade Pú-
blica de Investimento de Gali-
cia e a Autoestrada Alto de San-
to Domingo-Ourense. 

Dende a orixe do sector pú-
blico galego as sociedades mer-
cantís foron as que adquiriron
maior peso. A comezos da déca-
da dos noventa estas empresas
supuñan cerca dun 80% das so-
ciedades públicas da Comuni-
dade mentres que hoxe en día
reducíronse case á metade.♦

A evolución do sector público galego

LORENA OTERO
A fundación da empresa pública Servizos Agrarios Gale-
gos SA, a posta en marcha da Estratexia Ergos e a parti-
cipación da Xunta en Recuperalia Novas Enerxías reflic-
ten a nova postura da Administración galega no sector
público, apostando pola produción e os recursos naturais.

PA C O  VILABARR O S

‘Estas iniciativas

mostran un cambio.

A empresa pública

pasa a ser

instrumento de

desenvolvemento,

deixando atrás a súa

perversa utilización

para ocultar

o déficit” 

CARMELA SÁNCHEZ

CARREIRA, economista



Mentres que transcorría a mani-
festación, a poucos quilómetros
do centro de Ferrol, na Casa do
Concello de Mugardos conti-
nuaba a ocupación do salón de
plenos que iniciaron os veciños
de Mehá, os máis afectados pola
planta de gas, hai xa dous meses
e medio. Logo da protesta, que
rematou na praza de Armas, par-
ticipantes que chegaran de Riba-
davia, Redondela, O Courel e
outros lugares desprazáronse a
Mugardos para solidarizarse con
eles e até correron os brindes e
as cancións solidarias esponta-
neamente durante unha boa par-
te da tarde.

A Nosa Terra visitounos o 2
de outubro e alí estaban sobre
todo as mulleres xogando ás
cartas, lendo o xornal e facendo
punto de gancho. Luz Marina
Torrente, presidenta da Aso-
ciación de Veciños de Mehá e
voceira dos afectados, recibiu-
nos con alegría. “Aquí sodes to-
dos benvidos”, díxo. “Xa viñe-
ron vernos Xosé Manuel Beiras,
Manolo Rivas, Antón Reixa, Pe-
dro de Llano e moitos máis. A
actriz Mabel Rivera, cando po-
de, fai máis vida con nós que
noutros lados. E igual lle pasa a
Henrique Banet. Levabamos oi-
to anos erguendo a voz contra o
atropelo de Reganosa e parece
que, felizmente, agora a opinión
pública empeza a facernos caso.
Mesmo xornais que antes pare-
cía que até nos desprezaban es-
tán empezando a fixarse en
nós”, explica.

Segundo nos conta, o peche
callou cando todos os veciños
empezaron a decatarse de ver-
dade do que lles viña enriba.
“Aínda había moita xente”,
afirma Torrente, “que non esta-
ba abondo mentalizada e que
pensaba que ás súas casas non
lles pasaba nada. Un día xuntá-
monos todos e falamos da zona
de alerta que di a empresa que

vai servir para que non pase na-
da. En todo este tipo de plantas
industriais é preciso que haxa
unha zona de exclusión de 500
metros na que non pode haber
casas habitadas e nas que o te-
rreo ou é do Concello ou da
propia empresa. Os de Regano-
sa cansaron de dicir que que es-

ta zona collía só catro casas
que, ademais, eran deles e que
estaban nun outeiro. Agora re-
sulta que eu estou vivindo nun
outeiro e non á beira do mar co-
mo pensaba. Ademais, a zona
de alerta aquí só chega a 400
metros. Pois aínda así, afécta-
lles a 75 casas e non a catro co-
mo dicían eles. E nesas 75 casas
estamos a vivir 192 persoas.
Aínda que nunca pasase nada
grave, o dano que nos fixeron
xa é enorme porque as nosas vi-
vendas desvalorizáronse total-
mente por estaren ao pé do pe-
rigo da planta de gas”.♦
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Continúa o peche veciñal na Casa do Concello de Mugardos contra a planta

Máis de 5.000 persoas contra Reganosa en Ferrol

E o peche para que serve?
Para denunciar publicamen-

te o que nos están facendo e pa-
ra esixir da Administración que
non se lle dea a autorización de-
finitiva a Reganosa para operar
onde está agora a planta.

Despois de tantos días ocu-
pando o salón de plenos, non
lles din nada no Concello?

A Corporación e mesmo o al-
calde víñannos saudar e dar os
bos días e a as boas noites case
sempre, pero cando xa levaba-
mos un mes aquí dentro empeza-
mos a ver que o alcalde estaba
molesto con nós. A min paréce-
me que o que máis o molestou foi
o día que nos veu ver Beiras.A
partir daquela, non volveu a sau-
darnos. Tampouco lle gustou na-
da que viñeran vernos Manuel
Rivas, Antón Reixa ou Pedro de
Llano. Até lle comentou a un gru-
po dos pechados que esa era xen-
te que sempre vai a todas partes.
Como se quixera desprezarnos a
nós e a eles polas visitas.

Reganosa foi promovida
polo goberno que presidía
Manuel Fraga. E agora que?

O noso traballo non comen-
zou cando nos pechamos aquí.
Xa empezou hai oito anos, cando
a empresa se puxo a facer explo-
sións acarón das nosas casas, a
derrubar o terreo e facer recheos
no mar que dicían que era para
Forestal do Atlántico e rematou
sendo para que Reganosa monta-

se unha planta de gas ilegal, por-
que non garda a distancia debida
ás casas habitadas e non respecta
o protocolo de navegación que
lles corresponde aplicar aos bar-
cos gaseiros. Para min e para to-
dos os que estamos pechados
aquí, o comportamento do go-
berno actual galego é unha gran
decepción. Aínda que entre os
que estamos ocupando o Conce-
llo hai ideoloxías moi diversas, a
maioría de nós pensabamos que
a solución chegaría da man dos
que sucedesen a Fraga. O que

pasou foi como se nos caese un
xerro de auga fría enriba dos no-
sos corpos porque vemos que lle
están dando continuidade a unha
gran cacicada de Fraga. Sabe-
mos que teñen dificultades por-
que é unha pataca quente que
lles quedou enriba da mesa e
porque a Administración ten que
medir ben o pasos que dá, pero
hai algo que valoramos moi ne-
gativamente e é que a propia
Xunta, en vez de intentar resol-
ver o problema, deixounos des-
protexidos. Parécenos moi grave

que a gobernos como que agora
hai na Xunta non lles sirva o que
di o máis alto tribunal de Galiza
e leven ao Supremo do Estado
unha sentenza que xa foi fallada
aquí. Nós reunímonos coa ma-
xistrada que leva o tema en Ma-
drid e díxonos que, se a Xunta
non recorrese, Reganosa tería
unha paralización por toma de
medidas cautelares. Polo tanto, a
Xunta o que fixo foi de paraugas
e de tapadeira para que Regano-
sa seguise adiante cunha política
de feitos consumados.♦

Á lectura, calceta, bordado, xogos de cartas... é ao que se dedica a xente pechada no concello para matar o tempo.                                                                                                               Reportaxe Grá fica: P. C O N DE

PERFECTO CONDE
O 30 de setembro máis de 5.000 persoas se manifestaron en Fe-
rrol para pedir o traslado da regasificadora de Reganosa a un
lugar máis seguro fóra da ría. Xosé Manuel Beiras, do BNG, e
Iolanda Díaz, de Esquerda Unida, foron os únicos persoeiros
da política que participaron pero estivo presente un bo núme-
ro de representantes do asociacionismo veciñal, cultural e cívico.

Luz Torrente: ‘A nosa loita comezou hai oito anos’



CÉSAR LORENZO GIL
O anuncio da consulta popular
por parte do lehendakari Juan
José Ibarretxe volveu unir o PP
e o PSOE no seu non rotundo a
calquera paso cara á autode-
terminación. En Euskadi sa-
ben que o resultado nas xerais
de marzo será o que defina o
grao de tolerancia ao referendo.

Para algúns analistas, o anuncio
de Juan José Ibarretxe de convo-
catoria dunha consulta popular
para preguntarlles aos vascos se
apoian unha profunda reforma
do seu Estatuto que vai máis alá
dos mecanismos constitucionais
é simplemente un golpe na mesa
do lehendakari nun PNV encis-
tado en loitas internas. Outros
pensan que a proposta nace da
teimosía do presidente vasco por
cumprir a súa promesa electoral,
nun comportamento considera-
do arriscado por compañeiros de
siglas, caso do alcalde de Bil-
bao, Iñaki Azkuna. Para os na-
cionalistas contrarios á consulta,
o principal atranco é a presenza
activa da ETA, que, na súa opi-
nión, racha a igualdade de opor-
tunidades políticas e supón unha
ameaza que acabaría por trans-
lucirse no referendo.

Mais Ibarretxe pensa o con-
trario. No cerne da súa proposta
reside a idea de devolverlle o
protagonismo ao
diálogo político, a
que  o  deba te
aberto de ideas e
propostas, o en-
contro e desen-
contro entre vas-
cos e entre os go-
bernos de Vitoria
e Madrid minimi-
ce a sombra que a
violencia proxec-
ta sobre toda a so-
ciedade. Pensa o
lehendakari que
non hai  mel lor
maneira de tirar-
lle importancia ao
grupo armado que
facendo reaccionar a sociedade
cun método tan democrático co-
ma unha votación.

Os contrarios a esta idea,
ademais de pensaren que un re-
ferendo no que se sintan pistolas
e bombas non ten lexitimidade e
só danaría a imaxe da democra-
cia vasca de cara ao futuro, ta-
mén alertan sobre o risco de que
os réditos políticos desta “reac-
ción social” acaben no cesto de
Batasuna, que sempre pediu con-
sultas directas coma esta. Iba-
rretxe pensa o contrario, que de-
mostrarlle ao independentismo
abertzale violento que se pode
avanzar coa palabra é unha peda-
goxía moi útil para facerlle des-
botar as armas.

Madrid pecha a porta

A proposta de Ibarretxe foi re-
xeitada con contundencia tanto

polo PSOE como polo PP. Só o
presidente do goberno, José Luis
Rodríguez Zapatero, deixou un-
ha xaneliña aberta ao mostrarse
favorábel ao diálogo. Semellante
actitude tivera antes de que o le-
hendakari presentara o seu plano
de reforma estatutaria no Con-
greso dos Deputados e iso non
significou que a súa postura fose
menos dura en contra de calque-
ra paso lexislativo que non conte
co beneplácito dalgún dos dous
grandes partidos estatais.

Ese modelo de reforma, que
impón o texto constitucional, pe-
cha a porta a calquera cambio
procedente de Euskadi co actual
reparto de poder e a actitude que
mantén o Partido Socialista que
lidera Patxi López. Os socialistas
non son partidarios de pactar cos
nacionalistas un novo Estatuto de
Autonomía e supeditan calquera
modificación ao fin da violencia.

O PP volveu insistir en que o
nacionalismo radical medrou en
influencia na axenda goberna-
mental grazas aos pactos que o
PSOE ten no parlamento de Ma-
drid e utilizou o anuncio de Iba-
rretxe como metralla para a súa
propia campaña nacionalista es-
pañola, que reivindica os símbo-
los do Estado, especialmente na-
queles territorios onde os popu-
lares consideran que están ame-
azados. O presidente do PP, Ma-

r i a n o  R a x o i ,
mostrouse parti-
dario de asegurar
o voto en común
cos socialistas á
hora de rexeitar
calquera posibili-
dade de referen-
do en Euskadi.

Este bloqueo
institucional dá-
lles azas aos que
consideran nece-
sario camiñar no
gume da lei. O
independentismo
vasco, moitas ve-
ces inspirado po-
lo ideario catala-

nista (onde a violencia non exer-
ce presión) reclama máis move-
mentos coma o de Ibarretxe para
superar o obvio desequilibrio
entre o Estado e as nacións que a
compoñen. Algúns expertos
compárano ao xogo das agacha-
das para afirmaren que os gober-
nos autónomos teñen que apro-
veitar que o goberno central está
ollando para outro lado para
ocultarse e logo aparecer de sor-
presa con propostas imaxinati-
vas e cun perfil estritamente de-
mocrático.

Ese intre de “despiste” po-
dería vir logo das eleccións de
marzo. Se o novo presidente do
goberno depende dos grupos
nacionalistas para lograr estabi-
lidade parlamentaria, os limia-
res de negociación medrarían
enormemente e permitiríanse
fórmulas que non disgustasen
tanto en Madrid.♦
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A futura composición do Congreso condicionará as posicións de PP e PSOE

Ibarretxe quere utilizar a consulta popular
como reacción cidadá contra a violencia

Juan José Ibarretxe.

Ibarretxe quere

demostrarlle

ao independentismo

violento que se pode

avanzar coa palabra

e que esta é unha

pedagoxía moi útil

para facerlle

desbotar as armas.



N
º 

1.
28

3 
●

D
o 

4 
ao

 1
0 

de
 o

ut
ub

ro
 d

o 
20

07
 ●

A
no

 X
X

X

CÉSAR LORENZO GIL
As clases privilexiadas de Ve-
nezuela non queren vivir no
seu país natal. Miami, Nova
York e España son destinos
preferentes para unha emigra-
ción que recoñece que prefire
“traballar no que sexa” no es-
tranxeiro antes ca vivir baixo
o goberno de Hugo Chávez.

“Celebrabamos os carnavais en
Aruba, Semana Santa en Cartage-
na de Indias, vacacións escolares
en Miami e Nadal no Rockefeller
Center. Os nosos únicos exiliados
eran os bolseiros do Plano Gran
Mariscal de Ayacucho que marcha-
ban cheos de dólares coma abellas
golosas ás colmeas do saber grin-
go”, conta Manuel Caballero nun
artigo para a revista Veintiuno.

“Quen máis quen menos tiña
un irmán, un primo ou un mozo
protexendo focas en Hawai ou
estudando zootecnia nas fragas
de Wichita, e un ca outro fillo de
inmigrantes aterraba na casa da
tía galega na Coruña para estu-
dar Medicina ou coa avoa catalá
en Girona para estudar Ecolo-
xía”, continúa Caballero.

“Mais o destino atinxiunos,
coma no filme, e sumámonos ao
resto de países latinoamericanos
coma Arxentina, Perú, Ecuador,
Colombia, a República Dominica-
na ou El Salvador, que loitan por
un emprego de terceira en calque-
ra dos países do primeiro mundo”.

Desde a chegada de Hugo
Chávez ao goberno de Venezuela,
parte da clase máis poderosa esco-
lleu o “exilio” nos EE UU ou Eu-
ropa. As estatísticas indican que o
perfil do emigrante venezuelano
difire moito dos do resto do seu
contorno. Ten ampla formación
académica, que moitas veces
completa nos países de acollida,
conta con aforros e, no caso dos
chegados a España, adoitan ser
descendentes con dupla nacionali-
dade, o que facilita a súa integra-
ción no mercado de traballo, ben
sexa como empregados cualifica-
dos ben como autónomos.

A presenza venezuelana en
Miami simplemente pasou de es-
tacionaria a permanente. O ba-
rrio coñecido como Venezuelavi-
lle está cheo de casas da década
do 1950, que usaban os turistas
como base de operacións das sú-
as compras e vacacións.

A relación co exterior desta
clase venezuelana non naceu coa
chegada de Chávez. Xa hai 30
anos Eduardo Galeano contaba
que os potentados de Caracas
mandaban traer agua de Escocia
para mesturar co whisky.

Os desprazados ao exterior
non perderon as súas propiedades
en Venezuela. Polo momento non
houbo ningún proceso de reforma
agraria ou expropiación e, xunto
cos moitos que marcharon, hai
outros moitos venezuelanos da
clase media que seguen a vivir no
país. Unha das queixas máis habi-
tuais dos que seguen a traballar no
interior é a dificultade de investir

diñeiro propio no estranxeiro por
mor do maior control das divisas.

Un refrán que circula no gabinete
gobernamental indica o cambio:

“Antes Venezuela aforraba nos
bancos de fóra, agora inviste”.♦

Os días
de Birmania
GUSTAVO LUCA

Os ingleses de Rangoon
(Iangún) mandaban os
criados ás comisarías

para os azoutaren e obrigába-
nos a levar unha nota na que
se especificaba o número de
vergallazos a aplicar. Saudade
de Ellis McGregor, racista
prominente do Club Británico
que lamentaba a decadencia
colonial na novela de George
Orwell Os Días de Birmania.

O libro publicouse no
1934, non sen antes acceder
Orwell a cambiar nomes de
persoas e lugares para evitar
as iras do caciquismo colonial.
Acaso non se sacrificaran os
británicos por levaren
civilización a aquelas costas
perdidas do Mar de Bengala?

Iso dicía o Ministerio das
Colonias. Na realidade,
Londres desprezou a entidade
nacional do territorio, adscrita
ao Imperio Indio. Negou os
seus idiomas e todos os nomes
estratéxicos foron cambiados
por unha simplificación fonéti-
ca para comodidade do inglés.
A comezar por Burma (Birma-
nia) que se refire a unha etnia,
non á nación. 

Seguindo aquela tradición,
Gordon Brown négalle hoxe á
nación que os británicos coloni-
zaron por 62 anos o dereito a se
chamar como decidan, ou sexa
Mianmar. Brown fai coma se
non tivese memoria da revolta
violentísima de 1920 contra o
decreto colonial que obrigaba a
estudar só en lingua inglesa.

A ditadura que de verdade
estivo a piques de acabar con
Mianmar foi británica. Rapou-
lles a fraga máis rica de Orien-
te, o mato da teca sagrada de
Mandalai, hoxe convertido
nun cráter marciano; procurou
o enfrontamento entre os
birmanos do Sul e os Karen e
Shau; abriu con traballo escra-
vo o ferrocarril para o
transporte da teca; levou petró-
leo e diamantes. Deixou o país
dividido e arruinado. Os norte-
americanos (Truman)
ocuparon o norte para facerlle
a guerra á China e alí fundaron
o famoso triángulo da heroína. 

Su Ki, líder da oposición,
recusa a intervención de norte-
americanos e británicos. É un-
ha nacionalista que non está de
acordo cos métodos da xunta
militar pero que recoñece a co-
herencia anti-colonial do que
queren construír: dúas liñas
básicas de exportación de
petróleo e gas, para Tailandia e
a costa; un porto comercial coa
China; a integración económi-
ca coa China, Laos, Tailandia
e Singapur e unha eficiente re-
de interna de  comunicacións. 

O occidentais choran coma
Xeremías contra as levas
decretadas polo Goberno de
Mianmar para faceren estas
obras. Preferirían o modelo co-
lonial: endebedar o país a
través do FMI e quedar con to-
do o que ten. A oposición inte-
rior (a de fóra está en Virxinia,
EE UU) xa coñece esta forma
de roubar e sabe que é máis
ruín que as levas.♦

A clase alta láiase de que Chávez os empurra á emigración

Venezuela,
a síndrome da clase turista

Manifestación contra Chávez en París.
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Nas ringleiras de personas agardando pa-
cienzudas na rúa a que lles tocase a vez
para retirar o seu diñeiro do Northern
Rock vimos unha xente que podería pen-
sarse que non existía, se nos fiamos dos
medios de comunicación, as moitas rea-
lidades virtuais e as enquisas. Sentiriá-
monos tentados a ver neles o pobo, se
non estivese tan deturpado ese termo.
Non son os que berran nas manifesta-
cións nin os que son entrevistados na TV
ou saen nos anuncios. Nin ese “home da
rúa” que invocan os comentaristas e que

non podemos visualizar. Estes eran xen-
te normal, que parecía algo doutro tempo
porque non se deixa ver tanto como a ou-
tra e pérdese na masa de turistas e consu-
midores conspicuos das rúas comerciais. 

Teremos tido unha emoción populis-
ta? Coidamos que non. Esa xente acorda
reflexións moi serias.

Northern Rock era unha desas socie-
dades hipotecarias de base mutualista
que até hai pouco eran depositarias da
confianza popular no Reino Unido. Igual
que as cooperativas, formaban unha eco-

nomía humana, menos abstracta que a
das grandes finanzas. Aquelas socieda-
des foron transformadas en bancos. O ca-
pital financieiro non podía deixar que lle
escapase aquela masa de aforros. Co an-
zó dun prezo atractivo a curto prazo para
as accións, rapidamente consumido im-
produtivamente as máis das veces, con-
sumouse a transformación. 

Coa crise dos impagos de débedas
hipotecarias, perdeuse a confianza e os
depositarios correron a salvar o seu di-
ñeiro. A prensa en xeral recolleu a voz

do capital que lles chamou “irracionais”
a eses homes e mulleres que non querí-
an perder os seus aforros. O Banco de
Inglaterra e o Goberno remataron por
garantir a seguranza de Northern Rock.
Pero que pasará se o mesmo sucede, co-
mo é mais que probábel, con outros
bancos? Vaise seguir manténdoos con
fondos públicos, ou sexa co diñeiro dos
contribuíntes? Perderemos todos para
que pareza que non perda ninguén e ga-
ñen os que nunca perden?

E agora vén o máis sorprendente:
Aos poucos días desa crise comeza a
conferencia anual do Partido Laborista
e fala nela o novo primeiro ministro,
Gordon Brown. Todo o que lles preocu-
pa aos medios e se vai haber eleccións
ou non no outono. Preocupación depor-

tiva, como a da animación que rodea á
mudanza de manager do Chelsea ou a
de se vai mercar o Arsenal FC unha mi-
llonaria rusa. Pero nin palabra da gravi-
dade da crise capitalista revelada no
asunto do esbancamento hipotecario.
Nin idea de cal pode ser o camiño polí-
tico para superalo.

É un baleiro desacougante. Vai haber
que resucitar a política.♦

FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA

é analista do IGADI.

Reclamar a política
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO

Aquí fóra

‘Todo o que
lles preocupa aos medios
é se vai haber eleccións

ou non no outono.
Pero nin palabra

da gravidade da crise
capitalista revelada

no asunto
do esbancamento

hipotecario”

Houbo un tempo, non moi lonxincuo, alá
polos anos 20 do pasado século, no que a
antiga Birmania colonial británica, era un
países máis ricos de Asia. 

Tras un século, Birmania , hoxe
Myanmar, carga coa insoportábel lousa de
ser un dos estados menos desenvolvidos
do mundo, cunha renda per cápita que
apenas supera os 1.000 euros anuais. As
estatísticas da OMS  outórganlle a negra
honra de ter os peores servizos sanitarios
do mundo con medio millón de infectados
de sida e 600.000 de malaria. No Índice
de Desenvolvemento Humano figura no
lugar 131 de 175 países.

Por tanto, cohabitan suficientes causas
estruturais para que prenda a mecha dun-
ha revolución. Pero non semella que a de-
nominada ‘Revolución Azafrán’ sexa a
que mude arestora o curso da historia.

Nun país tan atomizado étnica, política
e territorialmente, o budismo é o único
elemento transversal de cohesión real. Esa
relixión profésaa o 89 por cento da poboa-
ción, contra tan só un 4 por cento de mu-
sulmáns ou cristiáns. Paradoxalmente, nun
informe oficial das Nacións Unidas  do
2006, os monxes budistas protagonistas da

Revolución Azafrán eran situados nunha
cómoda hibernación, baixo o manto do
goberno militar que
pretendía a súa instru-
mentalización.

Tamén podería
funcionar como agluti-
nante a etnia maiorita-
ria, os burmeses, que
lle deron nome ao país
(Burma) entre 1962 e
1988 e representan o
68 por cento da poboa-
ción pero fracasaron
estrepitosamente no
intento de diluír as ou-
tras grandes minorías:
os shan, 10 por cento,
os karen, 7 por cento... 

O budismo foi o
ingrediente vernáculo
e diferencial que a vía
burmana do socialis-
mo creou no período 1962-1988, durante
a vixencia da República Socialista da
Unión de Burma. Os outros dous ingre-
dientes: nacionalismo ou socialismo, xa
formaban parte das receitas clásicas. 

Múltiplas causas empurraron os mon-
xes á rúa. Algunhas estruturais, como o es-

magamento sistemáti-
co das minorías étni-
cas. Calquera mani-
festación, pacífica ou
armada, foi considera-
da como un atentado á
seguridade nacional.
Solucionada coa mes-
ma fórmula chea de
represión. Aínda que
esta formula esixise
que o gasto militar fo-
se un 264 por cento
superior ao gasto en
sanidade e educación.
Un dos peores ratios
do mundo

No país falta un
Estado de dereito. Ca-
rece de constitución
ou utiliza a do 1974, a

dun réxime militar ao que derrocaron mi-
litarmente. 

Birmania ten unha manifesta imcom-
petencia gobernamental, demostrada
nunha nefasta xestión económica e nun

ambiente de corrupción xeneralizada que
sitúan a Myanmar no lugar 163 de 167
países analizados por Transparency In-
ternational

Outras moitas causas da revolta son
conxunturais como a crise bancaria do
2003 que atinxiu 20 bancos e provocou o
pánico social; a multiplicación do prezo
dos combustíbeis por oito no outono de
2005 ou a conxelación de salarios en me-
dio de inflación descontrolada.

O último detonante foi a nova suba
dos carburantes, que rebentou toda a
paciencia acumulada durante décadas. 

Pero os monxes carecen de estrutura de
resistencia, organización clandestina, líde-
res sociais, programa reivindicativo e alter-
nativa de goberno. A oposición democráti-
ca está perseguida, exiliada e debilitada. Os
movementos polos dereitos das minorías ou
foron aniquilados ou pactaron cos militares.
Os sectores do exército favorábeis á nego-
ciación están apartados ou detidos.

A propia líder do NLD, en arresto do-
miciliario, Aung San Sun Kyi, filla do mí-
tico líder da independencia Aung San, que
promovía a “unidade na diversidade”, é
cuestionada en medios opositores pola
súa ineficaz estratexia de desgaste da úni-
ca xunta militar que perdura no mundo. 

Nas actuais circunstancias, a única ins-
titución que domina  Myanmar é un exér-
cito que non permite que agrome a Revo-
lución Azafrán. Máis tolerante se mostra
con outras plantacións como as do opio,
que nutren as redes da corrupción cunha
forza suficiente para disputarlle a Afganis-
tán a primacía mundial da produción.♦

Crónicas do mundo

Sen revolución nin azafrán
LAUDELINO PELLITERO

‘Paradoxalmente,
nun informe oficial
das Nacións Unidas
do 2006, os monxes

budistas protagonistas
da Revolución Azafrán

eran situados
nunha cómoda

hibernación, baixo o
manto do goberno militar”



Aínda non se coñece o resulta-
do final das eleccións lexislati-
vas ucraínas, mais todo parece
indicar que o vencedor foi o
Partido das Rexións, do actual
primeiro ministro Viktor Ianu-
kovich, con máis do 33 por cen-
to dos votos. Moi perto queda-
ría o Bloque de Iulia Timoshen-
ko, con máis do 31 por cento. A
Nosa Ucraína, partido ao que
pertence o presidente da Repú-
blica, Viktor Iushenko, ocupa-
ría a terceira posición con máis
do 14 por cento.

Este panorama fai practica-
mente obrigado un pacto entre
Timoshenko e Iushenko para
que a ex primeira ministra volte
ao poder dous anos despois da
súa demisión. Timoshenko foi
activa protagonista das protes-
tas contra Leonid Kuchma hai
case tres anos, converténdose na
lugartenente de Viktor Iushenko
durante a denominada Revolu-
ción Laranxa. Cando Iushenko
gañou as eleccións presiden-
ciais nomeou a Timoshenko pri-
meira ministra, en maio do
2005. Só catro meses despois, a
veterana política demitía do seu
cargo e acusaba o presidente de
“frustar” as esperanzas nacidas
durante a protesta.

Iushenko pasou entón a con-
verterse no grande inimigo da

súa ex aliada. Son famosas en
Ucraína as súas polémicas, que
escenificaban unha desapiadada
loita por encabezar o movemen-
to político e social máis proclive
ao liberalismo, a asinar alianzas
cos EE UU e arrepoñerse á forte
influencia rusa no país.

O resultado destes comicios
volve facer imprescindíbel a Ti-
moshenko para a sobrevivencia
de tal bloque. Iushenko xa se
mostrou partidario de votar por
ela no parlamento e gabou, tanto
tempo despois, a súa capacidade
de liderado e o traballo “a prol
dun modelo moderno e desa-
complexado para Ucraína”.

De confirmarse o acordo par-
lamentario, o Partido das Re-
xións, gobernante até agora, vol-
verá á oposición. Hexemónico
na zona rusofalante do país, o
seu líder Ianukovich móstrase
contrario á entrega incondicional
aos intereses estadounidenses e
da UE en Ucraína e aposta por
un diálogo fluído co goberno ru-
so. A día de hoxe, o Bloque Ti-
moshenko xa anunciou que
“nunca pactaría con el” e só o
Partido Comunista lle mostrou o
seu apoio en público (os comu-
nistas obtiveron ao redor do 5
por cento dos votos).

Iushenko considera que o
pacto na súa contra é un atentado

á democracia. “Falan de que so-
mos antidemocráticos e son eles
os que queren gobernar malia
que fumos nós os que gañamos
as eleccións”, afirmou.

Inestabilidade garantida

De volver Timoshenko ao go-
berno, a primeira ministra blin-
dará a súa independencia a res-
pecto de Iushenko e esixiralle

“máis decisión” reformadora.
Mais os analistas consideran di-
fícil que haxa un entendemento
estábel entre os dous peares da
Revolución Laranxa porque son
rivais demasiado enfrontados
pola mesma cota de poder e de
liderado. Dúas facianas e dúas
sensibilidades diferentes para
un mesmo programa político.
Dous aparatos de poder (o go-
berno e a presidencia da Repú-

blica) en puxa permanente para
influír máis ca a outra.

As expectativas da Revolu-
ción Laranxa fóronse esluíndo
nestes dous anos. A economía
ucraína medrou un 7 por cento,
mais empurrada polo forte incre-
mento dos prezos do gas e do
aceiro. O país segue a ter unha
taxa de emigración moi alta e
considérase que o 29 por cento
da poboación vive na pobreza.♦
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Antes aliados, agora rivais, Timoshenko e Iushenko obrigados a pactaren

Ucraína, a casca da revolución laranxa

C.L.
O presidente do Ecuador, Rafael
Correa, conta coa maioría abso-
luta na nova Asemblea Consti-
tuínte, cuxa función será aprobar
un novo texto constitucional de
aquí a un ano, cando se celebra-
rán eleccións anticipadas á presi-
dencia. Modificar a división te-
rritorial, definir os poderes parla-
mentarios e gobernamentais e
garantir por lei dereitos econó-
micos e sociais son puntos clave
no labor dos novos deputados.

Á espera de resultados ofi-
ciais, o partido de Rafael Correa,
sumado aos deputados das súas
forzas aliadas, terá ao redor de
80 dos 130 escanos da Asemblea
Constituínte do Ecuador, unha
cifra folgada que lle vai permitir
dirixir sen complicacións o com-
plexo proceso de reforma, que
busca máis que a aprobación
dunha nova Carta Magna, un
cambio de réxime, ou como din
os máis escépticos, a refunda-
ción do país.

Correa quere salvagardar a
imaxe democrática de todo o
proceso, polo que xa se adiantou
a anunciar eleccións presiden-
ciais anticipadas unha vez apro-
bada a nova constitución, o que

se considera por parte dos seus
partidarios como un xeito de re-
frendo continuo da cidadanía do
seu labor político. Eses comicios
do 2008 xa se rexerían polo novo
sistema de regulamentación dos
mandatos, o que podería supor
que mudarían os anos previstos
de mandato e, sobre todo, as atri-
bucións presidenciais.

Mais Correa non quere cir-
cunscribir a nova constitución a
un problema de reparto de pode-
res. O proxecto é ambicioso e
quere rematar coa influencia li-
beral do actual texto para acomo-
dar no novo documento o recoñe-
cemento dos dereitos civís e eco-
nómicos dos ecuatorianos. Así,
prevese que se recolla a obriga da
defensa dos recursos propios pa-
ra impedir a privatización do pe-
tróleo e outras materias primas, o
respecto ás minorías e defensa
dos máis desfavorecidos ou unha
nova división territorial que su-
porá que no país se cree (previsi-
belmente) unha 23ª provincia.

Que haxa eleccións o próxi-
mo ano non está a limitar as ex-
pectativas do actual mandato do
presidente. Nestes meses, Correa
quere consensuar con todos os
intereses do país unha posición

común en temas como o investi-
mento estranxeiro, a política ex-
terior e as condicións de traballo
dos funcionarios. Incluso os seus
adversarios máis afastados reco-
ñecen no presidente “un na-
cionalista ao que non lle importa
sentar con ninguén se pode tirar
tallada, para o seu proxecto polí-
tico mais tamén para o Ecuador”.

A pesar da influencia vene-
zuelana no actual goberno ecua-
toriano, en realidade Caracas só
se vai encargar do financiamento
da fundación dunha nova canle
televisiva de titularidade públi-
ca. Os fluxos comerciais son
moito maiores con países como
o Brasil ou os EE UU.

Para moitos analistas chama
a atención a rápida desfeita que
sufriron os candidatos alternati-
vos a Correa. Foi coma se a so-
ciedade ecuatoriana fose cons-
ciente de que só cun movemento
podería tombar un modelo políti-
co anticuado, baseado na prima-
cía da presada de familias pro-
pietarias do 80 por cento da terra
do país. Incluso parece que moi-
tos destes oligarcas confíen no
pacto social proposto por Correa,
algo que xa sucedeu no Brasil
tras a elección de Inácio Lula.♦

O presidente Correa convocará eleccións presidenciais para o 2008 ‘con novas regras’

Os ecuatorianos refrendan o cambio de réxime 

CÉSAR LORENZO GIL
Os dous protagonistas da Revolución Laranxa ucraína, o actual pre-
sidente Viktor Iushenko, e a ex primeira ministra Iulia Timoshenko,
deberán pactar para formar un novo goberno. Os partidos que diri-
xen estes políticos poderían obter unha maioría folgada fronte ao
Partido das Rexións, de Viktor Ianukovich, actualmente no poder.

Iulia Timoshenko é a favorita para ocupar o posto de Primeira Ministra.

Rafael Correa.



CÉSAR LORENZO GIL
Nin Deportivo nin Celta poden
estar tranquilos. O seu fútbol é
deficiente e os resultados preo-
cupantes. En cambio, o Rácing
de Ferrol volve ser a sensación
da segunda categoría grazas a
un xogo atractivo no que desta-
ca o vigués Jonathan Pereira.

O Deportivo non empezaba tan
mal un campionato de liga na pri-
meira división desde hai décadas.
Os farrapos do Súper Dépor voa-
ron definitivamente no verán coa
venda de Jorge Andrade e o equipo
que dirixe Miguel Ángel Lotina xa
asume que é candidato ao descen-
so. Isto non significa unha visión
tráxica do actual campionato por-
que o grupo de equipos que ollan
máis para abaixo que para arriba é
multitudinario esta tempada.

Ao Deportivo fáltalle gol. É
un conxunto mal deseñado na
pretempada, con carencias gra-
ves en postos decisivos. A dous
días do peche do prazo de ficha-
xes, Lotina pedía dous dianteiros,
talvez enredado no mito de nego-
ciador de ultimísima hora que ga-
ñou o presidente do club, Augus-
to César Lendoiro, xa hai moitos
anos. Falouse daquela dun golea-
dor valorado en 20 millóns de eu-
ros que había chegar á Coruña
cedido con opción de compra.

A fantasía era o xeito escollido
polo técnico para librarse de res-
ponsabilidades cando chegase a
crise. Lotina ten experiencia
abonda como para saber que os
descensos se fraguan no verán,
como pasou no Celta a tempada
anterior. O ano pasado conseguiu-
se a permanencia grazas ao labor

de armazón dun equipo cheo de
bisoños e mediocres. Este ano, os
bisoños aínda non maduraron e o
equipo perdeu veteranía.

Estar en postos de descenso na
xornada 6 é unha anécdota. O que
realmente preocupa en Riazor é a
síndrome que sofren os equipos
que caen na espiral do fondo da
táboa. Hai como unha especie de
forza centrípeta que atrae ao bura-
co as escuadras menos afeitas a
tripar nesas brañas. Non hai que
esquecer que o Deportivo gañou
unha liga nesta década e que sen-
tiu a sintonía da Champions cando

outros galos máis de moda nin so-
ñaban con xogar en Europa, caso
do Sevilla. A reconversión á po-
breza fíxose con tino mais a fame
da débeda do club é tan alazarada
que a necesaria tensión competiti-
va sae con desvantaxe respecto a
outros equipos.

Enigmas celestes

En Vigo saben moi ben como se
fan as malas transicións. A estru-
tura do club foi incapaz de res-
taurar a súa viabilidade a pesar
de vivir hai dous anos un descen-

so. É máis, o club decidiu apro-
veitar a caída para acometer pro-
fundas reformas que de tan atre-
vidas poñen en cuestión o futuro
na elite do Celta.

A aposta pola competitividade
do presidente, Carlos Mouriño,
acabou fracturando a relación do
club coa prensa e parte da afec-
ción. Tomar decisións radicais es-
tá moi mal visto nunha cidade co-
mo Vigo, onde todo se move a pe-
sar da vontade dos vigueses, que
quererían que nada se movese.

O Celta desmontou a direc-
ción deportiva construída duran-

te os mellores anos competitivos
do club pensando no futuro.
Mais a segunda divisón esixe re-
sultados no máis curto dos pra-
zos e de fuxir dela depende a sa-
úde económica da entidade.

A nivel deportivo, o Celta é un
enigma. Non se sabe se o adestra-
dor é Hristo Stoichkov ou Antonio
López, que é quen realmente diri-
xe os adestramentos, ordena os
movementos no campo e ampara
tecnicamente os xogadores. Non
se sabe por que están castigados
Matías Lequi, Pablo Contreras e
Jesús Perera, condenados a non
xogar malia si contaren como ele-
mentos activos e moi necesarios
nun plantel no que falta o que a
estes xogadores lles sobra, expe-
riencia e pulso competitivo. Non
se sabe por que se encheu o equi-
po de restos das canteiras madrile-
ñas, sacrificando xogadores de se-
mellante idade e tanta ou máis
progresión, caso de Dani Abalo, a
promesa máis firme a día de hoxe
da canteira céltica.

Con tantas incógnitas, era ló-
xico que o equipo empezase mal,
mais todo o mundo coincide en
que a segunda división é caótica
e depende máis de estados de
ánimo que de calidade. O maior
problema que ten o equipo é que
non hai tempo para reaccionar.
Equipos como o Málaga toma-
ron unha enorme vantaxe na cla-
sificación e na eficacia no xogo.
Aos de Stoichkov séguenos a
perseguir pantasmas do ano pa-
sado: fraxilidade defensiva cun
punto de comedia ao estilo
Benny Hill, nerviosismo ante as
bancadas baleiras de Balaídos e
moitos fallos no remate. Por des-
graza, hai un síntoma novo, o
equipo non ten nin idea a que xo-
ga. Saberao o adestrador?

‘Freelance’ Ferrol

Mais non todo é tristura no fút-
bol galego. O Rácing de Ferrol
comezou o campionato nun esta-
do de forma excepcional, cunha
mestura de fútbol vistoso e efi-
caz que o ten aí abeirado aos
postos de ascenso e que volve
crear admiración ao redor da fi-
gura do presidente do club, Isi-
dro Silveira, capaz de arrepoñer-
se a unha cidade que maioritaria-
mente non se achega ao equipo.

Xoán Veiga confeccionou un
plantel moi medido, con moitos
deses xogadores que o Rácing se
encarga de descubrir (tradición
que iniciara Luís César Sampedro
hai anos) para que os gocen ou-
tros equipos: Delporte, De Pal-
mas, Baha… De entre todas as
adquisicións destaca o vigués Jo-
nathan Pereira, que chegou cedi-
do do Vila-Real. Conseguir a súa
ficha foi un dos grandes logros
dunha dirección deportiva que fai
bolos sen fariña coa habelencia
dunha nai de familia numerosa.

Pereira confirma en Ferrol to-
do o que apuntaba xa nas poucas
ocasións que puido xogar co equi-
po castellonense o ano pasado. O
seu liderado confírmao como a
grande esperanza para o partido
de Galiza este decembro.♦
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O Rácing de Ferrol, revelación da segunda cun fútbol vistoso

Os grandes galegos desorientados

Jonathan Pereira, xogador do Rácing de Ferrol e, á dereita, Miguel Ángel Lotina, adestrador do Deportivo da Coruña.



Premio a Faro
da Cultura e ao
Diario Cultural da RG
A Feira Internacional del Libro de Bar-
celona deixou premios a editoras e me-
dios do país. O suplemento cultural do
Faro de Vigo e o Diario Cultural da
Radio Galega recibiron os VII Premios
ao Fomento da Lectura aos Medios de
Comunicación, que concede a Federa-
ción de Gremios de Editores de España.♦

Un festival e un disco
homenaxean o ‘bravú’
A 14 anos da cea de Viana, que reuniu a
Heredeiros da Crus, Os Rastreros ou
Papaqueixos e persoeiros do mundo da
cultura e que deu en considerarse a data
de fundación do movemento bravú, e a
16 anos desde o primeiro disco d’Os Di-
plomáticos, algúns dos participantes re-
memoran cun concerto e un disco o que
supuxo o bravú. O festival terá lugar o 3
de novembro en Chantada, presentándo-
se o disco de homenaxe ao grupo de Ró-
mulo Sanjurjo e Xurxo Souto, no que
máis de 20 bandas farán versións das sú-
as cancións, entre eles Os Rastreros,
Ruxe-Ruxe, Zënzar e Os Cuchufellos.♦

Os límites entre
realidade e ficción no
Festival de Carballo
Carballo acolle do 13 de outubro ao 1
de novembro outra edición da Feira In-
ternacional de Teatro de Outono, que
este ano reflexiona, sobre os límites da
realidade e a ilusión. Entre os oito es-
pectáculos de sala representaranse co-
medias clásicas de Shakespeare e Lope
de Vega. O Centro Dramático Galego
traerá a revisión realizada por Quico
Cadaval de Noite de Reis e a compañía
portuguesa Shakespeare Woman C pre-
sentará Xulieta. La Pavana inaugura o
festival coa representación de Bebé.♦
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CChheeggaann
ooss  ffeessttiivvaaiiss
ddee  eessccrriittoorreess
SSeeggoovviiaa,,  ccoommoo  aanntteess  GGaalleess  ee
CCaarrttaaxxeennaa  ddee  IInnddiiaass,,
ffaann  ddiiaallooggaarr  ooss  aauuttoorreess
ccoo  sseeuu  ppúúbblliiccoo..
UUnn  eessppeeccttááccuulloo
ddee  ddiissccuussiióónn  ffrraannccaa
ppoouuccoo  hhaabbiittuuaall..

Na imaxe,
o narrador Hanif Kureishi,
presente no Hay Festival
de Segovia.



MANUEL XESTOSO / SEGOVIA
Esta pasada fin de semana ce-
lebrouse en Segovia o Hay
Festival, unha extensión do
que se considera o acontece-
mento literario máis impor-
tante do Reino Unido. Manuel
Rivas foi o representante da
literatura galega neste evento. 

Hay on Way é o nome inglés
de Y Gelly, unha pequena vila
galesa que alcanzou unha esti-
mábel notoriedade pola canti-
dade de librarías de segunda
man que posúe. Con só 1.300
habitantes, Y Gelly conta con
máis de corenta destes estable-
cementos. Este atípico paraíso
do bibliófilo fíxose posíbel
grazas a intervención de Ri-
chard Booth, un millonario un
tanto excéntrico que, en 1961,
decidiu revitalizar a rexión da
que procedía –unha idílica zo-
na situada na cerna das Black
Mountains, no Gales central–
fuxindo das iniciativas turísti-
cas habituais dos organismos
oficiais. Segundo o particular
ideario de Booth, a reanima-
ción que adoitan aplicar as ins-
titucións ás zonas rurais con-
sisten, fundamentalmente, na
creación de estandarizados
centros comerciais e de ocio
que desnaturalizan a idiosin-
crasia das vilas rurais. O seu
proxecto pretendía abrir novos
horizontes e, andando o tempo,
logrou que Y Gelly-Hay se im-
puxese como unha alternativa
que compaxinaba o despegue
económico coa creación dun
ámbito completamente afasta-
do das frivolidades e chilindra-
das que habitualmente arrode-
an os grandes enclaves turísti-
cos de novo cuño. Unha visita
a esta pequena vila galesa per-
mite descubrir un auténtico re-
lanzo de paz onde conviven a
arquitectura tradicional, a na-
tureza, o turismo máis ou me-
nos escolleito e a máis variada
oferta en libros que un pode
atopar –se exceptuamos Lon-
dres– no Reino Unido. 

Non embargante, aquela de-
leitosa situación non podía du-
rar moito nunha época que ten-
de a converter en espectáculo
calquera iniciativa. E, daquela,
naceu o festival literario de Hay
on Way, creación de Peter Flo-
rence, un programador cultural
que, segundo declara, caeu per-
didamente namorado dos en-
cantos do lugar e puxo en mar-
cha, co apoio do xornal londi-
niense The Guardian, o chama-
do “Woodstock do pensamen-
to” (Bill Clinton dixit). As pro-
testas de Richard Booth –quen,
tamén hai que dicilo, vía como
o festival lle restaba protagonis-
mo– acusando os organizadores
de querer adulterar a proposta
orixinal, non se fixeron esperar.
Mais o festival seguiu afianzán-

dose coa anuencia dos habitan-
tes de Y Gelly, que seica non
consideraron tan negativo que,
durante unha semana ao ano, se
congregase na veciñanza o máis
selecto do panorama literario
mundial.

Dende aquela, o festival foi
sobrevivindo ás sucesivas de-
nuncias de comercialización
que se lle apuxeron –principal-
mente á de que os literatos es-
taban a ser substituídos no car-
tel por personaxes máis ou me-
nos famosos que algunha vez
tiveran a ocorrencia de escribir
un libro, dende Bill Clinton a
Jane Fonda– até converterse no
acontecemento literario máis
importante do Reino Unido
que, na actualidade, xa posúe
dúas sedes máis, Cartaxena de
Indias (Colombia) e Segovia.

Diferentes visións
da cultura

O Hay Festival de Segovia ce-
lebrou a súa segunda edición
na última semana de setembro
e o certo é que unha visita des-
prexuizada amósanos un even-
to no que o protagonismo per-
tence por completo ao encon-
tro entre escritores e lectores.
Semella que, dalgún xeito, a
serenidade case intemporal
que o viaxeiro atopa entre os
infinitos andeis das librarías de
Y Gelly viaxa, durante uns dí-
as, co festival. Os escritores
amósanse relaxados e comuni-
cativos e o visitante ten a sen-
sación de que todos os vian-
dantes –raro espectáculo– ca-
miñan pendentes do libro que
levan na man.

Manuel Rivas foi o repre-
sentante da literatura galega en
Segovia e concorda con que “se
trata dun acontecemento no que
predomina o diálogo co público
sobre aspectos máis espectacu-
lares que priman noutros festi-
vais”. A súa experiencia, a pri-
meiros de ano, na edición de
Cartaxena de Indias permítelle
facer unha reflexión sobre “o
distinto significado que adquire
a literatura dependendo dos lu-
gares. En Cartaxena, o sentido
da cultura como hábitat no que
se desenvolve a vida púñase en
cuestión en cada deliberación,
en cada discusión. Había unha
paixón inimaxinábel en Euro-
pa”. En Segovia, pola contra,
destaca “o carácter histórico que
a propia cidade lle outorga ao
debate”. Talvez un dos segredos

do éxito, afirma Rivas, está “na
vocación de autoxestión dos or-
ganizadores, no coidado que po-
ñen en non ser manipulados por
instancias políticas que, a fin de
contas, case sempre procuran si-
tuarse no lugar de preferencia a
costa da verdadeira protagonista
do acto, a literatura”. 

Esta cautela podería estar na
orixe de que –a diferencia do que
ocorre na maioría dos festivais
literarios– haxa que pagar para
entrar en calquera dos máis de
cincuenta eventos que programa
o festival. Ou quizais sexa este
outro argumento que confirma
as sospeitas de aqueles que o
acusan de mercantilización. En
todo caso, o Hay Festival de-
mostra que o interese pola litera-
tura non é tan minoritario como
algúns queren facernos crer.♦
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O Hay Festival, un proxecto nacido en Gales,
propicia o diálogo
entre autores e lectores en Segovia

Como outras moitas manifesta-
cións públicas relacionadas co
mundo literario, os festivais te-
ñen a súa orixe na Inglaterra vito-
riana. Malia a mala fama que per-
seguía –xa daquela– calquera in-
tento de mesturar creación litera-
ria e mercado, escritores como
Dickens ou Thackeray, que aca-
daban o seu prestixio na época en
que a prensa comezaba a se con-
solidar como un dos piares da so-
ciedade moderna, foron cons-
cientes das oportunidades crema-
tísticas que ofrecía a lectura pú-
blica das súas obras. Non obstan-
te, non foi até a fin da II Guerra
Mundial que os festivais litera-
rios adquiriron as características
que actualmente posúen: visitan-
tes internacionais, procura de po-
lémicas máis ou menos apegadas
ao feito literario, busca de patro-
cinadores e, sobre todo, un certo
sentimento local –ligado ao lugar

onde se celebra– que reforza a
impresión de que a literatura, co-
ma o viño, debe ancorarse na te-
rra, nas raiceiras da identidade. 

Curiosamente é agora, na ida-
de da información dixital e da In-
ternet, cando os festivais parecen
vivir a súa época de gloria, cando
o público semella máis ávido da
palabra viva do escritor. Ante este
súpeto interese dos lectores por
dialogar cos seus autores favori-
tos, as críticas de mercantilización
non deixan de ter un aquel de pue-
ril, xa que… que actividade non
padece deste andazo na sociedade
actual? Neste sentido, hai que en-
tender que os festivais son unha
peza máis da industria editorial e,
xa que logo, asistir a un deles im-
plica aceptar as bases comerciais
sobre as que se asenta a súa finan-
ciación. Mais coa particularidade
de que estes foros propician o
contacto directo do autor cos seus

lectores, a divulgación da obra de
escritores pouco coñecidos e –en
ocasións coma as que nos ocupa–
debates que raramente se dan
noutros escenarios. 

Porque se algo deixou claro
esta edición do Hay Festival, foi
o compromiso dos escritores coa
realidade. Os máis prestixiosos
autores que pasaron polos estra-
dos de Segovia coincidiron en
amosar un moderado optimismo
sobre a capacidade da literatura
para influír na realidade. Así, Wo-
le Soyinka fixo fincapé na di-
mensión pública do teatro e na
súa idoneidade para educar ás
persoas “ainda que sexa nun tem-
po moi lento”. Gonçalo Tavares
concordaba e insistía na capaci-
dade da literatura para “formar
persoas máis lúcidas, persoas que
perdan o medo a pensar de xeito
diferente”, e lembraba que “o mal
existe non só porque existen al-

gunhas persoas malas, senón, so-
bre todo, porque existen millóns
de persoas inxenuas”. Manuel
Rivas consideraba que o oficio de
escritor implicaba “darlle voz a
todos aqueles que non a teñen”.
Arnold Wesker pormenorizaba a
súa experiencia de traballo cos
sindicatos “para levar a cultura a
aqueles que sempre estiveron ex-
cluídos de ela”. Hanif Kureishi
explicou a visión do mundo islá-
mico que ten un escritor que pro-
cede da minoría islámica do Rei-
no Unido…  

Á vista desta inusitada opor-
tunidade para o diálogo, a explo-
sion dos festivais literarios debe-
ría contemplarse como unha pre-
ciosa oportunidade de discusión,
un deses fermosos instantes no
que a literatura pode adquirir esa
cualidade de talismán colectivo
que nos permite ler o mundo co-
ma se fose un outro libro.♦

O valor do contacto directo na era da internet

Wole Soyinka, Manuel Rivas e Arnold Wesker durante as súas intervencións no festival.                                                                                  Reportaxe Grá fica: FI N N  BEALES
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H. VIXANDE
O presidente Emilio Pérez
Touriño vén de constituír
con Caixa Galicia unha so-
ciedade que participe en
proxectos de produción cine-
matográfica, inaugurando
unha liña que compite coas
atribucións que teñen a Con-
sellaría de Cultura, a de In-
novación e a Secretaria Xe-
ral de Comunicación, que de-
pende da propia presidencia.

A sociedade creada xunto coa
Caixa Galicia conta con tres
millóns de euros para coprodu-
cir películas que poderán ser
iniciativa de empresas doutras
partes da Unión Europea. O
único requisito son ter voca-
ción comercial, ter realizado e
exhibido dous filmes con an-
terioridade e facer un investi-
mento con fundos propios de
cen mil euros.

A iniciativa de Touriño non
persegue apoiar novos creadores
ou o fortalecemento da industria
audiovisual galega e xustifícase
na necesidade de “traspasar
fronteiras”. Neste sentido, obvia
a convocatoria de axudas para a
estrea de películas fora de Gali-
za, unha iniciativa do Consorcio
Audiovisual dependente da pro-
pia presidencia.

Na información da presen-
tación da sociedade, o presi-
dente da Xunta tratou de saír ao
paso da duplicidade que a ini-
ciativa ten respecto á política
de varios departamentos do seu
goberno. Así, dixo que se vai

“máis aló da política de sub-
vencións ou os acordos pun-
tuais xa existentes”.

Esta iniciativa non repre-
senta unha sorpresa nun presi-
dente que gusta ter de man o
sector audiovisual. Durante as
negociacións para constituír o
goberno bipartito tratou de re-
ter as competencias na materia.
Con anterioridade, durante a
campaña electoral, prometera a
organización en Vigo dun festi-

val de cine de primeira orde in-
ternacional. Non levou adiante
o seu compromiso porque o
sector non consideraba razoá-
bel a proposta, mais puxo en
marcha o Premio Chano Piñei-
ro para “fomentar o cinema ga-
lego”, que está dotado con
60.000 euros. Os dous primei-
ros galardoados foron o direc-
tor chileno-español Alejandro
Amenábar e o director man-
chego José Luis Cuerda.♦

Un presidente de cine
Touriño crea unha sociedade con Caixa Galicia
para participar na produción de películas

Luces
de Bohemia
RAMIRO FONTE

Anovelística galega está
tan atafegada en crear
personaxes-escritores

ou escritores-caciques que ape-
nas dispón de tempo para
escribir novelas. Os
comentaristas e críticos
incardinados no galeguismo
profesional proceden como os
historiadores de pintura
daltónicos e xustifican un
sistema literario a través dunha
procura das esencias, pero sen
obras e sen amores. A saber,
que ninguén parece dispor da
virtuosa paciencia para escribir
ou ler un bo libro. ¿Ninguén?
Aínda ben que entre nós pervi-
ven os lectores entusiastas. Ca-
ra a eles, con toda seguridade,
diríxese a obra de Luis Rei
Núñez O señor Lugrís e a
negra sombra. Léoa de corrido
coa intención de defendela en
público. Comprobo que se tra-
ta dunha sobresaliente tentativa
de refundar as bases da nosa
narrativa, aplicándolles as
regras da fantasía a caracteres
reais, e medindo coa vara da
realidade os personaxes
ficticios. Desta maneira, os
protagonistas funcionan
conxuntamente nun escenario
quer dramático, quer paródico,
cheo de luces e sombras coma
a mesma vida. Un case sente o
desexo de artellar un método
coas técnicas que puxo en
práctica Rei Núñez. Quizais
serviría de base para futuros
novelistas, a condición que es-
tes estean dispostos a medir o
ritmo da prosa. 

Como toda novela digna de
tal nome, esta suxire unha serie
de lecturas alternativas. Por riba
de todo podemos considerala
unha autobiografía apócrifa dun
heroe tráxico, o pintor e poeta
Urbano Lugrís, ese cruzamento
entre Falstaff e un peixe de au-
gas profundas. Pero tamén
retrata unha parella artística:
Lugrís e Avilés de Taramancos.
E, aínda máis, exhibe unha ga-
lería de santos inocentes da bo-
hemia coruñesa dos anos 50 e
60. Poetas, pintores e putas son
captados benevolentemente a
través dunha lupa satírica. Eles
abanean sobre o trapecio da mi-
serenta, lúcida, amarga, divina
bohemia. Debaixo o circo
fechado dunha época sen liber-
dade. Neste método de xuntar
apócrifos con probas documen-
tais, esquezos de vivos e
testemuños de mortos, o autor
aínda dispón de tempo para en-
saiar sobre a súa vocación de
escritor e sobre a súa vocación
durmida de pintor. Lugrís, o
pintor da poética do espazo, al-
canzara entre moitos de nós a
categoría dun mito. O mellor da
nosa arte e da nosa literatura
non pertencerá ós círculos
oficiais e levarano consigo os
heterodoxos, os divinamente
fracasados. Que non se alarmen
os profesionais da cousa artísti-
ca. Teñen o poder. Non a gloria.
E nas épocas difíciles, sempre
poderemos atravesar o lenzo e
exiliarnos no cuarto do vello
mariñeiro.♦

Libro
de homenaxe a
Bernardino Graña
no seu 75º
aniversario

A.N.T.
O Morrazo homenaxeou a Ber-
nardino Graña os días 27, 28 e
29 de setembro con diversos ac-
tos organizados pola A.C.‘A Ce-
pa’. O acto central foi o espectá-
culo “Voces para Bernardino”,
que axuntou no Auditorio de
Cangas o 28 de setembro as co-
rais Polifónica de Bueu, Leston-
nac de Cangas, Mornura, Quei-
xumes do Hío e a actuación de
Tucho Perete e o Coro San José. 

Con motivo da homenaxe,
acaba de publicarse Bernardino
Graña. Homenaxe no 75 aniver-
sario (Xerais) en edición de Héi-
tor Mera, composto de diversos
traballos ao redor do cangués.

Ademais do propio Mera, in-
clúense achegas de X.Mª Álva-
rez Cáccamo, Paula Fernández
González, Mª Navarro, Rosendo
Díaz-Peterson, Anxo Angueira,
Afonso Becerra de Becerreá e
Xosé Millán Otero. Tamén con-
tén poemas adicados a Graña es-
critos por Carlos Solla, Elvira Ri-
beiro Tobío, Lucía Novás e Xoán
X. Abella; fotos de Fran Herbello
e pinturas de Camilo Caamaño.

O libro presentouse durante a
homenaxe. O propio Graña feli-
citouse da publicación e sentiuse
admirado porque a súa obra “es-
perte tanto cariño e reflexión”.

Antes das homenaxes públi-
cas, ‘A Cepa’ organizou o 27 de
setembro unha multitudinaria cea
onde Graña se axuntou con máis
de cen persoas. No discurso, o es-
critor recordou a súa infancia e
traballos para gañar a vida e agra-
deceu a amizade dos presentes.♦

De esquerda a dereita: Xosé R. Fernández, conselleiro de Economía, Emilio Pérez Tou-
riño, Xosé L. Méndez, director de Caixa Galicia e Fernando Salgado, presidente do
Consorsorcio Audiovisual de Galicia,m durante a sinatura de convenio. A . G . N .



Título: Trinta e dous dentes.
Autor: Xabier López López.
Editorial: Galaxia.

Sen ben este Trinta e dous den-
tes contén múltiples acenos li-
terarios, o certo é que o máis in-
tenso de todos establecese den-
tro dos lindeiros do corpus de
Xavier López López. Ao lector
non lle será difícil descubrir os
ecos de Dieste (“O neno suici-
da”), de Kafka ( A metamorfo-
se), de Swift (As viaxes de Gu-
lliver), de Dickens (Grandes
esperanzas), Jack Arnold (O in-
críbel home minguante) ou de
Witold Gombrowicz; poderíase
inclusive ampliar este abano re-
ferencial con nomes como
Günter Grass, Mark Twain ou
Risco. Con todo, quen nos vai
ofrecer unha idea máis fidedig-
na desta novela de Xabier Ló-
pez López é aquela preciosida-
de do propio autor que leva por
título A estraña estrela (2003).

Efec-
tivamente, hai
moito parecido
entre Gregorio
Samsa e Paulo
Barreiro, o
protagonista
da novela que
nos ocupa ho-
xe, os dous, do
día para a noi-
te, sofren una
metamorfose
que os reubica
no mundo.
Concretamen-
te, Paulo Ba-
rreiro volveuse
neno ás portas
da pubertade,
inevitábel pensar en Dieste, en
Arnold naquel Gulliver no país
dos xigantes. Pero sobre todo
no Phillip Pirrip, “Pip”, de
Grandes esperanzas... Porén,
ninguén como Emilio Amaran-
te, para explicar a Paulo Barrei-
ro. Podendo asegurar inclusive
que o protagomista de Trinta e
dous dentes obedece á necesida-
de de Xabier López López de
afondar na situación que pre-
sentaba o Emilio Amarante de A
estraña estrela, a necesidade de
loitar contra aquela vertixe de
mortes e reaparicións incontro-
lábeis nun discurso demorado.
De feito, a vida como abismo, a
imposibilidade de controlar a
vida, é unha das columnas basi-
lares de obra de Xabier López
López e a que mellor o identifi-
ca, xa desde aquel Doutor Deus
(1999). “O fracaso é a auténtica
moeda común da humanidade”
conclúe, nesta novela (120).

Cando Paulo Barreiro ten
que deixar a súa morada, debe,
agora si, readaptarse á vida. A
novela parece acubillarse á

sombra dos discursos de ini-
ciación. Mais trátase dunha vi-
razón condicionada polo feito
de que o protagonista lembra
os coñecementos adquiridos
antes da transformación. Deste
xeito, a verdadeira finalidade
do relato consiste en expoñer
como os ambientes marxinais
tratan os cativos. Evidente-
mente, despois do dito, a proxi-
midade da novela picaresca é
grande, e nada casual senón ló-

xica consecuencia. Porén esta
verdadeira finalidade, o trato á
infancia, non se vai restrinxir a
estes capítulos senón que se-
guirá será sendo o seu norte un-
ha vez que Paulo logre deixar
atrás as miserias e violencias
do Buxías. Porque no orfanato,
e posteriormente e mellor de
ver, na casa de don Witoldo, o
único que cambia son as cir-
cunstancias ambientais que  ro-
dean a Paulo, aquela frialdade

violenta deixa paso a outra
frialdade mellor vestida, de tra-
to amábel e ceremonioso mais
tamén distante, onde o amor se
dá por suposto sen que efecti-
vamente se manifeste.

Paulo Barreiro cumpre o re-
quisito que o autor lle esixe para
novelar a súa vida, é capaz de ver
a vida como testemuña e prota-
gonista, para así analizala. Porén,
sobre a vida dos mortais proxéc-
tase a vida inmortal das liñas ne-
gras sobre papel, que tamén é vi-
da e, agora, dunha influencia des-
mesurada como para permitir
que a novela enraíce na realidade
social, como para permitir que os
resultados da esculca do autor os
sinta actualizados o lector na rea-
lidade que o rodea. Agás un par
de referentes que sitúan o discur-
so  nos tempos de agora, do resto
o lector tenderá a imaxinar que
os acontecementos transcorren
nunha sociedade indeterminada
que ten parecidos con moitas que
pertencen ao ámbito da historia
literaria. Iso provoca que a análi-
se social fique restrinxida, moi
no ar, sen afondar máis do que se
fixera en A estraña estrela. Non é
que as personaxes estean pouco
ou mal configuradas, nin moito
menos, Xabier López crea perso-
nalidades ricas, que son a autén-
tica armazón da novela (o violen-
to Buxías, a frialdade de Isabel, a
melancolía do Dr. Pereira...),
mais que por outra banda están
moi apegadas a unha orixe ca-
ricaturesca que o narrador non
refuga porque lle é útil na carac-
terización 

O lector topará tamén  algun-
has cousas que cuestionan a ve-
rosemellanza da historia. Por
exemplo, que o neno Paulo axei-
te a roupa ás súas novas dimen-
sións é lóxico, mais tamén debe-
ría contarse porque non o fai co
calzado. Iso referido á primeira
parte, á parte chamemos, picares-
ca. Porque na segunda, na das
grandes esperanzas, tampouco
resulta fácil de entender que a ca-
sa de Witoldo funcione como un-
ha máquina de reloxaría tendo en
conta o pouco que Madeleine, a
súa dona, se ocupa dela. Fóra dis-
to, o narrador, de dicir elegante,
coidado, está moi atento á descri-
ción de personaxes, ambientes,
emocións e sensacións, mais o
discurso peca de certa lentitude
dando a impresión de que, que-
rendo atender a moitas cousas
(análise sicolóxica, sociolóxica,
recuperación e anovación da
picaresca, non refugar a transpa-
rencia en canto ás fontes e débe-
das), non controlou suficiente-
mente nin ritmo nin as conse-
cuencias de tantas atencións, de
tantas, finalmente, máscaras.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Anacos
de realidade
Palabras liberadas. Microrre-
latos para una pedagogía de la
deliberación, de Gonzalo Reo-
mero Izarra, é un
percorrido a
medias litera-
rio a medias
sociolóxico
sobre a
realidade cotiá
dos apartados
da sociedade,
dos que teñen
todas as de per-
der no mundo
actual. O autor
preparou estes textos como
xeito de explicar a situación
dos desfavorecidos no ámbito
escolar. Edita Laertes.♦

Clásico
do feminismo
Talasa reedita, 20 anos despois,
o clásico feminista ¿Qué quie-
ren las mujeres?, de Luise
Eichenbaum e
Susie Orbach.
A través de di-
ferentes
estudios socio-
lóxicos, as au-
toras reparan
na educación
feminina e en
como se
relacionan en
aspectos
fundamentais tendo demasiado
presente a dependencia.♦

Evanxélicos
galegos
Foi durante o século XIX que se
empezou a implantar o
protestantismo en Galiza,
primeiro entre orixinarios
ingleses e
despois xa en
pequenas pero
duradeiras co-
munidades.
Este fenómeno
estúdano María
do Salvador
González
Raposo e Bieito
González Rapo-
so en Liberdade
relixiosa e asen-
tametno dos protestantes en Ga-
liza, que agora edita Galaxia.♦

A nova China
Xulio Ríos publica Mercado y
control en China. La transición
hacia un nuevo sistema, libro
editado por
Catarata na
súa ‘Serie
Asia’. O ana-
lista galego
pescuda nos
cambios
económicos e
políticos que
se viven no xi-
gante oriental e
as razóns do
Partido
Comunista Chinés para
introducir estruturas
propiamente capitalistas na últi-
ma gran potencia socialista.♦

O narrador,
de dicir
elegante,
está moi
atento á
descrición
de perso-
naxes,
ambientes e
sensacións,
mais o
discurso
peca
de certa
lentitude.

Picaresco xogo de máscaras
na procura de explicar a vida
como un neno

FFIICCCCIIÓÓNN
1. MADE IN GALIZA.
Sechu Sende.
Galaxia.

2. BENQUERIDA CATÁSTROFE.
Teresa Moure.
Xerais.

3. MARÍA DAS BATALLAS.
Alfredo Conde.
Galaxia.

4. A VIDA INTERIOR
DE MARTIN FROST.

Paul Auster.
Galaxia.

5. O CANTO DO MUECÍN.
Lois Diéguez.
A Nosa Terra.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. DE PROVINCIA A NACIÓN.       
Xusto G. Beramendi.
Xerais.

2. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.

3. EPISODIOS DE TERROR.
Gonzalo Amoedo & Roberto Gil.
Xerais.

4. O VOTO EMIGRANTE.
Anxo Luxilde.
Galaxia.

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

Tabela das letras

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña).
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Título: Efectos secundarios.
Creador: Xosé Cermeño.
Intérpretes: Isabel Blanco, Iolanda Muíños, 
Mónica Camaño, Manuel Millán, Josito Por-
to, Evaristo Calvo, Manuel Botana, Gloria 
Ferreiro, Rosa Álvarez, Sabela Hermida, Er-
nesto Chao e Xosé Touriñán.
Produce: CTV.
Emite: TVG, luns ás 22h.

Xosé Cermeño xa é historia da
televisión galega. A súa serie
“Pratos combinados” foi pio-
neira en moitos aspectos e dei-
xou unha fonda pegada, tan
profunda que aínda hoxe segue
a espertar admiración entre os
que a estrañan e irritación nos
que a detestaban.

“Efectos secundarios” repi-
te equipo e incluso algúns acto-
res (aínda que sen o peso espe-
cífico que tiñan na anterior se-
rie) mais fica claro que o mo-
delo que se quere seguir é ou-
tro. Se “Pratos” era unha sit-
com clásica, baseada nun cons-
tante conflito entre os bufóns
insensatos representados polo
Miriño e o cuñado e o racioci-
nio un tanto autoritario de Bal-
bina primeiro e Mónica des-
pois, en “Efectos” ese tirapuxa
só é unha parte do argumento.

O argumento é unha mestu-
ra entre unha comedia familiar,
con nai médica divorciada con
filla espelida e ex marido nuga-
llán e unha serie de gremio,
neste caso o persoal dun centro

de saúde. A acción transcorre
no propio centro e tamén na ca-
sa da protagonista (Isabel
Blanco, a doutora Sampaio) e
na perfumería de súa irmá.
Ademais grávase en exteriores.

A serie busca ser unha come-
dia pero a suposta graza está nos
xogos de palabras, na retranca,
no diálogo, non nos argumentos.
Cada capítulo formula dúas ou
tres historias, pero ningunha é
realmente cómica. É máis, o úni-
co personaxe realmente pavero é
o que interpreta Manuel Millán,
o ex marido buscavidas que pro-
cura mil maneiras de gañar di-
ñeiro sen traballar. O actor coru-
ñés fai críbel o personaxe e in-
cluso fai rir, a pesar de se ver ro-

deado de actores máis ben secos,
cando non incríbeis. O exemplo
máis claro é Isabel Blanco. Pou-
co mellorou a actriz des que fa-
cía de viúva de vivos en “Mare-
as vivas”. Trabúcase moitas ve-
ces na dicción, dálle demasiada
gravidade ás súas palabras e é in-
capaz de axeitarse ao rexistro de
cada conversa.

O amplo elenco de actores
tampouco é un punto favorábel
para denotar o sentido cómico
da serie. Como en todas as se-
ries galegas até a data, os diálo-
gos teñen moita palla, polo que
pasan desapercibidas as frases
brillantes. Se a iso lles suma-
mos personaxes planos e po-
bres tramas médicas, semella

obvio que cumpriría unha pro-
funda reforma para que sobre-
viva alén da primeira tempada.

Até o momento, a serie non
conseguiu cativar o público. Na
emisión do 1 de outubro conse-
guiu unha audiencia do 11 por
cento (os luns as canles estatais te-
ñen pratos for-
tes ,  caso de
“CSI Miami”
ou “Mira quien
baila”), prose-
guindo a liña en
descenso que
mantén desde a
súa estrea.

Como nota
curiosa, o re-
torno de Er-
nesto Chao á
TVG supón un
radical cambio
a respecto do
Miro Pereira
de “Pratos”. O
doutor Gonza-
lo Campos é
culto, refinado,
ten bastantes
cartos e unha
voz grave e un
pouco engolada. Boa oportuni-
dade para que o veterano actor
lle borre á audiencia aquela ima-
xe de paspán esfolacastañas que
o fixo famoso en toda Galiza.♦

C. LORENZO

A graza
está nos
xogos
de palabras,
na retranca,
no diálogo,
non nos
argumentos.
Cada
capítulo
formula
dúas
ou tres
historias,
pero
ningunha é
realmente
cómica.

Boletín Galego
de Literatura
Nº 35. 1º semestre 2006
Dirixe: Anxo Tarrio.
Edita: Universidade de Santiago.

A publicación inclúe  diferen-
tes estudos sobre o cómic ibé-
rico, da man de Juan Casas,
Breixo Harguindey, Germán
Hermida,
Ana Meri-
no, Álvaro
Pons, Iratxe
Retolaza,
Marie
Manuelle
Silva, Rui
Malheiro,
Henrique To-
rreiro e
Rubén
Varillas. Analízanse temas so-
bre a historia desta arte, o esta-
do actual dos tebeos en Portu-
gal e Euskadi e os estilos pre-
dominantes. Tamén se inclúen
cómics de Xaime Asensi, Ma-
nuel Cráneo, Kiko Dasilva e
José Carlos Fernandes.
Antonio Gil e Xaime Asensi
manteñen unha conversa cos
debuxantes Paco Camarasa e
Miguelanxo Prado.♦

Esculca
Nº 18. Ano 2007. 

Vítor Vaqueiro escribe sobre a
credibilidade fotográfica
explicando a relación entre a
imaxe que capta
unha
cámara e o
mundo que
representa,
alertando
sobre os pe-
rigos de
concederlles
ás fotos un
excesivo pe-
so na
información. Elvira Landín re-
para nas características do ca-
samento polo rito xitano. Ade-
mais, unha presada de
informacións sobre dereitos e
liberdades, temas que trata po-
lo xeral este observatorio.♦

Imagen &
Comunicación
Nº 90. Xullo 2007.
Dirixe: Uxío Fernández.
Edita: Noroeste de I&C.

A revista analiza con
profundidade e prolixamente
todas as noticias relacionadas
co audiovisual e a publicidade
datadas en Galiza e Asturias.
Presentación de novidades,
novas con-
tratacións,
concursos
(tales como
o de carteis
polo Día das
Letras
Galegas), ex-
posicións,
cursos,
coproducións,
programas te-
levisivos, iniciativas culturais
(como o nacemento do Foro
Galego do Audiovisual) e
demais notas de actualidade
sobre estes sectores.♦

Neste ano de efemérides, ademais do cente-
nario da fundación d’A Nosa Terra, celebra-
mos tamén os trinta anos da publicación dun
disco histórico na nosa música, Fonte do
Araño (Zafiro/Novola, 1977), ópera prima
do Emilio Cao, que contou  para a súa gra-
vación coa concorrencia doutros músicos
que nesta breve historia da nosa música folk
mostrarían posteriormente en diversas for-
macións a súa cualidade artística, caso de
Xoán Piñón –Doa– ou Antón Seoane e Xo-
sé V. Ferreirós –Milladoiro–. Na súa  condi-
ción de cantor, compositor e harpista, Emi-
lio Cao deulle un primeiro pulo á que cecais
sexa hoxe en día a manifestación musical
máis asentada no noso País, verbo da madu-
rez alcanzada no curso destes trinta anos.

Posteriormente, a comezos de 1990,
este periódico reproducía unhas declara-
cións do entón incipiente instrumentista
Carlos Núñez, que na súa condición de
integrante do efémero grupo Extramundi
–anticipo do posterior Matto Congrio–,
avaliaba desta forma o panorama das mú-
sicas de raíz: “(…) o noso é un dos xéne-
ros máis abertos; a menudo son pezas tra-
dicionais cociñadas, e nesa elaboración ca-
ben moitas cousas” (ANT nº 421-
22/2/90). Abofé que o músico vigués anti-
cipouse no tempo ao que xermolaría du-
rante a década dos anos noventa: cantida-
de de propostas diferenciadas entre sí, que

únicamente terían no acervo tradicional o
seu punto de partida. E así, hoxe en día, me-
tidos xa de cheo no século XXI, podemos
preguntarnos, que xungue a individualida-
des e colectivos coma Milladoiro, Berro-
güetto, Mercedes Peón ou Nordestinas? To-
dos/as parten da tradición,
mais a raíz que lles fornece
de repertorio non é  máis que
o cerne do seu traballo crea-
tivo, para posteriormente de-
senvolver cadanseu estilo.

Eis a nosa riqueza, e na
súa diversidade intervén
tanto ou máis a creativida-
de dos distintos nomes pro-
pios cá seiva ancestral
herdada dos nosos devan-
ceiros. Cando a árbore so-
nora está completada na
súa totalidade, xorde a for-
mación paradigmática da
Orquestra solk SonDeSeu, que concita a
concurrencia de máis de trinta persoas, de-
bidamente harmonizados por sabios e vete-
ranos músicos, que son quen de reconducir
un discurso sonoro lúdico cara un racional
deseño das distintas familias instrumentais,
presentes en tan espectacular agrupación.
Amáis de tocar co sentimento,  cómpre  fa-
celo co intelecto, opción abondo consolida-
da desde hai ben tempo, pero especialmen-

te meritoria en tan concurrido colectivo.
Definitivamente, a nosa música de raíz

alcanza tal sorte de mestizaxe, que a súa rea-
lidade actual pode satisfacer os gustos do pú-
blico máis diverso. Abonda con reparar cada
ano na convocatoria dos premios Opinión de

música folk, que o xornal co-
ruñés de idéntico nome ten a
ben artellar, para decatarse da
unanimidade ás veces, outras
da discrepancia, establecida
entre os distintos membros
do xurado, que votamos se-
gundo un criterio individual-
colectivo, en función das di-
ferentes opinións manifesta-
das sobre o editado anual-
mente en base á convencional
denominación de música folk
galega. Eis sen dúbida o me-
llor referente actual do bulin-
te panorama desta sorte de

manifestación cultural, opinar a respeito da
raíz e as pónlas da nosa árbore sonora. Cal
dos dous componentes é o sobranceiro é un-
ha cuestión difícil de avaliar. O certo é que
dunha composición de seu limitada pode ma-
durar un tema esplendoroso, ou tal vez que o
noso pouso étnico deveña nunha vulgaridade
do máis rexeitábel. Todo depende do artesán
que asuma ou non o reto de elevar o popular
á categoría estética.♦

Unha comedia con poucos cómicos
Efectos secundarios perde espectadores cada semana

Folk galego, a árbore e as ponlas
XOÁN MANUEL ESTÉVEZ

Emilio Cao.



Como se sente un escritor ao
recibir un premio que outor-
gan os lectores e non un xu-
rado especializado?

Este é un premio único, non
coñezo outro en ningunha parte
do mundo que implique a tanta
xente nas deliberacións. É o so-
ño de todo escritor, deixar satis-
feitos aos expertos, aos críticos,
e ao mesmo tempo, aos lectores

O obxectivo deste premio é,
dalgún xeito, afondar na iden-
tidade europea. Cre vostede
que a literatura é pioneira nes-
ta tarefa de construír o senti-
mento da “europeidade”?

Na actualidade, o que si ob-
servo é que hai unha gran dis-
tancia entre a maneira en que
entenden a literatura os escrito-
res dos paises anglosaxóns e os
europeos do continente. Por su-
posto, Inglaterra forma parte de
Europa e os temas que nos pre-
ocupan están máis preto dos que
ocupan os europeos que dos que
preocupan aos americanos. Pero
teño a sensación de que a nove-
la que facemos os anglosaxóns
tende a ser máis “anticuada” en
canto que aínda pretendemos
contar unha historia na acepción
máis clásica do termo. As nove-
las continentais, pola contra,
dende a II Guerra Mundial, ten-
den máis á brillantez formal, a
interrogarse sobre a natureza da
propia novela, da narración.

Non embargante, no seu
traballo e quen de harmoni-
zar moi ben esas dúas tenden-
cias. Por unha banda, a na-
rración tradicional, case da
estirpe de Henry James; pola
outra, unha experimentación
formal –chamémola postmo-
derna– no desenvolvemento
do relato. É algo que se dá xa
dende a súa primeira novela,
A pale view on the hills. 

Si, teño a convicción de que é
necesario arriscar, de que un dos
maiores perigos para un escritor
é repetirse a si mesmo. Sempre
trato de experimentar, de interro-
garme sobre unha determinada
técnica, pero sen perder de vista
nunca se servirá mellor ao obxec-
tivo de contar a historia, se se
adapta ben ao proxecto particular
no que estea traballando. Para es-
cribir determinado tipo de libros
é necesario expoñerse, mentres
que para escribir outros hai que
resistir a tentación de probar cou-
sas raras. O fundamental para
min sempre é como conseguir
que a historia conecte co lector,
como chegar a el e implicalo
emocional e intelectualmente.

Nese terreo, é moi intere-
sante o uso que vostede fai da
memoria. Case todas as súas
novelas están narradas a través
dun personaxe que lembra o
seu pasado, e iso dá pé a unha
reflexión sobre a importancia
da memoria na construción da
identidade. Pero penso que, por
outra banda, tamén utiliza a
memoria como un recurso lite-
rario que lle permite crear ese
clima vago, impreciso, moi pro-
picio para xogar na fronteira
entre a verdade e o engano, en-
tre o que os personaxes din que
pasou e o que realmente pasou. 

Cando comecei a escribir, xa
hai máis de vintecinco anos, es-
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Kazuo Ishiguro
‘Sempre teño o sensación de que

algo estraño vai acontecer’

MANUEL XESTOSO

Kazuo Ishiguro estivo en Compostela para recoller o Premio de Novela Europea Ca-
sino de Santiago, que obtivo pola súa última novela Non me deixes nunca, publica-
da por Galaxia. Aproveitamos para falar con el sobre algunhas claves da súa obra.

A
.G

.N
.

Continúa na páxina seguinte



taba interesado na memoria en si
mesma. Mais a medida que fun
avanzando na miña traxectoria,
comecei a decatarme de que a
partir de aí, como ben dis, podia
desenvolver unha técnica que
me posibilitaba intervir decisiva-
mente na narración, ir modulan-
do o desenvolvemento da trama.
Contar os sucesos da vida dos
personaxes dende o punto de
vista de quen lembra o seu pasa-
do permíteme traballar igual que
un artista plástico elabora unha
collage, romper co desenvolve-
mento lineal da intriga e conse-
guir un efecto moi particular so-
bre o lector porque lle presento
xuntos elementos diferentes, con
texturas e intensidades moi dis-
tintas. Por outra banda, ese efec-
to de vaguidade tamén vén dado
porque, cando recordamos, nun-
ca estamos realmente seguros de
que a nosa memoria non nos en-
gana. E contando a historia a tra-
vés das lembranzas das persona-
xes, o lector desconfía do que lle
están a dicir, o narrado sempre
queda baixo sospeita. 

O cal ten implicacións po-
líticas: nas súas novelas sem-
pre existe, alén da descrición
das relacións emocionais en-

tre personaxes e as destes co
seu pasado, un elemento máis
amplo, que os engloba e que
escapa ao seu control.

Interésame moito a relación
que existe entre os grandes
acontecementos que cambian a
historia e o mundo no que vivi-
mos inmersos a
cotío. Cómo a
nosa vida cotiá
nos impide ver o
que ocorre a
grande escala,
aínda que estea a
suceder dediante
nosa, embebidos
como estamos no
noso pequeno
mundo. 

Como en
The Remains of
the day.

Si, é un bo
exemplo. E ta-
mén de cómo, ao
mesmo tempo, buscamos un
certo decoro, cómo tratamos de
cambiar o noso destino, o noso
fado, dándolle un significado a
esa vida que transcorre allea ás
mudanzas históricas, tratando
de entender onde encaixamos
no plano xeral. Os meus perso-
naxes, nun sentido práctico,

non conseguen cambiar a súa
sorte, mudar o mundo no que
viven. Pero si que teñen éxito
comprendendo cal é o lugar que
ocupan nesa gran trama.

E como se articula esa re-
lación entre os grandes cam-
bios sociais e a vida interior

dos personaxes? 
Desconfío das

novelas que tentan
reflectir de manei-
ra unívoca cómo
os grandes cam-
bios sociais inflú-
en na vidas das
persoas ou ao re-
vés. As relacións
son máis compli-
cadas. Cando se
dan cambios so-
ciais de certa rele-
vancia os indivi-
duos séntense des-
protexidos e, até
certo punto, orfos.

Daquela, buscan puntos de
apoio. Trato de centrarme nunha
personaxe e analizar como al-
gunhas cousas suceden porque
determinadas persoas –que non
son moralmente extraordinarias,
pero que tampouco son moral-
mente execrábeis– acaban con-
verténdose, moitas veces sen sa-

belo, en axentes desa trama mei-
rande que os envolve. Do impe-
rialismo, por exemplo.

Di que, ante os grandes
cambios, nos sentimos orfos.
Quizais por iso a orfandade –ou
unha especial visión simbólica
da orfandade– é tan importan-
te nas súas novelas, especial-
mente en Non me deixes nunca
e When We Were Orphans?

Quizais. Porque cando exa-
minas xente que medrou sen
pais, decátaste mellor de como
buscan compensar nas súas re-
lacións cos demais as carencias
que resultan desa orfandade.
Dende este punto de vista, Non
me deixes nunca si é unha ex-
ploración de como procuramos
nos que nos arrodean, nas no-
sas relacións sociais, unha cer-
ta seguridade que nos protexa.

Protección ante qué? Dí-
goo porque lendo as súas no-
velas un sempre ten a sensa-
ción de que vai acontecer algo
perverso. Pode ter iso tamén
unha lectura política –descon-
fiamos do que nos están a con-
tar– ou é simplemente unha
metáfora da morte? 

O que ocorre é que, en cer-
to sentido, eu comparto ese
sentimento, sempre, na vida, de

que algo estraño vai acontecer,
sempre me sinto un pouco co-
ma nunha película de Hitch-
cock. Esa sensación é moi for-
te en Non me deixes nunca, e
moitos lectores dixéronme que
entenderan mellor a novela
nunha segunda lectura, cando
esa impresión está xa desesti-
mada, cando xa saben que non
vai ocorrer catástrofe ningun-
ha. Escribir é coma cociñar e
quizais nesta novela se me foi
un pouco a man con ese ingre-
dente (risas).

E como enfronta o tema
da memoria en tanto que dis-
curso identitario? Como, se
non podemos fiarnos dos no-
sos recordos, podemos che-
gar a saber quen somos?

É un tema delicado porque se
mesturan dúas dimensións, a per-
soal e a social. Individualmente,
moitas veces é preciso o esquece-
mento para poder seguir adiante,
para seguir vivindo. Pero cando
iso o aplicamos a unha sociedade
as cousas non son tan sinxelas.
Hai que ter en conta que todo es-
quecemento é, dalgunha manei-
ra, unha ocultación. E unha so-
ciedade debe enfrontarse cos mo-
tivos reais que subxacen baixo
esa vontade de esquecer, pregun-
tarse pola orixe da ocultación.

Non me deixes nunca en-
márcase a finais do século XX,
nunha Inglaterra moi coñeci-
da, case arquetípica. Mais ao
mesmo tempo contén elemen-
tos de distopía, de ciencia fic-
ción, que a fan moi inquietante.
Non embargante, penso que o
máis perturbador, o elemento
máis orwelliano da novela, é a
ausencia de rebeldía que amo-
san eses mozos abocados a un
destino horríbel. É esa a súa vi-
sión da condición humana? 

Si, hai que velo así. Dende o
principio sabía que non quería
escribir unha novela sobre clons
que se rebelan contra os opreso-
res –algo tipo Blade Runner, ou
algo dese estilo. Quería que os
meus clons respondesen do
mesmo xeito que nós responde-
mos ao noso destino. E neste ca-
so non estou suxerindo que se-
xamos sempre tan pasivos ante
os acontecementos, pero si é
certo que o noso fado inescuxá-
bel é envellecer e morrer e sabe-
mos que non hai escapatoria a
iso. A única forma que temos de
rebelarnos ante este feito é bus-
car o modo de ser recordados ou
refuxiarnos na relixión, crer nal-
gun tipo de vida despois da mor-
te. Ou ben tratar de levar a cabo
algun proxecto, perseguir algun
soño que nos outorgue a ilusión
de que se pode atrasar o mo-
mento fatal. Quería que a súa re-
belión se exercese no sentido de
poder culminar ese soño.

En certo modo as súas no-
velas sempre falan de como
convivir co sufrimento, co mal. 

Non necesariamente co
mal, senón co feito de non po-
dermos controlar o mundo que
nos arrodea. De que somos de-
masiado pequenos para avaliar
de que maneira as nosas ac-
cións inflúen no mundo, inde-
pendentemente das intencións
que as animen. E como face-
mos para seguir vivindo coa
conciencia deste feito.♦
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Vén da páxina anterior

M.X.
Nado en Nagasaki en 1956, a fa-
milia de Ishiguro estableceuse no
Reino Unido cando el só tiña seis
anos. Quizais por iso, o seu com-
portamento ante a vaga de xorna-
listas e lectores que o abordan é
unha perfecta mestura de pacien-
cia oriental e impecabeis modais
británicos. Non embargante, can-
do remata cos seus compromisos
protocolarios, Kazuo Ishiguro
descóbrese como unha persoa
afábel, próxima aos seus interlo-
cutores, cun gran sentido do hu-
mor. A delicadeza que respiran
os seus libros é a mesma que
emana da súa persoa: tanta, que
un está a piques de esquecer que
se atopa en presenza dun autor
traducido a máis de trinta linguas
e que recibiu os principais pre-
mios literarios do seu país, in-
cluído o prestixioso Booker. 

Fala con paixón das súas lec-
turas de mocidade e afirma que
as súas grandes influencias foron
os grandes novelistas do século
XIX: cita entre todos eles, coma
un achádego revelador, a Dos-
toievski. Talvez de aí procede o
seu interese polas escuras rela-
cións que o ben estabelece co
mal? “Talvez”, responde laconi-
camente cun enorme sorriso na
cara. Non obstante amosa unha
grande curiosidade por todo o
que se está a escribir na actuali-
dade. Pregunta con interese pola
literatura galega e láiase do redu-
cido número de traducións que
se publican agora mesmo no Rei-
no Unido. “Este premio ten para
min o valor engadido de ver a
novela publicada en galego. A ta-
refa dos escritores –e dos lecto-
res– é dialogar co que se está a
facer noutras latitudes, pero sen

perder nunca de vista as raíces, a
tradición na que un está inserido,
que debe ser o centro da escrita.
É moi importante manter viva a
diversidade cultural de Europa.”

A novela premiada, Non me
deixes nunca vai ser levada ao ci-
ne, aínda que el non participou
na escrita do guión. “Non me
gustaría ter que escribir guións
baseados nas miñas propias no-
velas.” Aínda así, as súas incur-
sións neste mundo semellan ter
sido moi gratificantes e fala con
emoción do seu labor con James
Ivory e, sobre todo, do filme que
realizou hai poucos anos co di-

rector Guy Maddin, The saddest
music in the world, unha pelícu-
la canadiana independente de or-
zamento baixo que “supuxo un
novo xeito de traballar para a
gran pantalla. Unha experiencia
moi orixinal coa que acadamos
un gran resultado, malia as limi-
tacións económicas”. 

Ve con preocupación o futuro
da industria editorial, sobre o que
plana a sombra dunha mercanti-
lización non coñecida até o de
agora. “Até certo punto, hai sín-
tomas de que a industria do libro
vai polo mesmo camiño que a do
cine. Existen grandes grupos edi-

toriais que ateigan a distribución,
os trinques das librarías, e que
deixan moi pouco espazo para as
editoriais independentes. Polo de
agora están fracasando en impo-
ñer un produto estandarizado,
como xa ocorre no cinema. O
mundo da literatura é máis com-
plicado e difícil de reducir a fór-
mulas. Mais non hai dúbida de
que ese é o obxectivo desas gran-
des empresas: mergullarnos nun-
ha cultura monótona e uniforme
que non dea cabida ás voces ori-
xinais. Vivimos baixo a constan-
te ameaza dunha americaniza-
ción da cultura”.♦

‘A tradición debe ser o centro da escrita’

Un momento do acto de entrega do premio de Novela Europea Casino de Santiago.                                                         A . G . N .

‘Somos
demasiado
pequenos
para avaliar
de que maneira
as nosas accións
inflúen no mundo”



Título: El Lusitania Jazz Machine.
Lugar: Teatro de Vila Real (Portugal).
Data: 22 de setembro. IV Festival Interna-
cional Douro Jazz.

Rematando o mes de setembro,
celebrouse no teatro de Vila
Real, cidade próxima coa Gali-
za ourensán, o IV Festival In-
ternacional Douro Jazz cun
cartaz excelente de grupos e
solistas de variados estilos e
procedencias e unha programa-
ción complementar con activi-
dades de “workshop”, lanza-
mento do libro
d e  p o e m a s
“Terra sem co-
roa” –que ben
soa–, do poeta
M a n u e l  d e
Freitas e aínda
o lanzamento
do viño “Dou-
ro Jazz”.

O engado
principal que
nos levou a
asistir a este
acontecimento
foi a presenza
do grupo El
Lusitania Jazz
Machine ,  de
quen tiñamos referencias polo
seu interesante CD “MiIlho
verde” e do que forman parte o
pianista e director do grupo Ja-
vier Arroyo e o saxofonista
americano Paul Stocker, aos
que xa tivemos ocasión de ad-
mirar como dúo no Festigal-
2006 de Compostela.

Viño e jazz? Pois si, e que
ben se lle aquela esa feliz

combinación, precisamente ás
beiras do Douro e que os or-
ganizadores tiveron a xenial
idea de denominar “Jazz em
época de vindimas”, “resulta-
do da ligação estabelecida
desde 2004 entre o Festival
Internacional Douro Jazz e a
região demarcada mais antiga
do mundo”. Qué bom, música
e alegría, arte e convivio!

Até os mesmos Apolo e
Dionisos coas súas mañas se
abaixaron do Olimpo, transfor-
mados en Arroyo, Stocker e
compañía –xa se sabe a capaci-
dade de transformación dos

deuses gregos– e para comple-
tar esa festa dos sentidos, da
poesía e da solidariedade, en
que se convirte unha actuación
do El Lusitania Jazz Machine. 

E falando en músicas e en
temas, moitos deles cantados,
queremos salientar o interesan-
tísimo e intencionado reperto-
rio baseado na experta e inspi-
rada combinación de fondas
raices populares, a creatividade
transfonteiriza e a improvisa-
ción máis jazzeira. 

A intencionalidade –non to-
marás o nome da música en
van– vai cara ao achegamento

das diferentes culturas musi-
cais, nomeadamente a castelán
e lusófona, “El curina” , que
nos lembrou o romance galego
de “O cura e a criada”, que lle
aprendimos a Lois Doce de
Ambosores hai ben de anos;
“Rosinha”, popular de Traz-
Os-Montes, ou africán en “Ny-
tilo”; rachando cancelas e fron-
teiras en “Um milho sem fron-
teiras”, tema instrumental ba-
seado no “Milho verde”, popu-
larizado polo bencaro José
Afonso; a solidariedade e o in-
ternacionalismo de clase con
“El pozo de María Luisa” , adi-

cada aos mineiros; “Me matan
si no trabajo” de N. Guillén /
Daniel Viglietti, “I remember
Dollar Brand”, adicado a Ami-
na Lawal e mulleres maltrata-
das e en contra da barreira se-
xista ou “Nomali” (Sudáfrica),
unha denuncia dos poderosos
que menten. 

A este contido temático,
formal, danlle azos e “duen-
de” os competentes e magnífi-
cos músicos que integran El
Lusitania Jazz Machine e que,
baixo a dirección magistral de
Javier Arroyo, piano,voz e
harmónica, nos ofereceron ex-
traordinarias versións e inspi-
radas composicións e impro-
visacións. Amáis do proprio
Javier e do asombroso Paul
Stocker aos saxos e flautas, o
grupo conta coa cantora
Ángela Muro, que nos regalou
coa súa voz da meirande cali-
dade tímbrica e expresiva e
cunha gran versatilidade nos
recursos vocais e emocionais
que lle permiten acadar con
moita solvencia e credibilida-
de a interpretación dos más
variados e complexos temas.
Beleza, Ángela. O francés
Pierrot Thary, sensacional ao
violoncelo, achegando vitali-
dade, dominio e expresión
instrumental. Completan este
formidable grupo cacereño-
internacional Guillermo Mo-
rente ao contrabaixo e Julio
Pérez á batería e percusión,
formando unha sección rítmi-
ca conxuntada e merecente.♦

XICO PEÑA VILLAR
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Até
os mesmos
Apolo e
Dionisos
coas súas
mañas se
abaixaron
do Olimpo,
transfor-
mados
en Arroyo,
Stocker e
compañía.

Javier Arroyo, Paul Stocker e compañía.

M.O.
A célebre familia creada por
Pepe Carreiro, da editorial A
Nosa Terra, retorna a Portu-
gal da man da Editorial La-
vores. Tralo aval do éxito da
primeira tirada, os editores
do país veciño decidiron pu-
blicar toda a saga dos famo-
sos irmáns, que xa son reco-
ñecidos pola meirande parte
das crianzas portuguesas. 

Os nenos portugueses van po-
der compartir unha nova afec-
ción cos rapaces galegos, xa
que as librarías e as tendas das
grandes superficies do país lu-
so contan co total da colec-
ción dos alí chamados Boche-
chas. A primeira tirada das
historias de Carlos, Loli, Pili,
Braulio, Sonia, Tatá e Chispa
gozou do favor dos cativos.
Trala boa acollida dos vinte e
catro primeiros títulos publi-
cados no 2004, a editorial La-
vores decidiu continuar a co-
lección, polo que os nenos
portugueses xa contan co
mesmo número de títulos que
os rapaces galegos.

A editorial Lavores, espe-

cializada na divulgación e na
publicación de revistas, foi a
encargada de publicar en por-
tugués a colección de A Nosa
Terra. Dende Valença até Fa-

ro, os portugueses teñen a po-
sibilidade de adquirir as
aventuras do prolífico Pepe
Carreiro por menos de cinco
euros.

Os títulos

As crianzas portuguesas apren-
derán a xogar e a divertirse cos
Bochechas. Co primeiro título

da colección, Os Bochechas
Dão Banho ao Cão aprenderon
a lavar as súas mascotas, pero
cos demais títulos verán cómo
os irmáns van ao cine, ao perru-
queiro, á piscina, ao circo ou a
un aniversario. Poderán compar-
tir a maxia, xogar no ordenador
e mesmo ás escondidas. Os máis
cativos terán a posibilidade de
experimentar por vez primeira a
sensación de medo e a perda dun
can da man da popular familia.

Os Bochechas e
os cativos galegos

Os personaxes de Carreiro pre-
séntanse en Portugal baixo o tí-
tulo de Os Bochechas, nome co
que era popularmente coñecido
Mario Soares, ex presidente da
república portuguesa. Algúns
dos nomes da familia mudaron
para seren adaptados ao portu-
gués. Aínda que Loli é Filipa,
Pili é Ana e Braulio é Paulo en
Portugal, os nenos galegos que
visitan o país veciño non deixan
de recoñecer no papel os seus
amigos, de aí que os Bochechas
portugueses tamén sexan com-
prados por rapaces galegos.♦

Os Bolechas volven a Portugal

Unha experiencia de viño e jazz
Música



O  próximo 15 de outubro The Ho-
mens publicará o seu terceiro tra -
ba llo, Tres, un á lbum editado por
Fa lca truada en forma to especia l
composto por un vinilo, un compac-
to e os temas en mp3 , dentro todo
dun mesmo produto de serie limita -
da . O  disco, que foi gravado du-
rante o mes de xullo nos estudios
Ultramarinos Costa Brava , de Santi
G arcía , un lugar polo que pasaron
grupos como Tokio Sex Destruction,
Charades e outras formacións da
escena a lterna tiva ca ta lá , confirma
a golpe de descarga de guitarra
pero tamén de sensibilidade meló-
dica que a proposta de The Ho-
mens se consolida e gana en ma -
durez e profesiona liz ación.

The Homens é un grupo de po-
wer pop, con toda a elasticidade
que permite esta etiqueta , formado
a fina is de 2004 por Xocas na ba-
tería , Roi no ba ixo e na voz e por
Martin Wu, guitarra e voz tamén.
Sa íron da C asa Xurásica de Com-
postela , o mesmo reduto crea tivo
que veu nacer bandas como Same-
sugas, Fame N eghra ou Street Figh-
ter. N acen xa coa filosofía de facer
power pop en ga lego, frivoliz ando
coas letras “porque no pop podes
cantar o que che pete”, e con re-
trousos cantábeis e ritmos ba ilábeis.

Mamaron do post-core de Hüs-
ker Dü ou Fugaz i e son uns namora-
dos da nova onda británica de fina is
dos setenta . E é que tanto Martin Wu
como Xocas proceden da escena

hardcore ga lega e Roi do garage,
que lles deixou un pouso de enerxía
que non disimulan nas súas can-
cións. “ Queríamos facer música con
melodía e má is ba ilábel pero que ti-
vese forza e marcha” explica Martin
Wu. “ N aquel momento, cada un no

seu estilo, facía propostas cargadas
de enerxía , e nese camiño segui-
mos”. Daqueles anos previos á for-
mación da banda , The Homens dé-
belle á escena hardcore o espírito
que posúe da autoxestión, o xeito de
afrontar os problemas que lle xorden
ao grupo, que ao ver do guitarrista
da banda é “má is san”. 

Tres vén preced ido de mo itas
horas de furgoneta , de moreas de
concertos por todo o pa ís e por dú-
as maquetas. A  prime ira  de las viu
a luz  de xe ito autoxestionado no
verán de 2 0 0 5 . Titulouse The Ho-
mens e estaba  cheo de retrousos
ba ilábe is. Despo is, xa  na  primave -
ra  do 2 0 0 6 sac aron á  rúa  o seu
segundo EP, má is pop , má is inten-
so e no que ás súas influencias sú-
manse grupos como Teenage Fan-
c lub , os Pixies e os Shins.

Ese ano, o 2006 , pódese dicir
que foi o ano de The Homens. O
seu traba llo foi escollido polos lec-
tores da revista dixita l especia liz a -
da Sonotone como un dos dez me-
llores ep do ano e o programa da

Radio G a lega e de Vieiros, A polo
hit!, que persegue co voto dos in-
ternautas proclamar a canción do
verán, seleccionou o seu tema San-
dra Dee entre as dez primeiras.

Cun repertorio positivo enla ta -
do neste novo disco, The Homens
agarda que tanto o 2007 como o
2008 suban o listón. A  xira de pre-
sentación do novo traba llo comez a -
rá en novembro deste ano e levara -
os a  botar de escenario en escena -
rio, facendo ao tempo sa ltar ao pú-
blico coa letra de temas como C a -
lamar, “prefiro sa ltar /  fa lar de sa l-
tar /  prefiro nadar e non pensar /
porque me cargas, me ma tas /  pre-
firo marchar sen avisar. /  M írame /
quero ser un ca lamar /  pasear po-
las mareas /  e saberche escapar /
pero estou para liz ado /  polas túas
ondas cerebra is. /  Es un foguete de
feira /  es un puto charla tán” .

As guitarras brincadeiras que
caracteriz an o estilo de The Ho-
mens fan no novo disco unha equi-
librada a lquimia con letras simpá ti-
cas que tanto recuncan no amor, no

ciclismo, na rabia ou en temas polí-
ticos. Adema is de C a lamar, Tres in-
clúe temas como Cen días, Mr. va i
ma l,  Monumentos,  M ira  por ti ,
O positora , Monte Moriah e Prende
o sol, que conforman un á lbum
má is elaborado e má is profesiona l.
O  que non muda é a lingua vehicu-
lar, que non é outra que o ga lego.
Como sina la o guitarrista da banda
“ a fortunadamente como empez a a
haber novas propostas que se des-
marcan das canles que foron habi-
tua is durante tempo na nosa músi-
ca , trá tase o tema con má is norma -
lidade . Existe xente para quen as
letras en ga lego supoñen xa de en-
trada rexeitamento, pero tamén ha i
outras para as que o idioma se pre-
senta como un reclamo” .

Descarga de balde

The Homens aposta adema is pola
descarga gra tuíta . Ao tempo que
nas tendas de discos se va i poder
mercar Tres, porque recoñecen que
“como o acceso á musica se demo-
cra tizou bastante a xente tende a
va lorar o obxecto” , a  través da súa
páxina web poderanse descargar
de ba lde os temas do novo traba -
llo, como xa aconteceu con todos
os anteriores. The Homens segue
así o ronsel doutros grupos do seu
mesmo espectro, que pon por dian-
te gañar adeptos que forrarse coa
venda de discos. “ Cremos na cultu-
ra libre” , comenta M artín Wu.♦Nº 1.283 ● Do 4 ao 10 de outubro do 2007 ● Ano XXX

M. BARROS

C amisetas de ra ias, panta lóns negros e corba tín escuro. Son tres: Xocas, Roi e M artin Wu. Chámanse The
Homens e xurdiron da escena underground compostelá en 2004 coa filosofía de facer power pop en ga le-
go. Agora sacan o seu terceiro disco armados de guitarras ruidosas pero tamén de sensibilidade melódica .
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Con máis compañías estranxeiras e
cun programa variado, que volve
dar cabida a espectáculos de rúa e
obradoiros, arrancou o pasado 1 de
outubro en Compostela o XII Fes-
tival Internacional de Títeres Gali-
creques, unha nova edición que
vén marcada polo peche da sala
Yago, espazo habitual da cita. Para
palialo, a organización puxo en
marcha unha carpa nos xardíns da
Alameda, que están a acoller ac-

tuacións como a da compañía Sur-
terráneo Teatro coa obra La gata
María, que se representará o xoves
4 a partir das 19 horas ou Los tres
cerditos, da compañía colombiana
Granito Cafecito, o venres 5 ás
18h. Este nova sala súmase así aos
escenarios do teatro Principal, dos
centros sociais e das rúas e prazas
da cidade que acollerán, en total,
preto de 40 actuacións.

Entre os máis de vinte grupos

participantes, por primeira vez
achégase ao Galicreques unha
compañía de Turquía, Cengiz
Özek Shadow Theatre, que repre-
sentará The magic tree, unha pe-
za nova e dinámica baseada en
obras dos séculos XVIII e XIX.
Nela tópanse detalles propios das
obras clásicas de Karagöz, o tea-
tro de sombras tradicional. A at-
mosfera da obra, que se centra
nos problemas dos tempos que

corren, está subliñada polo em-
prego de instrumentos como o
nareke e o def, propios deste tipo
de teatro tradicional. 

Por vez primeira tamén virá
de Sri Lanka o grupo Sri Anura
Puppet Society, capitaneado por
Nalin Gambary, que durante 50
minutos fará un percorrido pola
danzas tradicionais do seu país.
Tamén pasarán polos escenarios
composteláns do Galicreques o
particular Don Quixote da Com-
pañía Bambalina, de Valencia,
que bailará ao son da música ori-
xinal de Joan Cerveró na procura
da súa amada Dulcinea. A cita te-
rá lugar o venres 5 no Teatro
Principal ás 21 horas. Así como a
proposta que a compañía suíza
Sntuzza Oberhozer ofrece en O
bosque na maleta, na que unha
contadora de contos debe buscar
as árbores fuxidas do seu monte.

Escolares e
funcións para adultos

Ademais das funcións para esco-
lares, para quen o festival se des-
dobra cunha programación espe-
cífica nos concellos das
Mariñas, a XII edición
dos Galicreques contem-
pla no seu cartel o públi-
co adulto a través de es-
pectáculos moi diversos.
Un deles leva por título
Mestre Gepeto e será re-
presentado no Teatro
Principal pola compañía
portuguesa Marionetas,
Actores & Objectos o xo-
ves 4 ás 21 horas. Este
mesmo grupo porá en es-
cena, xa para todos os pú-
blicos, Dança comigo, o
seu espectáculo máis co-
ñecido, no que a través de
técnicas mixtas conta un-
ha historia sen palabras.

Outra das obras para
adultos é Mani d’Opera,
da compañía Claudio Ci-
nelli, que servirá ao tem-

po de clausura da edición. 
O festival quixo renderlle

homenaxe ao titiriteiro Pepe
Otal, falecido este verán, coa
posta en marcha na Praza do
Toural e na Alameda de Bulu-
bús, en total oito espectáculos
paralelos de 20 minutos cada un.
Dentro da homenaxe tamén se
proxectará no teatro Principal a
película Bulubús.

No que respecta as compañías
galegas cabe destacar o espectácu-
lo O calcetín amarelo, con música
en directo no que a perda dun cal-
cetín válelle á compañía Títeres
Cachirulo e Cuarteto de vento Ca-
ramuxo para crear unha aventura
imaxinativa que lle achegará aos
nenos as claves básicas da música.
O calcetín amarelo é un conto da
escritora María Dolores Rial Fer-
nández e conta coas composición
creadas por Susa Herrera. 

En galego falan tamén os
monicreques da obra Romances
de cego que cobran vida a través
da manipulación de Santi Prego
e María Xosé López, así como
O cego dos monifates a cargo da
compañía Seisdedos.♦
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Do Re Mi e, na fotografía da dereita, Big.

M.B.

Espectáculos con luvas, sombras chinesas, marioneta e actores conforman a
nova edición de Galicreques, o festival de monicreques que se está a desen-
volver en Compostela e que levará parte da súa programación ás Mariñas.  

GALICREQUES
de todo o mundo

unidos en
Santiago

Amílcar Cabral naceu en Bafatá (Guiné-
Bissau), no 1924 e foi asasinado pola PI-
DE en Conacri, no 1973. Fundador do
Partido Africano da Independência de
Guiné-Bissau e Cabo Verde, é considera-
do o fundador destes dous Estados africa-
nos. Cabral foi un destacado ideólogo do
nacionalismo africano e propulsor antico-
lonial dos cinco países africanos baixo do-
minación portuguesa. Foi tamén o estrate-
ga cuxa análise nunca ficou restrinxida a
un canon determinado ou a conceptos úni-
cos no contexto nacionalista, na loita de
clases e no papel que xogou nestes países
a pequena burguesía fronte ao fundamen-
talismo neocolonial. O seu nacionalismo
susténtase na argumentación sobre o pro-
ceso histórico particularizado en cada
contexto sen alterar ou manipular as di-
versas frecuencias, tanto no estudo de ca-
da espazo nacional como nos obxectivos
que merecen ser tratados en cada unha das
colonias en vías de liberación nacional.

No ámbito das teorizacións naciona-
listas, Cabral demostrou ser un dos pre-
cursores dun modelo de organización cu-
xa loita fundaméntase en determinadas
accións e actitudes aplicados dun modo
particular aos diversos contextos africa-
nos e non dun xeito estático e igualitario.

As condicións de cada xeografía africana
foi vista por Cabral dunha maneira diná-
mica e aplicándolle a cada necesidade un
proxecto diferente. Nesta teorización
deslexitimou o sistema colonial e a meto-

doloxía da imitación de modelos na-
cionalistas e revolucionarios que tenta-
ban outros símiles, considerando que os
contextos históricos e os procesos de
análise son dispares para combater cal-
quera sistema de opresión.

O problema nacional, na loita de libe-
ración nacional de Guiné-Bissau e Cabo
Verde, representou para Cabral compren-
der os principios dialécticos do proceso de
descolonización e a formación dunha serie
de condutos sobre a identidade nacional
que permitise acceder á autodeterminación
nacional. Nos seus escritos temos materia
suficiente para comprender que o principio
de autodeterminación ten en Cabral unha
particularidade orientadora que permite a
posibilidade dos movementos anticolo-
niais percibir que o nacionalismo debe ser
o motor fundamental na liquidación total
da opresión dunha nación por outra.

Por tanto, o nacionalismo revoluciona-
rio, para Cabral, era un motor indispensá-
bel de cambio capaz de normalizar varias
expresións verificadas no internacionalis-
mo proletario. Pois, neste apartado, Ca-
bral non tiña confusión entre o nacionalis-
mo e o internacionalismo. O seu proxecto
nacionalista non excluía o papel que podía
desempeñar o proletariado e a pequena

burguesía autóctona. Para el, o problema
nacional dentro da loita de clases repre-
sentaba a percepción dos principios dia-
lécticos do proceso de descolonización
desde unha obxectividade nacionalista.

Para Cabral, a conciencia nacional e a
de clase están unidas e o que pasa é que
este determinismo non ten sido demasia-
do explicado a través dunha análise mais
sociolóxica ca ideolóxica. Conciencia
nacional e identidade nacional concorren
en Cabral, e isto levou a certos estudosos
do ideólogo guineense a confundir am-
bos os conceptos co de africanidade, a
pesar de que Cabral xa matizara esplen-
didamente os diversos significados de
identidade nacional e africanidade.

Conciencia nacional, negritude e afri-
canidade están diversificados e concreta-
dos entre si, e pode que ocupen espazos
desiguais de orde filosófica e, noutro tipo
de cuestións, relativizan a dialéctica de
certos desequilibrios sociais e culturais
entre estas tres nocións. Non cabe dúbida
de que Cabral presidiu coa súa reflexión
analítica e o seu rigor intelectual a loita
de liberación nacional no contexto da lu-
sofonía africana e no que lles respecta a
outros países africanos que se identifica-
ron e aplicaron as súas teses.♦

ECOS LUSóFONOS
XOSÉ LOIS GARCÍA

Amílcar Cabral.

O nacionalismo de Amílcar Cabral



Nº 1.283 ● Do 4 ao 10 de outubro do 2007 ● Ano XXX

“Pagu tem uns olhos moles/ uns ol-
hos de fazer doer./ Bate-coco quan-
do passa./ Coração pega a bater./
Eh, Pagu, eh!/ Doi porque é bom
de fazer doer”. Así describiu o po-
eta Raul Bopp a Patrícia Galvão, a
quen bautizou co alcume de Pagu,
ao xuntar por erro o inexistente
apelido Goulart co nome de Patrí-
cia. Poeta, deseñadora, xornalista,
musa inspiradora da terceira xera-
ción do Modernismo, militante co-
munista, disidente desta mesma
política partidista, incentivadora da
cultura universal e muller precur-
sora. Todas son caras que compo-
ñen o rostro e a figura poliédrica da
Patrícia Rehder Galvão, a rapaza
nacida en São João da Boa Vista en
1910, que escandalizou a cidade de
São Paulo coas súas blusas trans-
parentes e co fume dos seus ciga-
rros fumados en plena rúa. Pero ta-
mén a mesma que traduciu ao bra-
sileiro autores contemporáneos co-
mo James Joyce, Arrabal, Eugène
Ionesco ou Octavio Paz, e que de-
senvolveu durante catro décadas a
súa traxectoria xornalística. 

Pagu converteuse en símbolo
da feminidade consciente e da in-
submisión ante estereotipos. Fixé-
ronse películas, pezas teatrais, ba-
llets e mesmo serviu para dar nome
a centros culturais, librerías e ten-
das de moda. Ao seu redor creouse

toda unha lenda, que en parte se
xustifica, e que acadou tinturas
máis humanas coa publicación da
longa carta autobiográfica, escrita
durante e despois da súa estancia
en prisión durante como inimiga
política número un da ditadura o
réxime de Gatúlio Vargas. Dirixida

ao seu compañeiro Geraldo Ferraz,
esta carta na que Pagú se ispe e re-
vela datos da súa biografía, dende
a súa vida sexual até as súas dis-
crepancias co partido comunista,
foi publicada sesenta anos despois
pola editorial Agir, por vontade do
seu fillo Geraldo Galvão Ferraz

baixo o título Paixão Pagu, a bio-
grafia precoce de Patrícia Galvão.

A biografía de Pagu causa
admiración entre lectores e estu-
dosos pola súa intensidade. 

Na adolescen-
cia xa chamou a
atención pola súas
personalidade for-
te. Poucos anos
máis tarde entra en
contacto, a través
do poeta Raul
Bopp, co grupo de
intelectuais que en-
cabezaron o move-
mento modernista
brasileiro. Nesa épo-
ca é cando ten o pri-
meiro contacto co
matrimonio Oswald
de Andrade e Tardila
do Amaral. Oswald
de Andrade liderou o
movemento antropofáxico ao lan-
zar o seu Manifesto Antropófago,
en 1928, no primeiro número da
revista creada para difundilo.
Pronto Patrícia Galvão pasou a
colaborar nesta publicación, pri-
meiramente cos seus deseños. A
relación entre Pagu e Oswald es-

treitase e desemboca nun embara-
zo non planeado. Nun intento de
gardar as aparencias, Oswald or-
ganiza un casamento postizo para

Pagu co pintor
Waldemar Be-
lisário, que lle
debía favores
persoais. Casa-
ron o 28 de se-
tembro de
1929 e ambos
os dous mar-
charon para
Santos de lúa
de mel. No
alto da serra
encontráron-
se con Os-
wald, que
segundo o
acordado,
agardábaos

para poñerse no lugar de Belisá-
rio, quen, unha vez acabada a far-
sa marcharía para São Paulo. O
matrimonio foi anulado en fe-
breiro de 1930. A unión oficial
entre Pagu e Oswald tivo lugar
un mes antes, no cemiterio que
albergaba os restos mortais da fa-
milia do escritor.♦

A loita contra o réxime de Getú-
lio Vargas, iniciada na década dos
30, cando  tan só tiña 21 anos, ta-
mén marcou a vida de Pagú. Foi
unha loita dura e tortuosa, na que
estivo presa en máis de vinte oca-
sións e na que a tortura estivo pre-
sente de xeito brutal. “Ela sempre
soñou con entregarse totalmente
até a aniquilación ao amor, a un-
ha causa, á vida e até a propia
morte”, afirma  Lúcia Maria Tei-
xeira, autora de Pagu. Livre na
imaginação, no espaço e no tem-
po. Ingresou moi nova no Partido
Comunista Brasileiro e fundou en
1931 O homen do povo, un xor-
nal panfletario, vangardista e con
boa dose de humor. Durante o seu
período como militante política,
Pagu participou das reivindica-
cións obreiras de São Paulo, e en
1931 acabou presa nos altercados
dunha folga de estibadores. In-

consciente do perigo, levantou o
cadáver dun estibador negro mor-
to pola policía, pedindo xustiza e
chegou a bater a un oficial. Pagu
converteuse así na primeira mu-
ller comunista presa na historia
do país, unha categoría que non
agradou ao partido. Como ela
mesma relatou na carta autobio-
gráfica “souben tamén que o meu
nome era coreado aos catro ven-
tos polos medios proletarios, o
que era pernicioso polo partido,
por tratarse dunha militante de
orixe pequeno burguesa”.

A súa relación co PCB foi
unha relación de amor-odio, con
entradas e saídas continuas.
Neste tempo, en 1933, Pagu es-
cribiu Parque industrial, a pri-
meira novela proletaria do país.
Por esixencias do partido a auto-
ra escondeu a súa identidade
baixo o pseudónimo de Mara

Lobo. O libro é unha novela ur-
bana que narra as pésimas con-
dicións nas que vivían as traba-
lladoras das industrias de São
Paulo. Marxinada pola crítica
durante anos, o libro foi reedita-
do en 2006, cun limiar de Geral-
do Galvão Ferraz, o fillo do seu
segundo matrimonio.

En decembro de 1933, por
mandato do partido, partiu cara
Rusia como correspondente es-
tranxeira dos xornais Diário de
noticias e Correio da Manhá. O
seu principal labor era compro-
bar in situ como os comunistas
estaba aplicando a ideoloxía que
ela tanto defendía. No traxecto
pasou por Estado Unidos, Xa-
pón e China. En Manchuria foi a
única xornalista latinoamericana
que presenciou a coroación do
emperador Pu-Yi. A raíz diso,
grazas a amizade trabada, obtivo

as primeiras sementes de soia
plantadas no Brasil. 

Quedou desencantada co
que topou en Rusia. Prendérona
en París e librouse dun consello
de guerra pola intervención do
embaixador Souza Dantas, que
conseguiu a súa repatriación.
No seu retorno a Brasil, acabou
presa despois do alzamento co-
munista de 1935. Permaneceu
na prisión dous anos e sufriu
torturas. A súa saída, desapeou-
se da causa comunista, casou
con Geraldo Ferraz, que sería o
seu compañeiro até a morte. 

A súa biografía continúana a
publicación de varias novelas po-
liciacas, columnas en xornais e
revistas, incursións no teatro e a
súas adscrición ao Partido Socia-
lista Brasileiro. As últimas páxi-
nas acreditan a súa morte en San-
tos o 12 de decembro de 1962.♦

Presa en máis de vinte ocasións

Pagu
M. BARROS

Xornalista, escritora, intelectual, militante comunista e musa do modernismo, Patrí-
cia Galvão Pagu escribiu en 1940 unha longa carta ao seu home, Geraldo Ferraz,
acabada de saír da última das 23 ocasións que estivo presa. Máis de sesenta anos des-
pois a editora Agir vén de publicar esta misiva autobiográfica baixo o título Paixão
Pagu, que causou sorpresa entre os lectores brasileiros. A militancia política, as pri-
sións, os amores, os acertos e os erros desta muller singular son revelados por un-
ha Pagu núa, declarada inimiga política número un da ditadura de Getúlio Vargas.

As irmás
Syderia e
Pagu nos
anos 20.
Á esquer-
da, Pagu
no 1929
e, abai-
xo, capa
do catá-
logo da
exposi-
ción da
Semana
de Arte
Moder-
na de
1922.
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Dentro do universo vitivinícola
os viños doces sempre tiveron
unha auréola especial polas súas
especiais características, desde
as máis evidentes, como son as
que apreciamos na súa degusta-
ción, até as súas peculiares con-
dicións de vendima e conse-
cuentemente de elaboración. Ta-
mén teñen asociada unha histo-
ria particular que se resume no
famoso dito, aplicado en con-
creto a un deles pero que se po-
de estender ao resto de viños
doces, “viño de reis, o rei dos
viños”, que nos vén dicindo a
debilidade que as cortes europe-
as sentían por algúns destes vi-
ños, por exemplo os tsares rusos
co Tokaj.

Viños que podían facer lon-
gas viaxes sen deteriorarse debi-
do á estabilidade microbiolóxica
proporcionada pola cantidade de
alcol e azucres. Por esta mesma
razón foron os primeiros viños
en seren embotellados.

Cando falamos ou escoita-
mos falar de viños doces, ou can-
do nos serven unha copa dun
destes, o noso cerebro predis-
ponse a recibir a través dos sen-
tidos unha serie de estímulos cla-
ramente definidos, sobre todo no
sentido do gusto (en boca), que
nos van falar de melosidade, un-
tuosidade, voluptuosidade, paso
de boca graxo e saboroso con

certas notas exóticas, sensacións
que á súa vez vense compensa-
das polo frescor que lles propor-
ciona a súa medida acidez e un
certo amargor final. 

Equilibrio entre a calidez e a
dozura do alcohol, potenciado
polos azucres residuais, e o fres-
cor  da súa xusta acidez e o pun-
to de amargor, cun resultado final
de harmonía, finura e elegancia.

Tamén sabemos que a vista
nos mostrará con toda segurida-
de unha cor amarela de eviden-
tes tons dourados e que no nariz
se  irán sucedendo os aromas da
crianza como as especias, a vai-
nilla, o caramelo, os froitos se-
cos, os aromas da froita madura
e a confitada, escarchada ou en
almíbar, o mel, o marmelo e os
aromas florais, todos eles xunto
ás características notas rancias e
de podredume que alguns destes
viños posúen como signo de
distinción  

Os azucres, que xunto ao al-
col producen a súa dozura, pro-
veñen exclusivamente do bago.
Os viños naturalmente doces son
aqueles nos que o seu grao alcó-
lico e a súa cantidade de azucres
e de acidez proveñen exclusiva-
mente da uva, polo tanto estes te-
ñen que ser especialmente ricos
en azucres. No caso dos viños
xenerosos e dos viños doces na-
turais, que non naturalmente do-

ces dos que estamos a falar, as
nominacións son máis que con-
fusas, unha parte do alcol é en-
gadida na adega.  

Pero como se consegue que
o bago concentre azucres e non
perda acidez? Basicamente,
agardando á súa sobremadura-
ción en condicions moi espe-
ciais. Non serve deixar os bagos
na cepa sen máis, esperando que
acumule estes compostos por-
que seguramente acabaremos
estragando a vendima ou acu-
mulando azucres e perdendo to-
da a acidez.  

A evaporación de parte da
auga do bago que fai aumentar a
concentración do resto de com-
poñentes, fundamentalmente
azucres e ácidos, acontece en
zonas xeoclimáticas determina-
das e non todos os anos. Nestas
zonas concretas a sobremadura-
ción do bago pode acontecer na
cepa ou fóra dela.

No primeiro caso, de sobre-
maduración na cepa, distingui-
mos as vendimas tardías, as lat-

tle harvest de calquera parte do
mundo, de Australia a Califor-
mia, pasando por varias zonas
europeas, un saco no que caben
desde viños excelsos a outros
máis comúns. Teño probado al-
gun australiano excelentisimo.

Os viños de podredume no-
bre, aqueles nos que o ataque do
fungo Botritis Cinerea en deter-
minadas condicions –nas que de-
ben sucederse durante varios
dias a humidade de mañanciña
xunto a un ambiente máis seco o
resto do dia–, orixina ademais
dun aspecto pouco atractivo do
bago unha concentración máxica
de compoñentes que despois
dunha laboriosa e delicada ven-
dima, nalgúns casos gran a gran,
efectuada en varios tries (quen-
das), de oito a nove, dan como
resultado un minúsculo rende-
mento, algo así coma un par de
copas por cepa, e moito choio.

Son os famosos e non em-
bargante marabillosos Sauter-
nes franceses, Tokaj húngaros,
os Gran Nobles de Alsacia, os

Beerenausles-Trockenbeere-
nauslese alemáns e outros me-
nos coñecidos. 

Tamén fican na cepa, até que
a temperatura baixe polo menos
aos 8 graos baixo cero, os bagos
que orixinarán os Eiswein ou
Icewine. A conxelación natural
do bago permite a extracción dos
compostos máis importantes.

A sobremaduración fóra da
cepa orixínase pola pasificación
dos bagos, nos climas máis se-
cos mediante o asoleo (ao aire
libre) como é o caso dos Pedro
Ximenez andaluces e, no noso
caso, e no dos Pasitos e Vin
Santo italianos, a pasificación
acontece a cuberto.

Estamos falando do Tostado
do Ribeiro, viño histórico feliz-
mente recuperado dende hai un
par de anos pola cooperativa do
ribeiro, á que se lle uniu unha
outra adega, e supoñemos que
dentro dalgunhas colleitas goza-
remos de máis mostras deste im-
presionante viño galego .

O Tostado é un viño que pro-
vén da pasificación natural a cu-
berto dos bagos das variedades
autorizadas no Ribeiro, funda-
mentalmente a Treixadura, du-
rante un mínimo de tres meses,
orixinando uns 300 gramos por
litro de azucres e unha posterior
crianza de seis meses en barrica
e tres en botella.♦

A Viñoteca

Viños naturalmente doces
ANTONIO PORTELA

A moura
Vexamos exemplos do mito: “O río Eume
nace no Xistral, na Fonte do Xistral, e
despois baixa e pasa onde o lugar do Re-
al. Alí houbo unha vila que un día quedou
asolagada. Un día que veu un trobón, un
diluvio e non parou de chover ata que
Veiga do Real quedou asolagada. Fíxose
un pozo fondísimo, o Pozo do Real. E din
que os habitantes quedaron alí, e que vi-
ven debaixo das augas. O caso é que alí
aparecen unhas señoras peiteándose, uns
encantos que a bo seguro eran desa vila. E
tiñan un cadelo, un cerrulo pequeno que
pillaba as ovellas dos que ían por alí e
mándabaas ao fondo do Pozo, sería para
alimentar aos habitantes, que sei eu.

”Unha bruxa, ou moura, e a súa filla,
residentes no castro cruzaban a pé o Mon-
te Pedrido. A mai ía fiando e levaba na ca-
beza unha gran rocha; a nena levaba na
cabeza unha ola con leite. Ó chegar á Pe-
na, a bruxa, ou moura, esvarou sobre un-
ha laxe, caeulle a rocha que levaba na ca-
beza e esmagou a filla. A mai, vendo a
desgracia, alporizouse e dixo: “Pena Cas-
trela, rompíchesme a ola, matáchesme a
nena; o demo te fenda de rabo a orella”. E
para castigala colleu a outra pedra (dun
medio metro de longo) e tiroulla enriba. E
alí está a pena, fendida en dúas”. 

As mouras, como se ve, son xigantes,
que levan laxas na cabeza, fían cunha
man e, aínda que aquí non se diga, ó mes-
mo tempo, baten leite ou fan manteiga
coa outra. Co tempo, confundíronse coas

bruxas, que, como se ve, non son
as bruxas normais, senón bruxas
sobrenaturais xigantescas, idénti-
cas ás das Illas Británicas. En rea-
lidade, trasuntos da deusa Mari,
Moura, Morgana, Morrigan. Esa
deusa responsable das antas, má-
moas, castelos e castros, e ás veces
de pontes e igrexas, e desde logo
habitante de covas, montañas, cas-
tros, lagoas e fontes, capaz de
cambiar de forma a vontade, que
ás veces é cobra e ás veces é pita e
ás veces é egua, vella e nova, e
amante dos porcos, das vacas, do
leite e dos queixos, do viño, do
pan e dos cereais, das rapaciñas ás
que leva para que a substitúan e
dos mozos, e gobernadora tamén
do tempo, do inverno (é ela quen
fai a xeada: “peneirou a vella can-
to quixo; a vella peneira de noite”;
quen produce a calor: “tizou a ve-
lla canto quixo”, din nun día de fo-
gaxe, está en Fole), responsable
do arco da vella e dos vagalumes
(“vella facendo as papas”) e das
maruxiñas. Esa vella fixo as mon-
tañas e dáselle culto nas monta-
ñas: no Faro, no Cebreiro, cos no-
mes de Ana, María, Mariña, que
son o seu último avatar. Pero ás
veces é o mesmo Deus. “Cando Deus re-
matou de facer o mundo o último que fi-
xo, e o que mellor lle saíu, foi Galicia.
Estaba canso, e pousou o cu no mesmo
cume do monte Santa Tegra, pero non
asentou ben e para non caer e quedar en
ridículo, apoiou a man. Co seu peso que-
daron marcados os dedos e o mar entrou
por aquelas marcas terra adentro. Os cin-
co dedos formaron as cinco Rías Baixas:
a de Vigo, a de Pontevedra, a da Arousa,

a de Muros e Noia, e a de Corcubión e
Cee. Ah, pero cando Deus ergueu a man
lixada de lama, sacudiuna, e así, segundo
os montóns que foron caer no mar fosen
grandes ou pequenos naceron as illas Cí-
es, as Sisargas, Ons e Oncela, Sálvora,
Arousa e as outras illas galegas”.

Teño para min que esta vella é a que os
celtas e xermanos británicos chaman a
Cailleach, que é a Candeloria, e o inverno
perténcelle desde o 1 de novembro ata o 1

de maio, que era cando xa se podía
saír da casa e ir guerrear. Os celtas
só guerreaban nesa época. O 1 de
novembro comeza a época dos
mortos, o inverno, cando a Caille-
ach deixa  de ser moza e é vella.
De feito, nas Españas medievais ir
á guerra era ir ao maio: así di o rei
Afonso X: Quen da guerra levou
cabaleiros e a sa terra foi guardar
diñeiros non ven al maio! Fixáde-
vos que a metade xusta entre o 1 de
novembro e o 1 de maio é o día da
Candeloria, 2 de febreiro, día en
que casan os paxariños. E fixáde-
vos en que o día do solsticio de ve-
rán, en San Xoán, sae a Moura que
quere ser desencantada. A Moura é
unha deusa retida baixo terra con-
tra a súa vontade. A noite de San
Xoán vén, como moza, a que a de-
sencantemos. E non se conserva só
o mito, mesmo, asombrosamente,
consérvase a descrición do rito.
“Un mouro dálle tres moletes a un
home de alí, cada un co seu peri-
quete, dicíndolle que non lle que-
bre ningún dos cornechos nin lle ti-
re un só bolisco ó pan. Mándalle
que cando chegue ó castro Pedro
tire os pans de un en un no meio do
terreo, dicindo: “¡Aureana, aurea-

na, toma o bolo que che da a túa Ana!”.
”Así o fai o home, pero a súa muller,

entretanto, apalpa o saco onde van os mo-
letes e cómelle un periquete a un. Chega o
paisano ó castro, bota un molete e sae un-
ha belida dona montada nunha mula moi
chea, e foxe coma un lóstrego. Bota outra e
sae outra igual, tamén coa súa mula. Bota
o terceiro, que é o que vai incompleto, e a
señora que sae vai nunha mula coxa e así
non pode desencantarse.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Tostado de Costeira 2004. Vitivinícola do Ribeiro.
Amarelo dourado que anuncia os aromas profundos e in-
tensos da crianza sutil e a froita máis concentrada como o
marmelo, os froitos confitados e os froitos secos, ademais
do mel e as flores. Entra evidentemente meloso na boca en-
chéndoa con amplitude e untuosidade pero cunha sensa-
ción fresca que deixa un final equilibrado e persistente.♦

LÁZAR O  E N RÍ Q UEZ



Vai de moitas vidas que se desen-
volveron entre 1885 e 1969. Ima-
xes en andanza decimonónica e to-
mas aínda realizadas en falsa tran-
quilidade tardofranquista. Fotogra-
fías entre dous séculos dunha vila
galega que xa merecera unha en-
trega salientábel e anterior á conta
da mesma man recompiladora e
documental. Gustavo Docampo
Paradelo reunira en 1990 unha pri-
meira entrega modélica e anticipa-
dora que titulou  “Cen anos do Bar-
co nas fotos”. Fora aquel un libro
iniciático que deu moito para res-

taurar  obra e biografía de retratis-
tas e fotógrafos. Aqueles que que-
daran perdidos, afastados ou es-
quecidos pola desmemoria anima-
da. Os Eugenio de Puga, Martín
Gómez, Rufino ou Blanco Pascual
que, entre todos, foron notarios
gráficos do acontecer da vila.

Editado ao abeiro do progra-
ma etnográfico Raigame e publi-
cado polo Centro Popular Xa-
quín Lourenzo, nace da colabo-
ración da veciñanza que soubo,
quixo e quere conservar historia
familiar e colectiva. Unha custo-

dia amorosa e constante que lle
serve a Gustavo Docampo para
avanzar no corpus fotográfico do
Barco e a Terra de Valdeorras.

A relación da vila co río Sil, o
día a día das xentes, os leceres fa-
miliares e os traballos en man co-
mún, comparten páxinas nas que
as olladas, entre intuitivas e pri-
vilexiadas, de Manuel Blanco
Pascual e Gonzalo Gurriarán dan
testemuño do paso, ledo ou duro,
dos días idos. Dous fotógrafos
ben diferentes e de traxectoria ta-
mén distinta que cobren décadas

diferenciadas, cortadas e marca-
das pola ruptura social do 36.

Crónica de andainas perso-
ais, cambios sociais e mesmo
dun novo debuxo das paisaxes
interiores do Barco.

Arquitecturas desaparecidas,
modas pasaxeiras, deportes emer-
xentes e xeitos de ocio novidosos
comparten con labores perdidos no
tempo e traballos de nova feitura,
un debuxo entre nostálxico e real
dunha vila que entre 1885 e1969
tamén soubo sufrir a emigración.
Tal continxencia merece lealmente
lugar entre un amplo abano de
imaxes desta memoria fotográfica
compacta do Barco. Minas e mi-
neiros, casas baratas, pobres de pe-
dir e limpabotas; toureiros de ma-
tute e damas que xogan ao tenis,
circulan por un libro que tamén po-
de acoller a caza das pitas do mon-
te, esquiadores primixenios e acti-
vas mulleres piragüistas. Os pri-
meiros coches, o inicial balonces-
to, almacéns de abarrote, vodas de
tronío e enterros de primeira e se-
gunda. Fotos de taberna e entroido,
gaiteiros e ye-yes, tunas e tunantes
e, sobre todos, o Rufino, fotógrafo
ambulante, dando conta de todo.
Cal o retratista Grandio plasmando
a barbaría de Antonio Maya ou o
fotógrafo e comunista Blanco Pas-
cual dándonos a imaxe proletaria
dos traballadores das Caleras de
Valdeorras. Un libro, o de Gustavo
Docampo, continuador dun cami-
ño no que el mesmo foi dos pio-
neiros en Galiza. Xa forma parte
dese envidíabel e interminábel ron-
sel de recuperación do noso patri-
monio fotógráfico que xa deixou
marca e imaxes por non poucas vi-
las e cidades galegas.♦
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25 anos
FRANCISCO CARBALLO

Aconmemoración en
Riazor dos 25 anos
do BNG, o 30 de

setembro do 2007, vaise
reabrir nación adiante para
común compracencia. Así,
moitos teremos a
oportunidade de
agasallármonos.

A Nosa Terra, no
número anterior refire as
diversas opinións que
averigou sobre a liña
organizativa a percorrer por
esta entidade política. Éme
unha curiosidade a coñecida
e reproducida opinión de
Xosé Luís Barreiro Rivas,
así como a do profesor
Xusto Beramendi. A min,
certamente, só me
interesaron as formuladas
por sectores do BNG e que
se materializan en
colectivos representados no
Consello nacional. Estes
colectivos matizan a liña
política do BNG e tensan a
práctica diaria.

Teño por erro político as
suxestións de Barreiro-
Beramendi de camiñar cara
a un partido convencional
dentro do BNG. Hoxe, eses
partidos son amplamente
desestimados, son
transmisores da ideoloxía da
democracia formal; son,
moitos, internamente
antidemocráticos, clánicos e
clónicos.

O BNG é outra cousa: é
o país pasado, presente e a
construír, desde o territorio,
os cidadáns, o posíbel. É a
cidadanía do común, non
contaminada pola
mentalidade de
dominación. Aquela
minoría de longa historia
de opresión, de castración
de seres humanos ao seu
servizo non forma parte dos
que ten sentimento de
liberación. Por iso é
inservíbel até que cambie.
O BNG ten de vivir
democraticamente na súa
casa e espallar democracia
porque é democracia. Para
iso vai organizándose con
elementos dos partidos, dos
sindicatos, das frontes de
liberación, da propia
experiencia. Isto leva
consigo tensións, busca de
acerto, revisións,
correccións.

O BNG ten elementos a
contracorrente dos partidos
convencionais. Iso
sorprende, desacouga
algúns. Mais cómpre
reflexionar: moito ten que
recuperar, crear, inventar,
conseguir e transformar un
colectivo, o BNG, que é o
latexo dun pobo que, desde
1480, non tivo liberdade de
facerse desde si mesmo,
senón soamente de
asimilarse a outros. É hora
de sermos nós.♦

UN  BARCO C HEO  DE F OTO GRAFÍAS 
LEANDRO ABOAL

Escena na ponte “dos perniles”, camiño do matodoiro (1949). GONZALO GURRIARÁN.

Facendo equilbrios sobre artefacto boiante (c. 1925). GONZALO GUARRIARÁN. Á dereita, cuateto de ricardo carracedo de Viloira (1918).



ArArteixoteixo
■ TEATRO

QUERO SER GRANDE
Podemos contemplar esta
representación de Talía Te-
atro este venres 5 no Cen-
tro Cívico Cultural.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

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

BetanzosBetanzos
■ TEATRO

GALICREQUES
Desde o martes vense cele-
brando esta 3ª edición. Es-
te xoves 4 no Liceo ás 11h
Cengiz Özek Shadow Te-
atre representa The ma-
gic; o venres 5 continuará
coa compañía Petit Mon-
de e a obra Pied Un e Bu-
lubús –con integrantes de
Galiza, País Vasco, Cata-
lunya, México e Italia– po-
las rúas da cidade desde as
18h. Na fin de semana con-
tinúas as sesións no Liceo
cos grupos Plansjet de
Bélxica, Hilando Títeres
de Madrid, Victor Anto-
nov de Rusia, Los Bufo-
nes de Argentina e Sri
Anura Pupet Society da
India. Ademais poderemos
contemplar a mostra Os tí-
teres na Galiza no Liceo
até o domingo 14.

BoirBoiroo
■ TEATRO

SAPRISTI
Este venres 5 ás 20h pode-
mos gozar na Casa da Cul-
tura Ramón Martínez López
coa representación de Un-
ha merenda de Alicias.

CangasCangas
■ DANZA

NIÑA FRIDA
A compañía Karlik repre-
senta esta obra o sábado 6 ás
19h no Auditorio Municipal.

CarballoCarballo
■ TEATRO

SARABELA
O domingo 7 esta compañía
chega ao Pazo da Cultura
ás 18h30 coa peza Cristovo
e as marabillas.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

MÁRIO SOARES
No Auditorio da Fundación
Caixanova, dentro do ciclo
Medio século de integra-
ción europea: Desafíos ac-
tuais da UE na era da Glo-
balización, este venres 5 te-
remos ao ex-presidente da
República Portuguesa para
falar sobre sobre Cara onde
se dirixe Europa? Balance
de 50 anos de integración.

SÁBADOS MÁXICOS
O sábado 8 poderemos go-
zar ás 13h 17h e 19h na
Praza de Lugo cunha chea
de magos que sorprenderán

cos seus trucos aos vian-
dantes.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo D-Xeneración (I)
podemos ollar –ás 20h30–
este xoves 4,  El fulgor
(2002), de Ramón Lluis
Bande e De Fun-
ción(2006), de Jorge Tur;
o venres 5 Filmmaker
(About Victor Kos-
sakovsky) (2004), de Car-
los Esbert, Cristóbal Fer-
nández e Antoni Pinent,
xunto con De la hospitali-
dad, drecho de autor
(2006), de Oriol Sánchez e

Miguel Amorío, ademais
de Alice in Hollywoodland
(2004), de Jesús P. Miran-
da, e, no ciclo Fóra de se-
rie, ás 18h Euforia (2006),
de Ivan Vyryppayev; o sá-
bado 6, seguimos na mes-
ma hora e en Fóra de serie
para contemplar Cousas de
Kulechov (2006), de Susa-
na Rey. No ciclo adicado a
Philippe Garrel. O cine Re-
velado (I) –ás 20h30– o
luns 8 veremos Les enfants
désaccordés (1964), e Ma-
rie pour mémoire (1967); e
o martes 9, L’enfant secret
(1979). O mércores 10 vol-
ta Fóra de serie ás 20h30
con Correr (2007), e e T_R

(2006), ambas de Borja
Mucientes. Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

DE PROFUNDIS
Os óleos realizados por
Miguel Anxo Prado para
esta fita de animación po-
den ollarse no Aquarium
Finisterrae.

BUENOS AIRES
Escenarios de Luís Seoane,
exposición na que a cidade
de Buenos Aires é protago-
nista, como acolledora do
insigne pintor. Seoane par-
ticipou activamente na rea-
lidade arxentina e consoli-
da unha obra marcada polas
tendencias artísticas máis
avanzadas do momento. A
capital arxentina é capital
na súa vida, alí naceu... e
voltou para vivir o exilio.
Na Fundación L. Seoane
até o 9 de decembro.

Mª SÁNCHEZ
BALSALOBRE
Podemos ollar os seus bo-
degóns e paisaxes, até o
domingo 7, no Pazo Muni-
cipal.

PABLO GARGALLO
O Kiosko Alfonso acolle
até o 11 de novembro unha
antolóxica da obra deste
magnífico escultor do sé-
culo pasado.

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 este venres 5.

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

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

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
presenta, até finais de ano,
unha mostra sobre a pintu-
ra máis gozosa e creativa
do propio Luís Seoane,
que forma parte dun pro-
xecto trienal máis amplo
no que se trazarán as liñas
do seu traballo. 

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

LOURENZÁ celebra entre o ven-
res 5 e o domingo 7 de outubro a
súa xa clásica Festa da Faba,
que chega neste ano á súa XVII
edición. Ademais das tradicio-
nais verbenas nocturnas ameni-
zadas por orquestras e conxun-

tos, haberá ruadas de diversos
grupos tradicionais e, como non,
diferentes actividades relaciona-
das coas fabas: degustación gra-
tuíta destes legumes e moitas ou-
tras maneiras de achegarse a este
manxar.♦

Faba de LourFaba de Lourenzáenzá
O O TTrinquerinque

O Instituto Galego de Consumo,
coa intención de formar ás crian-
zas no consumo responsábel, pre-
senta esta obra teatral a cargo dos
Monicreques de Kukas este sá-

bado 6 no C.C. Caixanova de VI-
GO; e o domingo 7 no C.S. Caixa-
nova de PONTEVEDRA. En ambos
casos as funcións comezan ás 12h
e o acceso é libre.♦

Un agasallo para XaquínUn agasallo para Xaquín
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☞ A GRANDE ESTAFA.
Clifford foi un escritor

sen éxito que se fixo famoso na
década do 1970 cando conse-
guiu enganar os directivos
dunha prestixiosa editorial cun
suposto libro de memorias de
Howard Hughes, destinado a
ser o best-seller do século.

☞ A ESTRAÑA QUE
HAI EN TI. Jodie Fos-

ter perde o seu mozo nun asal-
to nocturno e decide buscar
vinganza matando todos os de-
lincuentes que atopa. Ao en-
contrarse co policía que inves-
tiga o seu caso cuestionarase
se ten sentido a súa forma de
“xustiza”. Dirixe o irlandés
Neil Jordan.

☞ MATAHARIS. Tres
mulleres detectives (a

galega María Vázquez, Najwa
Nimri e Nuria González) in-
vestigan diferentes casos ao
tempo que tentan ocultar os se-
gredos da súa propia vida.

☞ 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. Musi-
cal estadounidense que

quere recuperar os peiteados e
as voces da década do 1960.
Unha aspirante a cantante con
sobrepeso loitará contra os
clixés para triunfar na can-
ción. John Travolta 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.

☞ DEATH PROOF.
Novo filme de Quentin

Tarantino, homenaxe ás se-
sións duplas do cinema da
década 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.

☞ SIGO COMA DEUS.
Un congresista que se

acaba de mudar a Virginia re-
cibe a visita de Deus (Morgan
Freeman), que lle encarga
construír unha arca. Peripe-
cias cómicas e situacións im-
posíbeis para esta secuela de
Coma Deus.♦

CarCarteleirateleira
O Simposium Interna-
cional sobre a pobreza e a
desigualdade no mundo
leva ás principais vilas, até
o 29 de novembro, confe-
rencias, mesas redondas e
proxeccións. O Auditorio
da Facultade de Ciencias
da Información de SANTIA-
GO acolle este xoves 4 ás
17h a mesa A cooperación,
cousa de mulleres?, con
María Raimóndez, Xosé
Mª Torres, Dolores Galo-
vart e Paula Cirujano, e
ás 20h unha conferencia de
Esteban Beltrán sobre A
pobreza e a xustiza. O xo-
ves 11 Joaquín García
Roca falará no mesmo lu-
gar ás 19h30 sobre Lide-
razgo comunitario e pro-
cesos migratorios. Unha
experiencia de codesen-
volvemento. O luns 8 te-
mos ás 20h no C.S.Caixa-
nova de VIGO a conferen-
cia de Pierre Schori Mi-
sións de paz da ONU. O
exemplo de Costa de Mar-
fil. O martes 9 ás 17h no
C.S. Caixanova de PONTE-

VEDRA, mesa redonda Fu-
xindo da pobreza… á desi-
gualdade?, coa interven-
ción de Luis Nieto, Ibrahi-
ma Niang, Blanca Ruiz e
Eugenio Corral; ás 19h30
Carlos Gómez Gil falará
sobre O debate sobre o pa-
pel das ONG: límites e
contradicións. O mércores
10 ás 19h30 no Ateneo do
FERROL poderemos escoi-
tar a Erika González, Ar-
kaitz López Gorritxo e
Alejandro Quiñoa, que
participan na mesa África e
América Latina: poten-
cialmente ricos, oficial-
mente pobres. No Progra-
ma audiovisual temos o
luns 8 ás 20h en PONTEVE-
DRA os documentais Un
mundo desigual (voces
contra a globalización), de
Carlos Estévez, e Emi-
grantes en terra de emi-
grantes, de Jorge Algora;
e no FERROL, o martes 9,
500 almas, de Joel Pizzin.
Información completa e
inscricións en www.pobre-
mundorico.org.♦

PobrPobre mundo ricoe mundo rico

Lucia Rolle anda a desperdirse da Ga-
liza antes de levar a súa música e a súa
voz por outras latitudes do Estado e adi-
carse á composición do seu segundo
disco. Este venres 5 terémola no Wo-
odstock de PORTONOVO; o sábado 13
poderemos escoitala no C.C. Torrente
Ballester de FERROL.♦

SevignySevigny

Podemos
coñecer as

poesías
escultóricas
de Xosé Mª

Álvarez
Cáccamo na

galería
Sargadelos

da CORUÑA.

Maite Dono
canta
na Coruña
co Alberto
Conde Trio
este
xoves 4.



■ TEATRO

CANDO UN QUERE E
O OUTRO NON
Mario Vargas e Chloé
Brûlé representan esta obra
o sábado 6 ás 20h30 no tea-
tro Rosalía de Castro.

■ MÚSICA

ALBERTO CONDE TRÍO
Este xoves 4 ás 21h presen-
tan o disco Andaina no tea-
tro Rosalía de Castro. Xun-
to con Alberto (piano) esta-
rán Baldo Martínez (con-
trabaixo), Nirankar Khal-
sa (batería e percusión),
Cuchús Pimentel (guitarra
flamenca), Maite Dono
(voz) e Roberto Somozas
(saxos). Venda de entradas
na billeteira da Praza de
Ourense, televenda 902 504
500 e www.caixanova.es.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

LAGARTA LAGARTA
A obra As últimas lúas, di-
rixida por Xulio Lago e in-
terpretada por Ernesto
Chao, Rosa Álvarez e Ar-
tur Trillo, vai ser represen-
tada este venres 5 ás 20h30
no Edificio de Servizos
Múltiples.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL PATINHA
Os olhos abertos é como
titula esta mostra que po-
demos contemplar na gale-
ría Sargadelos desde este
xoves 4 até o vindeiro
martes 30 de outubro.

ALBERTE COUTO
Podemos admirar as súas
fotografías, até o martes 16,
no Ateneo Ferrolán.

LugoLugo
■ ACTOS

SAN FROILÁN
De entre os actos destaca-
mos os concertos de Jara-
be de Palo este xoves 4 ás
22h n Praza nova de Ra-
món Ferreiro. A música
tradicional de Cantas das
Eiras, María Castaña,
Centro Danza Lugo e
Cantigas e Frores na Pra-
za Maior o venres 5 a par-
tir das 18h; Luís Eduardo
Aute na Praza de Sta. Ma-
ría ás 20h; ou Burning e
Ilegales na Praza nova de
R. Ferreiro ás 22h30. Ma-
caco e The Pinker Tones
están na Praza nova R. Fe-
rreiro ás 22h do sábado 6.
Ketokaki e Ivan e Josito
na Praza de Sta. María ás
18h do domingo 7; ás 21h
na Praza nova de R. Fe-
rreiro a orquestra folc
SonDeSeu; e ás 21h30 no
Pazo Universitario Mago
de Oz. O luns 8 ás 21h
Antonio Placer e invita-
dos na Praza de Sta. Ma-
ría; e neste mesmo lugar ás
23 concertro de Stranniki.
O martes 9 no Palacio de
Feiras e Congresos ás
20h30 David Bisbal; e ás
21h30 Ian e Deluxe na
Praza de Sta. María. El
Sueño de Morfeo está na
Praza nova de R. Ferreiro
o mércores 10 ás 20h30; e
sube a ese escenario, ás
22h30, Albert Plá.

■ EXPOSICIÓNS

ISABEL MUÑOZ
Os corpos como territorio
chámase esta mostra da re-
coñecida fotógrafa que de-
bemos coñecer no Museo
Provincial, onde estará até
o 4 de novembro.

PHOTOGALICIA
Baixo este epígrafe a Fun-
dación Caixa Galicia aco-
lle o traballo de fotógrafos
recoñecidos a nivel inter-
nacional. Até o 6 de xanei-
ro 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 30 de ou-
tubro na galería Clérigos.

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

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA MEIJIDE
Até o sábado 6 as súas pin-

turas exhíbense na galería
Sargadelos.

NarónNarón
■ TEATRO

A BOMBILLA MÁXICA
A compañía Teatro do
Atlántico representa o ven-
res 12 e sábado 13 ás 20h

no Auditorio Municipal es-
ta peza de Woody Allen di-
rixida por Xulio Lago.

OrOrtigueiratigueira
■ TEATRO

NOVE DOUS
O sábado 6 ás 20h30 chega
ao Teatro da Beneficencia a
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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

Nestes días estase a celebrar o
XII Festival Internacional
de Monicreques de SANTIA-
GO. Este xoves 4 podemos
ollar ás 11h no teatro Princi-
pal Dança Comigo, dos portu-
gueses Marionetas, Actores
& Obxectos; ás 17h30 na Pra-
za do Toural e na Alameda te-
mos a peza Bulubús; ás 18h
no Centro Social das Fontiñas
os arxentinos Los Bufones re-
presentan El gran delirio de
Anacleto y Cascarrabias; ás
19h haberá unha homenaxe a
Pepe Otal coa proxección da
fita Bulubús no ambigú do te-
atro Principal; á mesma hora
temos na carpa da Alameda a
Subterraneo Teatro con La
gata María; e ás 21h no Prin-
cipal Marionetas, Actores &
Obxectos estrean o espectácu-
lo para adultos Mestre Gepe-
to. O venres 5 ás 11h no Prin-
cipal estará o Centro de Pro-
ducción de Actividades Al-
ternas, de Venezuela, con

Cuentos in-versos para niños
traviesos; ás 17h Plansjet re-
presenta na Praza das Pratarías
A danza das marionetas; ás
18h Cachirulo e o cuarteto de
vento Caramuxo estarán no
Principal con O calcetín ama-
relo; á mesma hora podemos

ollar no Centro Social da Tris-
ca ¡Me quiero casar! dos ma-
drileños Bravonel; ás 19h na
Alameda Los tres cerditos dos
colombianos Granito Cafeci-
to; ás 20h preséntase na Fun-
dación Granell o libro Títeres
Trashumantes, de Pepe Ruiz;

e ás 21h estréase Quijote, de
Bambalina, no Principal. O
sábado 6 temos a Bulubús ás
12 e 20h na Praza do Toural;
ao Galiza Pulgas Circus ás
12h30 no Centro Social e Cul-
tural do Ensanche; a Teatro
dei Faiuni ás 13h30 na Carpa
da Alameda; ao Cengiz Özec
Shadow Theatre, de Turquía,
ás 17h no teatro Principal; ás
18h a Seisdedos na Praza das
Pratarías e a El Chonchón na
Alameda; ás 19h na Praza Ro-
xa gozaremos cos Romances
de Cego, de Santi Prego e Mª
Xosé López; ás 20h os arxen-
tinos Los Bufones actuan na
Alameda; e ás 21 o italiano
Claudio Cinelli faráo no
Principal. O domingo 7 rema-
tará o festival con Plansjet,
Bulubús, o Centro de Pro-
ducción de Actividades Al-
ternas, La compagnie du pe-
tit monde, Gianluca di Mat-
teo, Antón Castro e Viktor
Antonov.♦

GalicrGalicrequeseques

Magic tree, de Cengiz Özek Shadow Theatre.

NutNut
Esta compañía representa Corpos Disidentes este ven-
res 5 ás 20h30 no teatro Principal de PONTEVEDRA; o
domingo 7 poderemos ollala, á mesma hora, no C.C.
Caixanova de VIGO.♦

SarabelaSarabela
Este xoves 4 ás 20h15 teremos no Edificio Multiúsos de
MONFORTE a esta compañía representando Margar no
pazo do tempo; o venres 5 ás 21h30 representarana na
Área Panorámica de TUI; o sábado 6 ás 20h poderemos
ollala no Auditorio Municipal de NARÓN; e o vindeiro
xoves 11 ás 21h no teatro Lauro Olmo do BARCO DE
VALDEORRAS. Escrita e dirixida por Ánxeles Cuña Bó-
veda está interpretada por Fernando Dacosta, Tito R.
Asorei, Sabela Gago, Helena Seixo, Fina Calleja, Jo-
sito Porto e Nate Borrajo♦

Los desastres del dineroLos desastres del dinero
Podemos ollar á compañía Carlos Borsani y el Gad
o venres 5 ás 21h30 na Casa da Cultura de BURELA;
e o domingo 7 ás 20h30 no auditorio Hernán Naval
de RIBADEO.♦

Romeo e XulietaRomeo e Xulieta
Teatro do Noroeste presenta unha adaptación desta obra
de William Shakespeare este xoves 4 e venres 5 ás
20h30 no Auditorio Municipal de OURENSE. Dirixida por
Eduardo Alonso está interpretada por Luma Gómez,
Aitor Rei, Xacobo Bugarín, Fernando González, Vito-
ria Pérez Varela, Fernando Tato, Cristian Escuredo,
Omar Rabuñal, Antela Cid, Sara Casasnova e Ale-
xandro Carro. O vindeiro xoves 11 e venres 12 ás 20h30
chegará ao teatro Rosalía de Castro da CORUÑA.♦

MóvilMóvil
María Barranco, Marina San José, Nuria González
e Raul Prieto protagonizan esta comedia de Sergi Bel-
bel dirixida por Miguel Narros, que poderemos ollar o
martes 9 no C.C. Caixanova de VIGO; o mércores 10 re-
preséntase no C.S. Caixanova de PONTEVEDRA; o xoves
11 terémola no Auditorio Municipal de VILAGARCÍA; e
o sábado 13 no Auditorio Municipal de OURENSE.♦

NutNut

Corpos disidentes.

Romeo e Xulieta.

Manuel
Patinha
expón
na galería
Sargadelos
do FERROL.

Isabel
Muñoz
colga as
súas fotos
no Museo
Provincial
de LUGO.



obra Ás veces sentímonos
tan cansos que facemos es-
tas cousas.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

MOMOITIO
LARRINAGA
O pintor ten unha mostra na
galería Visol desde este xo-
ves 4 até final de outubro.

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.

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.

Pobra doPobra do
CaramiñalCaramiñal
■ EXPOSICIÓNS

VALLE-INCLÁN:
RETRATOS,
CARICATURAS E VISIÓNS
As IX Xornadas de Home-
naxe a Valle-Inclán que or-
ganiza o museo do mesmo
nome, traen esta mostra de
Siro López, formada por
obras todas elas inéditas e en
distintas técnicas, que pode-
mos coñecer na Casa da
Cultura até o 26 de outubro.

PontearPonteareaseas
■ CINEMA

MIVICO
A I Mostra Internacional
de Videocreación do Con-
dado comeza este xoves 4
ás 19h cun documento ex-
perimental Conversas con
deus, da directora de Mos
Lara Barcelo. Até o sábado
6 proxectaranse no audito-
rio Reveriano Soutullo máis
de 50 traballos procedentes
de diversos países. O pro-
grama completo pode con-
sultarse en http://www.mi-
vico.blogspot.com.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

PHOTOGALICIA
Baixo este epígrafe a Fun-
dación Caixa Galicia aco-
lle mostras do traballo de
recoñecidos fotógrafos in-
ternacionais. 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), in-
clúe 60 obras deste movi-
mento intelectual e artísti-
co. Obras de Canogar, es-
culturas de Pablo Serrano,
creacións de Viola, Juana
Francés e Saura, para re-
matar con esculturas de
Chirino e óleos de Antonio
Suárez. No Centro Social
Caixanova até o domingo
14 de outubro onde ocupa
as tres salas de exposicións.

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
■ ACTOS 

CANCRO DE MAMA
Este xoves 4 ás 20h no Sa-
lón de Actos do hotel Ara-
guaney, Carlos Moreno
García, Pilar García Ló-
pez e Albert Leduc pro-
porcionarán consellos e
coidados sobre o Cancro de
mama, profilaxe e trata-
mento físico do edema. 

■ CINEMA

ADEUS, RAPACES
Dentro do ciclo Xoias
francesas, na Aula de Cul-
tura da Fundación Caixa
Galicia, o luns 8 ás
20h15, poderemos ver es-
ta película de Louis Malle
do ano 1987.

■ EXPOSICIÓNS 

SRI PADA
Pasos de peregrino, pegada
de deuses chámase esta
mostra fotográfica de Jessi-
ca Agulló que podemos co-
ñecer no Museu das Pere-
grinacións desde este ven-
res 5 até o 27 de xaneiro.

ANTONIO HEREDERO
Baixo o título de Homenaxe
a Santiago... o pintor pre-
senta unha colección de
acuarelas que podemos
apreciar até o domingo 14.

SANTIAGODC
Esta mostra prolóngase e
permanecerá aberta até fi-
nais de ano na antiga sede
do Banco de España.

CARTOGRAFÍA ANTIGA
Até o 19 de outubro no Museo
do Pobo Galego temos unha
colección de mapas do país.

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 ana-
lisar, desde unha perspecti-
va actual, a produción de
artistas e teorías que desde
mediados os anos 70 se in-
volucraron na tarefa de
analisar as convencións de
sexo. As representacións
que tentaron por en dúbida,
e mesmo invalidar, a socie-
dade patriarcal machista
daquela. 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 antoló-
xica da súa obra composta
por 66 pezas de diferentes
técnicas, estilos e tamaños
que permitirán ver a evo-
lución artística deste pin-
tor (1942-2005) que chega
a Santiago en 1960 para
cursar estudos de Medici-
na. Até o luns 8 no Cole-
xio 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.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
Concerto de abono este
xoves 4 ás 21h no Audito-
rio de Galiza baixo a di-
rección de Antoni Ros
Marbá e con Matthias
Goerne como barítono

THE ELLAS
O grupo de rock galego,
do que é cantante Luís To-
sar, toca este venres 5 ás
22h na sala Nasa.

SAMESUGAS
E Megapurple Sex Toy Kit
tocan na sala Nasa este sá-
bado 8 ás 22h.

VII CICLO DE LIED
Que se vén celebrando no
teatro Principal e no que,
o luns 8 ás 21h, podere-
mos escoitar o barítono
Stephan Genz acompa-
ñado ao piano por Roger
Vignoles. O mércores 10
á mesma hora este pianis-
ta acompañará á soprano
Measha Brukeggergos-
man cun repertorio de
cabaré.

■ TEATRO

NOITE DE REIS
Quico Cadaval dirixe o
CDG nesta peza que pode-
mos ollar este venres 5 ás
20h30, e o domingo 7 ás
18h, no Salón Teatro.

VVigoigo
■ ACTOS

2º ROTEIRO URBANO
O colectivo Precarias en
loita organiza, o sábado 6
ás 18h desde o Sereo, este
percorrido contra o abando-
no e a especulación e polo
dereito á vivenda e a ocu-
par, que discorrerá polas rú-
as da Zona Vella e do Ba-
rrio do Cura, nunha com-
parsa festiva e reivindicati-
va que marcará as vivendas
e edificios abandonados, fi-
nalizando cunha convoca-
toria artística.

■ CINEMA

MEDIO AMBIENTE
O C.S. Caixanova acolle
este ciclo no que podemos
ollar o sábado 6 ás 20h30
Nómadas del viento; o
mércores 10 e sábado 13
proxéctase Génesis. As en-
tradas adquírense en Na-
turnova (Velázquez More-
no 20).

FILMANDO O TEMPO
En colaboración co MAR-
CO o Cineclube Lumière
presenta este ciclo no que
se proxecta, o luns 8 ás
20h30 na Casa do Conce-
llo, a película Belle Tou-
jours (2006), do portugués
Manoel de Oliveira.

■ EXPOSICIÓNS

AFINIDADES
SELECTIVAS
A Casa Galega da Cultura
reúne, até o 4 de novembro
nesta colectiva, obras de
Marina Núñez, Victoria
Diehl, Xoán Anleo, Cris-
tian Carvalho, Pablo Ote-
ro, Juan Carlos Meana,
Coral Martínez, Nono
Bandera e Pelucas.

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

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

A DIVINA COMEDIA
Un cento de xilografías rea-
lizadas por Salvador Dalí
entre 1960 e 1964 sobre A
Divina Comedia, adquiri-

CERO EN CONDUTA
Os Seminarios e Talleres de Imaxe do
CGAI programan Posibles reescritu-
ras da histori do cine: o final dun re-
lato mítico, entre o luns 22 e o venres
26 de outubro de 16h a 20h, a cargo de
Carlos Losilla. As prazas están limita-
das (respétas a orde de inscrición) e
custa 30 euros. Carlos Losilla é ensaís-
ta, crítico cinematográfico e literario,
profesor de Teorías do Cine da Univer-
sidade Pompeu Fabra de Barcelona.
Máis información en www.cgai.org

CONCURSO DE CARTEIS
DE MEDIO AMBIENTE
Convocado pola Asociación pola De-
fensa da Ría, o tema do cartel debe es-
tar relacionado co problema medioam-
biental da Ría de Pontevedra en cal-
quera aspecto (flora, fauna, paisaxe,
agresións..., de técnica libre, podendo

enviar todos os orixinais que se quei-
ran (inéditos e non premiados ante-
riormente) en soporte informático
(mellor en CD) en formato PDF ou
JPG, non podendo esceder de 100x70
cm. nen baixar de 50x35 cm. Os orixi-
nais deben ir nun sobre pecho coa len-
da Concurso de carteis sobre Medio
Ambiente APDR xunto cun seudóni-
mo, e dentro dese sobre debe ir outro
–tamén pecho– onde consten os dados
persoais (nome e apelidos, enderezo,
teléfono, correo electrónico...) deben-
do entregalo na rúa San Xulián 1, 1º
(martes e xoves de 20h a 21h); na Se-
cretaría do Decanato da Facultade de
Belas Artes (de luns a venres de 10 a
14); na Conserxaría da Escola Supe-
rior de Conservación e Restauración
de Bens Culturais de Galicia en Ponte-
vedra, en diversos locais da cidade ou,
por correo, no apdo. 414, 36080 de

Pontevedra. O prazo de admisión re-
mata o 31 de outubro. O 1º premio
consiste en 500 euros; o 2º en 300; e o
3º en 200. Máis información en
www.apdr.info

AUDIÊNCIA ZERO
Este colectivo ven de lanzar publica-
mente un novo proxecto designado
Centro de Creatividade Tecnolóxica,
e presenta un programa de 7 obradoi-
ros sobre ferramentas tecnolóxicas
que se vai desenvolver na cidade do
PORTO. Así o 13 e 14 de outubro ha-
berá un curso de Modelaxe en Blen-
der; o 20 e 21 farase unha Introdu-
ción á Imaxe Dixital; o 27 e 28
aprenderase Animación 3D en Blen-
der; o 10 e 11 de novembro experi-
mentarase con Materiais e Texturas
en Blender; o 17 e 18 traballarase o
Tratamento de Fotografía Dixital; o

24 e 25 a Imaxe Vectorial; e o 1 e 2
de decembro o Audio Libre. Informa-
ción completa en www.audiencia ze-
ro.org/cct.

CURSOS NO FAISCA
O local social do barrio do Calvario en
VIGO (Toledo 9) inicia nestes días di-
versos cursos como o de Iniciación e
perfeccionamento de Requinta, para o
que dispoñen de varios instrumentos
para ensaiar; de Gaita Galega; da His-
toria de Galiza, impartido polo mestre
Alexandre Banhos; Iniciación á es-
calada, dispondo dun rocódromo no
local; Capoeira, a cargo do mestre do
grupo brasileiro ‘Birimbau Dourado’
Paulo Rodrigues; Baile Tradicional
con Xandre Outeiro do grupo Tear de
Lherena; Lingua Galega na norma
AGAL; ou Teatro. Máis información
en www.faisca-gz.blogspot.com.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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SERVIZO GALEGO DE
PROMOCIÓN DA IGUALDADE
DO HOME E A MULLER

Convócanse axudas e subvencións
para o acceso das mulleres á coti-
tularidade de explotacións agra-
rias como fórmula de integración
laboral da muller e estímulo ás
mulleres emprendedoras de Gali-
za. Poderán ser beneficiarias desta
axuda aquelas mulleres desempre-
gadas que acceden á cotitularidade
dunha explotación agraria e se

anotan no Rexistro de Explota-
cións Agrarias da Consellara do
Medio Rural e causan alta na Se-
guridade Social e aquelas que, en
situación de alta na Seguridade
Social, no réxime especial agrario
por conta propia ou no de autóno-
mas, acceden por primeira vez á
cotitularidade de explotacións en
que traballan. O prazo para pre-
sentar as solicitudes remata o 20
de novembro de 2007. A orde po-
de consultarse no DOG de 21 de
setembro de 2007.♦

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

Julián
Momoitio
Larrinaga
expón na

galería Visol
de OURENSE.



das pola Colección Caixa-
nova este pasado xuño, po-
den ser contempladas na
Sala III do Centro Social
Caixanova até este domin-
go 7 de outubro.

J.M. CIRIA
O pintor continúa a investi-
gar nos límites que se desde-
buxan entre a figuración e a
abstracción cun conxunto de
traballos de gran formato
que nos achegan á narración
escrita máis antiga da histo-
ria: A epopeia de Gilgamesh.
No C.C. Caixanova até este
domingo 7 de outubro.

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

LA GALICE
O fotógrafo Jean Dieu-
zaide presenta o seu tra-
ballo na Fundación Caixa
Galicia.

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 este domingo 7 de outu-
bro no MARCO.

■ MÚSICA

MARCO SONORO
O museo pon en marcha es-
te ciclo de concertos e ac-

tuacións que teñen en co-
mún o uso xeneralizado
das novas ferramentas da
comunicación e de internet
como fiestra aberta ao
mundo. Este venres 5 des-
de as 20h15 poderemos es-
coitar o rock de Mequetre-
fe e Los Telephones Rou-
ges, e o pop electrónico de
Apenino. O vindeiro ven-
res 12 teremos o concerto
de clausura con Durán
Vázquez, Cecilia Blanco e
Estela Ballesteros, Ma-
nuela Barile e Rui Costa e
Madamme Cell.

WODEN
A banda grunge actúa este
venres 5 no Iguana Club,
xunto con Road Rash.
Nesta mesma sala, o sábado
6, Amaro Ferreiro presen-
ta en directo o seu primeiro
álbum en solitario. O vin-
deiro xoves 11 poderemos
escoitar os alemáns Front-
kick e os norteamericanos
Far from finished; o ven-
res 12 a Red Soul Commu-
nity e Transilvanians; e o
sábado 13 a Los sentíos e
Robin de los estercoleros.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Presenta este venres 5 ás
20h30 no C.C. Caixanova
obras de C.M. von Weber,
Shubert e Bethoven, baixo
a dirección do titular Anto-
ni Ros Marbá e contando
coa participación do baríto-
no Matthias Goerne.

VARGAS BLUES BAND
Presenta o seu novo traba-
llo este sábado 6 a partir
das 24 h. na sala Breogain
(estrada a Baiona 113). Ta-
mén tocan Creole Kings.

HOMENAXE
AO GAITEIRO
Pepo Suevos presenta, o
vindeiro sábado 13 ás
19h30, este acto que se vai
celebrar no C.C. Caixanova
e no que participan Anacos
de Buxo, a agrupación fol-
clórica Trompos aos pés e
Quempallou. Os convites
poden retirarse no Centro
Recreativo Asociativo e
Cultural de Coruxo.

VVilalbailalba
■ TEATRO

EMIGRADOS
Podemos ollar á compañía
Teatro de Ningures re-
presntando esta obra o sá-
bado 6 ás 20h30 no audi-
torio Carmen Estévez
Eguiagaray.

VVilagarilagarcíacía
■ MÚSICA

DÚO AD REM
Poderemos escoitalo inter-
pretando pezas españolas e
galegas o sábado 6 ás 21h

no Auditorio Municipal.

■ TEATRO

O BURGUÉS FIDALGO
É representado polo Teatro
do Morcego este venres 5
no Auditorio Municipal ás

21h. Celso Parada dirixe
nesta obra de Moliere a
Santi Prego, Luisa Mere-
las, Maxo Barxas, Branca
Cendán, X. Carlos Mos-
quera, Xavier Estévez,
Mundo Villalustre Suso
Alonso, Leticia Alfaia e
Ánxeles Soliño.

PonferradaPonferrada
■ EXPOSICIÓNS

IVÁN PRIETO
Ten unha mostra do seu tra-
ballo, que titula Protopanto-
mimas e outras realidades
paralelas, na galería DosMil-
Vacas até o 27 de outubro.

PorPortoto
■ ACTOS

EIXO NORTE-GALIZA
AA.C. Mutantes e Audiência
Zero proxecta este xoves 4 ás
22h con entrada de balde no
local do mesmo nome (Rúa
de Tras, xunto da Torre dos
Clérigos), curtametraxes ga-
legas do 2006, como Carne
de Cañón, de Dario Fdez.
Ignacio; A Meiga Chucho-
na, de Pablo Millán; A flor
máis grande do mundo, de
Juan Etcheberry ou Cousas
de Kulechov, de Susana Rey
Crespo. Despois pinchará o
DJ Lagartixa, de Vigo.♦

AMFIV
www.amfiv.com

Páxina electrónica do club de baloncesto
da Asociación de Minusválidos Físicos
de Vigo, Vital Vigo Amfiv, un equipo que
se sitúa na elite deste deporte e que se
fundou hai 25 anos. A páxina inclúe un
apartado sobre o cadro de xogadores, fo-
tografías, vídeos, notas de prensa, infor-
mación sobre as escolas deportivas mu-
nicipais e un historial do club.♦

AA RedeRede
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■ Alúgase piso de 64 m2 en Dorne-
da (Oleiros-A Coruña), prezo 215
euros. Chamar ao 981 614 348 ou ao
628 639 359.

■ Vende-se estudo na zona de Ro-
salía de Castro, en Vigo. Exterior, de
35 m2, nun 3º andar, e con materiais
de luxo. Prezo 135.227 euros, chamar
ao 661 933 410.

■ Véndese piso amoblado en Ca-
neliñas (Portonovo). Catro cuartos,
dous baños, cociña e comedor (con
vistas e acceso interior á praia).
Máis información 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 comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño, con 3 cuartos du-
plos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Hai non poucas décadas desde este lugar de Vigo despedíase aos emigrantes. Agora, nestes dí-
as de arquitectos de culto e urbanistas de papel couché, o que se despide é a paisaxe. “Abrir
Vigo ao mar” foi dos matutes de maior entidade e gravidade coa Ría de Vigo como vítima. A
propaganda e as finanzas particulares seguen a estar de parabéns.♦

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

Vargas
Blues Band
toca na sala
Breogain de
VIGO este
sabado 6.

Iván Prieto
expón

na sala
DosMilVacas

de
PONFERRADA
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Nº 1.283
Do 4 ao 10
de outubro
do 2007 Amonarquía non se ve

igual desde dentro
que desde fóra. O

conservador The Times fala
das críticas que recibe a fa-
milia real cunha naturalidade
moi afastada da que se pode

atopar na prensa española. E
os británicos están lexitima-
dos para falar, porque tamén
debaten sobre a súa propia
monarquía sen moitas corta-
pisas. Pero o problema de
España non é ese, senón a di-

ferenza de trato: os na-
cionalistas cataláns  que
queiman unha fotografía
son chamados á Audiencia
e aos dereitistas que na CO-
PE insultan ao rei ninguén
lles chama a atención.♦

DIRECTOR: Afonso Eiré López. EMPRESA XORNALÍSTICA EDITORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Miguel Barros Puente.
Príncipe 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade 986 433 830*; Redacción 986 433 886 - 22 24 05. Fax 986 223 101.

info@anosaterra.com
Impreso en papel reciclado Greenrecy 100 de 60 gr./m2

8
40

00
21

3
03

10
4

0
1
2
8
3

SOS Groba
FRAN ALONSO

ASerra da Groba é un-
ha das máis fermo-
sas espiñas dorsais

do sur de Galicia. As súas
vértebras sosteñen unha
paisaxe fermosa e indómita,
incorrupta, rebelde, que se
suaviza nos extremos para
posibilitar o val: Baixo Mi-
ño e Val Miñor. “Por vellas
calzadas romanas corona-
mos a Groba –describía Eli-
seo Alonso–, chegando até
os altiplanos dos curros bra-
vos. A viaxe é unha bela vi-
sión montesía que fai es-
quecer a fatiga e a suor. Co-
bra a paisaxe una grandeza
desolada, erma, cando en-
fronte de nós planea, voa en
círculos e péchase ese fer-
moso e xa  case desapareci-
do gavián lagarteiro. Todo é
fermoso nas montañas na-
tais das bestas”. 

Noutrora, as argacei-
ras baixaban desde a Gro-
ba a encher os seus carros
do argazo no mar de Oia
para estercar os campos.
Hoxe, a Groba é unha re-
serva de 2.500 cabalos sal-
vaxes para os que se cele-
bran catro curros (Mou-
gás, Torroña, A Valga e
San Cibrán) e nos que os
bestelleiros reúnen as bu-
rras (así se lles chama na
zona a eses cabalos). 

A Serra da Groba é fer-
mosa coma a inxenuidade
dun cativo e no seu lombo
séntese o oulear do faro de
Cabo Silleiro. Desde a
Cruz de Pau ao Chan do
Lobado, desde O Cerro das
Aradelas, aos Outeiros da
Bosta, desde A Pedra do
Acordo ao Alto do Niño do
Corvo, desde a Laxe Cru-
zada ao Curro da Tomadi-
ña, a Groba é fermosa. 

Agora, coma unha
sombra visgosa, sobre ela
sobrevoa a ameaza da insta-
lación, en dous anos, dun
parque eólico denominado
Albariño I que, coa autori-
zación da Consellaría de In-
dustria, pretende erguer 21
aeroxeneradores, 17 dos ca-
les se edificarán sobre a su-
perficie queimada polos in-
cendios forestais do pasado
ano. O parque eólico, que
abrirá numerosas pistas,
afectaralles a dous millóns
de metros cadrados de terra
e causará danos irreparables
e un enorme impacto visual
tamén nunha zona turistica
como é o Val Miñor. 

Converter toda Gali-
cia, de xeito indiscrimina-
do, nun xigante muíño de
vento é unha temeridade, e
a Serra da Groba, que é
morada de aves migrato-
rias, coa súa reserva de ca-
balos salvaxes, de arte ru-
pestre, e cos seus intensos
valores arqueolóxicos e et-
nográficos, debe quedar
fóra dos plans de instala-
ción de enerxías renova-
bles. Porque, como dicía
Eliseo Alonso, “fermosa e
bravía é a terra onde mo-
ran os cabalos salvaxes”.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Tras dezanove anos de arbitra-
xe, Cristina Fernández Piñeiro
vén de retirarse da liga Asobal
de Balonmán. Tivo que facer
fronte ao machismo, mais ho-
xe reclámalles ás mulleres un
esforzo para “buscar espazo”.

Ten complexo de xubilada?
Non, mais cando te retiras

parece que é porque es maior
cando o que acontece ás veces é
que hai situacións propicias. Po-
día seguir dous ou tres anos
máis, ou até os cincuenta, ano no
que se retiran os árbitros.

E esas razóns propicias ca-
les son?

Apolítica. Son asesora da direc-
tora xeral de Deportes. Cando me
ofreceu o posto, dixen que entón lle
puña fin á miña carreira. Conciliar
as dúas actividades cansa a calque-
ra. O ano pasado pasei catro probas
físicas pola actividade normal da li-
ga, o Campionato de Europa e un
torneo. Iso precisa adestramento e
no deporte non tes tempo porque as
reunións son a partir das oito da tar-
de. A xente traballa.

En todo caso, foi unha pio-
neira. A primeira árbitra da
categoría superior do balon-
mán en toda Europa.

Cando comecei a arbitrar con
17 anos, en Madrid revisaban as
designacións dos partidos e tra-
taron de impedir que fose árbitra,
mais a Federación de Pontevedra
de Balonmán impuxo a miña
presenza. Tamén tiven dificulta-
des cando comecei a arbitrar na
liga Asobal en 1988. En Europa
no 91 tampouco me aceptaban.

E ademais nun deporte tan
violento como o balonmán.

Moito menos violento que o
fútbol e cun público máis respec-
tuoso. Pitei ante milleiros de per-
soas como se nada.

Nunca pasou medo con eses
cachimáns?

O xogador de balonmán é no-
bre, como o de rugbi.

Canto machismo queda no
deporte?

Uf... Avanzouse moito. Hoxe
hai mulleres con postos de respon-

sabilidade mais non só é un pro-
blema de machismo. Hai machis-
mo porque o deixas, a pregunta é
se hai mulleres que queiran deten-
tar postos ou renuncian antes.

Iso é botarlles a culpa a elas.
Estamos nun momento no que

as mulleres temos que buscar es-
pazo. Con todo, nalgúns estamen-
tos, como o Consello Superior de
Deportes ou o Comité Olímpico
aínda hai moito que cambiar.

Algún deporte é máis ma-
chista que outro?

O fútbol: limita a presenza de
mulleres na primeira división. É
unha cuestión de mentalidade.
Díaz Vega, que ten responsabili-
dades na formación de árbitros,
esíxelles ás mulleres que teñan
as mesmas marcas que os homes.

Vostede foi moi respectada,
débese ao seu carácter?

Teño caracter, mais non mal
carácter. Son firme e non lles
dou mensaxes ambiguos aos xo-
gadores.

Parece ser que hai algo me-
nos de machismo no deporte
español que no doutras latitu-
des de Europa. Quen o ía dicir!

A Asobal é a única liga do
mundo na que unha muller, eu, ar-
bitrou finais de copa. Tiña que ver
os rusos ou os romaneses, por non
falar dos franceses, que son
iguais. En Francia hai árbitras, pe-
ro só lles deixan pitar pachangas.

A vostede quérena, respéc-
tana. Non hai moitos casos de
homenaxes a árbitros como o
que recibiu vostede.

E que poucos árbitros hai en
Asobal coa miña  traxectoria e o
meu currículo. Pitei dous Cam-
pionatos do Mundo absolutos,
dous de Europa...

E as que veñen detrás?
Teño unha compañeira moi

boa que ascendeu o ano pasado,
mais ten 34 anos e eu cando su-
bín a Asobal tiña 24. Atrasou
moito o seu ascenso.

Por último, vívese disto.
Non. Sempre tiven claro que

tiña que estudar para ter un tra-
ballo que me permitise deixar a
arbitraxe cando quixese, por iso
son mestra.♦

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

Cristina Fernández Piñeiro
‘En Francia hai árbitras de balonmán na primeira división,
mais só pitan pachangas, aquí finais de copa’

PA C O  VILABARR O S




