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PA C O  VILABARR O S

O VALEDOR DO POBO, BENIGNO LÓPEZ, NON ESTÁ
a cumprir as expectativas que se puxeran nel e a súa falta
de adecuación ao posto púxose outravolta en evidencia.
Esquece que o Valedor é unha institución e que ten que
responder a uns obxectivos máis alá da súa persoa e das
súas ideas e conviccións. Daquela debería transmitirlle á
cidadanía a opinión da institución e non a súa propia. É
grave que na súa comparecencia pública contradiga reco-
mendacións do informe sobre seguridade viaria que, como
Valedor, presenta ante os galegos. Tamén esquece que o
seu posto está para facer cumprir as leis e respectar o que
lexisle o Parlamento. Xa que logo, non é de recibo a súa
oposición ao Valedor do Paciente. Aínda menos a defensa
do incumprimento da lexislación lingüística na Xustiza
como manifestou nunha das súas primeiras declaracións
públicas. Semella que nin comprende a institución que
preside nin é a persoa idónea para o cargo e, o que é máis
preocupante, que os problemas reais de Galiza quedan
bastante lonxe da súa experiencia vital e profesional.♦

Pippi Calzaslargas

Cando unha
nena podía ser
incorrecta

(Páx. 31)

Conversas con Reigosa

‘Ninguén quería
ser presidente
da Xunta’

(Páx. 14)

A picaresca
na raia
A picaresca
na raia

Frankfurt recibe a cultura catalá (Páx. 24)



Luís, dono dende hai máis de vinte
anos do restaurante “O Noso Eido”
dedicou parte da súa vida ao con-
trabando, cruzando diariamente
dunha marxe a outra do Miño
“transportando o que a xente non ti-
ña e precisaba”.
Uvas, café, pezas
de coches e ca-
mións, chapas de
cobre, azucre, viño
e todo aquilo que
lle puidera propor-
cionar algún diñei-
ro porque “aquela
miseria obrigábate
a facer calquera
cousa”, aínda que
moitas veces supu-
xese arriscar a vi-
da. Hoxe, recoñece
que o contrabando
deixou de existir
como tal pero que na
raia sempre “existirá
esa picardía que ca-
racteriza os habitan-
tes desta zona”.

Lembra as mu-
lleres que escondí-
an debaixo do saio chapas de co-
bre orixinarias de Inglaterra que
pasaban por Portugal cara os for-
nos de Catalunya e o País Vasco.
Chapas de máis de dous quilos e
medio, que chegaban a sumar até
corenta quilos, que en ocasións, ti-
ñan que transportar a pé dende Po-
rriño até Cabral. Vinte quilómetros
pola vía do tren para no ser descu-
bertas. Ou pezas de coches que
traían de Portugal, coas que moi-
tos veciños de Salvaterra de Miño
construíron os seus primeiros ve-
hículos, “pezas que hoxe os portu-
gueses veñen mercar á nosa terra”

Reparacións Galiza SA

Hoxe, 8 de outubro, coches de ma-
trícula portuguesa ateigan o aparca-
mento de Sermiño, concesionario e
taller de Seat, Audi e Volkswagen,
de Salvaterra. Almudena Castro,
administrativa da empresa afirma
que a maior parte dos seus clientes

son das vilas lusas máis próximas á
fronteira, que veñen mercar pezas
soltas ou facer a revisión do vehícu-
lo. “Xente de Monçao, Melgaço e
Valença, pero tamén de Porto ou Lis-
boa que aproveitan as vacacións pa-

ra visitar os familia-
res que teñen pola
zona e deixan o co-
che a arranxar,
igual que sucede en
verán cos emigran-
tes portugueses que
marcharon para
Francia”. Afirma
que “se pechasen a
ponte un mes, o ne-
gocio viríase abai-
xo, xa que o setenta
por cento dos clien-
tes son lusos”.  

Esta é unha
práctica común en
todos os talleres da
fronteira galega,
segundo afirma
Xosé Manuel Ro-
dríguez Simón, Se-
cretario Xeral da
Asociación Autó-

noma de Empresarios de Talleres e
Reparacións de Vehículos de Ponte-
vedra, “a calidade e o prezo do ser-
vizo son os factores que atraen os
portugueses”.

Os clientes sinalan que paga a
pena cruzar a fronteira, “aquí tra-
bállase moito mellor, en menos
tempo e cun prezo máis reducido,
pois en Portugal o IVA e do 21%
mentres que en Galiza e do 16%,
e non temos que recorrer longas
distancias”, xa que o servizo ofi-
cial do Grupo Seat-Volkwagen-
Audi da marca máis próximo está
en Viana do Castelo, a máis de se-
senta quilómetros de Monçao. A
única pena que lles queda é no
poder mercar tamén os coches, xa
que para non ter que pagar ningún
imposto engadido ao habitual te-
rían que estar empadroados en
Galiza, aínda que moitos xa bus-
caron a artimaña para facelo.

Paco, coñece moi ben este ti-
po de argucias, dende hai catro

anos ten un “catro latas” (Re-
nault 4L) portugués, que lle mer-
cou a un compañeiro. Pero cando
quixo aseguralo case ningunha
compañía estaba disposta a face-
lo e as que non puñan impedi-
mentos polas súa procedencia
pedíanlle seiscentos euros. Porén
decidiu manter o coche a nome
do seu amigo e pagar o seguro en
Portugal que non chegaba os
douscentos euros: “co que se
aforra en seguro ao longo do ano
xa se cubre o que custa de máis o
coche no país luso”. Ten que cir-
cular cun permiso temporal de
circulación, esixido pola Direc-
ción Xeral de Tráfico, para os
vehículos estranxeiros que tran-
siten asiduamente na comunida-

de galega. O permiso ten una va-
lidez de seis meses, pero afirma
que isto é o de menos “cada seis
meses fago o papeliño e todo so-
lucionado e sen problema”.

Non embargante, a compra de
coches lusos non é moi común en
Galiza pero si a compra de quad.
No momento de apoxeo, hai un
par de anos, moitos destes vehí-
culos que circulaban polo Baixo
Miño proviñan do país veciño,
onde tiñan un prezo máis baixo.
Pero a compra de bicicletas lusas
é o que ten verdadeiro éxito entre
os habitantes da raia. Non hai
ningún rapaz desta zona que na
súa primeira comuñón no tivese
de agasallo unha bicicleta portu-
guesa, un intercambio que xa se

remonta a época do contrabando,
lembra Luís, no que se pasaban
bicicletas dende Valença a Tui, o
que era moi difícil de detectar
polos gardas da alfándega, pois
os contrabandistas finxían que
ían mercar a Velença e pasaban
de cada vez unha bicicleta, bo-
rrándolle o número de serie, o
que facía tolear os axentes que
sabían que estaban traficando
con algún material pero non con-
seguían descubrir con que. 

Cheo, por favor!

As ringleiras de coches portugue-
ses na estrada esperando a súa
quenda para abastecerse de com-
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Miles de galegos e portugueses cruzan decote a raia para aproveitar,
de forma legal ou ilegal, a diferenza de prezos

A picardía da fronteira
LORENA OTERO

Aínda que xa non se fala do contrabando entre o Baixo Miño e o Norte de Portugal a picardía fronteiriza segue existindo na actualida-
de. Quitar o carné en Portugal, casar no país veciño para non perder a pensión de viuvez, pór o coche ao nome dun amigo portugués
para aforrar no seguro ou simular ter unha residencia no país veciño, son algúns dos casos que se están producindo na actualidade.

Paco, dono  de O Noso Eido. Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

‘Moita xente

establece como

domicilio a casa

dun amigo luso,

así concédenlle

o permiso

de residencia e

xa pode quitar

o carné”

LUÍS, de O Noso Eido



bustible só e comprensíbel pola
diferenza de prezo da gasolina en
ambas marxes da raia. Trescentos
metros son suficientes para que o
prezo ascenda máis de vinte cén-
timos. En menos de medio quiló-
metro de separación dúas realida-
des totalmente contrapostas,
mentres o dependente da gasoli-
neira lusa entretense vendo a tele-
visión, escoitando a radio ou len-
do algo, esperan-
do que entre un
coche na estación
de servizo, na ga-
solineira de Tui
teñen tres persoas
que están de se-
guido enchendo
os depósitos de
coches lusos.

Os centos de
portugueses que
cruzan diaria-
mente a ponte su-
poñen un 80%
dos clientes, se-
gundo o dono da
gasolineira de
Salvaterra de Mi-
ño, unha das máis frecuentadas
polos lusos xunto coa de Tui. Es-
ta afluencia masiva provoca que
o camión de subministro teña
que encher os depósitos unha
vez ao día e nos días de verán á
mañá e á tarde”. Durante os ven-
res e as fins de semanas os co-
ches vanse acumulando nas es-
tradas que conducen a estación
mentres agardan a súa vez, o que
entorpece a circulación e obriga
a que a policía local teña que in-
tervir e os inste a marcharse para
evitar posíbeis accidentes.  O
“domingo é o día de máis traba-
llo, os portugueses aproveitan a
tarde para dar un paseo pola zo-
na e encher o depósito para o res-
to da semana”, afirma un dos
empregados de Salvaterra”.

Carnés made in Portugal

Moitos galegos non dubidan en
cruzar a fronteira para sacar o
carné de conducir, unha práctica
recoñecida polas autoescolas de
ambas marxes do Miño, malia
que a Asociación Provincial de
Autoescolas de Pontevedra afir-

ma non ter coñecemento deste ti-
po de prácticas.

A autoescola Alto Minho, de
Valença, ten entre os seus alum-
nos a cinco galegos. “A diferenza
de prezo é o principal motivo que
os empuxa a sacar o carné en Por-
tugal, pero tamén a menor dificul-
tade” afirman dende a autoescola,
“xa que por cincocentos euros po-
den obter a licenza e os examina-
dores non son tan estritos”. En

Portugal establé-
cese un prezo
conxunto para a
parte práctica e a
teórica mentres
que na outra mar-
xe do río os pre-
zos ascenden no-
tabelmente. Na
Autoescola Tui o
prezo é de catro-
centos euros para
a parte teórica e
trinta euros por
práctica o que fai
que o custo final
dependa do nú-
mero de prácticas
que realice o

alumno. Así, un alumno que faga
quince prácticas, cifra media que
se soe facer segundo a autoescola,
terá que sumarlle aos catrocentos
euros iniciais catrocentos cin-
cuenta máis, o que eleva o prezo
total a oitocentos cincuenta euros. 

O único requisito preciso para
poder quitar o carné ao outro lado
da fronteira é ter un permiso de re-
sidencia, para o que é imprescin-
díbel contar cun domicilio e aí é
onde xurde a trampa, comenta o
dono de “O Noso Eido”, “moita
xente establece como domicilio a
casa dun amigo luso co que afir-
ma convivir, aínda que insto non
sexa verdade e establece como di-
rección postal a portuguesa, deste
modo a autoridade lusa concéde-
lle o permiso de residencia”.

Esta é unha práctica que ta-
mén se dá co permiso de camión:
“nun mes e por seiscentos euros,
o paisano ten o carné no peto ”.
No permiso de moto náutica o
procedemento aínda é máis sin-
xelo, “só con aboar a cantidade
esixida xa non fai falla nada
máis, non hai exame teórico co-
mo en Galiza”, afirma Alberte,
que decidiu sácalo en Portugal
pola sinxeleza do procedemento.
“Nin proba teórica, nin práctica,
nin psicotécnica. No mesmo día
xa es patrón de moto náutica”.

A botica lusa en Galiza

Claudia Vidal é dona dunha das
tres farmacias que hai no centro de
Salvaterra de Miño. Rozando a
fronteira, a menos de cen metros
da ponte internacional que une o
país luso con Galiza e a un quiló-
metro da vila máis próxima,
Monçao, a súa botica é un dos co-
mercios máis frecuentados polos
portugueses da zona que veñen
buscando diariamente medicamen-
tos, que en Portugal son máis caros
ou xa están descatalogados.

A cotío na porta da botica es-
tán aparcados coches lusos, clien-
tes que representan case a metade
do volume de vendas. Tres son os
produtos estrela que veñen mer-
car, afirma Claudia, “Reflex, un
analxésico que calma as dores
musculares, Lápiz Termosan para
os golpes e Resolutivo Regiun,
para o ril. Os dous primeiros non
se venden en Portugal pero son

moi coñecidos pola poboación e o
seu uso está moi estendido. Ade-
mais son medicamentos que non
teñen moita saída entre os veci-
ños de Salvaterra, como o Lápiz
Termosan, que case se lle vende
en exclusiva aos lusos”.

Os propios clientes recoñecen
que o prezo e a causa fundamen-

tal, en Portugal os “medicamen-
tos están moito máis caros e aquí
atopamos fármacos que non exis-
ten no noso país”. Un dos exem-
plos máis salientábleis de diferen-
za de prezo entre ambos países é
o Omeoprazol, un protector esto-
macal que en Galiza costa cinco
euros e un par de quilómetros

máis alá pode chegar aos trinta”.
A maioría dos clientes solicitan
fármacos que no precisan receita
médica pero tamén os hai que non
dubidan en tentalo, xa que a dife-
renza compensa, pero nesta mar-
xe do Miño ás súas receitas non
teñen validez e non podemos ven-
derlle o que nos piden”.♦
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Vén da páxina anterior

‘Se pechan a ponte

un mes, o negocio

viríase abaixo,

xa que o 70% dos

clientes son lusos” 

ALMUDENA CASTRO,

administrativa

de Sermiño

Claudia Vidal, farmacética en Salvaterra de Miño, mostra algúns dos medicamentos máis demandados polos nosos veciños.

As vodas entre viuvos na outra
marxe do río ao que pertencen é
una das argucias que durante
máis tempo se produciu co con-
sentimento do goberno luso, que
dende había anos sabían que nu-
merosos habitantes do seu país
cruzaban a fronteira para casar e
así manter a pensión de viuvez. 

Mais de noventa enlaces ma-
trimoniais prodúcense de media
nas igrexas fronteirizas do Baixo
Miño. Tui, Vigo, Tomiño e A Ca-
ñiza na provincia de Pontevedra

e Padrenda, Entrimo, Lobios,
Verín, Baltar, Vilardevós e Oím-
bra en Ourense, son as vilas que
maior número de vodas rexis-
tran. Esta práctica tamén se dá
entre os galegos que marchan a
Portugal para contraer matrimo-
nio, pero a posteriori a unión non
é notificada a Administración á
que pertencen polo que o seu es-
tado no Rexistro Civil é de viú-
vo, o que lle permite beneficiar-
se deste estado e constitúe un
fraude á Seguridade Social. Os

protagonistas considérano “un
pequeno engano que non lle fai
mal a ninguén e a nós axúdanos
a vivir mellor”.

A maioría levan anos coa pa-
rella e viven xuntos pero “a pre-
sión social e o medo a ser rexei-
tados pola familia e polos seus
veciños empúxanos a tomar esa
decisión”. A celebración realíza-
se “cunha presenza importante
dos meus veciños, cantos máis
mellor, así comproban que o en-
lace non é unha mentira”.♦

Viúvos dos dous países, unídevos

Valença vende
menos toallas
A carne, o tabaco, as
bombonas de butano son
tamén produtos moi cobizado
polos lusos, que diariamente
mercan en tendas galegas, po-
la súa calidade e polo seu pre-
zo, xunto cos boletos da once e
a primitiva que os fan atracti-
vos polos premios que reparte
máis elevados que os lusos. No
caso dos galegos os produtos
que mercan en Portugal son
máis escasos. As ringleiras que
se formaban na fronteira de
Monçao os xoves e os
mércores en Valença para
mercar roupa e toallas xa case
desapareceron debido á seme-
llanza de prezos nas dúas bei-
ras do Miño. Pero estes
produtos foron substituídos
por DVDs e CDs, que non sofren
uns impostos tan elevados co-
mo en Galiza ou nos cueiros,
nos que hai unha diferenza
que supera os tres euros.♦



OPP está a buscar argumentos que xus-
tifiquen o seu labor de oposición. O
que está a facer en Galiza vai na mes-

ma liña extremista e excluínte que leva en
España a enarborar o terrorismo, a bandeira e
o himno como argumentos de forza contra o
goberno de José Luis Rodríguez Zapatero.

A estratexia do PP estase volvendo peri-
gosa para a cidadanía. Pois non busca con-
sensos nin solucións a cuestións non resoltas
polo goberno (habelas hainas.). Poderían ato-
par moitos motivos de crítica e dar solucións
súas aos problemas. Sempre os hai e sempre
os haberá. Un goberno, por perfecto que se-
xa, non dá arranxado todo e sempre ten pun-
tos fracos para “emendarlle a plana”.

A lingua galega é o noso patrimonio
histórico e cultural. É a base da nosa iden-
tidade como pobo diferenciado. É a crea-
ción e expresión da nosa maneira de ver o
mundo. Opóndose á súa vida estamos a ne-
gar a posibilidade de vivir do pobo galego
como realidade diferenciada, empobrecé-
monos e empobrecemos o conxunto da hu-
manidade pola perda cultural que iso repre-
senta. Igual que defendemos a biodiversi-
dade, tamén defendemos á di-
versidade cultural que caracte-
riza os pobos europeos. 

Eu non creo que ao PP lle
importe moito que Galiza sobre-
viva ou non como pobo diferen-
ciado. Eu o que interpreto é que
a súa estratexia de sobreviven-
cia estabeleceuna na división,
na creación de concepcións ex-
tremistas irrenunciábeis na so-
ciedade. Esta estratexia promo-
ve a localización dos cidadáns
nun ou noutro bando, como se
toda a rica gama intermedia non
existise. É dicir , empurrar a po-
boación cara a unha postura de
“Ou comigo ou contra min”. A
realidade social non é así, mais
en períodos de crise xa se ten
convertido niso. Aconteceu en
Europa durante a Segunda Gue-
rra Mundial ou na España da
Guerra Incivil.

A liña política do PP a res-
pecto da lingua está moi pensa-
da: busca dividir a cidadanía a
través de argumentos facilmente moldeábeis
pola demagoxia barata. Até agora a súa pos-
tura a respecto do galego consistía en ir dei-
xándoo esmorecer, “lavando a cara” cun de-
creto de normalización que non se cumpría,
esperando que o seu corpo ferido fose dei-
xando de existir nas listas da espera da aten-
ción xusta que debería ter tido.

O actual decreto non fai máis que tentar
recompoñer o mal feito despois de anos de
desidia, de abandono e de envergoñamento

por falar unha lingua na que non se escri-
bían nin de ciencias (química, matemáti-
cas, etc.) nin de letras (leis, decretos, con-
tratos, escrituras notariais, etc). A culpa do
abandono do galego ten raíces históricas.
Pero aos que gobernaron Galiza durante
máis de 16 anos seguidos cómprelles a res-
ponsabilidade de non saber ou non querer
pór o noso idioma no lugar de honra que
merece.

Opóndose ao decreto, baten dous paxaros
dun tiro: Encontran o lema da sua oposición

e da frag-
m e n t a c i ó n
social como
e s t r a t e x i a
imitando o
que fan en
España; e
xustifican o
seu desgo-
berno destes
anos pasados
con relación
á lingua. Non
é estraño que
se opuxesen
ao decreto.
Non é estra-
ño que se
desd ixesen
do seu ante-
rior consenso
coas outras
forzas políti-
cas. A súa es-
tratexia é a
diferenza. É a
f ragmenta -

ción da sociedade. Os ar-
gumentos veñen logo: de-
reitos dos pais a decidir a
lingua en que queren edu-
car os fillos. Liberdade de
expresión. Liberdade de
escolla de centro educati-
vo concertado (aquí resu-
citan a vella teoría do
cheque escolar. Voltamos
os pobres pagar polos ri-

cos...) Dialéctica e demagoxia están servidas.
Cómprenos saber diferenciar entre tanta es-
pesura a xustiza, a dignidade e o futuro que
como pobo merecemos. Merecémolo? De-
penderá  da nosa capacidade de crear pensa-
mento independente.

Gosto das palabras optimistas de Francis-
co Carballo (A Nosa Terra, número 1.276):
“Temos cerebro, técnicas, idioma, tradición,
audacia de navegantes. Podemos rir a cachón
deses ‘tan gallegos como el gallego’. A vo-
ar!”. Grazas Carballo.♦
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‘A liña
política do PP a

respecto da
lingua está moi
pensada: busca

dividir a
cidadanía a
través de

argumentos
facilmente

moldeábeis pola
demagoxia

barata”

Cartas

En resposta a Xosé
Mª Álvarez Cáccamo
Seguramente é unha ousadía res-
postarlle a Xosé Mª Álvarez
Cáccamo (A Nosa Terra nº
1.282) , pero tamén é unha ousa-
día pola súa parte escribir sobre
un tema que descoñece total-
mente,  inda que non debería
descoñecer, pois convive con el
cinco días a semana dende hai
moitos anos. Eu son profesora
interina de Filosofía. Disque este
ano entraron, accederon a “cate-
goría” de funcionarios, moitos
interinos. É certo e xa era hora.

O que este ano se fixo foi, co-
mo vulgarmente se di,  pagar (re-
coñecer) os traballos prestados,
e por certo, moi chafalleiramente
porque se  nos pagou só por un
máximo de sete anos traballados,
cando moitos levamos 10, 15 ou

inclusive 17 anos, como é o meu
caso, percorrendo a xeografía do
pais: Vilagarcía, Ribadavia, Ni-
grán, Baiona, Beade-Vigo, Mª
Soliño-Cangas, Castelao-Vigo,
Politécnico-Vigo, Tui, Ribeira,
Baio-Zas, Xinzo, O Porriño,
EPA-Pontevedra (compartindo
co cárcere), Ricardo Mella-Vigo,
Rodeira-Cangas, e por último
Monterroso.

En todos os traballos a lei es-
tabelece que hai un máximo de
anos tras os cales teñen obriga de
facerte fixo. Nós somos contrata-
dos o primeiro día de clase de ca-
da curso e  despedidos o último,
roubándonos a administración,
moitas veces, algún día de cotiza-
ción á Seguridade Social. Das pa-
gas extraordinarias só percibimos
a parte proporcional dos días tra-
ballados nese curso e até hai ben
pouco os substitutos non percibí-
an ningunha remuneración nos

meses de verán. Os trienios reco-
ñecéronsenos por primeira vez en
xullo do curso anterior porque os
sexenios continúan a ser exclusi-
vamente para os que demostraron
artes opositoras.

Pero non só a Administración
nos maltrata e discrimina, senón
tamén vós, señores e señoras fun-
cionarios, ou non nos tedes vós
moi presentes á hora de facer re-
parto de grupos, materias e hora-
rios? Nese momento si contades
con nós para deixarnos os grupos
con máis alumnos, os grupos
considerados conflitivos,  os que
teñen alumnos de integración
(xordos, paralíticos cerebrais, sen
escolarizar durante anos, con gra-
ves problemas de integración so-
cial ) e un longo etcétera  forma-
ron e forman parte das miñas au-
las, por non falar das materias
que “desprestixian” a vosa “ca-
rreira docente” as que ninguén

quere impartir, esas sempre se
gardan para os interinos.

Nos 17 anos que levo impar-
tindo a docencia só en tres se me
permitiu impartir 2º de Bachare-
lato. O habitual é impartir algún
curso de 1º de Filosofía, Cultura
Relixiosa e a súa correspondente
afín, Cultura Relixiosa, esa gar-
daría, con todos os niveis de 1º,
2º, 3º e 4º da ESO e afíns creo
que me quedan poucas por im-
partir, pois xa dei Inglés, Latín,
Grego, Cultura Clásica, Sociais,
Francés, Galego, PGS…

Parécelle que non é esta a
proba mais palpábel de capaci-
dade pedagóxica e didáctica,
exercer a práctica ano tras ano
nas peores condicións?

¿Esqueceuse de como entra-
ron no funcionariado os da súa
xeneración , esqueceu as oposi-
cións restrinxidas dos 70 e 80, os
aprobados sen praza (que logo si

O PP contra o galego
ADELA FIGUEROA

A estratexia política popular contra o galego ten moito de dema-
góxica e encaixa á perfección coa liña que seguiu esta forza can-
do gobernaba Galiza: debilitar a lingua propia, sexa por esmo-
recemento ou poñendo unha parte da sociedade na súa contra.

Apetece observar as
polémicas que xera a
presenz a da cultura
ca ta lá na feira do
libro de Frankfurt. As
culturas pequenas
como a ga lega dan
mágoa . As grandes
meten medo. O  caso
ca ta lán é interesante
porque é unha cultura
periférica , sen Estado
nin recoñecemento
internaciona l apenas,
pero con forz a
(cincuenta libros
traducidos estes días
ao a lemán) Con
C a ta lunya , como din
os do fútbol, ha i
partido. O  resultado
está no aire.

No 2006 a
porcentaxe de fogares
con televisor era do
99 ,7%. Este ano é do
99 ,5%. Unha
ba ixada , como se ve
de dúas décimas. Un
da to que induce a un
moderado
optimismo. 

Di a Igrexa oficia l
que todos os mártires
da guerra civil
“morreron
perdoando”. Que
ningún dos sete mil
que din que foron se
enfadasen ou lles
dedicasen tan só unha
ma ldición aos seus
executores, iso si que é
un auténtico milagre.

Falando de mártires.
Farían ben a lgúns en
ler ou reler o Réquiem
por un campesino
español de Ramón J.
Sender, onde sae
aquel Mosén M illán
que lle promete o
perdón a un fuxido
que logo acaba
fusilado. Un libro que
ten a ca lidade das
obras mestras da

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Gonzalo



Eu non a diviso, e vivo en Fontiñas.
Nin que fose virtual. Non se ve por
máis que se mire cara a alí. Todos fa-

lan dela, pero ninguén nola ensina. E, pois
que a pagamos, esiximos vela, úrxenos sa-
ber como é e para que serve ou non serve.
Temos dereito a saber o que está feito e o
que se pensa ou non pensa facer, porque
non hai maneira de ver nin o que é nin o
que se pensa ou non vai ser. Eu, que non
son cego, miro para o Gaiás e só vexo co-
mo a silueta dun camelo de tres chepas e
como un dedo que semella facernos aos que
corremos cos gastos un aceno obsceno. O
feito e o non feito no Monte Gaiás é a pro-
ba obvia de que o que os chamou polos ca-
miños da función política aos uns e aos ou-
tros, aos de antes e aos de agora, non foi a
filantropía senón a cobiza. Menos mal que
aí está a Plataforma Cidadá que tanto os
irrita. Eu tamén estou aí. Por civismo. Na-
da persoal persigo.

E ninguén fale aquí de piquetas. Fale-
mos de aclarar conceptos, de recuperar o
malversado e de
non investir  nin
outro euro pú-
blico ao libre al-
bedrío dos car-
gos políticos
que pasan ao co-
bro facturas de
300 euros por
comida. Xa lle
chega ben de li-
bre albedrío.
Quen me dese a
min saber canto
dan de si 400
millóns de euros
adminis t rados
rectamente! E
de nada valeron,
ou de moi pouco, porque o certo é que an-
tes o Gaiás era un monte e agora nin monte
é. Para iso se moveron nel un millón de to-
neladas de terra! Pero non é o único res-
ponsable o goberno anterior. Tamén o é o
de agora.  O de agora ten moito que expli-
car e que corrixir. E nós moito que esixir.
Somos os únicos que lle damos liquidez a
esa billa. O bigoberno este ten dous asuntos
non pequenos –Cidade da Cultura e planta
de gas de Mugardos– que non pode eludir
aducindo que se topou con eles aí: o que o
home monta, pode desmontalo e volvelo
montar en sitio de menos risco para a ci-
dadanía civil e o que foi  mal concibido, de-
be tratar de reconducilo. Din que lles gus-
taría ouvir no seu día as voces agora críti-
cas Serán cínicos! PSOE e BNG eran me-
dio parlamento de Galicia e no seu día nin
sequera lograron sensibilizar as bases dos
seus propios partidos. 

Di o vicepresi-
dente que lle preocu-
pan as irregularida-
des descubertas polo
Consello de Contas.
O mesmo di o presi-
dente. E eu tamén o
digo. Pero eu ade-
mais digo que con
preocuparme as irre-
gularidades moito,
máis me preocupan
aínda as regularida-
des da obra en si:
constitúe unha total e completa esquilma á
cidadanía de Europa, de España e de Gali-
cia. Porque os cartos que seguen fluíndo por
esa billa non saen da circulación do capital
senón que son forza de traballo roubada aos

asalariados de Ga-
licia e de todos os
confíns. Karl Marx
dixo hai máis de
século e medio que
a plusvalía é forza
de traballo que se
apropia pola cara o
capitalismo. E
quedou todo dito.
Pois ao actual al-
calde de Santiago
nin sequera lle pre-
ocupan as irregula-

ridades que din lle preocupan ao goberno.
Falou así hai unhas semanas: “Ningún co-
merciante que queira vender un produto se
dedica a poñer anuncios que digan este pro-
duto é un desastre”.♦

Nº 1.284 ● Do 11 ao 17 de outubro do 2007 ● Ano XXX

Xosé Lois

U-la Cidade da Cultura?
XESÚS REDONDO ABUÍN

O proxecto urbanístico da Cidade da Cultura segue indefinido
e no aire anos despois de que se aprobase a súa construción. O
actual goberno non avanzou ren, segundo afirma o autor, na ex-
plicación dos obxectivos deste novo espazo para a cidadanía.

litera tura , chegar ao
fondo da verdade.

Vaia indirecta que lle
largou Luciano Varela,
ex presidente da
Audiencia de
Pontevedra e actual
maxistrado do
Supremo, ao Valedor
do Pobo, Benigno
López: “Amólame ler
que alguén que cobra
por defender os dereitos
dos cidadáns se atreva
a dicir que é un perigo
utilizar o idioma galego
na Xustiza. Para min, o
que si é un perigo é
que alguén permaneza
nunha institución se
dixo unha frase como
esta”. (El Correo
G allego, 2 de
outubro).

O diario Público (6
de outubro) entrevista a
Marcelo Muñoz ,
empresario pioneiro na
China , chegou a lí en
1978. Muñoz di: “Ha i
má is investigadores en
nanotecnoloxía [a
ciencia que substituirá
a actua l informática]
no municipio de Pekín
que en toda a Unión
Europea”.

Din que se Raxoi
gaña as eleccións
poñerá o castelán
obriga torio en todas
as administracións e a
Raúl de dianteiro
centro da selección.

Pregunta: Por que
as pantasmas das
películas a travesan
paredes e , ao mesmo
tempo, soben
esca leiras? N on se
fundirían?

Por que nas películas
porno as mulleres que
están deba ixo teñen os
peitos dereitos? Pois
porque rodan de pé,
coa cama pegada á
parede e a a lmofada
cosida.♦

‘Quen
me dese a min

saber canto
dan de si

400 millóns
de euros

administrados
rectamente!”  

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tiveron praza)?, por non falar dos
accesos a cátedras, condición de
catedráticos…

Paréceme incríbel que unha
persoa coma vostede non entenda
que significa a igual traballo igual
salario e condicións, que se opoña
á estabilidade laboral. Ou é dife-
rente a precariedade no ensino
que no metal ou a construción?

A pesar de todo, os interinos
si temos claro que significa a
igualdade e xustiza social; o
que reclamamos é o acceso di-
ferenciado.

Moitos dos seus defendidos
xa están facendo substitucións,
en destinos, por certo,  que non
lles foron ofrecidos aos interi-
nos, e agora que xa están dentro
do sistema estarán encantados de
que te declares obxector.♦

ÁNXELA MARIÑO
(MONTERROSO)

Privatizacións
da Xunta
Realmente o que decotío cha-
mamos crise das ideoloxías me-
llor teriamos que denominala
“crise das persoas”. Estoume
referindo naturalmente ao
errante camiño que está a levar
a cabo este goberno de coali-
ción en asuntos fundamentais
para o benestar do cidadán.
Sendo máis preciso, estou a fa-
lar do proceso de privatizacións
en que están inmersos o PSdeG
e o BNG; concretamente, no re-
ferido ao Centro Telefónico de
Atención ao Cidadán (902 12
00 12). Como é posíbel que un
dos servizos o que o PP recoñe-
cía e valoraba (non en van é a
verdadeira imaxe da Adminis-
tración vía telefónica) e que
moitos cidadáns estimamos co-

mo imprescindíbel –xa que fun-
cionaba cunha gran profesiona-
lidade– estea a ser privatizado
coa escusa dunha maior eficien-
cia. ¿Saben os cidadáns que a
partir de agora as chamadas on-
de se recaba algún tipo de in-
formación administrativa van
ser derivadas a través de me-
dios electrónicos?, ¿cren acaso
que un  servizo onde o cidadán
poida expresarse e formularlle
directamente a un funcionario
as súas dúbidas, –non debemos
ignorar o tamaño da Adminis-
tración e moitas veces os cida-
dáns temos bastantes problemas
até para identificar con que te-
mos que falar– vai ser mellor se
o fai unha empresa privada?
Cría que os nosos políticos co-
ñecían mellor a nosa xente; ta-
men pensaba que os nosos im-
postos ían ser destinados co fin
de mellorar os servizos da ci-

dadanía, nunca en beneficio
dunhas empresas privadas que
nos van supoñer un custo verda-
deiramente astronómico, para
dar un servizo que a todas luces,
e quero que esta carta sexa tes-
temuño diso, vai ser un fracaso
de antemán. Pediría que todos
os cidadáns, que coma min tive-
mos a oportunidade de utilizar
esta prestación, protestemos
enerxicamente por unha privati-
zación que nos vai prexudicar, e
a vostedes, señores políticos, xa
nos veremos na próxima cita
electoral, non pensen que facen-
do demagoxia á última hora nos
farán esquecer das súas falca-
truadas, aínda que despois de
blindarse economicamente
aprobando “pluses” non creo
que lles importe moito, ou si? ♦

ABEL FERNÁNDEZ
(TEO)



XURXO SALGADO
A Vicepresidencia da Igualdade
e do Benestar, Política Territo-
rial, Vivenda e Traballo serán
os departamentos mellor para-
dos na distribución dos Orza-
mentos da Xunta para o 2008
e poderían superar a media de
crecemento destas contas, esti-
mada entre un 6,8% e un 7%,
con respecto ao ano pasado.

Así, e a pesar de que este incre-
mento é menor ao experimenta-
do o pasado exercicio, que foi de
8,3%, os 11.785 millóns dos or-
zamentos de 2007 poderían pa-
sar a máis de 12.300 no 2008, un
incremento que irá destinado,
principalmente, a cubrir investi-
mentos sociais, educativos e de
infraestruturas. Precisamente, a
vivenda, a atención á dependen-
cia, a sanidade e os servizos pú-
blicos serán as prioridades da
política social da Xunta en 2008.

E nesta concepción, será a Vi-
cepresidencia o departamento que
maior incremento rexistre con res-
pecto ao ano pasado xa que debe
comezar a aplicar a Lei de Depen-
dencia, aprobada este ano, e para a
que contará con case 60 millóns
de euros, sobre todo destinados
para os grandes dependentes. O
065 social, un novo servizo que
facilitará o desprazamento progra-
mado e non urxente das persoas
con problemas de mobilidade, ta-
mén recibirá unha boa porción,
case 30 millóns de euros. Outra
área que tamén recibirá un impor-
tante montante de cartos será o
complemento autonómico para as
pensións non contributivas, unha
promesa que anunciou Anxo
Quintana e ratificou Emilio Pérez
Touriño no pasado debate do Es-
tado da Autonomía.

En todo caso, as cifras non
están fechadas e aínda existen
negociacións para nivelar as
contas finais de cada departa-
mento. Segundo as fontes con-
sultadas por A Nosa Terra é, pre-
cisamente, na Vicepresidencia
onde se poden dar as maiores di-
ferenzas. “Eles queren un incre-
mento do 60% pero ao final que-
darán nun 11 ou 12%”, asegura
un conselleiro socialista consul-
tado, quen apunta que moitos
conceptos serán sufragados a tra-
vés de partidas concretas con
programas específicos.

Política Territorial e Vivenda

Outro dos departamentos que ta-
mén incrementará significativa-
mente as súas partidas é Política
Territorial, para lle dar cumpri-
mento ao que reflexará o Plan
Director de Infraestruturas e as
Directrices de Ordenación do Te-
rritorio, especialmente, en mate-
ria de Transportes, coa entrada
en vigor, o vindeiro ano do Plan
de Transporte Metropolitano.

Tamén Vivenda subirá con
respecto a 2007, sobre todo para
atacar o problema da carencia de
pisos protexidos. Na mesma si-

tuación se atopa a Consellaría de
Traballo que verá incrementado
nun 10% o seu orzamento para
lles facer fronte ás medidas reco-

llidas no Pacto do Diálogo Social.
Pola súa banda, tanto Econo-

mía coma Innovación e Indus-
tria manterán os niveis do pasa-

do ano, mesmo, con lixeiras su-
bas. Economía podería incluír
partidas para o imposto de suce-
sións e Innovación para comple-
tar o Plan Estratéxico da Socie-
dade da Información e o Plan
Estratéxico de I+D+i.

A pesar de que Sanidade e
Educación acapararán máis do
50% dos orzamentos, as súas par-
tidas xa están hipotecadas a gas-
tos correntes e non haberá cam-
bios substanciais con respecto ao
pasado ano. En canto a Cultura,
destinarase un importe semellante
ao do pasado ano, preto de 60 mi-
llóns de euros para as obras da Ci-
dade da Cultura. Ao igual que o
pasado ano, tampouco en 2008
haberá Lei de Acompañamento.
Deste xeito, a economía galega
manterá un ritmo de crecemento
cercano ao 4 %, por encima da
media española e europea.♦
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As contas medrarán case un 7% e superarán os 11.300 millóns de euros

Vicepresidencia, Política Territorial,
Vivenda e Traballo serán os grandes beneficiados
dos Orzamentos do 2008

‘A beatificación
é un desafío á
Lei de Memoria
Histórica’
Juan Manuel de Prada co-
menta en ABC (8 de outubro) a
beatificación dos mártires da
guerra civil. “A próxima beati-
ficación de 498 mártires da
Guerra Civil levantou ronchas
entre os xerifaltes e sicarios do
Réxime, que ven nela un desa-
fío á chamada Lei de Memoria
Histórica. E vaia se o é. Tráta-
se, sen dúbida, do máis formi-
dábel desafío que se poida con-
cebir. A beatificación dos már-
tires lémbranos, en primeiro
lugar, que a Guerra Civil non
foi esa historia de bos e maos
que o Réxime pretende impo-
ñer, onde uns poñían o sangue
e outros o chumbo. A beatifica-
ción dos mártires lémbranos
que a Segunda República, eri-
xida polo Réxime en espello de
virtudes no que a nosa demo-
cracia debe contemplarse, esti-
mulou e exacerbou o odio anti-
rrelixioso desde o intre mesmo
da súa fundación”.♦

A viabilidade de
Prisa-Sogecable
F. Álvarez comenta en ABC
(30 de setembro) á guerra do
fútbol. “A guerra do fútbol im-
plica un indisolúbel compoñen-
te económico. Capacidade de
influencia, vanidade e non pou-

cos ciumes marcan o enfronta-
mento Prisa-Sogecable e Me-
diapro-La Sexta –non hai peor
cuña que a da mesma madei-
ra–, pero tamén cómpre ter pre-
sente que no xogo están moitos
miles de millóns de euros. Os
números cantan. Dixital + pe-
chou o primeiro semestre de
2007 con 2.056.000 abonados.
O ingreso medio por cliente foi
de 45,7 euros. No tocante aos
servizos de pago por visión, ca-
da abonado deixouse unha me-
dia de 7 euros ao mes. Tendo en
conta que o 80% das persoas
que contratan os servizos de te-
levisión dixital só se interesan
polo fútbol, Sogecable estaría
defendendo moito máis que un-
ha posición gañada: a viabilida-
de da empresa”.♦

Diferenzas entre
dous conflitos

Dúas imaxes de dous confli-
tos. Nun deles, os soldados
norteamericanos deteñen a va-
rios iraquís. A vestimenta de
uns e outros non pode ser máis
diferente. Corresponde á dun
exército de ocupación nun pa-
ís lonxano, con amplas dife-
renzas culturais. Na outra ima-
xe pode verse a un dirixente de
Batasuna detido por varios po-
licías de paisano cubertos con
pasamontañas. Pódese reparar
nas amplas semellanzas entre
a vestimenta do policía e do
detido. Tanto o calzado, como
o pantalón e a camiseta son
practicamente idénticos. Am-
bas imaxes foron publicadas
por El País o 6 de outubro.♦

O conselleiro de Economía, Fernández Antonio –á dereita– con representantes da Confederación de Empresarios de Galiza. A . G . N .



XURXO SALGADO
Os fillos e netos de emigrantes
agradeceron o anuncio que reali-
zou Emilio Pérez Touriño, du-
rante a visita institucional que re-
alizou nos últimos días a Arxenti-
na, e onde asegurou que a finais
deste ano, os netos dos emigran-
tes terían a nacionalidade espa-
ñola. Aínda así, pídenlle axili-
dade na concesión deste dereito.

“Agradecemos a Touriño o apoio
a nosa loita de máis dun ano, mes-
mo enfrontándose, no seu mo-
mento, a importantes referentes
do seu partido”, subliña para A
Nosa Terra Daniel Barreiro, o co-
ordinador de Hijos y Nietos de
Españoles, unha agrupación naci-
da na Arxentina, pero hoxe con re-
presentación en toda América e na
que están inscritos 3.000 persoas.

Barreiro destaca que o anuncio
feito por Touriño é compartido po-
los netos e fillos de emigrantes e
subliña que non considera que a
súa mensaxe fora “electoralista”.
Non embargante, puntualiza que a
súa aplicación, a diferenza do
anunciado polo presidente galego,
“non será inmediata” e se demora-
rá, polo menos, un ano, xa que pri-
meiro hai que aprobar a lei, un fei-
to que acontecerá antes de que re-
mate a lexislatura no Congreso, a
comezos do vindeiro ano. 

Sobre a posibilidade de crear
unha lei propia de nacionalidade
(xa que os actuais cambios fanse
a través da Lei de Adopcións ou
modificacións do Código Civil),
a semellanza doutros Estados,
coma Italia, Irlanda ou Francia,
Barreiro sinala que “non hai
vontade” por parte dos partidos
políticos a facer esta norma. 

Tamén Gastón Lucas Quiroga,
vinculado a un dos primeiros mo-
vementos que houbo na Arxentina
de fillos e netos de emigrantes en
2002 asegura para A Nosa Terra a
necesidade de que España recoñe-
za os descendentes dos seus resi-
dentes ausentes. “Eu crieime to-
cando a gaita e escoitando a rian-
xeira de beizos da miña avoa. Por
que non podo ser galego?”, asegu-
ra ao tempo que destaca que Ar-
xentina aínda non se formou como
país porque segue habendo “gale-
gos, italianos ou franceses”. “E eu
son galego neste país”, puntualiza.

Por iso reclama unha lei de na-
cionalidade a semellanza da italia-
na, onde lles recoñecen, mesmo, a
nacionalidade aos bisnetos. “E
non hai ningún problema se todo
está regulado nunha normativa; os
nosos dereitos e os nosos debe-
res”, apunta. Tamén Juan Manuel
Fernández, descendente de gale-
gos, e vinculado a esta agrupación,
considera “imprescindíbel” esta
lei. “Non se está a cumprir coa
promesa electoral dos socialistas”,
asegura, aínda que considera que
coa proposta do goberno español
“vai calmar un tempo” as reclama-
cións dos descendentes.

A diferenza de Barreiro, tanto
Quiroga vinculado politicamente
ao BNG, coma Fernández, cuali-
fican de “electoralista” o anuncio
de Touriño, a pesar de comparti-
ren a mensaxe do presidente.
“Son declaracións tribuneras, de
políticos, como dicimos aquí, por-
que tiña moita xente diante”, ase-
gura o primeiro do acto de Touri-
ño ante perto de 2.000 emigrantes.
Para o segundo, non é “imposí-
bel” que este ano se lles conceda a
cidadanía aos descendentes. 

“Os políticos galegos, cando
veñen aquí, non conectan coa
emigración de cheo e fano só con
dirixentes. Penso que, ademais de
viaxes, deberíanse facer sondaxes
de opinión e estudos estatísticos
serios para saber que é o que lles
está pasando aos galegos”, enga-
de Fernández, quen pensa que a
promesa da cidadanía “demorou-
se máis da conta”. “Teño un com-
pañeiro de loita pola nacionalida-
de morto que nunca poderá ser xa
español”, asegura. 

“Todos os políticos, cando
viaxan a Arxentina, ou até a últi-
ma aldea de España, buscan, de
certo xeito, teren algún rédito
político, aínda que depende de se
o fan descaradamente ou non”,
engade Barreiro, quen, porén,

considera que o presidente gale-
go foi “mesurado e respectuoso”
nas súas declaracións.

Malestar no corpo diplomático

A quen si lle causou malestar o
anuncio de Touriño foi ao corpo
diplomático de España acreditado
na capital arxentina, así como a
determinados cargos socialistas.
Segundo puido saber este medio
de fontes do PSOE, o presidente
galego “inmisciuse en competen-
cias estatais”. “Non é lóxico que
un presidente da Xunta faga un
anuncio que lle compete ao xefe
do goberno español”, subliñan.

Detrás deste malestar está a in-
minente visita que José Luis Rodrí-
guez Zapatero realizará á Arxentina
e ao Uruguai logo do Cumio Ibero-
americano que terá lugar en Santia-
go de Chile os días 8 e 9 de no-
vembro. Precisamente, un dos
anuncios estrela que o presidente
español tiña pensado lanzar nestes
dous países era o seu compromiso
de estenderlles a nacionalide espa-
ñola aos emigrantes, unha mensaxe
que adiantou xa Touriño, e que lle
quedará xa resesa ao presidente es-
pañol. A Nosa Terra púxose en con-
tacto coa Embaixada de España na
Arxentina pero, a pesar da insisten-

cia, non houbo valoracións oficiais
da visita de Touriño 

Tampouco populares e na-
cionalistas entenden a viaxe do
xefe do Executivo galego a Ar-
xentina e non dubidan á hora de
cualificala, abertamente, de “elec-
toralista”. O voceiro do PPdeG no
Parlamento galego, Manuel Ruíz
Rivas, denuncia que Touriño utili-
za as viaxes institucionais para fa-
cer “propaganda electoral” a seis
meses dunhas eleccións xerais,
mentres que o voceiro nacionalis-
ta na Cámara, Carlos Aymerich,
repróchalles aos socialistas que só
se preocupen dos emigrantes en
América pero non dos que están
no resto do Estado. 

“O único que fixo o presiden-
te foi anunciar unha lei que se
aprobou cos votos do PP e do
Bloque no Congreso”, respósta-
lles Ismael Rego, voceiro do PS-
deG no Parlamento, quen asegu-
ra que, en ningún momento, Tou-
riño deu un mitin político porque
acudiu a un acto organizado pola
colectividade galega. “Iso non é
verdade, o presidente deu un mi-
tin nun acto organizado polo seu
partido”, aclara o responsábel de
Emigración do PPdeG, Xosé
Castelao Bragaña, emigrante na
Arxentina durante 40 anos.♦
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Camiñando
polo gume
X.L. FRANCO GRANDE

Hoxe, na sociedade
galega, bulen certas
iniciativas que cómpre

observar, ter en conta e valo-
rar como é debido. Refírome
a algúns grupos ou
asociacións, formais ou non,
que buligan por aquí  e por
acolá recadando a sinatura de
escritos e manifestos opoñén-
dose ao ensino do galego
conforme á legalidade vixen-
te. Son escritos cheos de
tópicos, por suposto sen a
menor base científica ou cul-
tural, pero con sofismas que
algunha xente, con pouco
sentido crítico, acepta.

Entre esas asociacións, ou
agrupacións, ou o que sexa,
hainas dun grande activismo,
e repártense entre os seus
membros actividades como,
por exemplo, visitar cada un
deles os veciños da súa
comunidade para deixarlles
os panfletos (sempre escritos
nun pésimo castelán, pero
disto falaremos noutra
ocasión), para pedirlles que
os asinen, ou facilitándolles a
recollida destes polo porteiro
do edificio ou indicándolles
onde poden deixalos. Sempre
moitas facilidades.

Por suposto que estamos
nun país libre e que os tales
teñen todo o dereito do mun-
do para facer o que fan. Non
é iso o que eu discuto. O que
a min me proe, e me dá que
pensar, é que non vexo un
activismo semellante na
administración autonómica.
Esta semella apática, como
se en vez de política lingüís-
tica (a pouca que hai é como
se estivese sempre lonxe dos
problemas verdadeiros onde
o futuro da lingua se xoga) se
reducise a participar en actos
protocolarios e demais de
simple fachada. 

Paréceme que tampouco
os políticos, nin sequera os
que poderían terse por máis
comprometidos, fan moito,
non por contrarrestar aqueles
grupiños –que semellan gran-
des grupos porque o seu acti-
vismo é manifesto–, senón
por lle facer chegar á
sociedade, de maneira
persuasiva, a importancia de
que o país recupere, normali-
ce e teña realmente como
propio o que mellor o define,
que é xusto a súa lingua.

Para outra ocasión
ímonos referir ao contido de-
sas proclamas e, tamén ás
medidas que coidamos que
deberan tomarse para que a
sociedade teña a súa lingua
polo primeiro dos seus valo-
res. Hora vai sendo de que os
nosos políticos sexan
conscientes de que non queda
moito tempo para aplicar me-
didas verdadeiramente útiles.
E que, ao mellor, estamos
perdéndoo xa. E que, ben le-
vado este asunto, tamén pode
xerar votos –que diso é do
que saben máis.♦

Malestar no corpo diplomático polo anuncio de Touriño
ante a inminente visita de Zapatero á Arxentina

Os netos de emigrantes piden axilidade
na concesión da nacionalidade

Coa entrada en vigor dos cam-
bios propostos polo goberno,
150.000 netos de emigrantes po-
derían inscribirse como galegos,
e serían seis millóns en todo o
Estado. Por iso, nacionalistas e
populares reclaman que se estu-
de a posibilidade de reformar o
sistema de voto. Sobre isto, o
BNG é partidario de que os emi-
grantes opten ben por votar nas
eleccións do seu novo país de

acollida ou nas do seu país de
orixe. “A nós obrigannos a votar
nas eleccións arxentinas e non é
xusto que, por mor disto, non
poidamos poder votar nas elec-
cións galegas”, aclara Gastón
Lucas Quiroga, quen entende,
que outra cousa sería exercer o
voto nos comicios locais, “onde
xa non estamos tan informados”.

“Ter a nacionalidade espa-
ñola implica ter dereitos e obri-

gas e, entre elas, está a de poder
elixir e ser electo”, subliña Da-
niel Barreiro, para quen tamén
“sería sensato” non votar nas
municipais pero si noutros co-
micios e mesmo poder crear
cargos electivos (tanto deputa-
dos como senadores) pola emi-
gración. Tamén concordan Qui-
roga e Barreiro na necesidade
de melloras no sistema de emi-
sión de voto no exterior.♦

150.000 novos galegos

O presidente da Xunta con fillos e netos de emigrantes.                                                                                    DA N IEL BARREIR O



X.C.
Benigno López asegurou na
presentación do informe “A se-
guridade viaria en Galiza” que
non cree que inflúa na sinies-
tralidade “que as competen-
cias residan no goberno cen-
tral ou no autonómico”. Pola
contra o estudo da institución
afirma que “as competencias en
materia de seguridade viaria ga-
ñarían en coherencia se se suma-
se a transferencia de tráfico”.

O extenso informe sobre segurida-
de que agora se presenta xa fóra
encargado durante a presidencia
de Xosé Ramón Vázquez Sandes.
O informe recolle a actual situa-
ción competencial, na que consti-
tucionalmente correspóndelle á
Administración Xeral do Estado a
competencia sobre o réxime xeral
de comunicacións, tráfico e circu-
lación de vehículos a motor, así
como sobre os transportes que
transcorran polo territorio de máis
dunha comunidade autónoma. In-
terior exerce estas competencias a
través da Xefatura Central de Trá-
fico e desde hai moitos anos Cata-
luña e o País Vasco teñen transfe-
ridas as competencias executivas
sobre tráfico e circulación. Pola
contra Galiza ten competencias
exclusivas ou executivas en mate-

rias indirectamente relacionadas
coa seguridade viaria, sexan de
educación, xuventude, transporte,
inspección de vehículos, sanidade,
infraestruturas e protección civil.
O informe trae a primeiro plano a
recomendación da Organización
Mundial da Saúde sobre que os
coñecementos locais deben orien-
tar as políticas locais para afirmar
que ese “debera ser un argumento
a favor da integración das compe-
tencias de tráfico co resto das ma-
terias que inciden sobre a seguri-
dade viaria”.

Na mesma materia compe-
tencial o informe bota en falta a
existencia dun observatorio ou
instituto no que se analicen os
datos sobre tráfico en Galiza
“dos que se poidan deducir con-
clusións útiles para a súa aplica-
ción nos programas ou planos de
seguridade viaria”. E na mesma
liña entende que o feito de que
esteñan transferidas a outras co-
munidades dan pé a descartar a
existencia de problemas de tipo
político para esta decisión.

Benigno López avogou por
un pacto galego pola seguridade
viaria, o incremento de axentes
de tráfico e colocar radares nos
pontos máis críticos ademais de
incluír a educación vial no currí-
culo escolar.

Medran os accidentes

Os datos sobre siniestralidade
nas estradas en Galiza ofrecen
neste 2007, até setembro, 216
mortos en 195 accientes e en
2006 foron 269 falecidos en 239
accidentes, o que anuncia un au-
mento interanual do 4% para fin
de ano. O informe cita como fac-
tores que interveñen na especifi-
cidade das estatísticas galegas a
propia climatoloxía, a orografía
ou a realidade comarcal que
obriga a desprazamentos habi-

tuais nunha rede viaria inadapta-
da ás esixencias do tráfico, “o
problema acentúase nas grandes
áreas metropolitanas e nos pe-
quenos concellos que concentran
agrupamentos de poboación ca-
rentes de alternativa de transpor-
te público”. Avellentamento de
poboación, no caso de atropelos
de viandantes, a irrupción de ani-
mais nas estradas, o cóctel xu-
ventude-alcól-velocidade ou as
perigosas travesías que atravesan
núcleos de poboación serían fac-
tores coadxuvantes.♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Os estudosos do cancro
e das enfermidades
graves achéganse ca-

da vez máis á crenza de que o
estado de ánimo é decisivo
para xerar as doenzas. E para
curalas. Así o din as
principais revistas científicas.
Isto é máis fácil de compren-
der aos 50 anos que aos 17,
porque coa media centena
abundan xa as historias tráxi-
cas de amigos e tamén os
agoiros, eses especialistas en
contar as desgrazas, que
xeralmente posúen unha pre-
cisión dialéctica equivalente á
do láser sobre as vísceras da-
nadas. É a fealdade, que trae
noticias dos que envellecen. 

Os médicos que sosteñen
esa teoría pasan dos corenta.
Seguro, porque na adolescen-
cia a morte non existe e os
novos viven nun estado de
graza que lles impide
comprender a evidencia. 

Mais algúns nunca deixan
de ser novos, a pesar da
idade. Coñezo persoas novas
de máis de oitenta anos, sans
e alleos a esas enfermidades.
Beben a brisa da primavera
coa ansia do que acaba de co-
ñecer o primeiro amor, e non
escoitan as novas sobre o
final. Creo que pertencen a
dous tipos, os que se afastan
da morte porque a aborrecen
e non pensan nunca nela e os
outros, os que se lle
chantaron diante e a
asumiron como algo positivo,
necesario, que chegará cando
toque, pero que a tratan de ti
e mírana así como unha parte
da existencia e da infinidade.
Todos son valentes, e talvez
esa sexa a principal
condición para conservar as
almas novas.

O sorprendente é que os
científicos descubran algo
tan simple agora. Os resulta-
dos da ciencia, o milagre da
curación por medio da
química foi tan grande que
esqueceron a influencia do
espírito na saúde do corpo. 

Maimónides dicía que as
afeccións psíquicas alteran
moito o físico e que o
deterioro faise visíbel para
todos. Que os pensamentos
negativos, chamados agora
depresión, deben eliminarse
da alma porque se non traen
moitos males. Empéñase o
sabio en que se esperte a
mente e se fortaleza,
aprendendo e coñecendo a
verdade auténtica e o autenti-
camente fútil. Insiste en
reforzar a facultade natural
con alimento; mais a psíqui-
ca con perfumes, líquido de
ámbar, nenúfar, mirto, rosas
e violetas. E con
instrumentos de música,
narracións alegres e reunións
con xente contenta, que faga
rir e ame os praceres. Isto di-
cía Maimónides, o israelita,
o médico cordobés, durante o
século XII, no seu Réxime de
Saúde Psíquica.♦

Presentaba un informe que reivindica o contrario

O Valedor do Pobo nega
que a transferencia de tráfico
poda influír na siniestralidade

Benigno López coa presidenta do parlamento, Dolores Vilariño.                         A . G . N .

Reivindicación
anónima
da explosión
contra Reganosa

Na redacción de diferentes me-
dios informativos galegos reci-
biuse unha extensa reivindica-
ción, sen atribución a ningunha
organización, dun artefacto ex-
plosivo colocado nun contedor de
vidro, no aparcadoiro da escola
Os Novas, na parroquia de Meá,
en Mugardos, o pasado 25 de se-
tembro, perto da regasificadora
de Reganosa. Segundo fontes po-
liciais a explosión tería sido pro-
vocada por unha peza conforma-
da por varios foguetes de feira.

O comunicado anónimo ad-
virte de futuros ataques contra a
regasificadora e outros que po-
derían afectar tamén aos intere-
ses dos seus xestores.

Desde o primeiro momento o
Comité Cidadán de Emerxencia
condenou o atentado ademais de
consideralo unha “agresión con-
tra os viciños de Mugardos. Te-
mos claro que son vítimas direc-
tas os veciños da Plataforma O
Cruceiro de Meá que sole utilizar
a escola unitaria de Os Novas e
que levan dede o 23 de xullo pe-
chados no concello de Mugardos.
(…) A nosa absoluta condena por
estes feitos e o noso desprezo pa-
ra cos autores. Que saiban que
non nos intimidan as ameazas”.♦

M.O.
Centos de persoas homenaxea-
ron a Antón Moreda nun acto or-
ganizado pola asociación cultu-
ral Ollomao no concello lugués
de Barreiros. Bautista Álvarez,
Luís González Blasco, Foz, e
Ramón Ermida foron algunhas
das persoas que interviñeron pa-
ra salientar o recoñecemento
dun home vinculado ao gale-
guismo dende a súa mocidade.

Ana Ermida, presidenta de
Ollomao, falou de Moreda como
“un personaxe fundamental para
o nacionalismo galego”, ademais
de agradecerlle aos veciños as nu-
merosas mostras desinteresadas
na organización do acto. O psi-
quiatra Ramón Muntxaraz tamén
lle dedicou ao galeguista unhas
verbas coas que lle diagnosticou a
súa enfermidade, “pensa por si
mesmo e está moi grave”, apun-
tou. Ademais dos discursos de es-
critores e políticos, houbo un es-
pazo dedicado ás mensaxes dos
que quixeron sumarse á homena-
xe, como a da xornalista Margari-
ta Ledo, que na súa novela Porta
Blindada (Xerais, 1990) afonda
na biografía do galeguista.

Malia as sentidas interven-
cións e as pezas musicais, os alí
presentes destacaron que o mo-
mento máis emocionante tivo
lugar cando o propio Moreda
descubriu unha placa co seu
nome na súa casa natal. Con
ironía, Moreda recoñeceu, “eu
son un mal político, porque pa-
ra ser bo hai que coincidir coa
maioría, e para min coincidir
coa maioría é moi difícil”.

Antón Moreda foi o creador
das Mocidades Galegas durante
o exilio bonaerense. Anos máis
tarde, xa en Galiza, traballou na
editorial Galaxia, cofundou o
Consello da Mocidade e a Aso-
ciación Gaiola. Malia que leva
máis de corenta anos internado
no psiquiátrico de Castro, Mo-
reda nunca abandonou a activi-
dade cultural e a súa afección
pola lectura e a escritura.♦

Ollomao réndelle homenaxe
ao galeguista Antón Moreda

Antón Moreda.



X.S.
O BNG presentará na Cámara
galega antes de que remate este
ano unha Proposición de Lei
que reclame do Congreso a
aprobación, mediante Lei Orgá-
nica, da transferencia das com-
petencias de tráfico e seguridade
vial a Galiza, tal e como anun-
ciou o portavoz nacional desta
formación e vicepresidente,
Anxo Quintana, durante o de-
bate do Estado de Autonomía.

Deste xeito, os nacionalistas
queren que todos os grupos da
Cámara se comprometan a re-
clamarlle a Madrid unha materia
que, segundo apuntan, “é unha
demanda dos cidadáns” tras os
numerosos accidentes de circu-
lación e as mortes que rexistran
as estradas galegas. Fontes na-
cionalistas aseguran que traba-
llan nesta iniciativa dende que
foi presentada por Quintana e,
por iso, non apoiaron unha pro-
posta de resolución do PPdeG
no pasado debate do Estado da
Autonomía. “Non se trata de
instar a ninguén, como propoñí-
an os populares, senón obrigar
ao Congreso, a través dunha
proposición de lei, a que cumpra
o que di a Constitución e o noso
Estatuto”, apuntan.

En todo caso, esta iniciativa
non é compartida polos socialis-
tas que consideran unha “desleal-
dade” o comportamento do
BNG. “Hai un acordo para que as
leis vaian a través da Xunta e non
a través dos partidos”, asegura un
conselleiro socialista consultado
por A Nosa Terra. “Ademais, esa
é unha competencia clara da
Consellaría de Presidencia que é
quen se encarga de todo o rela-
cionado con Seguridade, Tráfico
e forzas da orde”, engade.

Non están de acordo na Vice-
presidencia co que opinan os
seus socios de goberno. Un alto
dirixente deste departamento
consultado puntualiza que as
transferencias dependen da Se-
cretaría Xeral de Relacións Insti-
tucionais e aclara que a proposta
que realizan os nacionalistas non
é dende a Xunta senón dende o
grupo parlamentario do BNG.
Por iso, recalca, que seguirán
adiante coa súa iniciativa, a pe-
sar dos atrancos que poñan os
socialistas e o propio goberno
español, quen, a través do minis-
tro de Interior, xa anunciou o seu
rexeitamento a esta medida.

Obstrucionismo

Precisamente, dende a Vicepre-
sidencia criticanse as posicións
“obstruccionistas” do Goberno
de España para que Galiza avan-
ce no seu autogoberno. Logo do
rexeitamento de ao traspaso de
atribucións relacionadas co réxi-
me económico da Seguridade
Social, Salvamento Marítimo,
loita contra a contaminación do
mar, a pesca marítima e a inves-
tigación oceanográfica, este de-

partamento anuncia unha ofensi-
va para seguir tentando que “se
cumpra a lei”.

“Nós non o pediriamos se

non estivese no noso Estatuto”,
aseguran as fontes consultadas,
quen denuncian o talante menos
proclive as negociacións da nova

ministra de Administracións Pú-
blicas, Helena Salgado. “Non é
tan receptiva como Sevilla nal-
gúns temas e está claro que hai

un cambio na axenda de priori-
dades deste ministerio”, enga-
den, “pero nós insistiremos para
que se respecte a legalidade”.♦
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O PSdeG considérao ‘desleal’

O BNG pedirá no parlamento as transferencias
de Tráfico antes de final de ano
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Que situación vive o estudo da
Historia da Economía galega?

Nos últimos anos tense avan-
zado moito, especialmente en ei-
dos como o da historia agraria,
industrial, da pesca ou da emi-
gración. A historiografía galega
ten un bo nivel comparándoa co
ámbito peninsular.

É doado o acceso ás fontes?
Hai dúas cuestións, unha é a

existencia das propias fontes e
outra a posibilidade de acceso a
elas. Os arquivos públicos teñen
un acceso bo, avanzouse bastante
nos últimos anos por parte das
institucións. Nas casas nobiliarias
e nos pazos o acceso tanto é fácil
como imposíbel. Coas empresas a
situación é máis complicada, al-
gunhas gárdano todo e outras, na-
da. Cando as empresas morren,
non poucas veces a documenta-
ción vai ao lixo. Nos últimos tem-
pos a disposición das empresas
ten mudado bastante en sentido
favorábel. Moitos empresarios
decátanse de que a historia é un
activo que mesmo pode ser utili-
zado como elemento de marke-
ting e comezan a interesarse pola
conservación dos seus arquivos, e
mesmo algúns encárganlle a pro-
fesionais a realización da historia
da empresa en cuestión.

Como foi a colaboración
con Jordi Nadal?

Jordi Nadal é a máxima au-
toridade ibérica en historia in-
dustrial e eu tiven a honra de ser
discípulo seu e de colaborar con
el dende hai mais de vinte anos.
O libro El empeño industrial na-
ceu como consecuencia dunhas
conferencias maxistrais que el
deu na Fundación Pedro Barrié
de la Maza. Ao seu remate, a
fundación encargoulle un libro e
unha ampla exposición sobre a
historia industrial de Galicia, na
que tamén eu colaborei. 

Continúa o tópico da falta
de iniciativa empresarial en
Galiza? 

En parte, continúa porque hai
xente que segue a pensar que fal-
ta iniciativa empresarial, pero to-
do é relativo. O que lle chaman
espírito empresarial non é algo
de nacemento. Ou é que a inicia-
tiva empresarial agroma cando
un cruza o Padornelo ou sube a
un barco con destino a América? 

Entón, o factor individual
non é decisivo.

Ten o seu peso, pero non o
explica todo. Os factores de tipo
persoal e o entorno son tamén
moi relevantes. Pode haber moi-
tísima iniciativa, pero se o entor-
no non é favorábel, de nada va-
le. O asunto é que haxa unhas ta-
xas de supervivencia empresa-
rial elevadas, que nazan mais
empresas das que morren, como
acontece coa propia poboación..
Por outra parte, en Galiza houbo
empresarios moi destacados e
con moita iniciativa. No que
atinxe á formación, os grandes
empresarios galegos nunca tive-
ron uns niveis de formación in-
feriores aos vascos ou cataláns.
O que é certo é que o sistema
educativo en Galiza tivo caren-
cias que foron negativas para o
desenvolvemento empresarial,
como a debilidade do ensino
técnico ou a falta de facultades
de Economía. Isto favoreceu que
en moitas empresas os cargos
que corresponderían a estes pro-

Xoán Carmona Badía
‘Primeiro dicimos que non temos empresarios e

cando aparece un tirámoslle pedras’

MARÍA OBELLEIRO

Catedrático de Historia Económica da USC, Xoán Carmona é un recoñecido especialista na historia industrial ga-
lega dos séculos XIX e XX. En El empeño industrial de Galicia (Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2005), es-
crito xunto co economista e historiador catalán Jordi Nadal, achega as claves que explican a conformación do te-
cido industrial do país. Con arelas de desbotar o tópico da falta de iniciativa empresarial en Galiza, tamén coordi-
nou Empresarios (Fundación Caixa Galicia, 2006), un retrato dos máis representativos persoeiros da economía galega.
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fesionais foran ocupados por ou-
tros titulados, entre os que xoga-
ron un papel importante os quí-
micos.

Como desmentir o tópico?
A imaxe glo-

bal desbotarase o
día que aparezan
moitos empresa-
rios moi coñeci-
dos con empresas
moi fortes. En
parte, está a oco-
rrer. Dende o pun-
to de vista históri-
co, hai que desbo-
talo mostrando a
existencia e as tra-
xectorias dos em-
presarios galegos
relevantes. En Ga-
liza hai algo de
auto odio, a todos
nos gusta dicir
que aquí non houbo nada e cando
aparece un señor destacado ten-
demos a tirarlle pedras, somos un
pouco cainitas porque só vemos o
lado dos custos sociais. Debería-
mos ser conscientes de que crear
unha imaxe favorábel do empre-
sariado do pasado axuda a que se
cree un sistema de valores que
non penalice esta actividade. Hai
grandísimos empresarios como
Pedro Barrié de la Maza ou Xosé
Fernandez López dos que se sabe
moi pouco. Non se reivindica a
súa figura como a doutros profe-
sionais por mor da valoración ne-
gativa do empresario nos anos fi-
nais do franquismo, e que está su-
perada só parcialmente. Cómpre
crear un ambiente que penalice os
especuladores e os menos com-
prometidos co país e que promo-
va un tipo de empresario respon-
sábel social e ambientalmente,
que invista no país e que axude a
crear  benestar.

É certo que os empresarios
máis senlleiros non proceden
de Galiza?

É outro tópico, non é certo.
Os dous empresarios máis im-
portantes da historia de Galiza,
Pedro Barrié de la Maza e Xosé
Fernández López eran galegos.
Historicamente, e dun xeito par-
cial, é certo que unha parte do
empresariado era de fóra, como
no sector conserveiro, pero na
industria catalá tamén houbo
moitos malteses ou xente doutra
procedencia. Mesmo na indus-
tria conserveira moderna ten ha-
bido moitos galegos, e non só
cataláns como se tende a dicir.

Que pode dicir da ideoloxía
do empresariado na República
e das posturas respecto ao ga-
leguismo?

O empresariado é fundamen-
talmente práctico e adáptase bas-
tante ben ao poder, malia que hai
quen ten ideas máis ríxidas. Du-
rante a República, os empresarios
non se sentían especialmente in-
cómodos. Curbera, o empresario
máis importante de Vigo e de Ga-
liza na República, era unha persoa
de orde, pero adaptouse estupen-
damente, mesmo na guerra non
apoiou o bando franquista. O Ban-
co Pastor anunciouse en A Nosa
Terra durante a República. A pri-
meira gran homenaxe que lle fixe-
ron a Barrié de la Maza foi pro-
movida por Lugrís Freire, entre
outros. Claro que moitos dos gale-
guistas coruñeses eran emprega-
dos do Banco ou de Aguas de la

Coruña. O empresariado non é de
dereitas nin de esquerdas, é em-
presariado, unha persoa que tenta
maximizar os beneficios, aínda
que teñen certa precaución porque

hai réximes polí-
ticos que saben
que os prexudi-
can.

Por que en
Galiza, ao con-
trario que en
Euskadi e en
Cataluña, non
tivo lugar unha
auténtica indus-
tria mecánica? 

Neste mo-
mento non temos
menos industria
que en Euskadi
ou en Cataluña, o
problema é, en
todo caso, que é

máis madura e de menor contido
tecnolóxico que a deles. É un pro-
blema de calidade, non de canti-
dade. Historicamente, non tive-
mos industria mecánica porque o
tren pasa e se non o colles no mo-
mento logo é moi complicado. Na
siderurxia non era fácil porque
non había moitos recursos, ferro
de calidade nin minas de carbón.
No téxtil, malia haber posibilida-
des, deuse un problema de estru-
tura social, non había tradición co-
mercial. A nosa especialización, o
téxtil do liño, desapareceu porque
a mecanización chegou máis tarde
e o algodón expulsouno. Aquí non
houbo a capacidade de reaccionar
para substituír o liño polo algodón
porque a estrutura do sector téxtil
era peculiar. Non existían comer-
ciantes por xunto que dirixisen o
proceso e o campesiñado apenas
tiña excedentes. Na segunda Re-
volución Industrial puido terse re-
cuperado o tren co sector eléctrico
se houbese un sistema de tarifica-
ción que favorecese as zonas pro-
dutoras que incorresen en custos
sociais, pero tampouco existiu ese
sistema. Malia estes atrancos no
século XX recuperamos bastante.

Vostede di que a industria
galega veu do mar. 

Cara o 1880, víanse só un
par de chemineas en Vigo e ca-
tro ou cinco máquinas de vapor.
Vinte anos máis tarde, Guixar
era un imperio de chemineas e
co auxe do sector conserveiro,
as máquinas de vapor contában-
se por centos.

Poderíamos dicir o mesmo
hoxendía?

A industria chegou do mar,
pero pouco a pouco foi perdendo,
aínda que segue a ter un peso im-
portante. Afortunadamente, foron
aparecendo outras actividades.
Se na década dos cincuenta desa-
parecesen as industrias do mar,
morreriamos de fame. A partir
dos setenta, a economía galega
sufriu unha transformación im-
portante porque a carón do mar
aparecen outros sectores, como a
automoción, que comezara a fi-
nais dos cincuenta pero que é en-
tón cando comeza a tirar de ver-
dade. Tamén o sector da madeira
e o da confección, que non o téx-
til propiamente dito, conseguen
orientar o seu camiño.

Entón, o mar é á vez unha
debilidade

Toda monodependencia crea
un risco moi grande. Se todas as
industrias dependen do mar e de

súpeto márcanse unhas zonas
económicas exclusivas ou cae a
demanda de barcos, vai abaixo
todo como un
castelo de naipes.
A economía ten
máis posibilida-
des de ir ben can-
to máis diversifi-
cada está. Isto
non quere dicir
que a economía
marítima perdera
peso absoluto,
pois segue a ser
na economía ga-
lega moi grande.

Falaba voste-
de de Citroën,
por que a fábrica
se instalou en Vi-
go e non en Bar-
celona ou Cádiz,
as outras Zonas
Francas que había daquela?

En Barcelona xa estaba a Se-
at e Cádiz era unha Zona Franca
sen vida. En Vigo, o consorcio
da Zona Franca e todas as insti-
tucións movéronse moito e ofre-
ceron excelentes condicións de
instalación. Ademais, as condi-
cións e a localización do porto de
Vigo eran óptimas. Nun mapa
vese que coincide en liña recta o
transporte entre Vigo e os portos
bretóns. Tamén é importante a
disposición de electricidade, por-
que nos cincuenta aínda había
restricións e apagóns en moitas
cidades do Estado. Cando Feno-
sa monta o salto das Conchas na
provincia de Ourense, a preocu-
pación de Barrié era subminis-
trar á industria viguesa. A súa de-
cisión nesta cuestión fixo que Vi-
go fose unha das poucas cidades
do Estado que contaron cun sub-
ministro fiábel e abundante de
electricidade. A consecuencia di-
so xurdiron moitos proxectos in-
dustriais para Galiza. A maior
parte das industrias que se  mon-
tan a finais dos cincuenta e co-
mezos dos sesenta tiveron que
ver con esta cuestión. De non ser
por aquela decisión, a industria
galega non sería o que foi na se-
gunda metade do século XX.

Como lle afectou a Guerra
Civil á economía galega?

Tivo un efecto bastante con-
traditorio, xa que
foi favorábel du-
rante a propia
Guerra, pero moi
prexudicial a
longo prazo. Nos
anos trinta, a
pesca e as expor-
tacións de gando
atravesaban unha
situación moi
problemática, ao
igual que a cons-
trución naval. As
políticas orza-
mentarias do go-
berno republica-
no foron, como é
costume coa es-
querda, máis ri-
gorosas que nos

anos de Calvo Sotelo. Quen po-
día explicarlle á xente que a cul-
pa da situación económica era
do bloqueo de divisas nas repú-
blicas latinoamericanas, das la-
xas políticas económicas de Pri-
mo Rivera e dos avatares da
abundancia e escaseza da pesca?
Os sindicatos chegaban a públi-
cos restrinxidos e os sindicatos
agrarios católicos explicaban
outra cousa. Esta cuestión debeu
ter algún efecto na rápida caída
de Galiza nas mans dos faccio-
sos. O comezo da
guerra supuxo
ademais a revita-
lización da de-
manda para pro-
dutos da pesca,
da conserva, da
gandería ou das
construcións me-
tálicas. Pola con-
tra, a partir de
1941, a interven-
ción cuartelaria e
o isolacionismo do réxime sacri-
ficou as industrias de bens de
consumo e as exportadoras, tal
como eran as galegas. Tamén a
agricultura e a gandería se viron
prexudicadas polo sistema de
cupos e pola escaseza de adubos
e trebellos agrícolas. E que falar

dos montes, asolados pola políti-
ca de repoboación de piñeiros e
eucaliptos? En conxunto, o fran-
quismo non só  tivo enormes
custos sociais e persoais en Ga-
liza, tamén foi un lastre para a
nosa economía.

E os efectos da entrada na
UE?

A entrada na UE causou pro-
blemas, pero tamén ofreceu van-
taxes.  Non hai máis que ver os
gráficos das nosas exportacións.
Os problemas foron sobre todo
para o rural, onde houbo un au-
téntico shock que era de agardar
porque partíamos dunha situa-
ción moi dispar á europea.  A ca-
ída radical da poboación rural
dos últimos anos ía ocorrer, o
que pasa é que aconteceu moi rá-
pido. Mentres esa caída noutros
países produciuse en cen anos,
aquí tivo lugar en dez ou quince.

Cales son os puntos fortes e
os débiles da economía actual
con perspectiva histórica?

Un punto forte é que a xente
nova é moi estudada. Hai moita
xente preparada que traballa por
catro pesos. Forman parte dunha
man de obra moi barata e moi
formada. Están producindo un
cambio que se comeza a ver na
xestión das empresas. Malia que
tamén houbo sempre empresa-
rios con moi boa formación, a
xestión das maior parte das no-
sas empresas foi até hai uns anos
moi pouco profesional. Un dos
puntos débiles é que aquí somos
moi dados a movernos con tópi-
cos no eido económico, pero is-
to agardo que morra coa miña
xeración.

Cal é o papel actual do Es-
tado na economía? Parece que
o neoliberalismo xa non está
de moda.

Aínda está de moda, pero dun
xeito máis disimulado. O papel
do Estado recuou bastante na in-
dustria, a desaparición do INI sig-
nifica unha caída do peso estatal.
Pero ninguén dubida na práctica
de que  sectores como o eléctrico
ou as telecomunicacións precisen
dunha regulación. A maior parte
dos neoliberais teñen un pensa-
mento moi acomodaticio. Proba
diso é que os máis furibundos son
case sempre funcionarios. 

Podería valorar a política
económica da Xunta?

Esta Xunta supón unha rup-
tura importante. É a primeira vez
que en Galiza hai un goberno
moderno, con equipos ben for-
mados e que non ten conexións
nin herdos  do franquismo e os
seus epígonos. O papel que ten

que adoptar a
Xunta é o de mo-
dernizar a Admi-
nistración e o pa-
ís, pero é un pro-
ceso longo e hai
que ter paciencia.
No eido da políti-
ca económica ve-
se máis seriedade
e coherencia que
nunca. Hai esfor-
zos  importantes

en eidos tan diversos como o da
ampliación da superficie agro-
gandeira, a mellora do sistema
estatístico ou a política enerxéti-
ca, por citar só algúns. Todos
quereríamos que todo fose máis
de présa pero son consciente de
que iso é moi difícil.♦

PA C O  VILABARR O S
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Cheiro
a vello
CARLOS AYMERICH

Cambio de fase. A grande ofensiva social coa que o
“Gobierno de España” quería afrontar a campaña de
inverno deixa paso, definitivamente, á guerra contra o
terrorismo. Do cheque-vivenda ao xuíz Garzón, do
cheque-bebé á loita contra a nova proposta de Ibarret-
xe, das gardarías para todos á defensa pechada da mo-
narquía e da bandeira. Tras un novo atentado da ETA e
coa Mesa Nacional de Batasuna na cadea, Zapatero de-
clara que “el Estado está muy preparado para este
combate”. Un marco inmellorábel para celebrar un 12
de Outubro que o PP preparou con agarimo na certeza,
e non se enganan, de que neste combate son eles os que
teñen todo a gañar. Un 12 de Outubro no que, como nos

mellores tempos de Aznar, volverá desfilar a bandeira
estadounidense.

Polo medio a reactivación da Comisión Delegada do
Goberno para Política Autonómica da man da ministra de
Administracións Públicas He-
lena Salgado, a reivindicación
da Lei de Bandeiras, a negati-
va a negociar novas transfe-
rencias de competencias e un
tren de cercanías que, en Ma-
drid, vaise beneficiar do “am-
bicioso plano de investimen-
tos” anunciado a pasada fin de
semana polo vicepresidente
español. Na Galiza, onde cal-
quera actuación estatal demo-
ra anos, aínda non temos tal
servizo.

A cousa non é nova. E xa
non é a primeira vez que o
dicimos: a máis españolis-
mo, menos xustiza social e
menos democracia. E, á in-
versa, canto maior for o re-
coñecemento práctico da
plurinacionalidade máis am-
biciosas serán tamén as iniciativas e as políticas sociais
e máis respectados os dereitos democráticos de todos.
E non é desde logo casual que este novo patriotismo do
goberno español coincida coa aprobación dunhas “Nor-

mas de Seguranza nas repatriacións e no traslado de de-
tidos por vía aérea e/ou marítima” inspiradas directa-
mente nos protocolos de Guantánamo ou co incremen-
to da presenza militar española en Afganistán en con-

tra, de novo, da opinión da
maioría da cidadanía do Es-
tado español.

Porén, non todo está per-
dido. O goberno mantén
aínda a suficiente sensibili-
dade social e democrática
como para lle recoñecer a
nacionalidade española aos
netos dos emigrantes. Tráta-
se de igualar os seus derei-
tos cos dos residentes en te-
rritorio estatal e trátase, so-
bre todo, de que poidan vo-
tar en toda caste de comi-
cios. Chegan unhas elec-
cións desputadas e non é
cousa de perder uns sufra-
xios do exterior que, en Ga-
liza, poden chegar até os
quiñentos mil, un 20 % do
corpo electoral total. Que

voten sen garantías, que o censo exterior sexa irregu-
lar en máis dunha terza parte e que, en fin, Galiza poi-
da seguir a perder escanos en Madrid non interesa. To-
do sacrificio é pouco por España.♦

A problemática da ruada “movi-
da” das fins de semana, co seu
engadido do chamado “bote-
llón”, que arrasta milleiros de
mozos en diversos puntos da ci-
dade, con permanencia falandei-
ra, inxestión alcólica e a conse-
cuencia desagradábel das inci-
dencias colaterais de deterioro
cidadán, goldra, lixo acumulado
e restroballos esparexidos polas
prazas e ruelas onde está a
desenvolverse esta ocupación de
espazo público, orixina un tenso
debate así como unha serie de
opinións diverxentes cando non
contraditorias entre os diversos
colectivos que están implicados,
dun xeito ou doutro, neste fenó-
meno social polarizador, nos úl-
timos días, da vida cidadá da Co-
ruña. A “festa” semanal que tiña
a sua convocatoria nuclear no
contorno do Orzán, e noutros
puntos da Pescadaría no centro
neurálxico da cidade, como a
praza do Humor, os Xardíns de
Méndez Núñez e tamén na zona
do chamado Ensanche, diversifi-
couse nos últimos tempos cunha
parada espectacular, tanto en nú-
mero de asistentes e en medios
“técnicos” de quirola urbana co-
mo as chamadas discotecas mó-
biles, expendedurías de bebida
ambulante, etc., na, noutrora
queda praza de Azcárraga na Ci-
dade Vella, chegándose a con-
centrar máis de dúas mil persoas
nun reducido espazo limitado
por macizos e casas de veciñan-
zas maioritariamente habitadas
por xentes de idade avanzada. É
doado deducir as molestias que
causa a troula nocturna neste ba-
rrio de sempre moino, abracado
e tranquilo.

Así os residentes desta zona
antiga esboitaron indignados
contra o que eles consideran
inacción municipal e levaron á
opinión pública os seus degoros
dun arranxo inmediato. Pero a
reacción do Concello, especial-
mente as declaracións do alcal-
de, non fixeron máis que aumen-
tar a incirra dos veciños. Dixo
que non era partidario das prohi-
bicións senón da regularización

e mandou a Policía Local a vi-
xiar a praza, o que tivo como
efecto o desvío da troula cara a
outros lugares próximos, co que
agora os residentes afectados por
esta peregrinaxe, montan en có-
lera e ameazan con mobiliza-
cións aínda máis radicais. En to-
do caso na Cidade Vella non dá
por terminada a reivindicación
do seu silencio e descanso e
acordaron ornar as fiestras e bal-
cóns con crespóns negros e “ca-
ceroladas” co gallo da celebra-

ción das festas patronais da Co-
ruña, nas que acordaron tamén
non colaborar nin participar.

Ten difícil solución este pro-
blema evidentemente, pero non
habemos de esquecer que os po-
deres públicos son directamente
responsábeis das incidencias, a
cada vez máis graves, que se están
a producir con frecuencia. Desde
aqueles primeiros tempos de “mo-
vida” en que estábase a facer ba-
rata apoloxética subliminal do de-
reito da xuventude a consumir e

divertirse e en que o frío cálculo
dos despachos en que un mozo
bébedo na madrugada non estaba
para pensar nin para manifestarse
contra as inxustizas e todo aquilo
que fai arreguizar a mente e o cor-
po dos 20 anos, está o tempo pre-
sente en que o asunto se lles foi
das mans. A aparición de actos
vandálicos, de bandas semiorga-
nizadas de mozos foráneos con
presenza delicuescente e a filoso-
fia creada a carón destas circuns-
tancias, fai que a campaña em-

prendida para o binomio botellón-
solución sexa mais heteroxénea,
difícil e que ameaza con compro-
meter espazos de ámbito político
que ningún partido pode permitir-
se o luxo de perder.

Pero o cerne de toda a pro-
blemática, quizais estea nesta su-
til reflexión de alcance ético.
Trátase do estado sensitivo dun
mozo que cando chega a fin de
semana e non pode acudir, por
calquera circunstancia, a esa ter-
tulia de bafos de alcol, música e
leria intrascendente, baixo a cú-
pula de estrelas e alumado urba-
no, manifesta, inequivocamente,
unha impresión profunda de fra-
caso. Que é, en todo caso, a ori-
xe mesma desta materia que na-
ce dun principio de frustración
existencial experimentando polo
adolescente á vista de todo o es-
pazo vital, arredor de si, xa ocu-
pado e predeterminado.♦

A polémica do ‘botellón’
MANUEL LUGRÍS

O espallamento da xolda nocturna entre os mozos da cidade crea no-
vos retos en canto á convivencia e o respecto aos espazos públicos.

A Coruña

25 anos
LOIS DIÉGUEZ

1981: un golpe de estado que triunfou no aspecto ideolóxico de re-
presión das verdadeiras forzas democráticas, nacionalistas, princi-
palmente. A partir daí, con acordo dos partidos españois, susténta-
se un Estado controlado polo neofranquismo. A AN-PG era unha
forza viva daquela, cunha base militante e simpatizante forte.
Fronte ao Estado altamente represivo, estudou novas alternativas:
cambio social e unidade nacionalista. Cambio social, non adapta-
ción a un Estado que nos negaba nen lavado de cara para facer só
institucionalismo. Coa participación de persoas e grupos, pero
principalmente desta organización, pois era a de máis peso e base
social, constituíuse o BNG, cos principios básicos defendidos des-
de sempre pola AN-PG e outras forzas políticas, como a UPG ou
o PSG. Figuran hoxe no programa do BNG. Cambio social, non
personalismo institucional nen adaptación a un Estado que segue
combatendo mesmo ideas de federación como se fosen o novo de-
mo da democracia. Houbo persoas que deixaron a pel por isto. Per-
soas da AN-PG. Sen elas, outra sería a situación do nacionalismo.
Elas escribiron a historia e tiveron que combater moito e fero para
que a Fronte Nacionalista (non é un partido, meu historiador de re-
trouso) non desaparecese como tal, que a piques estivo tamén di-
so. Agachalas, escurecelas ou silencialas é un xeito de tapar o que
pasou. E preocúpanos xa que se estexa repetindo arreo unha ver-
sión interesada e falsa, mesmo oficialmente. Quen non viviu esa
etapa necesita saber a verdade se queremos que a historia continúe
e que non nos esmaguen. Non o esquezas, compañeiro.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Canto maior for
o recoñecemento práctico

da plurinacionalidade
máis ambiciosas serán tamén

as iniciativas e as políticas sociais e
máis respectados

os dereitos democráticos
de todos”



X.E. ACUÑA
Alí estaban as mulleres coas suas
batas brancas. Sentadas en cadei-
ras sen encosto e separadas por
pequenas mamparas. Outras,
poucas, no branco e negro das fo-
tografías de antano, aparecen de
negro. Pode ser o loito obrigado e
inevitábel que lle impedía portar
o novidoso e inmaculado vestia-
rio profisional. Posan para o fotó-
grafo de uniforme en pleno labor
de montaxe mentras os homes
supervisan o seu traballo e apare-
cen na imaxe con vertical actitu-
de de encargados e supervisores.

Son as mulleres de Padrón
que traballaban de bombilleiras
na fábrica de lámpadas e que
baixo o nome tan histórico como
comercial de “Iria” marcou dé-
cadas do século pasado nas te-
rras e xentes do Sar.

Inaugurada en 1929, xa nos
anos trinta, eran máis de 150 as
mulleres que formaban parte do
seu plantel. Mais tamén 40 homes
en distintas ocupacións e xerarquí-
as e todos ocupados nunha factoría
con vocación de avance capitalista
e mesmo creada por capitalistas de
pro e fortuna solvente. Aqueles
Pérez Artime, co don Estanislao
cabezando a familia, que soubo
atraer capitais para un proxecto
oneroso e anticipativo. Tan estraté-
xico que até el chegaron caudais
dos fillos de Simeón García, do to-
do poderoso marqués de Riestra e
de inversores ávidos como Miguel
Escalera e Francisco Pérez Rodrí-
guez. Co vello Estanis padronés
como Presidente dun consello de
administración onde os seus vásta-
gos exercían mando directivo no
día a día, a bombilleira tivo voca-
ción por dotar de luz todos os fo-
gares galegos pudentes e así pasá-
ronse a ver Lámparas Iria ilumi-
nando casas capaces de pagar o
canón familiar que lle estendían as
tamén pioneiras compañías eléc-
tricas galegas. Un obrigado apeli-
do alemán estaba presente no no-
me do enxeñeiro director da fábri-
ca. O Feuchte, Karl, ocupado da
proxección técnica e dunha produ-
tividade que, á altura dos anos trin-
ta do século pasado, situábase en
3.500 lámparas por día.

As case mil familias da con-
torna de Padrón que podían sentir
nos seus petos a influencia econó-
mica da bombilleira obtiñán ou-
tros beneficios. Os Pérez Artime
gabáronse sempre de que cando o
plantel primixenio comezara a tra-
ballar o índice de alfabetismo su-
peraba, especialmente entre as
mulleres, o 90%. Con reiterado
paternalismo o propio espazo fa-
bril reservou lugar para clases de
primeiras letras e das tres regras a
fin de alfabetizar a quen mostrase
disposición de querer facelo nun-
ha nave industrial que compartía
luces, natural e eléctrica, como
iluminación de xornada.

As lámparas Iria lograron in-
troducirse nos mercado español
e portugués e iluminaron talleres
e mansións africanas e coloniais
dos mesmos países ibéricos. As
suas bombillas surtiron os Ferro-
carriles del Norte, á General
Gallega de Electricidad, aos As-

tilleros de la Unión de Levante, á
Eléctrica Malagueña, compañí-
as de tranvías e múltiples comer-
cios e negocios ao detalle. No
seu esplendor quixo chegar ás
5.000 lámpadas diarias e a insta-
lar unha liña de produción de
“casquillos” con maquinaria que
a empresa tildou de “nacional”.

Malia a enorme importancia
dunha fábrica, que optou por em-
pregar sempre a naturais de Padrón
coa única excepción de operarios
portugueses especialistas no sopra-
do de vidro, é escasa a constancia
gráfica dos traballos e os días de
Lámparas Iria. Desde dúas foto-
grafías, recuperadas por José Luis
Cabo, podemos rememorar e ca-
drar de volta un interior da fábrica
coas mulleres nas mesadas de
montaxe ou plasmar a saída de
obreiras e empregados polo paseo
arborado que lle daba empaque e
entrada a unha factoría que aguan-
tou peor que ben o paso do tempo.
A implicación de boa parte dos
seus socios financeiros no fracasa-
do, e tamén padronés,
proxecto da Azucarera de
Iria e as coitas dun mer-
cado, a partir dos anos
trinta con outras deman-
das, deu en rebaixar as
perspectivas de negocio da
bombilla Iria. Aínda así so-
breviviron durante décadas
de franquismo económico e
social nunha comarca como
a do Sar que xa soubera an-
tes e despois de 1936 de pro-
postas e desembarcos em-
presariais como o das cerá-
micas de Eugenio Escuredo,
as caleiras de Ramón Dié-
guez Carles e a Industria Le-
chera Peninsular S.A. (logo
de Nestlé) na ribeira ulliense

de Cesures e no tempo, e xa no Pa-
drón mesmo, gozaría da implanta-
ción exitosa da PICUSA continuado-
ra dos pelamios tradicionais. Logo
a FINSA e  os Aluminios Cortizo
máis de recén. Liña empresarial
que se inicia naqueles días do XIX
aínda con Rosalía de Castro viva e
nos que centos e centos de mulle-
res compartían labores en maquila
nas exportadoras e distintas fábri-
cas de tecidos asentadas en Padrón,
orixe pre-industrial algunha delas
da sobrada acumulación dos Pérez
Artime, impulsores principais dun-
ha lámpada mítica que, quen nos
anos tardofranquistas cruzaban por
Iria Flavia no Castromil, aínda po-
día ver anunciada en vellos e gas-
tados reclamos propagandísticos.♦
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A Fábrica de Lámparas ‘Iria’ marcou toda unha época de Padrón

Mulleres da bombilleira



X.C.
O seu libro Crime en Compos-
tela marcou un punto de re-
ferencia na súa carreira de es-
critor e unha marca de ven-
das en Galiza, pero ademais
de percorrer as súas facetas
de narrador grande parte do
interese de O misterio de Car-
los G. Reigosa. Conversas (Xe-
rais) reside nas reflexións sobre
o xornalismo e o seu percorri-
do vital ligado á axencia EFE.

Despois dun intervalo profesional a
cabalo entre Madrid e Galiza, Car-
los G. Reigosa (A Pastoriza, 1948)
chegou a Compostela en 1979 para
se facer cargo
da delegación
da axencia
EFE, “pensa-
ba que o pri-
meiro que ha-
bía que cam-
biar era o xor-
nalismo que
informaba de
Galicia, po-
tenciando as
noticias auto-
nómicas (…)
A maior parte
dos xornais
galegos non
tiñan páxinas
específicas de
Galicia ou tiñan moi poucas. Ofre-
cían páxinas da provincia e do resto
de España. Iso non se correspondía
coa nova realidade do país, co Esta-
do das Autonomías. Cando cheguei
aquí, atopeime con que era case o
único que cría nisto.”

Ao xornalista lugués, que anos
despois compartiu con outro gale-
go, Alfonso S. Palomares, os máis
altos cargos na axencia EFE en
Madrid, chamoulle a atención a
falta de crédito na política propia
por parte dos dirixentes da UCD,

“Quiroga Suárez [presidente da
Xunta pre-autonómica no período
de elaboración do Estatuto] era
capaz de convencerte, sen querer,
de que en Galicia non habería
nunca unha autonomía en serio.
Pero o malo é que naquela UCD
(…) resultaba sorprendente que
ninguén loitase por ser presidente
da Xunta. O cargo máis desexado
e máis valorado por un política ca-
talán era ser presidente da Gene-
ralitat, e no País Vasco o de lehen-
dakari. Pois en Galicia nada diso,
o que querían os nosos políticos
era ser ministros ou algo impor-
tante en Madrid. Nunca entendín
que Meilán Gil non quixese ser

presidente da Xunta,
pese a que ata onde eu
sei, naquel momento ti-
ña apoios suficientes”.

Labrego camuflado

Autodefínese Reigosa
desvelando o que sinala
como un dos seus mis-
terios “como urbanita
que son sempre me sen-
tín parte dunha farsa.
Un intérprete e ás veces
un intruso que se sabe
divertir nun mundo
alleo. Porque o meu
verdadeiro ser sempre
foi labrego. Ese é o que

está nas orixes e o que o explica to-
do. É certo que un pode pasar e fa-
cerse pasar por un neoiorquino de
toda a vida, pero é unha farsa: ao
cabo, un non se pode enganar a sí
mesmo. Esa cosmovisión orixinal
é a que determina o carácter e moi-
tas máis cousas”. E tamén aprovei-
ta para facer bandeira da súa lin-
gua, “fun monolingue galego até
os nove anos. O galego é a lingua
na que para min teñen máis forza
as palabras e teñen máis sentido as
cousas. A sintaxe galega é a sinta-
xe dos meus filósofos e poetas la-
bregos, todos moi próximos, por
certo, de homes sentenciosos como
Sócrates, Terencio ou Marco Aure-
lio e de vates modernos como Walt
Whitman ou os netrobadores da
Beat Generation. ¿Cómo non vai
pagar a pena escribir na lingua en
que un concibiu o mundo? ¿En que
outra me podería expresar me-
llor?”.

Preguntado por Del Caño so-
bre o seu futuro de regreso ao país
desde Madrid, “é unha cuestión
aínda sen resposta. En Galicia de
certo estiven sempre, basta con
ollar os meus libros, pero agora ta-
mén fisicamente comezo a estar
cada vez máis. Galicia para min é
moito máis que a miña terra: é,
literalmente, o que me explica, o
que me permite entenderme, o que
me fai intelixíbel para min mesmo.
A maiores, parte das miñas pre-
guntas vitais teñen respostas ga-
legas ou, máis especificamente,
respostas de homes da Corda, a
miña serra matricial. Por iso Gali-
cia é irrenunciábel para min,
mentres que Madrid é instrumen-
tal,e, neste sentido, necesario, pe-
ro prescindíbel”.♦
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Publica un libro de conversas con X.M. del Caño

Carlos G. Reigosa,
a historia do xornalista en primeira persoa

Relata Reigosa varios aspectos do
golpe militar do 23-F, que viviu
como xornalista na primeira liña.
Lidos con distancia algún pode
resultar cómico, pero insinúan a
delgada liña que separaba á socie-
dade do desastre e tamén de cómo
o medo pasou a instalarse, tamén,
no xornalista, “sentín tanto temor
que tiña feito máis da metade dun
libro sobre os fuxidos en Galicia e
nunca máis o volvín tocar. Ten
cento vinte páxinas escritas e non
penso rematalo. Non podía crer
que o pasado se puidese repetir,
pero o que vía era moi desmorali-
zador. Ese día deixei de crer na
irreversibilidade da historia”.

O cómico, ollado a distancia,
é o sucedido na cafetería Derby
de Compostela, “un dos meus
compañeiros e amigos que se

marchou foi Perfecto Conde Mu-
ruais, de El País, que se instalou
en Valença de Miño e ía contando
dende o cuarto dun hotel o que
pasaba deste lado da raia. (…) To-
dos temiamos unha explosión re-
presiva. Por iso me fan tanta gra-
za os que agora lle quitan impor-
tancia ao suceso. Non pensaban
así daquela. Lembro unha anéc-
dota moi clarexadora. Xavier
Costa Clavell chegara de Barcelo-
na cunha gabardina rara. Entrou
no Derby e preguntou: ‘Non veu
por aquí Perfecto Conde Mu-
ruais?’ Como ningún dos presen-
tes recoñecera a Costa Clavell,
empezaron a pensar que era un
policía da social que o buscaba
para detelo. Producíronse uns
movementos rápidos de xente. Os
camareiros dicían que había que

avisar a Perfecto. Nun momento
determinado, probabelmente con
retranca ao ver o nerviosismo,
Costa Clavell berrou: ‘Viva Espa-
ña!’. E xa desapareceu todo o
mundo. O local quedou baleiro”.

Pero a longa noite de febreiro
de 1981 non era tan doada onde o
golpe puido trunfar, como en Va-
lencia, “falei con Tomás Álvarez
[delegado de EFE en Valencia]
que xa estaba en presenza dun
coronel no seu despacho. Pregun-
teille: ‘Tomás, que tal?’ ‘Ben.’
Como era moi amigo meu, insis-
tín: ‘Pasa algo anormal? Estás en
presenza da autoridade militar?’
‘Claro’. E seguimos a conversa
dese xeito. Máis tarde explicou-
me que o militar chegou, sentou
alí sen dicir palabra, e cando o
chamaron de novo, tres horas

máis tarde, marchou”.
En Santiago, Reigosa cha-

maba cada media hora á Capita-
nía Xeral e xa os tiña cheos, “A
min contestábanme todos como
dicindo: ‘Pero, Reigosa, vasnos
estar dando a lata toda a noite’.
Non había respostas tan contun-
dentes nas capitanías xerais de
Sevilla ou Valladolid”.

Respecto a esa data pregún-
tase o xornalista da Pastoriza so-
bre a indiferenza do presidente
da Xunta, Xosé Quiroga Suárez,
“estaba celebrando un consello
da Xunta, interrompeuno, me-
teuse no coche e marchou para
A Rúa, mentres España se xoga-
ba o seu propio ser democrático.
Marchou para a Rúa, ¡e daquela
non había teléfonos móbiles pa-
ra darlle un aviso!”.♦

A Coruña, 23-F, capitanía xeral:
‘Señor Reigosa, deixe de dar a lata’

‘O que querían

os nosos políticos

era ser ministros

en Madrid.

Nunca entendín

que Meilán Gil

non quixese ser

presidente

da Xunta.”
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PERFECTO CONDE
Simón Márquez, Xosé Moreira
e Xesús Montoiro poderían in-
gresar na cadea o 31 de outu-
bro por un delito de lesións
contra un policía durante uns
disturbios ocorridos canda un-
ha protesta contra unhas obras
nun vial no Eixo, en Santiago.
Xa se reuniron 10.000 sinatu-
ras que piden o seu indulto.

A entrada en circulación dun ca-
rril de tránsito lento pola estrada
N-525 que vai de Santiago a Ou-
rense, ao seu paso polo lugar
compostelán de Santa Lucía,
ocasionou que tres veciños da
parroquia de San Cristovo do
Eixo estean a piques de entrar
no cárcere para cumprir dúas
condenas, cada un de seis e un
anos por cometeren os delitos de
lesións e atentado cando protes-
taron, en 1998, contra as obras
de Fomento e foron obxecto
dunha intervención da policía.

Se o goberno estatal non fai
caso das case 10.000 peticións
de indulto que lle van ser pre-
sentadas o 15 de outubro ao Mi-
nisterio de Xustiza, Simón Már-
quez Valle, fontaneiro de profe-
sión, Xosé Moreira Fernández,
libreiro, e Xesús Montoiro Ce-
peda, chofer, o próximo día 31
ingresarán no cárcere máis pró-
ximo aos seus domicilios, que
será seguramente o de Teixeiro.

A totalidade das asociacións
de veciños de Santiago e moitas
da súa comarca mobilizáronse
para recoller sinaturas a favor
de que se lles conceda o indulto.
Na súa parroquia e no lugar on-
de viven ninguén fala mal deles.
Todos coinciden en considera-
los persoas de ben, responsábeis
pais de familia e cidadáns co-
rrentes que non serían capaces
de facerlle dano a ninguén.

Que pasou logo para chegaren
á situación na que están? O 14 de
xullo de 1998, pasadas as 10 da
noite, arredor de 200 veciños da
parroquia de San Cristovo do Ei-
xo atopábanse na estrada N-525
protestando porque Fomento abri-
ra dous días antes un carril novo
de tránsito lento sen construír pre-
viamente un paso a desnivel para
que os veciños de Santa Lucía
puidesen pasar dun lado a outro
da vía pública. O lugar, aínda ho-
xe que xa está funcionando a au-
toestrada e por fin hai un paso a
desnivel na vella estrada, consti-
túe un punto negro no que cons-
tantemente está habendo acciden-
tes que case sempre son atropelos.

Aquel día, un policía, Luís
Gómez Vázquez, quixo levar
preso un menor de idade e va-
rios veciños impedírono no
transcurso dun suceso que, aín-
da hoxe, é interpretado de moi
diferente maneira polos veciños
do Eixo e pola versión que lle
subministraron ao Tribunal de

Xustiza os policías afectados e
que a Audiencia Provincial da
Coruña, na súa Sección de Com-
postela, deu por boa mediante
unha sentenza emitida o 17 de
outubro de 2003 por un tribunal
presidido polo maxistrado Anxo
Pantín Reigada, con Xosé Ra-
món Sánchez Herrero e Carme
Vilariño López de vogais.

Esta sentenza, condenando
os tres citados un total de sete
anos de cárcere por cada un, foi
ratificada polo Tribunal Supre-
mo e o goberno central non ac-

cedeu á primeira petición de in-
dulto que lle foi presentada na
primavera do ano pasado. Se-
gundo cren saber na directiva da
Asociación de Veciños do Eixo,
absolutamente entregada á de-
fensa dos tres condenados, o ca-
so tocáballe ser resolto cando era
ministro de Xustiza Juan Fer-
nando López Aguilar, que tivo
que deixar o cargo ao ser desig-
nado candidato do PSOE á presi-
dencia das Canarias polas últi-
mas eleccións. Inmeditamente
despois, o seu sucesor, Mariano

Fernández Bermejo, informou
negativamente da petición de in-
dulto malia ter, segundo pensan
na citada directiva veciñal, un
fraco coñecemento do caso.

A nova situación caeu coma
un chafariz de auga ardendo
non só sobre os afectados senón
tamén entre todos os seus veci-
ños que non paran de mobilizar-
se para buscarlle unha saída a
este proceso que evite que pa-
sen pola cadea “persoas honorá-
beis que todos apreciamos e que
son necesarias nas súas casas”,

segundo nos dixo Xosé Manuel
Bocixa Fernández, secretario da
Asociación de Veciños do Eixo.

Nesta dirección tamén apun-
taron xa no Concello de Santiago
e mesmo no Parlamento, onde a
Comisión 1ª Institucional de Ad-
ministración Xeral, Xustiza e In-
teriror aprobou o 28 de setembro
unha declaración sumándose ás
diferentes manifestacións de so-
lidariedade cos veciños do barrio
do Eixo que teñen pendente a
execución dunha condena que
implica o seu ingreso en prisión.

Precisamente, no Parlamento
este tema non chegou a ser trata-
do no pleno porque no PP parece
estar habendo un cambio de acti-
tude ao seu respecto dende que
Xerardo Conde Roa se fixo car-
go da política desta organización
en Santiago. Segundo lle ten ma-
nifestado ao secretario da Aso-
ciación de Veciños, Roa móstra-
se agora partidario de que os
condenados lles pidan perdón
aos policías antes de levar adian-
te  trámite de petición de indulto.

A este respecto, non hai una-
nimidade entre os tres. Un deles
xa fixo pública manifestación
desa petición de perdón, pero os
outros resístense a levala a cabo
porque pensan que iso represen-
taría recoñecer unha culpabili-
dade que non admiten.

Por recomendación dos seus
avogados, Márquez, Moreira e
Montoiro declinaron facer cal-
quera tipo de declaración a este
periódico.♦
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A parroquia do Eixo (Compostela) presenta 10.000 peticións de indulto

Tres veciños poden ir á cadea 
por uns disturbios do 1998

Un dos condenados, Xesús
Montoiro, foi até hai pouco
presidente da Asociación de Ve-
ciños do Eixo. O secretario des-
ta entidade, Xosé Manuel Boci-
xa, falou para A Nosa Terra.

Como ve o que pasa?
Con moita precocupación.

Aquí todos queremos ben estas
tres persoas e imos sufrir con
eles se teñen que ingresar no
cárcere.

Poderá haber indulto?
A nós soprendeunos moito

que non o houbese xa na pri-
meira vez que o pedimos.
Coidamos que Simón, Xosé e
Suso son persoas respectábeis
e honradas que non deberían
pisar a cadea. Se teñen que in-
gresar, polo menos que sexa
por pouco tempo. Vanse pre-
sentar case 10.000 sinaturas
pedindo que sexan indulta-
dos. O Concello de Santiago,
o Parlamento e varias institu-
cións máis defenden este pe-

dido. O propio xuíz que presi-
diu o tribunal que os xulgou
mostrouse favorábel a que ha-

xa un indulto parcial. Agora
tócanos esperar e ver que fai o
Goberno.

E mentres tanto?
Seguiremos loitando para

librar estes tres homes do cár-
cere. O 21 deste mes iremos a
pé pola estrada até Santiago,
pacificamente, para manifes-
tármonos dende a Alameda á
praza da Quintana, facendo
un percorrido que vai pasar
pola Senra, as Orfas e a Rúa
Nova. Na Quintana alguén fa-
moso lerá un manifesto de
apoio ao indulto.

E se van presos?
Se ten que chegar ese día,

iremos con eles a onde os le-
ven para acompañalos. Iremos
con eles onde faga falta.

O policía que resultou in-
demnizado pola sentenza, Luís
Gómez Vázquez, ben podería
perdoarlles, non lle parece?

A ese respecto temos in-
formacións moi preocupantes.
Non quero falar de máis, pero
non todo o trigo é limpo nese
tema.♦

Xosé Manuel Bocixa, secretario da Asociación de Veciños

‘O Concello, o parlamento e incluso o xuíz
non queren velos en prisión’

Reportaxe Grá fica: P. C O N DE
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H. VIXANDE
Neste principio de curso, o
secretario xeral da federa-
ción do ensino da CIG, Anxo
Louzao, denuncia carencias
que se arrastran desde hai
anos, esíxelle á Administra-
ción compromiso na aplica-
ción do decreto do galego e
entra na polémica sobre os in-
terinos aprobados nas últimas
oposicións ao ensino medio.

Cales foron os principais pro-
blemas do comezo de curso?

Os de sempre. Non se resol-
ven curso tras curso. Hai insu-
ficiencia de profesorado en Infan-
til e Primaria, sen que a Adminis-
tración cubra as necesidades, o
que entra en contradición coa ne-
cesaria defensa do ensino público
e a loita contra o fracaso escolar.

E os servizos escolares?
Hai deficiencias nos comple-

mentarios. O transporte segue
condicionando os horarios, o co-
medor non sempre funciona e a
Administración desenténdese.

A xornada escolar de xuño
e setembro tamén foi motivo de
polémica.

Os horarios en xuño e setem-
bro foron diversos. Non houbo
unha pauta e en oitenta centros
non chegaron ás cinco horas. Hai
que recuperar o antigo sistema
da xornada intensiva.

Antes falaba da defensa do
ensino público. Por que?

A Administración destina
231 millóns a concertos educa-
tivos en colexios privados e non
está a cumprir o compromiso de
revisalos. A Educación Infantil
concertada aumentou nun 11%
o seu financiamento público e
xa está en 25 millóns de euros.
Os cartos que van para a FP
concertada son 12 millóns e
tanto a FP como a Educación
Infantil son treitos de ensino
non obrigatorios, non había por
que financialos.

E a gratuidade dos libros
de texto?

Nalgúns centros non chega a
cantidade e respecto aos que ti-
ñan que estar en galego, como as
matemáticas, estase a dar o caso
de cursos de segundo e cuarto
que empregan os vellos manuais
en castelán coa escusa de que es-
tán vixentes varios anos.

Suxire que o decreto do ga-
lego non se cumpre?

Preocúpanos a pasividade da
Administración. Sería necesario
un servizo que velase polo cum-
primento do decreto e apoiase os
centros para a súa aplicación,
mais non o hai. Tampouco se fi-
xo promoción do decreto nin hai
un plano de formación do profe-
sorado. Ademais, unha cuestión
importante é fixar o mínimo do
50% da educación infantil só nos
contornos casteláns. O decreto
establece que o 100% da educa-
ción infantil é en galego nos con-
tornos galego falantes e o 50%
nos contornos castelán falantes.
O mapa sociolingüístico limita
os contornos casteláns a Ferrol,
Vigo e A Coruña, pero moitos
centros están a impartir só a me-
tade das materias en galego a pe-
sar de que tiñan que estar todas
na nosa lingua, iso acontece por-
que non hai criterios para definir
os contornos galegos e casteláns.

Outra polémica deste verán
foi a celebración das oposi-
cións de ensino, na que os inte-
rinos beneficiáronse de que se
puntuaron moito os méritos.

É preceptivo superar a proba
para que se teñan en conta os mé-
ritos. A proba consta de dúas par-
tes ou de tres se a materia ten
práctico. Sobre este tema houbo
distintas opinións, supoñemos
que baseadas, nuns casos, na de-
sinformación, noutros na falta de
rigor ou malintencionadas á hora
de culpabilizar a CIG-Ensino de
cuestións coas que nada temos
que ver. A nosa central vén pro-

pondo desde a LOXSE, pasando
pola LOCE e pola LOE, leis con-
tra as que se opuxo e convocou
folgas, un sistema de acceso tran-
sitorio e diferenciado para o pro-
fesorado interino do resto dos
opositores. Ante situacións dife-
rentes teñen que darse solucións
distintas, mais isto nunca foi
atendido pola Administración
central, que é a que regulamenta
as bases do acceso á función pú-
blica. Nisto a Consellaría conti-
núa sen competencias. É falso
que esta normativa fose consen-
suada coa CIG-Ensino. Son as
propias administracións educati-
vas as interesadas en ter un abano

importante de interinos que lle
resultan máis funcionais para a
flexibilidade do sistema. Foi e se-
gue a ser unha loita do sindicalis-
mo nacionalista que os interinos
tendan a cero, porque remataría
coa precariedade no emprego na
función pública docente, estabili-
zaría os cadros de persoal dos
centros e  por tanto melloraría a
calidade do ensino e o acceso se-
ría “igual” para todos. Mais a re-
alidade é outra. Para a CIG-Ensi-
no unha das reivindicacións ori-
xinarias é a defensa da estabilida-
de no posto de traballo para un
colectivo que accedeu a ese em-
prego mediante un sistema públi-

co; non a dedo. Por iso defende-
mos un acordo de estabilidade
para o profesorado interino. Esta-
mos a falar dun colectivo que
percibe unhas retribucións meno-
res que o funcionariado, que é o
último en elixir horario nos cen-
tros, que en máis de 400 casos te-
ñen que impartir afíns, que preci-
san elixir destinos todos os anos,
etc. En todo caso, un ensinante
coa titulación correspondente,
que se supón que o capacita, que
accedeu por un sistema público,
que desenvolveu o seu traballo
durante moitos anos sen que fose
separado do servizo por ningún
motivo, non pode ser despedido
sen mais. O argumento de que
debemos favorecer os parados
fronte os que están traballado é
demagóxico porque poderíamos
concluír que habería que empe-
zar polos funcionarios. Este argu-
mento sempre se usou para soster
a precariedade laboral. Mais isto
non é óbice para comprender a
situación desesperada na que se
atopan os desempregados cando
o seu futuro é tan incerto.

Supoño que un sindicato
defende os seus afiliados.

Nós apostamos polo ensino
público e defendemos os traba-
lladores do ensino, indepen-
dentemente da súa  situación la-
boral. A CIG-Ensino é o sindica-
to de maior afiliación no sector;
entre a nosa afiliación hai de-
sempregados e interinos. Pero
nós, a diferenza doutros, consi-
deramos que debe facerse com-
patíbel a defensa do acceso ao
emprego dos que non o teñen
coa loita contra a precariedade e
inestabilidade dos que o teñen.
O  noso disenso con este modelo
de acceso a función pública non
nos impide que defendamos
ofertas de emprego amplas non
só para crear novo emprego e es-
tabilizar o que hai senón porque
o sistema educativo galego pre-
cisa de máis profesorado.♦

Anxo Louzao

‘A Administración actúa con pasividade
na aplicación do decreto do galego no ensino’

A  N O S A  T E R R A

Labrando na Rebelión.
Societarismo e populismo agrario

en G a liza
Isidro Román Lago

Antonio Bernárdez Sobreira

Verín baixo o franquismo
A represión do 36 ,

a resistencia e a guerrilla

Xerardo Dasairas Valsa

Memorias de Marcelino
Fdez. Prada

Un a lca lde socia lista e revolucionario
Francisco Xavier Redondo Abal
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H. VIXANDE
“Son un mercenario do Exército
Irmandiño e imos derrotar aos
nobiliarios”, dicía fachendoso
un dos cincocentos participantes
no xogo de rol medieval máis
importante do Estado. “Acaba-
remos con eles”, insistía, moi
metido no seu papel. Era un
dos participantes na segunda
edición do xogo de rol Irmandi-
ños: A revolta, que organizou a
Vicepresidencia do Goberno
galego e que se celebrou en Ve-
rín do cinco ao sete de outubro.

Un xogo de rol é como unha gran
obra de teatro con centos de parti-
cipantes, sen un final establecido
e cuxa conclusión depende dos
actores do xogo. Na primeira edi-
ción de Irmandiños: A revolta, ce-
lebrada o ano pasado, o final esta-
ba determinado e o exercito nobi-
liario, os “Malfeitores”, gañaron a
partida, mais nesta ocasión había
a posibilidade de darlle a volta á
historia. Con todo, volveron ven-
cer os nobiliarios despois dunha
intensa e igualada batalla.

“Era un feito ficticio enmar-
cado nun momento histórico”,
explica Xacobe Otero, de 13 Ne-
gativo, a asociación de rol que
organizou este evento da Vice-
presidencia do Goberno galego.

“Eu son da Irmandade dos
monxes e os bachareles, os que
sabemos ler e escribir e por prin-
cipios estamos cos da Irmanda-
de, que ten que vencer a eses
asoballadores”, dicía a persona-
xe Leo, unha rapaza que este ano
repitía no xogo mais que nesta
ocasión trouxo os seus amigos.

Moi perto de Leo, no campa-
mento Irmandiño, unha forca ou-
torgaba verosimilitude ao xogo.
“O ano pasado aforcamos un no-
biliario, a Diego de Zúñiga, este
ano de momento non hai nin ver-
dugo, xa chegará, ao mellor te-
mos que aforcar algún traidor”,
explicaba Leo antes de comezar
o xogo. A varios quilómetros de
distancia, no castelo de Monte-
rrei, onde acampaban as tropas
nobiliarias, penduraba outra for-
ca. Nesta ocasión, mentres a for-
ca irmandiña quedou sen estrear,
a dos nobiliarios empregouse pa-
ra executar un crego acusado de
espiar en favor dos irmandiños.

O xogador de rol é unha per-
soa entregada ao seu papel. Du-
rante o proceso de inscrición, os
participantes puideron elixir ban-
do e personaxe entre os postos
que quedaban libres. Entre eles,
houbo de todo; desde o que se
apuntou a mercenario porque a or-
ganización deixáballe o traxe até
o que non tivo máis remedio que
ir de trobador porque se inscribiu
demasiado tarde. Con todo, case
todos foron pola mesma razón:
“Isto é diferente, unha alternativa
de lecer, méteste no papel, coñe-
ces xente...”, aseguraba o trobador
Antón, un mozo chegado da Co-
ruña. Por outra banda, o afán do

xogador de rol polo rigor histórico
fixo que moitos dos participantes
chegados doutras partes da Penín-
sula optasen por aliñarse coas tro-
pas dos nobiliarios, xa que estes
contaran co apoio dos nobres cas-
teláns e portugueses.

Por trinta euros que lles cus-
tou os participantes inscribirse
nesta edición de Irmandiños: A
revolta, puideron pasar tres días

aloxados en tendas de campaña,
con manutención e transporte in-
cluídos. “Non está mal, mellor
que ir facer treeking”, dicía o
personaxe Lopo do Val, da ir-
mandade dos trobadores. Ao xo-
go acudiron un total de catrocen-
tas persoas de todos os recunchos
do país máis outras cen proce-
dentes de distintos lugares da Pe-
nínsula. A intención da organiza-

ción é superar a cifra en vindeiras
edicións e converterse no xogo
de rol medieval máis importante
de Europa. “O importante é dar a
coñecer a historia de Galiza e que
a xente se divirta”, explicou Xa-
cobe Otero, de 13 Negativo.

Que un xogo de rol teña un
número de participantes como
este implica unhas regras estri-
tas e a intervención de cinco ár-
bitros. O ano pasado houbo un-
ha suspensión temporal por mo-
tivos de seguridade, de modo
que nesta edición acordaron per-
feccionar a normativa. “Non se
pode trepar polas murallas nin
invadir propiedades privadas ou
viñas”, advertía antes de come-
zar Xacobe Otero. De todos os
xeitos, nesta edición non houbo
ningún incidente e o xogo trans-
correu sen interrupcións.♦

Celebrouse en Monterrei coa asistencia de cincocentas persoas

Irmandiños contra nobres
no xogo de rol medieval maior de Europa

1469, as tropas da Irmandade
Xeral do Reino de Galiza van a
Monterrei a cortarlle o paso ao
exercito do arcebispo Fonseca e
do irmán do Conde de Benaven-
te, que tratan de reconquistar
Santiago tras a Segunda Revol-
ta Irmandiña. Este foi o contex-
to do xogo de rol celebrado en
Monterrei os días cinco, seis e
sete de outubro: unha oportuni-
dade para cambiar a historia.

Este enfrontamento non se
produciu en realidade, non é un-
ha recreación histórica aínda
que estivese ambientado nese

momento. A verdadeira batalla
final tivo lugar ás portas de
Compostela ese mesmo ano de
1469 e venceron os nobiliarios.

Por outra banda, esta edi-
ción era unha secuela da ante-
rior celebrada hai un ano e esta-
ba ambientada once días des-
pois do triunfo dos nobiliarios
naquel primeiro enfrontamento.
Reagrupado o exército irmandi-
ño once días despois, as súas
tropas deron outra batalla contra
os nobres galegos, que estaban
apoiados pola nobreza portu-
guesa e castelá.

As revoltas irmandiñas do
século XV enfrontaron a dous
bandos. Un deles estaba consti-
tuído por labregos, burgueses e
fidalgos e o outro polos nobres e
as súas tropas. Mais non é un ca-
so comparábel á Revolución
francesa xa que no caso galego
era unha revolta para liberarse do
sistema feudal que imperaba no
país e que sometía á poboación a
mandados de nobres locais ou
comarcais. En 1789 en Francia
loitaban contra un absolutismo
monárquico que en 1469 non
agromara aínda na Galiza.♦

Por que loitaron en Monterrei

Armas
todas iguais
Mentres os nobiliarios e os mer-
cenarios contaban cun traxe
que lles daba a organización pa-
ra dar aparencia de exército
uniformado, os irmandiños
tiñan que levar a súa indumen-
taria desde a súa casa. As
armas eran cousa de cada quen.
Todos os participantes debían
levar a súa arma, xa fose unha
espada ou un machado. Os ma-
teriais de construción e as súas
medidas estaban formalizadas,
de forma que todas eran iguais.
A maiores, durante a batalla,
un grupo de nobiliarios cataláns
construíu unhas catapultas que
lanzaban bolas de papel.♦

Reportaxe Grá fica: A . N .T.



M. OBELLEIRO
Galiza súmase a Euskadi, Ca-
talunya e Estremadura ao im-
plantar un canon que penaliza-
rá a utilización dos recursos hi-
dráulicos para producir ener-
xía. A Consellaría de Economía
e Facenda fixa como obxectivo
gravar a incidencia ambiental
das zonas máis prexudicadas
pola actividade hidroeléctrica.
Fronte ao anuncio do estable-
cemento do canon no 2008,
Fenosa advertiu que o impos-
to poderá repercutir no peto
dos consumidores, o que des-
mentiu Economía. É o Gober-
no central quen fixa as tarifas.

Tras o anuncio da entrada en vi-
gor no 2008 do canon hidroeléc-
trico, Unión Fenosa desbotou un
tributo que, ao seu entender, “é
ilóxico”. Honorato López Isla,
vicepresidente e conselleiro dele-
gado da compañía, asegurou que
“está permitido” trasladar este ti-
po de gravames aos consumido-
res, o que pode “repercutir no re-
cibo da luz”. Fronte ás declara-
cións de López Isla, a Consellaría
de Economía asevera que o ca-
non “non terá impacto na tarifa
eléctrica dos consumidores, nin
domésticos nin individuais”. 

Coa aplicación do tributo, Ga-
liza será a cuarta comunidade do
Estado que grava o emprego de
recursos naturais para xerar ener-
xía. Catalunya, Euskadi e Estre-
madura contan cun sistema seme-
llante. A lei medioambiental de
Estremadura é a máis ambiciosa,
xa que grava todas as instalacións
que producen enerxía, non só as

centrais hidráulicas. A través des-
te gravame, a comunidade recada
uns 27 millóns de euros. algúns
expertos apuntan que, de aplicar o
canon, Galiza contaría cunha can-
tidade semellante nas súas arcas.

O deseño do canon

O anunciado canon hidráulico,
que se implantará o próximo ano,
é un imposto de carácter medio-
ambiental que gravará a terra
ocupada polos encoros que pro-
ducen enerxía eléctrica. A tarifa,
que exime as presas destinadas ao

aproveitamento da auga pola po-
boación,  estará relacionada co
volume de auga que recollan as
instalacións para evitar que as
eléctricas paguen en función da
enerxía xerada. Segundo a Con-
sellaría de Economía, coa instau-
ración do tributo gravarase a inci-
dencia ambiental dos encoros “co
fin de compensar as externalida-
des negativas que se producen
pola modificación do ciclo de au-
ga”. No que atinxe a súa aplica-
ción, a Consellaría de Economía
explica que se tramitará como Lei
no Parlamento de Galiza.♦
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Debate
da autonomía

MANUEL CAO

No ecuador da lexislatura, o debate sobre o estado da auto-
nomía puxo de manifesto a consolidación dun cambio lento
no cal as novas formas de facer política vanse abrindo ca-
miño tentando vencer as inercias e contra a dificultade de
mudar unha administración autonómica incrustada na socie-
dade civil con relacións e comportamentos escasamente de-
mocráticos que actúan como pexa á hora de dinamizar a ac-
tividade socioeconómica.

É complicado realizar cambios importantes en tan pouco
tempo tendo en conta a falta de experiencia dos novos equi-
pos, a escasa maioría no parlamento e que as competencias
das autonomías están cada vez máis limitadas polas deci-
sións do mercado (globalización) e as actuacións doutras
institucións de goberno (organismos internacionais, UE, Es-
tado e corporacións locais). Existe unha competencia feroz
entre os grupos gobernamentais por captar a atención dos ci-
dadáns en mercados electorais interrelacionados, o que xera
unha certa confusión que fai diminuír o interese da socieda-
de no debate político mentres que acrecenta a influencia dos
grupos de interese e dos micromercados de voto que indu-
cen unha fidelización de certos colectivos sociais a determi-
nados partidos en función de accións específicas que están
afastadas dos debates de política xeral.

O debate da autonomía serviu para facer balance do tra-
ballo realizado e para facer propostas cara a un futuro cheo
de convocatorias electorais. Obsérvase unha certa competen-
cia –“tensión creativa” que diría Anxo Quintana– entre a co-
alición gobernamental por emitirlles sinais á sociedade que
permitan unha certa diferenciación pero sen esquecer o PP
como adversario común. O tipo de propostas realizadas son
tan semellantes que será no ámbito local e sectorial onde os
interlocutores partidarios tratarán de rendibilizar a acción de
goberno. As propostas estrela xiran arredor das políticas so-
ciais cunha loita por chegar a dar resposta a case todas as
problemáticas individuais no convencemento de que existe
un amplo camiño que percorrer para equipararnos a Europa
e sobre todo de que son as máis rendíbeis electoralmente ao
entrar nuns colectivos antes fieis ao PP. 

Os datos macroeconómicos indican un crecemento por
enriba da media o que está levando a Galicia a achegarse
lentamente a España pero están por ver os resultados das
estratexias de medra iniciadas arredor da competitividade
e innovación das empresas sobre todo nunha perspectiva
de conxuntura económica de ralentización dos motores do
crecemento: construción e consumo interno. En todo caso,
reafírmanse as prioridades en innovación, educación, in-
fraestruturas e políticas sociais nuns orzamentos para
2008 sen endebedamento na esperanza de que os froitos se
vexan xa antes do 2009.

Os debates da autonomía téndense a ver máis en clave
mediática como a capacidade e solidez da acción de gober-
no e a pericia xestual dos líderes á hora de marcar a inicia-
tiva política. Neste sentido, os debates son aburridos para a
sociedade quedando un titular derivado corpo a corpo inter-
partidario amplificado polos medios como resume do estado
da autonomía. Galicia na liga das estrelas, no eido econó-
mico e rachar o imaxinario teito de cristal, no eido político
poden ser un bon resume de cales son os obxectivos a me-
dio prazo que guían este goberno. Finalizamos coa referen-
cia ás medidas sociais que afectan a colectivos determina-
dos (saúde bucodental para menores de 14 anos, vacina con-
tra o cancro de útero, servizo de apoio á mobilidade, au-
mento das pensións non contributivas mediante unha maior
dotación do Risga, promoción de vivenda protexida e en
aluguer, etc). Reseñar tamén o cada vez maior seguidismo
das críticas do PP ás directrices emanadas de Madrid con re-
ferencias a temas antes esquecidos como a guerra das ban-
deiras, o conflito da lingua ou Ibarretxe en Galicia.♦

‘Reafírmanse as prioridades en
innovación, educación, infraestruturas

e políticas sociais nuns orzamentos
para 2008 sen endebedamento”

FENOSA ameazou con encarecer a luz
se se aplicaba o gravame

O canon hidroeléctrico
non repercutirá nos usuarios

Segundo a Xunta, o canon hi-
dráulico foi creado coa intención
de gravar o “dano ambiental”
que supón a actividade das cen-
trais hidroeléctricas. A Aso-
ciación para a Defensa Ecolóxi-
ca de Galiza, ADEGA, leva anos
reclamando penalizacións para
as comañías eléctricas, “que cau-
saron graves danos medio am-
bientais e sociais en Galiza”.
Fins Eirexas, secretario da aso-
ciación, amosouse a prol dunha
medida “positiva e interesante”.
Non obstante, manifesta que, “a
medida será un globo sonda máis
e só encherá titulares dos xornais
se non leva aparellado o cumpri-
mento das medidas lexislativas”.

Aínda que a ADEGA paréce-
lle acertada a posibilidade de co-
brar un canon eléctrico, o seu se-
cretario reclama “unha política
máis decidida a prol da defensa
dos ríos”. Segundo Eirexas,
“cómpre establecer medidas le-
xislativas decididas, porque pare-

ce que as leis ecolóxicas son me-
nos importantes que as demais”.
Como complemento ao tributo, o
secretario da asociación ve preci-
so instaurar “un plano de recupe-
ración dos ríos galegos, centrado
nos impactos ambientais”.

A asociación ecolóxica con-
sidera que o canon non só debe
ser aplicado sobre os grandes en-
coros, senón que se estenda “a
todos os centros hidroeléctricos
do país, tamén ás minicentrais”.
ADEGA tamén defende que o
canon non sexa unha fonte finan-
ceira máis, “debe ter como ob-
xectivo reinvestir na mellora do
medio natural”.

Resposta a Fenosa

En canto á suba das tarifas, Eire-
xas apunta, “é o que falta, levan
anos aproveitando os recursos
públicos e creando impactos so-
ciais”. O secretario de ADEGA
acusa a Fenosa de non querer

cumprir coa débeda ecolóxica,
“agora queren transmitirlla a to-
dos e Fenosa non deixa no país
ningún beneficio, leva toda a
plusvalía para Madrid e somos
nós os que sufrimos os impac-
tos”. Co obxectivo de protexer
os usuarios, ADEGA considera
que debe ser a Administración
quen regule calquera intento de
modificar a tarifa eléctrica.

Revisión das concesións

Fins Eirexas aposta pola revisión
das concesións das hidroeléctri-
cas, “en Galiza hai aproveita-
mentos que comezaron co fran-
quismo e prorrogáronse sen ter
en conta os cambios que houbo
na lexislación ambiental”. Eire-
xas denuncia a permisividade da
Administración respecto ás con-
cesións, “hai ducias de ríos que
están sobreexplotados, como o
Xallas, e aínda lle deron a Villar
Mir concesións”.♦

‘A medida será un globo sonda, se non
leva aparellado o cumprimento’ (ADEGA)

Honorato López Isla, vicepresidente e conselleiro delegado de Unión-Fenosa.
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A ETA tardofranquista, cando
comezou a teorizar sobre o em-
prego da violencia directa con-
tra persoas, deseñou un esque-
ma que se mantivo vixente até o
ano 2003: unha acción violenta
iría contrarrestada pola repre-
sión do Estado español, o que, á
súa vez, ía xerar outra reacción
por parte da ETA coa cal se irí-
an sumando adeptos á causa.
Esa ecuación saíu ben na déca-
da do 1970 e en parte dos 80,
pero entrou pouco a pouco en
crise. A medida que esa estrate-
xia fraqueaba na base social da
ETA lograba, por contra, ser re-
petida polos aparatos do Estado
español, rebaixando a poucos a
súa calidade democrática. Pri-
meiro foron os GAL e, anos
máis tarde, as leis feitas a medi-
da de José María Aznar e Jaime
Mayor Oreja para tentar debili-
tar, sen éxito, ao independentis-
mo de carácter violento.

Cando máis perto estabamos
da paz durante o proceso nego-
ciador que comprendeu os anos
2005 a 2007 pensabamos na ac-
ción-reacción como algo propio
de vellos revolucionarios que
formaba parte do pasado. Mais
a ruptura do diálogo trae esa
fórmula de novo aos nosos días.
Tras facerse efectiva a decisión
da ETA de rachar co alto ao fo-
go, en xuño deste ano, os me-
dios próximos ao goberno espa-
ñol aseguraron que se ía tratar
de desenvolver unha ruptura
non traumática, afastada do que
fixera o PP no 2000. Apenas
tres meses foron suficientes pa-
ra comprobar que as teses máis
duras gañaron no PSOE, se em-
pregamos a linguaxe que en
Madrid empregan para falar so-
bre os debates internos na es-
querda abertzale.

A volta do xuíz estrela Gar-
zón á Audiencia Nacional espa-
ñola durante o proceso de paz
para desterrar o incómodo Fer-
nando Grande-Marlaska notou-
se de camiño: en xullo do 2006,
mediante un auto, Garzón per-
mitiulle a Batasuna reunirse cos
socialistas Patxi López e Ro-
dolfo Ares. Agora, co diálogo
esquecido, Garzón volve mo-
verse con clara intencionalida-
de ou trasfondo político para
meter na cadea aqueles que hai
medio ano eran “homes de
paz”. Algo raro hai, porque as
cousas non mudan dunha sema-
na para outra. Fontes solventes
da esquerda abertzale aseguran
que desde hai días Alfredo Pé-
rez Rubalcaba viña advertindo

en círculos internacionais que
participaran como mediadores
no proceso de diálogo que “ía
por eles”. Días despois, a poli-
cía española arrestou 23 diri-
xentes da esquerda abertzale,
17 dos cales foron enviados a
prisión.

O auto que asina este xuíz
instrutor (ningún país do mun-
do lle dá a un xuiz instrutor po-
deres como os que teñen en Es-
paña, onde poden suspender as
actividades dun partido políti-
co, encarcerar preventivamente
ou secuestrar revistas e pechar
medios) ten pouco fuste xurídi-
co. As súas 84 páxinas falan
tanto dos detidos como del
mesmo, xa que se adica a xusti-
ficar por que non actuou antes
contra Batasuna. Baséase en su-
posicións para concluír que co-
mo tiveron unha oportunidade
para facer a paz e non o logra-
ron, agora teñen que pagar as
consecuencias.

Batasuna non era ilegal du-
rante o proceso de paz? Si, pero
Garzón sinala que había un ben
supremo, como era a busca da
paz, que permitía que Batasuna
se puidese reunir ou ter activi-
dade política, pero que como
agora non existe esa situación
–rachou a tregua–, débese reto-
mar a acción xudicial contra a
coalición independentista. É di-
cir, Garzón emprega un criterio
de razón de Estado, que non é a
mesma que a razón do Estado
de Dereito á que se debe a Xus-
tiza con maiúsculas. É dicir, an-
tes Batasuna podía xuntarse pe-
ro agora non. Non hai Código
Penal que valla con este xuíz (e
este tribunal). En conclusión:
estamos ante unha indefinición
xurídica total. Non hai coheren-
cia entre as distintas resolu-
cións dun mesmo xuíz. Non
chega con crer que Batasuna
depende da ETA; nun Estado de
Dereito hai que probalo, e exis-
ten serias dúbidas de que o es-
tea facendo. Eu creo que Bata-
suna depende de ETA, pero non
podo demostralo. Pode facelo
este xuiz, ou simplemente actúa
porque convén politicamente?

Acción: ruptura da tregua.
Reacción: represalia xudicial.
Acción: anuncio de enfronta-
miento de Pernando Barrena. Un
dos poucos voceiros de Batasuna
que queda en liberdade declarou
que cando nun país “se negan as
vías políticas, ¿Que vías nos que-
dan?”. Anunciando claramente o
que vai facer a ETA. E a socieda-
de, coma sempre, no medio.♦

ETA-Garzón,

máis acción-reacción
DANI ÁLVAREZ

O vello esquema que a ETA teorizou hai dé-
cadas volve á actualidade coa detención da
cúpula de Batasuna por parte de Baltasar
Garzón. Agora haberá que estar atentos a co-
mo toma a nova situación o contorno etarra.

Bilbao

O coche do escolta Gabriel Ginés arde despois do atentado.
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A opinión
de Guevara
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

O9 de outubro de
1967 Ernesto
Guevara de la

Serna era asasinado, logo
de ser capturado con
vida, na Higuera, unha
pequena localidade de
Bolivia. A súa lembranza
na loita de millóns de
persoas é unha realidade.
Mais para moita xente só
é un rostro, reproducido
coma ningún outro na
historia.

Na obra escrita que
deixou plásmase a idea
que ten das relacións
internacionais.
Enfróntase ao concepto
de países
subdesenvolvidos e o
compara ao dun anano
que ten o corpo
distorsionado. Eses
países son colonias ou
dependentes, coa
economía tamén deforme
pola acción imperial, que
ten desenvolvido
anormalmente as ramas
agrícolas ou industriais
que precisa. Isto leva
consigo perigosas
especializacións en
materias primas. Son os
países do monocultivo,
do monoproduto, do
monomercado.

Subliña que non se
debe admitir que a
palabra democracia perda
a súa profundidade e
adquira a de certas
libertades máis ou menos
óptimas. Loitar por acadar
a restauración de certa
legalidade burguesa sen
formularse o problema do
poder revolucionario é
loitar por retornar a certa
orde ditatorial
preestabelecida polas
clases sociais dominantes.

Denunciaba que os
EE UU introduciran a
falsa idea de que gastaba
cartos para axudar os
pobos. O obxectivo era
axudar aos seus propios
monopolios que llos
devolven. Había tempo
que se realizara o último
reparto do mundo e aos
EE UU tocáralles o
continente americano. Xa
interveñen, dicía
Guevara, na preparación
das forzas represivas e
farano con todas as súas
enerxías, castigarán as
forzas populares, non
deixarán consolidarse o
poder revolucionario,
tentarán afogar
economicamente o novo
estado. Queren facer de
Latinoamérica unha
eficiente produtora de
materia prima.

Palabras que aínda
teñen vixencia na
actualidade.♦

O domingo día 7, os princi-
pais medios de comunica-
ción uruguaios abrían con
grandes encabezamentos
referidos á visita do secre-
tario de Comercio Nortea-
mericano, Carlos Gutiérrez
en xeira diplomática polo
Mercosur, resaltando a im-
portancia da entrevista co
Presidente Tabaré Vázquez. Ao día seguinte,
quen se entrevistaba co presidente uruguaio, de
ascendencia galega era o Presidente da Xunta
de Galicia. Pero nese día os grandes titulares de
portada pasaban á páxina interior. A dimensión
dos rótulos baixou moitos corpos, a pesar de
sermos un país cunha poboación semellante á
dos anfitrións e un PIB moi superior ao do Es-
tado limítrofe do Río da Prata.

O perfil da nosa incipiente presenza exte-
rior no ámbito político apenas soborda o ei-
do protocolario, comezando ser xa anacróni-
ca esta presenza testemuñal nun mundo que
se consolida cada día máis aberto, multipo-
lar, interdependente, con fluxos migratorios
crecentes e progresiva organización en blo-
ques económicos rexionais.

No seu solpor, da vella orde interna-
cional, que tradicionalmente estivo baseada
sobre o precepto organización estanca do
mundo en Estados-Nacións plenamente so-
beranos,  padeceu fondas transformacións
conceptuais coa paulatina globalización. 

A sinatura crecente de acordos ou trata-
dos comerciais bilaterais ou multilaterais ten
producido un impacto rexional diferenciado.
Cómpren interlocutores singulares que dese-
ñen de estratexias propias tendentes a lograr
a presenza, influencia, ou defensa dos seus
intereses nos centros de poder políticos, co-
merciais, medioambientais. No acceso á in-
formación, a foros de poder, ao control e xes-
tión dos recursos escasos...

A modificación do concepto de fronteira,
logo da apertura de mercados, dos incesantes
fluxos migratorios mundiais e da descentrali-
zación ou a distribución do poder público cen-

tralizado cara aos entes territoriais periféricos
que aproximan o estado á cidadanía, ten habi-
litado un novo espazo. Afonda na construción
da democracia, intensificando na participación
política, permite procurar solucións globais
adaptadas ás especificidades singulares.

A mutación das estruturas administrativas
internacionais, coa aparición de grandes entida-
des xeopolíticas rexionais, sumada á amplia-
ción do marco competencial dos gobernos lo-
cais, que pasaron a xestionar directamente im-
portantes áreas en asuntos económicos, sociais,
culturais, sanitarios, ambientais, educativos,
abriu a restrinxida axenda dos temas interna-
cionais a novos actores, que se están incorpo-

rando aos novos centros de
decisión mundiais.

Coa demora propia dun
país que nunca fixo das Re-
lacións Exteriores un dos
seus eixos prioritarios, Ga-
licia prepárase para subir
un chanzo no exercicio da
paradiplomacia, coa aper-
tura de sedes exteriores do

Goberno galego, denominadas delegacións.
Esta Galicia entra na nova etapa das se-

des oficiais no exterior, xa ten na axenda
compromisos inmediatos  irrenunciábeis, se
quere diluír inercias viciadas.

Non vai ser fácil rachar con dinámicas de
política internacional mediocres, pouco rigo-
rosas e erráticas. Con prácticas habituais de
gabinetes que elaboran axendas oficiais feitas
a medida do clientelismo electoral, de visibi-
lidade mediática inmediata, de contactos su-
perficiais, de encontros puntuais... En defini-
tiva carentes da perseveranza e coherencia
que toda acción de goberno con perspectiva
debe ter, especialmente no eido exterior, onde
o curtopracismo é ruinoso. 

Polos despachos da Xunta deambulan
murchos protocolos e convenios asinados
con estados, entes subestatais, ou organismos
internacionais, de compromisos incumpri-
dos, de débedas pendentes que foran profu-
samente difundidas no momento das sinatu-
ras... que dormen no limbo dos xustos.

A imaxe internacional das relacións inter-
nacionais é manifestamente mellorábel. Dende
ás diferentes Xuntas que os galegos teñen visto
pasar, téñense promovido e financiado determi-
nados proxectos de dimensión e proxección in-
ternacional dubidosa, de utilidade discutíbel.
Outros de maior calado que foron abandonados
irresponsabelmente, sementando frustración
entre os participantes implicados, danando a
futura imaxe da nosa acción exterior. 

Entrar con dignidade no mapa diplómatico
precisa de proxecto político definido, actores
cualificados, información actualizada e con-
trastada, criterios éticos e sentido común.♦

Crónicas do mundo

Pre-para-diplomacia galega
LAUDELINO PELLITERO

O entendemento amosa-
do na última rolda do
diálogo hexagonal cele-
brado en Pequín e no
cumio das Coreas en
Pyongyang presaxia un-
ha nova etapa na penín-
sula, sempre e cando,
claro está, os feitos acompañen as palabras.
Os malogros de precedentes ocasións xusti-
fican o escepticismo que outros, á vista das
previsións da declaración conxunta de Kim
Jong Il, líder do Norte, e Roh Moo-hyun, do
Sur, desterran por completo. A expansión da
cooperación económica, adobada cun plan
máis detallado e de maior alcance ca os pa-
sados, semella a clave desta nova fase, que
deberá coexistir aínda por un tempo, máis
ou menos longo, con escenarios de tensión
noutros dominios. Kim Jong Il descartou a
posibilidade dunha inminente retirada de
unidades militares na fronteira sur, medida
que cualificou de “prematura”. 

O “pavimento” (en expresión de Roh)
que debe evitar a reprodución de actitudes
hostís e rebaixar a tensión militar, inclúe a
creación de zonas de paz en áreas de pesca
común, a posta en marcha dun servizo regu-
lar ferroviario de mercadorías, a construción
de dous estaleiros, a creación dunha zona
económica especial en Haeju, ou a entrada
en funcionamento dun servizo marítimo. Re-
novación de autoestradas e ampliación da
comunicación por vía aérea complementan a
axenda de proxectos que será obxecto de se-
guimento especial a través de contactos mi-
nisterais bilaterais que se iniciarán o mes
próximo. Por outra banda, o anuncio do
compromiso de Pyongyang de dar firmes pa-
sos no proceso de desmantelamento do seu
programa nuclear (que financiará e supervi-
sarán os EE UU) facilita a consolidación dun
claro ambiente de distensión na zona. 

A reunificación está lonxe aínda, tanto

como afastados están os niveis de desenvol-
vemento económico das dúas Coreas e os
propios intereses das grandes potencias in-

volucradas no contencio-
so. Pero se o entende-
mento calla esta vez e
non se producen sobre-
saltos, tanto no Norte co-
mo no Sur, as posibilida-
des dunha implicación
activa de Seúl no desen-

volvemento do Norte son considerábeis.
Non só a través da axuda, senón de grandes
investimentos.

A situación en Corea de Norte é ben dra-
mática en numerosos aspectos. Un rebaixa-
mento da tensión podería darlle paso a unha
nova realidade, asinando ese acordo de paz
pendente dende hai máis de 50 anos. Salvar
ese primeiro atranco non significa que todo
estea feito, pero si pode facilitar e asentar a
cooperación económica e os intercambios
políticos que hoxe, pese ao pomposo das de-
claracións, penden dun fio. Haberá visita de
Kim Jong Il a Seúl? A proximidade das elec-
cións no Sur deixan entreaberta a posibilida-
de dun horizonte de alternancia nun tema
onde as posicións defendidas por Roh non
son compartidas na súa totalidade pola opo-
sición conservadora, hoxe en cabeza nas en-
quisas. Pero é improbábel que se dean pasos
atrás pois electoralmente, como demostra a
celebración agora do propio cumio, a nor-
malización das relacións co Norte é un ob-
xectivo electoralmente rendíbel.

Saltos substanciais, por tanto, os que se es-
tán producindo na zona e que poden deixar
atrás o clima de guerra fría que aínda predo-
mina (xustificando a presenza no Sur de mi-
lleiros de soldados norteamericanos), pero que
abren tamén novos interrogantes, en especial
no Norte, pois a tensión é o argumento do ré-
xime para negarse a reformar unha economía
obsoleta e afrouxar un clima asfixiante no ei-
do das liberdades individuais e colectivas.♦

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

Novo rumbo en Corea?
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A imaxe internacional
das relacións internacionais

é manifestamente
mellorábel. Dende ás

diferentes Xuntas que os
galegos teñen visto pasar,

téñense promovido e
financiado determinados
proxectos de dimensión e
proxección internacional

dubidosa”

‘A reunificación
está lonxe aínda,

tanto como afastados están
os niveis

de desenvolvemento
económico das dúas Coreas
e os propios intereses das

grandes potencias
involucradas

no contencioso”

Roh Moo-hyun.
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CÉSAR LORENZO GIL
A destitución de Hristo
Stoichkov ponlle o punto final
ao desexo do presidente do
Celta, Carlos Mouriño, de im-
poñer un modelo inglés no
club celeste. Os primeiros anos
do seu mandato estanse a ca-
racterizar por certa precipi-
tación na toma de decisións e
fallos de peso na xestión laboral
e na política de comunicación.

Cando Hristo Stoichkov chegou
tras a destitución de Fernando Váz-
quez para salvar o Celta do descen-
so, o presidente do club anunciou
que o búlgaro era a cabeza de pon-
te dun cambio radical no xeito de
xestionar a entidade. Foi daquela
cando primeiro expresou a súa ad-
miración polo modelo inglés e in-
dicou que buscaría un sistema de
dirección deportiva onde destaca-
ría a figura dun manager con res-
ponsabilidade sobre as fichaxes,
auxiliado por un segundo adestra-
dor de garantías que había levar o
peso nos adestramentos.

Aquel anuncio de revolución
concretouse no verán coa recon-
versión completa da parcela de-
portiva do club. Xustificándose
na necesidade de profesionalizar
o club, o Celta prescindiu do seu
director deportivo, Félix Carnero;
do coordinador da canteira, Javier
Maté e do segundo adestrador,
Ramón Carnero. Ademais non
continuou no club o prometedor
técnico do Celta B, Rafa Sáez.

O novo Celta aparecía contro-
lado no eido deportivo por Stoich-
kov e o novo secretario técnico,
Ramón Martínez. Esa era a teoría,
mais na práctica o adestrador búl-
garo foi perdendo poder día a día,
deixando que fosen os demais
quen asumisen responsabilidades
mentres el pasaba as xornadas de
adestramento fogueando os por-
teiros do filial con canonazos da
súa temíbel perna esquerda.

Mentres Stoichkov revitaliza-
ba a liña aérea Vigo-Barcelona,
Martínez era quen fichaba. Trou-
xo a Vigo homes de confianza pa-
ra dirixir a canteira (José Luis
Molina), o filial (Alejandro Me-
néndez) e o control táctico (Anto-
nio López, segundo adestrador).
Ademais, espremeu os seus con-

tactos nas canteiras de Madrid pa-
ra levar a Vigo varios cedidos da
súa responsabilidade (Agus, Die-
go Costa, Vara e Adrián). Iniciada
a campaña, Stoichkov parecía un
home de palla, incapaz de auto-
nomía nin para facerlles indica-
cións aos seus futbolistas no me-
dio dun partido.

A pesar da imaxe de cordiali-
dade na despedida do búlgaro,
parece claro que o club xa non
confiaba na súa capacidade. Na
única parcela na que si manexa-
ba as cousas, o contacto cos xo-
gadores, conseguira crear un pé-
simo ambiente, con futbolistas
marxinados e outros apartados
por malas relacións persoais. O
modelo inglés facía aguas. Mar-
tínez dá coa chegada de Juan Ra-

món López Caro un golpe de
man e convértese no home máis
importante deste Celta.

Erros

Á parte do fracaso no deseño do
control deportivo, o Celta de
Mouriño pecou de precipitación
na xestión laboral, especialmente
en tres temas graves. No finiquito
de Félix Carnero non quixo reco-
ñecerlle ao técnico a antigüidade
que tiña e acabou perdendo nos
tribunais. Decidiu unilateralmen-
te prorrogarlle o contrato a Iriney
Santos a pesar de que toda a xu-
risprudencia deportiva indicaba
que este tipo de contratos non son
legais. O propio brasileiro mos-
trouse partidario de sentar e nego-
ciar bilateralmente mais a directi-
va do Celta non quixo e acabou
por perder o mediocampista, que
posibelmente fiche polo Osasuna. 

Ao Osasuna tamén foi Carlos
Vela, xogador cedido no medio da
tempada 2005-2006 ao Celta polo
Arsenal. O mexicano chegara a
Vigo logo de ser o máximo golea-
dor do mundial sub-17 de Perú
2005. A súa condición de extraco-
munitario obrigouno a buscar es-
pazo no Salamanca. Cando se
confirmou o descenso do Celta, o
ariete negouse a continuar na dis-
ciplina céltica. O Celta, en vez de
admitir que o Arsenal podía reti-
rarlle a cesión e darlla a outro
club, insistiu en que só podería
xogar no campionato español coa

camiseta celeste. Foi anuncialo
con contundencia por Stoichkov e
asinar o dianteiro polos navarros
15 días despois.  Outros anuncios,
como a fichaxe de Xurxo Otero
para as categorías inferiores ou o
ascenso de Milorad Ratkovic ao
posto de segundo adestrador do
Celta B saíron nos xornais sen que
o soubesen os propios interesados
(e finalmente nin se fraguaron).

Estes erros demostran que na
remodelación dous eidos queda-
ron a monte. O Celta é un club de
fútbol con poucos asesores futbo-
lísticos no contorno de Mouriño.
Ramón Martínez é o único asesor
real dun presidente que precisaría
segundas opinións e maior expe-
riencia deportiva ao seu redor pa-
ra evitar fallos coma estes. Outro
asunto no que non acertou foi na
relación cos medios de comuni-
cación e cos afeccionados. En ca-
sos polémicos como a marcha de
Gustavo López optouse por un
silencio que semellaba culpábel
entrementres os xornais se puñan
en fileira en apoio do arxentino.

Centralizar a comunicación
na figura do xefe de prensa non
deu os froitos esperados. O Celta
non crea información, moi pou-
cas veces se explica e acaba fu-
rado polas filtracións. Só un
exemplo: no verán, unha nota de
prensa anunciou que o defensa
Iago Yao Fueyo Sako renovara.
Unha hora despois, o propio xo-
gador desmentía a noticia. Hoxe
viste a camisola do Cádiz.♦
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Galiza conta cun dinamismo e
unha capacidade organizativa
cada vez maior. Ao longo da no-
sa xeografía celébranse campio-
natos e torneos con carácter esta-
tal e internacional. Todos pode-
mos sentirnos ledos desta capa-
cidade e saudar as iniciativas ao
respecto. É tempo de confiar nas
nosas potencialidades, é o mo-
mento de atraer sinerxías no eido
de exportar persoas, pero tamén
é o tempo de reflexionar para sa-
ber se as cousas se están a facer
todo o ben que se pode.

Os grandes acontecementos
xeran dinámicas económicas moi
interesantes. Hai repercusións
mediáticas que poñen a Galiza no
Mundo como exemplo do traballo
ben feito, isto debe recoñecerse
como tal e apoiar os esforzos rea-
lizados ata o de agora. Deixando
claro a importante labor, compre
tamén facer unha análise do cami-
ño que queda por percorrer e do
que non se fixo polo momento.
Vexamos entón cales son as som-
bras ás que cómpre darlles luz:

Queremos sinalar primeiro o
escaso desenvolvemento da lexis-
lación deportiva galega subliñan-
do  dous artigos da lei galega: O
artigo 15.1: “terá a consideración
de deportista, aos efectos da pre-
sente lei, toda persoa que practi-

que algunha modalidade deporti-
va aínda cando non participe en
competicións ou non forme parte
dunha asociación deportiva”.

O artigo 16.2: “os deportis-
tas federados disporán de licen-
za federativa outorgada pola co-
rrespondente federación depor-
tiva galega. Os non federados
que se inscriban obterán a co-
rrespondente licenza acreditati-
va da súa condición dó Rexistro
de Asociacións Deportivas e
Deportistas de Galiza”.

Incomprensibelmente, no día
de hoxe, un deportista non fede-
rado non pode exercer o seu de-
reito a rexistrarse, estando en in-
ferioridade de condicións con
respecto aos federados. Isto con-
trasta cos datos que reflecten un
aumento progresivo das persoas
que practican actividade física
sen pertenceren a ningún club.

Se nos fixamos na poboa-
ción federada temos uns datos
que consideramos destacables
(ver cadro). Son moitos e signi-
ficativos os deportes que perden
licenzas e a pesar de incremen-
tarse notabelmente o número de
piscinas, a natación apenas sobe. 

En canto á pertenza a un club
temos un dato moi relevante que
ninguén menciona pero que indi-
ca unha clara tendencia: o 80%

das persoas que fan deporte en
Galiza non o fan nun club.

Vexamos agora as instala-
cións deportivas. Temos que Ga-
liza entre 1997 e o ano 2005 cre-
ceu un total dun 22,56% fronte a
media estatal que é do 34,15%.
Moitas de estas instalacións están
en uso nas cidades pero existe un
gran deterioro nas zonas rurais
nas que se construíron instala-
cións ás que non se dotou de per-
soal e están infrautilizadas.

A planificación deportiva que
se está a facer non é elaborada con
base en plans temporais de media
e longa duración, senón progra-
mas específicos a curto prazo que

non melloran a nosa realidade.
Son plans máis guiados pola von-
tade de persoas concretas que ho-
xe están aquí e mañá desaparecen
para ocupar outros postos ou adi-
carse a outros mesteres.

En Andalucía fixeron estudos
que foron sinalados no decreto
227/2002, do 10 de setembro, de
formulación do Plan Xeral do
Deporte, como o mecanismo le-
gal para facer efectiva unha ade-
cuada ordenación dos recursos
públicos en materia de deporte. 

No País Vasco elaborouse
tamén un Plan Xeral por parte
do Consello Vasco do Deporte,
que é o órgano superior de ase-

soramento, consulta e de debate
sectorial das Administracións
Públicas en materia deportiva.

Se Galiza quere amosar se-
riedade, confianza, eficacia e ca-
pacidade, non pode guiarse só
polos grandes eventos, espectá-
culos e reclamos mediáticos. Es-
tes locen moito un tempo, o tem-
po xusto para esmorecerse e que
mañá outro político doutro sig-
no, tente mellorar. O necesario
nunha política de pais, de homes
e mulleres responsábeis co seu
pobo, é gobernar o presente para
mellorar o futuro. Sementar para
colleitar o froito maduro e non o
que aínda continúa verdecendo.

O deporte é un grande esca-
parate con gran cantidade de luz,
é un escenario propicio para a
vaidade e a fachenda, por iso vai
sendo hora de atopar unha clase
política humilde, que guste das
persoas mais que dos focos, dos
cativos e cativas máis que dos
ídolos. Das mulleres que se es-
forzan por practicar cada día,
mais que das placas e os nomes
nos telexornais e nos simposios.

Xa vai sendo hora de menos
escusas e mais argumentos, xa vai
chegando o tempo de contar coas
persoas que loitan cada día dende
anos, a non ser que o que mais in-
terese sexan os monicreques.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO     EEEE     SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             XURXO G. LEDO

Luces e sombras do deporte en Galiza

López Caro substitúe a Stoichkov e pon en dúbida o deseño do club

O Celta de Mouriño, sen roteiro

Evolución Licenzas

Deporte Ano
2004 2005 2006

Atletismo ............................. 8.546 ........ 6.228 ........... 6.705
Básquet .............................. 13.347 ...... 12.238 ......... 11.993
Bolos ....................................... 355 ........... 254 .............. 274
Fútbol ................................. 45.024 ...... 44.731 ......... 44.221
Karate .................................. 4.192 ........ 2.162 ........... 2.200
Natación ............................... 3.053 ........ 3.376 ........... 3.764
Petanca .................................... 942 ........... 944 .............. 924
Rugbi ...................................... 972 ........... 739 .............. 757
Salvamento e socorrismo ....... 598 ........... 487 .............. 362
Squash .................................... 383 ........... 220 .............. 233

Juan Ramón López Caro.



O imaxinario artella
a 24ª edición
do Galeuscat
O imaxinario na literatura será o eixo
central sobre o que vai xirar a XXIV
edición do Galeuscat, que se celebrará
nas cidades de Lugo e de Mondoñedo
do 1 ao 4 de novembro. O encontro de
autores de Galiza, Euskadi e Catalunya,
que organiza cadansúa asociación de es-
critores, dará comezo cunha mesa re-
donda sobre as fontes do imaxinario nos
tres sistemas literarios, a cargo de Iratxe
Retolaza, Alfons Llorenç e Xosé Miran-
da. Tamén se revisarán os clásicos do
imaxinario e a situación que atravesa
na actualidade da man de Darío Xohán
Cabana, Chus Nogueira, Xabier Gant-
zarain e Francesc Serés, entre outros.♦

Dono, Nordestinas e
Cempés
nos premios Opinión
O Teatro Colón da Coruña acolle o 11
de outubro a gala de entrega dos pre-
mios Opinión, os galardóns máis desta-
cados do país no que a música de raíz
se refire, organizados polo xornal La
Opinión. Xosé Luís Miguélez será o
encargado de abrir esta sexta edición
coa presentación do seu novo disco Es-
peranza. Estará acompañado no piano
por Pablo Diego. A noite completarase
coas actuacións de Nordestin@s, a pro-
posta de Guadi Galego, Ugia Pedreira e
Abe Rábade, o de Maite Dono que se
verá acompañada no escenario polo pia-
no de Manuel Gutiérrez e Os Cempés. A
entrada é libre até completar aforo.♦

Unha mostra
recolle o Granell
do POUM
A Fundación Eugenio Granell vén de
inaugurar a mostra Eugenio Granell mili-
tante do POUM que rescata a militancia
do pintor. A fundación súmase así aos ac-
tos que realizará en novembro a Funda-
ción Andreu Nin polo 70 aniversario do
asasinato do político e para a recuperación
da memoria histórica do Partido Obrero
de Unificación Marxista (POUM), no
que militou Granell. A mostra recolle
unha selección de obra plástica asinada
por Eugenio e Mario Granell, Arturo Sou-
to e Andrés Colombo, entre outros, así
como documetación gráfica, bibliográfi-
ca e audiovisual. A exposición compléta-
se con charlas e proxeccións de filmes.♦

Máis de 130
películas compiten
no IV Curtocircuíto
Unha selección de 135 curtametraxes,
procedentes dos cinco continentes, com-
piten este ano polos galardóns da IV edi-
ción do Festival Internacional Curtocir-
cuito que se celebrará do 16 ao 20 de ou-
tubro en Compostela. Como novidade
instáurase un novo premio, o de Mellor
Curta Galega, que se suma así aos catro
outorgados polo xurado e ao do público.
As películas serán proxectadas no Teatro
Principal. No marco do festival cele-
brarase de xeito simultáneo o II Merca-
do Internacional de Curtas que se desen-
volverá na Fundación Torrente Balles-
ter. Tamén se porán en marcha tres talle-
res dirixidos a profesionais do sector.♦
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Catalunya en Frankfurt
A feira do libro xermana

recibe unha literatura sen Estado  



Despois de controversias inter-
nas e de moitas críticas, ás ve-
ces sobredimensionadas, a cul-
tura catalá desembarcou na
Feira de Frankfurt. E fíxoo
cunha nutrida embaixada de
escritores de primeira orde,
composta por máis de 130 au-
tores entre os que se topa
Quim Monzó, encargado de ler
o discurso de apertura, que
converte a catalá na segunda
representación oficial máis nu-
merosa da última década.
Conscientes da envergadura e
da proxección da cita, o orza-
mento que a Generalitat e o
Goberno Español destinan ao
programa de actos ascende a
doce millóns de euros, o se-
gundo máis caro presentado
por un país convidado nos últi-
mos cinco anos. Por algo, a
Feira de Frankfurt é o maior e
máis influínte encontro mun-
dial dedicado ao libro. En máis
de 6.600 andeis, expositores
de máis de cen países presen-
tan cada ano ao redor de
350.000 títulos e outros produ-
tos editoriais a un público de
aproximadamente 300.000 vi-
sitantes e ao que acoden ade-
mais  10.000 xornalistas. Pero
máis alá das implicacións eco-
nómicas, a feira ocupa tamén
un lugar destacado dentro da
toma de decisións no mundo
da cultura e na política cultu-
ral, como indica Sergio Vila-
Sanjuán, escritor e xornalista
de La Vanguardia que vén de
editar o libro Guia de la Fira
de Frankfurt per catalans no
del tot informats e El síndrome
de Frankfurt (La Magrana). A
Feira, que nace a partir de
1949 como resultado da vonta-
de do sector do libro alemán
que quedara na zona no comu-
nista de rexenerar a imaxe que
o nazismo destruíra, non é, en
palabras de Vila-Sanjuán, “a
panacea nin unha receita máxi-
ca, pero como difusor literario
non hai nestes momentos en to-
do o mundo ningún escaparate
semellante”. De momento, a
simple invitación de Catalunya
á Feira desembocou na tradu-
ción de máis de cincuenta títu-
los cataláns ao alemán. O mar-
co da feira servirá para presen-
tar estas traducións, entre as

que se topan obras de Pla, Mon-
zó e de De Palol, entre outros, e
para dar a coñecer novidades
editoriais como a nova colec-
ción Biblioteca Catalana de
Anagrama, con traducións ao
castelán de escritores cataláns.

Pero, por que precisamente
Catalunya? Na reflexión que
Josep Bargalló, director do
Institut Ramón Llull, organiza-
dor da expedición catalá en
Alemaña, fixo para A Nosa Te-
rra, entran en xogo tres facto-
res. O primeiro, que o diferen-
za das outras literaturas do Es-
tado, como pode ser a vasca ou
a galega, é a potencia da indus-
tria editorial radicada en Bar-
celona. “Catalunya publica ao
ano máis de 30.000 títulos, un-
ha cifra que se sitúa por riba de
países como Austria ou Hun-
gría” indica. Segundo datos do
Gremio de Editores, Catalunya
produce o 41% do volume to-
tal do Estado e acapara o
53´2% da facturación global.
As cifras dan conta ademais
dun mercado puxante, cunha
industria que ascende a 1.600
millóns de euros e que ocupa
xa o 18% do mercado latinoa-
mericano. O sistema catalán
conta ademais cunha impor-
tante tradición de lectores que
non topa semellanza noutras
zonas do Estado.

Na análise de Bargalló saen a
luz dous aspectos máis. Por unha
parte que Catalunya ten unha lin-
gua e unha cultura propia e por
outro, que o país ten unha tradi-
ción cultural de séculos. “Para
unha cultura que ten máis de mil
anos de historia pero que carece
do apoio dun estado, a presenza
en Frankfurt significa un escapa-
rate único que temos que apro-
veitar para situarnos nun plano
de normalidade no mundo”. 

En consonancia, elaborouse
un programa ambicioso que in-
clúe no plano literario máis de
140 actos, o artístico ofrecerá

máis de 60 espectáculos, con
máis de 700 artistas representa-
dos e que porá en marcha unha
quincena de exposicións. 

O pavillón catalán estará
presidido pola bandeira reali-
zada por Perejaume nunha das
súas videoinstalacións. Sen co-
lor e sen máis símbolo que a
palabra ‘Paraula’ impresa so-
bre un pano negro ondeante, a
bandeira será proxectada nun-
ha pantalla de 5x7 metros

No pavillón, un dos pratos
fortes tivo lugar o pasado mér-
cores co debate sobre que é a
literatura catalá a cargo de es-

critores como Pere Grimferrer,
Carme Riera, Joan Francesc
Mira e Salvador Giner. Tamén
se reflexionará, en diferentes
mesas redondas, sobre a saúde
da que goza a edición nos terri-
torios de fala catalá e botarase
un ollo polo panorama da no-
vela negra e da poesía.

Aínda que para Bargalló xa
é un éxito que Catalunya estea
presente na Feira, o director do
Llull conta con que o seu paso
por Frankfurt se traducirá nun
maior número de traducións e
vendas e nunha maior proxec-
ción internacional.♦
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Catalunya edita tantos títulos
como Austria e Hungría, segundo Bargalló
A súa presenza na Feira de Frankfurt
permitiu xa a tradución de 50 libros do catalán ao alemán

A lista de escritores que está a
representar as letras catalás en
Alemaña desencadeou as ten-
sións, especialmente na prensa
escrita, ao contar soamente con
autores con obra en catalán.
Durante os últimos meses escri-
bíronse artigos e columnas, es-
pecialmente dende a prensa de
Madrid, censurando a decisión
tomada polos organizadores
nos que se argumentaba que
Catalunya é unha cultura que se
expresa en dúas linguas. “É un-
ha polémica que non afecta aos
escritores”, comenta Bargalló,
“interesa aos medios e aos acto-
res políticos minoritarios en
Catalunya. A cultura é o territo-

rio e a lingua. En Frankfurt
queremos mostrar o que é a cul-
tura catalá. España xa tivo o seu
foro e volverá telo en Arxenti-
na. Para Catalunya esta é unha
porta que non se vai volver
abrir e non a podemos desapro-
veitar”. O director do Llull fai
súas as palabras pronunciadas
no marco da feira polo expresi-
dente da Generalitat Jordi Pujol
para sentenciar a polémica.
“Rilke e Kafka son checos”
apunta “pero non forman parte
da literatura checa senón da ale-
má porque escribiron nesta lin-
gua. Cando un escolle unha lin-
gua para escribir sabe que está
escollendo unha literatura”. 

A postura xeral dos autores
cataláns que empregan o caste-
lán nas súas obras resumiuna
Eduardo Mendoza. “eu vendo
ben e son coñecido” asegurou o
escritor, “e os meus colegas ca-
taláns non, polo que me retiro e
lles cedo a preeminencia”.

Para Baltasar Porcel, escritor
encargado de clausurar o domin-
go 14 de outubro co seu discurso
a edición deste ano da feira, “re-
sultaba evidente que un feito de
relevancia como a feira de
Frankfurt suscitaría unha patéti-
ca reacción en Catalunya, cuxa
contextualización nacional, au-
tónoma ou provincial non se to-
pa resolta nos campos da cultura,

o deporte, a política nin na eco-
nomía”. Ao seu ver o problema
“non é literario senón nacionalis-
ta catalán e español”. “No plane-
ta e nas súas universidades e his-
toria pluricultural, unha literatura
é a creada e fincada na lingua,
sexa española, china ou alemá”,
sinala e engade “por que, entón,
en Catalunya, isto no funciona?
Pois porque prima moitas veces
un criterio politizado e embaru-
llado, sexa imposto por Barcelo-
na ou por Madrid. Pero á luz do
criterio canónico, resulta incues-
tionábel que un creador en caste-
lán pertence por enteiro á litera-
tura española e un en catalán a
catalá”.♦

‘Kafka era checo pero pertence á literatura alemá’

M.B.
Aínda cos ecos da axitación xerada pola escolma de escritores
que representarán á literatura en Alemaña, Catalunya vén de
desembarcar na Feira do Libro de Frankfurt como cultura con-
vidada no maior e máis influinte encontro mundial dedicado ao
libro. Faino amparada polas cifras da súa industria editorial,
unha das máis potentes de Europa. Catalunya edita o 41%
dos máis de 53.000 títulos que se publican no Estado español
e representa o 53,2% da facturación global. O simple anun-
cio da súa presenza na cidade alemá xa se traduciu na conver-
sión á lingua xermana de máis de cincuenta títulos cataláns. 

Josep Bargalló, director do Institut Ramón Llull e organizador da expedición catalá a Alemaña, e Borja Sitja, directivo cultural.
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Pucho, o habitador dos tella-
dos, de Manuel Janeiro, vén
de conseguir o terceiro pre-
mio Liber no apartado de li-
teratura infantil e xuvenil,
galardón que se une á súa in-
clusión na lista de honra da
Organización Internacional
para o Libro Infantil e Xuve-
nil IBBY. A obra, publicada
por Kalandraka, ten ilustra-
cións de Juan Ramón Alonso.

Pucho é un cativo que vive nun
Madrid gris que aínda ten moi
presentes as feridas da Guerra
do 36. Pucho, o habitador de te-
llados condúcenos a unha cida-
de que na década do 1950 aínda
permitía facer cousas máis pro-
pias de lugar pequeno, como fa-
cerse dono dos tellados.

O escritor Manuel Janeiro fai
un retrato familiar, especie de
memoria fráxil, pensada desde o
corazón dun cativiño para ser li-
da por rapaces. Narrada con deli-
cadeza e cun ritmo que se demo-
ra a mantenta en cada parágrafo,
a noveliña converteuse nunha
das pezas máis valoradas da nosa
recente literatura infantil e xuve-
nil. O 3 de outubro Kalandraka
recolleu o III premio Liber 07 no
apartado de Literatura Infantil e
Xuvenil. Este galardón chegoulle
só uns meses despois de que o tí-
tulo fose incluído na lista de hon-
ra da Organización Internacional
para o Libro Infantil e Xuvenil
IBBY. Ambas as mencións con-
verten o volume de Janeiro nun
dos máis importantes do ano.♦

O éxito do pequeno Pucho
O libro de Manuel Janeiro gañou varios
recoñecementos este ano

Lóxica
googleliana

VÍTOR VAQUEIRO

Debería comezar esta
columna, continuación
dunha anterior, precisan-

do que Google (de aí, polo tan-
to, googleliana) é un simples
motor de busca existente na Re-
de, como Yahoo, Ask ou
Abacho España e, por tanto, del
non se poden tirar, stritu sensu,
mais que dados e informacións
que, como é lóxico, convén pe-
neirar ben. Os dados son fríos e
a leitura dos mesmos vén dada
pola ideoloxía de quen os anali-
sa. Non obstante cómpre, ao
tempo, convirmos que existen
certas informacións de natureza
que poderíamos chamar
sintomática que revelan algo
que fica oculto. Algo que, aliás,
non é posíbel dicer doutra
maneira que mediante mecanis-
mos metafóricos, e que, se así
non fose, implicaría a inexisten-
cia da literatura, das artes
visuais e doutras moitas facetas
do desenvolvemento humano
que teñen na metáfora, na
metonimia ou noutras figuras
desta natureza a razón da súa
existencia.

Naturalmente é posíbel
adoptar a perspectiva oposta e
afirmarmos, tautoloxicamente,
que un dado é un dado, que, to-
mado de xeito independente,
non significa nada e que
pesquisar nos seus significados
ocultos é tarefa semellante á de
lle tentar procurar o sétimo pé
do gato. Do meu ponto de vista
non é este un bo xeito de
proceder. É probábel que, de
estaren atentos a dados
independentes, moitos
gobernantes que na Historia fo-
ron non houbesen levado as
surpresas que levaron. E, xusta-
mente, esa atención ao dado
autónomo foi o que fixo
posíbel a descuberta, no terreo
da ciencia, de aspectos que mu-
daron, de maneira notábel, a
propria natureza da mesma, a
nosa percepción do mundo e
que adoito costumamos chamar
intuición científica. Moito máis
aínda se falamos do que se co-
ñece como “grandes números”,
xa que, entón, entran en xogo
disciplinas perfeitamente
sólidas como a estatística e a
teoría da probabilidade, sen as
que hoxe non sería comprensí-
bel a ciencia. 

Por iso penso que debe in-
ducir a reflexión que, entre de-
cenas de miles de chistes refe-
ridos aos moradores do Estado
Español, o 99,8 % fagan men-
ción aos moradores de tres au-
tonomías, casualmente esas
tres ás que se lle concedeu o
status de nacionalidades histó-
ricas e que constitúen o 25 %
da poboación. E que,
complementariamente, o 75 %
restante da populación estatal
desfrute dun 0,2 % de
exemplos hilarantes. Moito
menos espectacular é o dado
de que, cun 12% de
populación negra nos USA, o
40% dos executados sexa desta
cor de pel. E, porén, este dado
ten sido reiteradamente salien-
tado, subliñado e enfatizado.
Como semella lóxico.♦

Aberta
a inscrición
para os
foros da
Aula de
Escritores
da AELG

A.N.T.
Xa está aberto o prazo de
inscrición para os primei-
ros dous foros que a Aula
de Escritores da
Asociación de Escritores
en Lingua Galega
(AELG) promove desde a
súa páxina electrónica
(www.aelg.org). A inscri-
ción é debalde e permitirá
seguir estas xornadas vir-
tuais e acceder a todos os
materiais publicados, así
como compartir informa-
ción e experiencias cos
demais participantes.

Só entrando na web da
asociación e procurando a
sección ‘Aula de
Escritores’, todos os
interesados poden
inscribirse nos dous foros
xa previstos, o dedicado a
Xosé María Álvarez Bláz-
quez (persoeiro a quen se
lle vai dedicar o Día das
Letras 2008) e a Agustín
Fernández Paz. Estes foros
son públicos e virtuais. Co
sistema dun foro ou dun
chat, todos os participantes
poden achegar opinións e
materiais sobre os escrito-
res estudados.♦

Nos premios Liber outras dúas
obras producidas en Galiza por
editoriais galegas obtiveron
recoñecemento. O gran libro
dos retratos de animais, do
croata Svejetlan Junakovic,
publicado por Oqo, obtivo o
primeiro premio ao libro me-
llor editado. Este premio xa é
o segundo deste tipo na conta
do selo pontevedrés.

En Pontevedra tamén está
radicada a editorial Factoría K,
que recibiu o primeiro premio

na categoría de arte con Anima-
lario: arte de la India, de Kan-
chana Arni e Gita Wolf con ima-
xes dun grupo de impresores in-
dios. Este libro consiste nunha
serie de serigrafías sobre papel
feito a man cunha tirada limita-
da de 2.000 exemplares. A obra
explica as tres categorías de arte
comunitaria que subsisten no
país asiático: popular, tribal e
tradicional. Nesa cultura, a figu-
ra do animal ten un carácter pro-
fundamente simbólico.♦

Boa saúde das editoriais para pequenos



Título: As naos afondando.
Autor: Laura Caveiro.
Edita: Liceo Rubia Barcia / Concello de Ferrol.

Polo título que hoxe traemos a
estas páxinas non pasaron vinte
anos, hoxe non cómpre tanto al-
manaque para que se perdan nas
súas follas as teimas, as anguei-
ras, os proxectos, os soños que
en definitiva son as obras litera-
rias. Por este título de Laura Ca-
veiro non pasaron nin sequera
dez anos; édito no 2000, inclusi-
ve foi distinguido cun premio
(1ª Premio de Novela Rubia
Barcia-Cidade de Ferrol, 1999),
mais nin iso garante nada. Certo
é que ás veces pouco máis ten,
non son ningunha maravilla e
calquera título de hoxe pode su-
plilos. Porén, todo autor lle ten
medo ao inexorábel almanaque,
ese é un dos motivos (outros: o
puramente publicitario, que vai
ligado ao económico) que os le-
van a editar un título tras outro,
títulos que en moitas ocasións
ben poderían durmir algún tem-
piño de reflexión máis a ver se
así melloraban. Un/unha autor/a
que dea á luz os seus títulos nun
abano grande de tempo, está ca-
se condenado ao esquezo poste-
rior. O número, a cantidade, pri-
man sobre a cualidade, sobre o
que verdadeiramente debe im-
portar para unha arte.

As naos afondando posúe
características individualizado-
ras de interese. Por exemplo a
reproducción da acta, nun pa-
pel e cunha cualidade de im-
presión que hoxe non son fáci-
les de atopar. Certamente isto
non tapa as grallas, a necesida-
de dunha revisión. Con todo, o
que prevalece e polo que hoxe
nos ocupamos del, é o interese
da proposta literaria e a cuali-
dade da súa plasmación nun
discurso novelesco. 

O mito de Don Xoán, do
amante ideal, ou do amante in-
cansábel, ou do amador engaio-
lante ao que resulta sumamente
difícil resistirse, do casanova
empedernido, como vostedes
queiran chamalo, gozou e goza
dunha envexábel fortuna no eido
literario, e agora tamén no audio-
visual, alí onde se conte unha
historia. Porén non teman; acae-
ría, mais non está no noso ánimo
reproducir agora unha copiosa
listaxe de títulos e autores, ac-
tuais e clásicos, algúns dos cales,
por certo, asoman entre as liñas
de Laura Caveiro. Ao que nos
queremos referir é a que se trata,
desde a súa creación, dun mito
fundamentalmente masculino,
que non foi especialmente com-
batido polo universo feminino,
as súas vítimas. A que esa procu-
ra do ideal de beleza e amor, esa
conxunción do canalla e do an-
xo, do goce efímero é a vez de
intensidade desacostumada, re-

presenta unha proxección do
punto de vista masculino. Va-
mos, que o mito de Don Xoán
sexa revisitado, non é novidade
ningunha, mais se quen asina es-
ta nova visita é unha muller, xa
non é o mesmo, xa é unha novi-
dade e unha novidade moi a ter
en conta por infrecuente tanto
nas nosas letras coma fóra delas.

Aliás, fica aínda outro dato
de moito interese, Laura Caveiro
non quere limitarse ao Don Xo-
án, na figura da personaxe Hen-
rique Amaros, senón que quixo
sincretizar, no posíbel, calquera
dos Don Xoán ou Casanovas, ou
como queiran chamalo, que po-

boan a literatura. Aínda que o
seu discurso novelesco nace moi
preto da parodia, axiña se decata
das posibilidades, e do atractivo,
que ofrece este campo de estudo
narrativo. Xorden agora dúas
preguntas, que impón a lóxica e
ás que trataremos de responder
nas seguintes liñas. Como é esa
historia contada desde o punto
de vista feminino? A que conclu-
sión chega?

A priori, pode pensarse que a
historia será a mesma de sempre,
non ha de sufrir alteracións. Iso é
certo, mais só parcialmente. Hai-
nas, imposíbel que non as haxa,
mais o discurso non é un relato-

rio de conquistas. Precisamente o
discurso, un discurso deses alcu-
mados mosaico, que consisten
nun fragmentario usufructo de
material narrativo procedente de
diferentes narradores, ese discur-
so comeza tendo como centro a
Nuria (dona Inés) e non só a
Amaros. Tal fragmentarismo re-
sulta moi útil á hora de que haxa
conquistas malia o discurso non
sexa un relatorio delas. O tempo,
aínda que a acción tende a situar-
se arredor da noite das cachare-
las, é outra unidade desfeita, de
xeito que se nos vai contando a
historia de Lucía, de Esther, de
Karen, de Nuria con Amaros,
mais como o que importa é o es-
tudo psicolóxico pouco interese
ten a sucesión temporal nunha
determinada orde. E permite, ta-
mén introducir no discurso a mo-
do de lostregazos, textos de natu-
reza reflexiva, outras veces lírica,
e inclusive ambos e dous á vez,
alén daqueles onde prima a fun-
ción representativa, informacio-
nal, aparentemente neutra, mais
nos cales o lector non deixará de
proxectar expectativas líricas ou
reflexivas. Xustamente é así co-
mo remata a
novela, unha
novela breve,
deixando nas
mans do lector
a interpreta-
ción, establecer
o significado e
a trascendencia
de todo o na-
rrado.

Isto non
significa có-
moda renuncia
ou rendición
diante dunha
historia á que
non se lle sou-
beron buscar
alternativas.
Non, porque
realmente non
as ten. Páxinas
antes, Laura Caveiro xa se de-
catou e quixo deixar ben claro
un punto de vista feminino a
cerca do don Xoán, aquí Henri-
que Amaros, pedante escritor
de verbo fluído e cativador. Ve-
laí a conclusión que se pedía
antes, nestas palabras doutra
personaxe, Fernando B., psicó-
logo, cando este establece
diágnóstico chega á conclusión
de que o que Amaros padece é
unha vulgar “obsesión fetichis-
ta polas espeteiras, os cus, as
bragas e os sosténs”, mais ese
diagnóstico disgustaría, o que
se agardaría  dun profesional
de prestixio sería algo como:
“algo máis exclusivo, unha psi-
copatía especial para un espíri-
to especial” (89). E volvemos
ao inicio da literatura.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Terceira parte
O Reino en perigo, de Herbie
Brennan, é a terceira entrega
da triloxía do autor irlandés
sobre os elfos. Nesta historia,
Henry volve
ao país da
fantasía para
descubrir que
moitas cousas
cambiaron. O
réxime de
Holly Blues
está ameazado
por unha
posíbel
invasión dos de-
mos. Só unhas
flores de cristal máxicas
poden salvar os protagonistas.
Edita Xerais na súa colección
‘Fóra de xogo’. Traduce Moi-
sés Barcia.♦

Literatura
soviética
Rinoceronte publica un novo
título na súa colección ‘Clási-
ca’. O desfalco, de Valentín
Katáiev lévanos
á década do
1920, cando
dous funciona-
rios soviéticos
acaban
borrachos na
estación de Le-
ningrado co di-
ñeiro das nómi-
nas dos
empregados. O
libro relata a es-
morga nuns tempos de indefi-
nición. Traduce Ekaterina
Guerbek.♦

Ulises en galego
Ulises marcha de Troia unha
vez conquistada polos gregos
camiño do seu reino, Ítaca.
Mais o
camiño non
vai ser tan
doado como
el soñara.
Velaí o argu-
mento dunha
das obras
máis
importantes
da literatura
universal que
ten nova edición en galego.
Odisea, de Homero, en tradu-
ción de Gonzalo Rudiño. Edi-
ta Toxosoutos.♦

Guión de Auster
Paul Auster dirixiu o filme A
vida interior de Martin
Frost,guión do cal
publica agora
Galaxia, en
tradución de
Eva Almazán.
Frost é un es-
critor
neoiorquino
que marcha da
cidade para
descansar logo
de rematar a
súa última
novela. Alí vai coñecer unha
muller misteriosa que coñece
todo sobre a obra e a vida do
narrador.♦

Laura
Caveiro non
quere
limitarse ao
Don Xoán,
na figura da
personaxe
Henrique
Amaros, se-
nón que
quixo
sincretizar,
no posíbel,
calquera
dos Don
Xoán ou
Casanovas.

Análise feminina
do mito de Don Xoán 

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.
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Título: O moinante / A segunda parte 
do moinante.
Autora: Aphra Behn.
Tradución: Ramón Porto Prado e 
Belén Souto García.
Editorial: Sotelo Blanco.

A carreira teatral de Aphra
Behn desenvólvese nun
marco histórico que cóm-
pre coñecer, sequera sexa
sumariamente, para com-
prender o papel que desen-
volveu a súa obra no mo-
mento histórico en que viu
a luz. Tras un período de
esplendor no que se suce-
deran autores tan emble-
máticos como Marlowe,
Shakespeare, Ben Jonson
ou Webster, a escena in-
glesa viu como, guerra ci-
vil mediante, se impuña o
peche dos teatros durante
case dúas décadas. A Res-
tauración da monarquía,
no ano 1660, foi o inicio
dunha nova etapa para a
arte e os costumes ingle-
ses. A nova clase dirixen-
te, en moitos casos, educá-
rase en Francia, no exilio,
e o ambiente que se respi-
raba na corte era alegre,
desinhibido e cínico. O
propio rei Carlos II facía
gala dun talante “demo-
crático” e promiscuo que
daba pé a toda caste de ru-
mores sobre a súa bastante
axitada vida sexual. Neste
ambiente, os teatros volve-
ron abrir as súas portas
aínda que, por suposto,
con certas restricións que o
monarca estaba interesado en
manter. As representacións de-
bían contar con licencia oficial
e quedaban restrinxidas a dúas
compañías, as únicas que podí-
an desenvolver funcións na ci-
dade de Londres. As clases me-
dia e baixa apenas frecuenta-
ban xa os teatros, que estaban
dominados polas camarillas
próximas á corte e que desexa-
ban ver na escena a confirma-
ción dos seus propios valores e
prexuízos.

As obras que xurdiron des-
te caldo de cultivo responden,
daquela, a estes condiciona-
mentos. Os protagonistas pro-
ceden da clase aristocrática e
todos aqueles personaxes que
non pertencen a ela son rema-
tadamente parvos ou espello de
vicios e defectos. Os burgueses
son ridiculizados e as mulleres
son enxalzadas pola súa beleza,
mais só até chegadas a unha
certa idade; a partir de aí os
seus amoríos son motivo de
mofa. As virtudes que se enco-
mian son as que se admiraban
na corte: a frialdade, o cinismo,
o equilibrio. En xeral, os corte-

sáns querían verse reflectidos
como epítome de refinamento
e custodios dos valores civili-
zados e iso era o que os drama-
turgos da época lles daban. Al-
gunhas obras de Congreve ou
Dryden lograron elevar un
pouco unha dramaturxia que se
escribía notoriamente a favor
do público e outras –como as
dúas de Aphra Behn que agora
nos presenta Sotelo Blanco na
colección “As letras das mulle-
res”– supuxeron un habelen-
cioso emprego dos tópicos da
época para introducir certos te-
mas até o momento vetados
aos escritores.

Tanto O moinante como a
súa Segunda parte comparten
co resto da produción da época
os defectos que se lle veñen
atribuíndo dende sempre ao te-
atro da Restauración: deslava-
zamento formal, excesiva com-
plicación dunha trama ateigada
de intrigas paralelas, ritmo irre-
gular… Tampouco é moi desta-
cábel a súa estrutura, que se li-
mita máis ou menos a ir enfian-
do escenas nas que os enredos
avanzan como boamente po-
den, case sempre de xeito ben

enleado. As extravagantes peri-
pecias dos personaxes son di-
vertidas, pero acaban cansando
pola súa acumulación e o que
en principio
pode ser tole-
rado como li-
cencia poética
d e s e m b o c a
–mercé á tei-
muda repeti-
ción– en inve-
rosimilitude e
empalagosida-
de. Para col-
mo, non se in-
túe intención
ningunha que
dirixa as obras
máis aló da
busca do en-
tretemento e o
encadeamento
de chanzas. 

Con todo,
non pense o
lector que es-
tas obras care-
cen de intere-
se. O talento de Aphra Behn é
quen de lles asignar unha certa
orixinalidade, amosándonos
unha visión da muller inédita

até entón na literatura
dramática. A súa singula-
ridade procede, aínda que
sexa tópico sinalalo, da
súa condición feminina,
da individualidade que lle
outorgan ser o produto da
intelixencia dunha muller
que era moi consciente da
súa excepcionalidade co-
mo autora. E debemos
destacar que subliñamos
este aspecto non polo me-
ro carácter de antici-
pación á súa época ou po-
la corrección política que
adoita dárselle a afirma-
cións desta caste. O re-
chamante dos personaxes
femininos nas comedias
de Behn vén dado non
tanto pola súa desinhibi-
ción sexual (bastante co-
mún na época; lembre-
mos, por exemplo, as mu-
lleres de obras coma The
Country Wife, de Wy-
cherley), senón polo con-
secuente protagonismo li-
terario que asumen en de-
trimento da tradicional
repartición de roles entre
sexos. 

O caso de Aphra Behn
é o dunha autora que con-
segue darlle unha intere-
sante forma literaria á súa
visión do mundo e isto
tradúcese, nestas come-
dias, nuns diálogos que
habería que alcumar de
–se se me permite a afec-
tación– deliciosos. Son
obras que non nos moven

do mundo artificioso tan do
gusto dos nobres aúlicos; nin-
gunha delas se eleva por riba
do tópico, pero a pericia da au-
tora consegue crear escenas
nas que os dobres sentidos e o
xogo dos malentendidos teñen
o encanto da mordacidade, do
enxeño, da graza lúbrica. Non
ten medo de dicir sen rodeos o
que pensa e non deixa de ser
unha boa observadora, o que
dota os seus personaxes dunha
dimensión humana que sempre
engrandece a comedia, que lle
permite transcender a simple
farsa. 

Así, non é estraño que se-
xan personaxes femininos co-
ma a Hellena de O moinante
–unha novicia que acaba des-
cubrindo o amor, ou polo me-
nos un certo tipo de amor, de
man dun aventureiro máis ben
desagradábel– as que lles con-
cedan o seu feitizo a estas
obras. Unhas obras que quedan
en eso, en encantadoras e di-
vertidas, mais que non por iso
perden o seu modesto brillo de
intelixencia.♦

MANUEL XESTOSO

Ningunha
destas
obras se
eleva
por riba 
do tópico,
pero 
a pericia 
da autora
consegue
crear
escenas co
encanto
da morda-
cidade,
do enxeño
e da graza
lúbrica.

A micro pechado
Nº 88-89. Agosto-setembro, 2007
Dirixe: Helena Domínguez.
Edita: Espazos Galegos Radiofónicos en 
Catalunya.

Antón Escuredo participa coa
súa habitual columna mais ta-
mén como protagonista dun
perfil, con motivo dun recoñe-
cemento que lle ofrece a pu-
blicación,
por ser
fundador
dela e por
ter traballa-
do como
locutor en
galego até o
2004. Suso
Mon explica
como se
viviu o 25 de
xullo en Barcelona. Alberte
Montes fai unha reportaxe so-
bre as VI Xornadas de Teatro
Florencio Delgado Gurriarán
de Córgomo (Valdeorras).
Inclúense traballos literarios
de Jesusa Rial e Cristina Cres-
po, e moitas noticias breves.
Tamén a axenda dos
principais actos de
Barcelona.♦

AG Siglo XXI
Dirixe: Antonio Díaz.
Edita: Grupo Vertebral.

Xaime Concheiro repara na
pintura de Patinir, considerado
o inventor da paisaxe.
Ademais, reseñas sobre expo-
sicións en Galiza,
Madrid,
Barcelo-
na, Sego-
via,
León, Vi-
toria, Má-
laga, Lon-
don, Mil-
waukee e
Nova
York, entre
outros. E
repárase en autores como Ed-
ward Hopper, Santiago
Rusiñol, Salvador Dalí, Alber-
to Durero, Lucas Cranach, Pa-
blo Picasso, Richard Prince e
outros.♦

Trama & Texturas
Nº 2. Maio, 2007. 12 euros

Esta revista dedicada ao mun-
do do libro editada en Madrid
publica diferentes traballos ao
redor da edición e sobre o fu-
turo da letra impresa como ve-
hículo preferente para a litera-
tura e o pensamento. Así
escriben Antonio Rivero, Paco
Goyanes, Juliana
Boersner,
Roger
Michelena,
Ricardo Nu-
delman, Joa-
quín
Rodríguez,
Valentín
Pérez, Leroy
Gutiérrez,
Marcos Tara-
cido e Chema García sobre di-
ferentes aspectos relacionados
con todos estes temas. Tamén
se inclúe un texto do escritor
da Antiga Grecia Luciano.♦

Un clásico menor
Tradúcense dúas obras de Aphra Behn,
a primeira escritora profesional de Inglaterra

Aphra Behn, por Mary Beale.



Son moitos os cambios dende
que se puxo en marcha o deseño
orixinal do arquitecto norteame-
ricano Peter Eisenman. Por iso,
esta comisión decidiu, como
parte do seu traballo, visitar in
situ as obras da Cidade da Cul-
tura. “A ver que nos amosan”,
comentan antes de subir no au-
tobús deputados e xornalistas.
Unha viaxe de dez minutos sitúa
a comitiva no cumio do Gaiás.
Fronte a nós érguense tres gran-
des e espectaculares edificios;
son a Hemeroteca e Biblioteca,
os Edificios Administrativos e o
Museo. No medio, un profundo
buraco advirte do inicio de no-
vas obras; as do Escenario Obra-
doiro, antes Teatro de Galicia.

A primeira visita é ao barra-
cón onde se expoñen as maque-
tas e os proxectos construtivos da
Cidade da Cultura. O encargado
das explicacións é Bieito García
Caramés, director da Oficina
Técnica da Fundación Cidade da
Cultura. Xunto a el, Francisco
Carracedo, director xeral da fun-
dación. Entre mapas, fotos e de-
buxos deseña un megaproxecto
que tenta combinar a esencia da
cidade vella  compostelá, as súa
orixe xacobeas e as modernas
tendencias da arquitectura.

A Cidade da Cultura tenta
aproveitar o monte Gaiás e por

iso, Eisenman concibiuna como
unha continuación do propio
cumio, con edificios laterais e
un val no medio. A cuarcita das
minas de Muras, que recobre os
teitos ondulados destas constru-
cións, integra os edificios no
contorno. Roberto Castro, do
PPdeG, percibe que a forma do
complexo se asemella a unha
vieira e pregunta por que. “Hai
certa relación coas lendas druí-
dicas, enerxías que circulan por
debaixo da terra e coa tradición
peregrina de Compostela”, res-
posta Caramés para explicar a
deformación das cuadrículas
dos edificios. Unha desposta
que non convence a todos.

Rúas porticadas e vento frío

Tras estas explicacións; o nu-
meroso grupo enfunda un casco
e comeza a visita ao futuro Ar-
quivo Nacional, no mesmo edi-
ficio onde se atopa a Hemerote-
ca e a Biblioteca. O espazo está
distribuido con bandas que van
de leste a oeste e que, como
acontece na Hemeroteca, dan
lugar a espazos en 3D. Os inte-
riores das tres construcións sor-
prenden pola súa maxestuosida-
de. Ninguén acaba de entender
como será posíbel ler, consultar
arquivos ou investigar nun lugar

así sen distraerse coa arquitec-
tura que rodea a un. Entre me-
dio dos tres edificios, rúas porti-
cadas e moito vento frío, unha
constante que se repite en todo
o Monte Gaiás e que lles preo-
cupa aos responsábeis políticos.

Tanto o Arquivo Nacional
coma a Hemeroteca xa están re-
matados. Só falta o equipamen-
to. A Biblioteca aínda está a me-
dias, ao igual que o Edificio Ad-
ministrativo e o Museo. Unhas
obras que, en todo caso, teñen
que estar rematadas no 2009.

“Pufff!, vai ser difícil”, barballa
un obreiro polo baixo ao ser pre-
guntado. “Falan moito de pra-
zos, pero un nunca sabe”, asegu-
ra con retranca. Precisamente,
os prazos son unha das cuestións
que máis enfronta os grupos do
bipartito co PPdeG. Os popula-
res lembran que, segundo o pro-
xecto de Xesús Pérez Varela, as
obras debían estar rematadas o
vindeiro ano, algo que PSdeG e
BNG consideran “imposíbel”
pola propia “indefinición” do
proxecto herdado de Fraga.

Ademáis, aínda quedan por
facer o Escenario Obradoiro,
entre a Biblioteca e o Edificio
Administrativo, e o Edificio de
Novas Tecnoloxías. Do primei-
ro, tan só se albisca un gran bu-
raco e os comezos da cimen-
tación. Do segundo, nin iso, só
unha recente explanada mi-
limetricamente marcada. En to-
do caso, no 2011 debería estar
rematado este último e no 2012
o Escenario Obradoiro.

O que xa está completa-
mente feito e mesmo en uso é
un gran túnel de medio quiló-
metro de longo que conecta to-
dos os edificios e que servirá
para nutrir de equipamento e
material todas as construcións.
Precisamente, neste túnel vi-
viuse a anécdota da viaxe, can-
do todo o grupo quedou pecha-
do na sala de caldeiras. Afortu-
nadamente, existen as saídas de
emerxencia que parece que
funcionan á perfección.

Logo do recorrido subterra-
neo a comitiva de políticos e
xornalistas emerxeu á superfi-
cie polas torres Hejduk, dúas
torriñas que, orixinalmente, es-
taban pensadas para ser coloca-
das no parque de Belvís e aca-
baron na Cidade da Cultura.
Tampouco se sabe o futuro uso
que terán aínda que podían
acabar como torretas de comu-
nicación e miradores da cidade.
Ao final, no podían faltar as
valoracións políticas. PSdeG e
BNG volveron denunciar as re-
des clientelares do PPdeG na
execución das obras, mentres
que os populares critican o
gran retraso do proxecto.♦
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O paraíso de dúas identidades ben dis-
tintas, racial e culturalmente que convi-
ven e se interrelacionan, atopámolo en
Salvador de Bahia. Os escravos proce-
dentes de África que foron introducidos
no Brasil e a emigración galega de me-
diados do século XIX configuran o
maior expoñente de dúas contextualida-
des culturais e económicas ben diferen-
ciadas e irmandadas nesta cidade. Mais a
presenza dos galegos en Salvador é moi-
to anterior, se temos en conta a historio-
grafía que menciona o mítico descubri-
dor da capital de Bahia, o galego Diogo
Álvarez, Caramurú. No libro de Fran-
cisco António Doria Caramurú e Catari-
na fala das primeiras expedicións colo-
niais portuguesas ao Brasil no século
XVI e na que se corrobora a presenza de
galegos que non se interrompe. Nos sé-
culos XIX e XX o volume emigratorio
da Galiza a Salvador foi considerábel. 

A multiculturalidade baiana comple-
méntase coa presenza dos emigrantes gale-
gos que fixeron de ponte no contexto da

lusofonía. Hai unha serie de investigacións
sobre a presenza galega en Salvador nas
que se corrobora que despois dos africanos
son os galegos os que máis impacto deixa-
ron no Estado de Bahia. Desas investiga-
cións sírvannos só tres como apelo á rigo-
rosidade que se manifesta nestes libros:
Memorias de Emigrantes Galegos, de Cé-
lia Maria Leal Braga; Galegos no Paraíso
Racial, de Jeferson Bacelar e Geografias
da presença galega na cidade de Bahia.
Todas estas continxencias aclaran puntual-
mente como os galegos de Bahia deixaron
pegada nos diversos formatos de desen-
volvemento económico e hibridismo  cul-
tural que se manifesta neste espazo.

Digamos que aqueles primeiros gale-
gos que foron traballar a Bahia, a media-
dos do século XIX, ante a paupérrima si-
tuación que vivían, por falta de auxilios
básicos, crearon en 1885 a Real Socieda-
de Espanhola de Beneficiência. E en 1925
esta sociedade creou o enorme complexo
hospitalario que se coñece como Hospital
Español. Pese ao de español, os apelidos

que figuran nas placas conmemorativas de
creación e reformas son todos galegos. O
presidente deste hospital, o doutor Manuel
Antas Fraga, chegou a Salvador en 1947,
con 12 anos, e fala o galego das súas ori-
xes de Cotobade. Gran parte do persoal é
galega e de orixe galega. Lembro a Ga-
briela, filla de galego, que me serviu de
guía neste hospital; a Lurdes Valencia, ga-
lega que fala o noso idioma perfectamen-
te e que coida do xeriátrico, onde os inter-
nos son todos galegos.

A emigración galega no Salvador
procede fundamentalmente destes tres
municipios: Cotobade, Lama e Pontea-
reas. Sobre todo a dos anos 40 e 50 do sé-
culo pasado. Temos que falar dunha se-
gunda xeración que visita a terra de seus
pais e representa unha posición económi-
ca forte no Salvador e na vida pública,
política e cultural. Así é que a presenza
galega é fundamental nese paraíso lusó-
fono onde as culturas se encontran e a di-
versidade florece e esclarece tantos pun-
tos de unión universalista.

A presenza galega tamén a observa-
mos no chamado Centro Español, que
foi fundado por galegos, todos os seus
presidentes foron galegos; as actividades
multiplican a galeguidade con varias
presenzas iconográficas. Estamos falan-
do dun complexo onde as instalacións
deportivas, os actos lúdicos e cívicos son
ben coñecidos na cidade. Os Caballeros
de Santiago é outro dos centros onde os
galegos construíron un enorme edificio
que alberga moi diversas instalacións
que reportan credibilidade e respecto no
Salvador. O seu presidente é Santiago
Coelho Rodríguez Campo, fillo de gale-
go que evoca con saudade a testemuña
dos galegos en Bahia. Na Universidade
Federal de Bahia está o Centro de Estu-
dos da Lingua e da Cultura Galegas. O
Galícia Clube Sportivo fundamenta a
credibilidade da enorme presenza galega
na área do fútbol bahiano. O poeta Ildá-
sio Tavares, neto de galega, mostroume
a incríbel achega dos emigrantes galegos
á lusofonía desde o Brasil.♦

ECOS LUSóFONOS
XOSÉ LOIS GARCÍA

O paraíso afro-galego

Lendas, druídas e tradición xacobea,
a outra cara do Gaiás
Visita de políticos e xornalistas á Cidade da Cultura

XURXO SALGADO
Estan todos á hora en punto. Son as 10.30 horas da mañá do mar-
tes, 9 de outubro. Os nove deputados (tres por cada grupo) da Co-
misión de Investigación da Cidade da Cultura agardan nerviosos
diante do Parlamento para visitar as obras do Monte Gaiás. Con
eles iremos tamén máis de 30 xornalistas, entre redactores, cáma-
ras e fotógrafos. Moita expectación para un proxecto que deseñou
o goberno de Manuel Fraga e que redefiniu o goberno bipartito.

A . G . N .



Cando pensou en escribir Made
in Galiza que pesou máis, a li-
teratura ou a sociolingüística?

Por suposto a literatura. A
obra xurdiu pola miña propia ex-
periencia como profesor, traba-
llador socilingüista e neofalante
de galego a partir dos 16 anos. En
Galiza vivimos un conflito lin-
güístico e quería escribir sobre
este asunto, pero non cun tratado
sociolingüístico, que adoitan ser
moi aburridos. Preferín facer un
libro sobre comunicación a tra-
vés dun discurso coral plural, ás
veces contraditorio. Inclúen dife-
rentes opinións que eu percibo no
meu contorno pero tamén quixen
crear relatos máis baseados no
humor, cun enfoque propio. 

Escribir este libro entón
xurdiu dunha necesidade?

Eu vexo este libro como un-
ha autodefensa que Galiza pro-
duce dentro dunha tradición,
neste caso literaria. Eu uso as pa-
labras para defenderme dunha
agresión, neste caso a que pro-
vén do colonialismo lingüístico.

Os datos indican que a si-
tuación da lingua empeora ca-
da día. Cal é o seu diagnóstico?

A situación é moi grave. Es-
tase a perder a base de transmi-
sión xeracional a través da fami-
lia. E sen iso é moi difícil a su-
pervivencia. Aínda que desde o
meu punto de vista o peor é que
a percepción do galego polos
máis mozos está relacionada cos
espazos formais (a escola, os
medios de comunicación, a polí-
tica), cando tradicionalmente a
nosa fala dominaba no ámbito
informal (a casa, o bar, a fami-
lia). Xustamente, unha das ra-
zóns deste libro foi devolverlle
ao galego a súa esencia rebelde,
irrespectuosa, humorística. Ten-
to achegarme ao propio ambien-
te da xuventude e falarlle na súa
linguaxe na nosa lingua. Se sou-
bese facer hip-hop cambiaría os
libros pola música.

Houbo quen dixo que era
un libro pensado para vender
entre os estudantes.

Desgraciadamente, o libro
pode acabar funcionando como
recurso para o ensino porque hai
moi poucos recursos ao dispor
dos docentes. Paréceme ben que
funcione como ferramenta para
reflexionar nas aulas mais o li-
bro está pensado para todas as
idades e para pasalo ben. Inclu-
so coido que é un libro que se
lles pode agasallar aos castelan-
falantes como xeito “distinto”
de introducirse na literatura ga-
lega dun xeito menos solemne.

Hai posibilidades de in-
verter a tendencia negativa?

Hoxe vemos claramente que
hai un grupo de resistencia que
fala en galego por ideoloxía. Pero
non podemos contentarnos con
iso. Hai que ter en conta que de-
bemos abrirnos aos que non falan
en galego, esas familias nas que o
galego xa se perdeu. Debemos lo-
grar que estes vexan factíbel a
educación en galego. Temos que
traballar nas actitudes cun discur-
so de creatividade social que lle
vexa ao idioma rendibilidade so-
cial e económica. O idóneo é pen-
sar no medio-longo prazo. O
exemplo témolo en Euskadi. Alá
tocaron fondo e foron os pais que
non coñecían o éuscaro os que re-

verteron a situación. Aquí aínda
temos maior capacidade de reac-
ción porque a situación aínda non
é tan crítica. Ao noso favor temos
a arma do humor. En psicoloxía
social fálase de resiliencia, un ter-
mo que define a reacción dun xei-
to humorístico diante dunha ca-
tástrofe. Para saír adiante fainos
falta unha óptica desdramatizada
do noso conflito.

Ultimamente estamos ollan-
do como algunhas voces consi-
deran que si hai conflito, pero
en contra do castelán.

Iso indica que algo se está a
mover na consideración do ga-
lego. Hai unha clase que se
sente moi cómoda desprezando
o galego, que o consideran un
idioma represaliado, de segun-
da. E cando presenten que pode
saír dese segundo plano reac-
cionan desta maneira, queren-
do impedir que haxa cambio
social e cambio político.

Como se notou na norma-
lización do idioma o cambio
de goberno?

Coido que hai que unir a cul-
tura e a natureza para falar das
políticas do Goberno galego ac-
tual. Ambos os conceptos son
herdanzas que nós recibimos e
que temos a obriga de protexer.
Pois ben, estas dúas dimensións
están a ser agredidas. No caso
do ambiente, só hai que ollar o
caso de Reganosa ou do Courel,
asuntos nos que non se cambiou
para nada o xeito de actuar que
tiña o PP. É máis, todos estes
conflitos locais están a traspasar
os límites particulares e xa se
empezan a percibir como asun-
tos que hai que analizar dun xei-
to unitario. A mobilización au-
menta e nótase a experiencia de
Nunca Máis. Aprendeuse moito
daquilo. Ademais, agora a pro-
testa está máis independizada da
política, polo que vai ser máis
efectiva. No caso concreto da
lingua, hai unha parte importan-
te da sociedade civil que pide
medidas concretas e decididas a
prol do galego. E notamos por
parte do Goberno medo. Falta

confianza na cidadanía. Estou
convencido de que habería moi-
tos apoios a unha defensa ambi-
ciosa da lingua. E de haber con-
flitos, estou convencido de que
se poderían solucionar.

Macedonia de xéneros

Xa en Orixe se adiviñaba un
gusto refinado polas posibili-
dades da narrativa curta.
Que ten ese rexistro que non
teña a novela?

O relato identifícase máis
coa miña personalidade, que é
dispersa, fragmentaria e impa-
ciente. O relato dáme momentos
explosivos. Síntome tan a gusto
escribíndoos como escoitándo-
os. É o xénero que usamos todos
os días, a esencia da narrativa e
tamén o máis acaído a unha épo-
ca que prima o zapping. De to-
dos os xeitos, eu propúxenme
escribir unha novela liñal, dun-
has 100 páxinas, cun único per-
sonaxe protagonista, sen desví-
os. Algo así como Bartleby, o

escribente, de Herman Melville.
Non sei canto vivirei pero quero
cumprir este desexo.

A súa literatura ten unha
vocación de ficción total e ta-
mén de compromiso social. Son
compatíbeis ambos termos?

Teño a fantasía e a marabilla
como expectativas sempre que
escribo. É un mundo de soños
no que moitas veces a xente se
refuxia, a onde se evade pero
que moitas veces nos dá as cha-
ves para entender o que nos
arrodea. Eu considérome un au-
tor surrealista porque necesito
escachar a lóxica. E ao tempo
téñolle moita lei á verosimilitu-
de. Obsesióname ese fío que hai
entre realidade e ficción. Adoro
os programas de cámara oculta
porque conseguen influír no que
está a pasar creando algo que
non existe. E tamén as lendas
urbanas. Nas aulas uso moito
historias inventadas que lles fa-
go pasar por verdadeiras aos
alumnos até que rematan.

Antes ca narrador foi po-
eta. Xa hai nove anos que non
fai versos.

Fago, fago. Escribo poesía
continuamente. É curioso, aprén-
dolles aos demais a separar os xé-
neros e distinguilos mais eu úso-
os todos remexidos. Unhas veces
introduzo poesía na propia narra-
tiva e outras veces volto ao verso.

Participou activamente na
creación do selo Letras da cal.
Como recorda aquela explosión
poética da década do 1990?

Eu daquela participaba co
colectivo Serán Vencello daquel
momento. Chegabamos a San-
tiago moi noviños e relacionabá-
monos entre nós a través de re-
citais, da lectura de poemas. Le-
tras da cal foi tamén un proceso
de autodefensa. Xurdiu do con-
vencemento colectivo de que fa-
cía falta darlles voz a todos
aqueles novos poetas. Hoxe os
poemarios costan 17 euros. Nós
daquela crearamos unha edito-
rial para que os libros só valesen
500 pesetas. Traballabamos en
rede, cadaquén achegaba a súa
porción de coñecemento e habe-
lencia, preparando presenta-
cións, distribuíndo os libros… E
a rede funcionaba.

Hoxe parece que aquilo to-
do está máis calmado. Os mo-
zos xa non queren facer versos?

Se cadra está a agromar outra
xeración e non nos decatamos.
Ao cambiaren as épocas tamén
cambian os medios de expre-
sión. Nestes últimos anos vivi-
mos un cambio radical na inter-
net e na música, por exemplo,
con fenómenos como os blogs
ou grupos como Dios ke te crew.
Hai moita xente nova con ganas
de crear, incluída a literatura, por
exemplo a revista Arraianos.

Que está a ler agora?
Por razóns profesionais vol-

vín repasar clásicos decimonó-
nicos en inglés: William Blake,
Mary Shelley, Edgar Allan
Poe… Gocei moito con algúns
poemas de Friedrich Schiller
tamén. Ultimamente tamén me
acheguei á literatura africana en
portugués, como por exemplo
José Eduardo Agualusa, de An-
gola. Outro autor que descubrín
con agrado é o portugués
Gonçalo Tavares.♦
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Séchu Sende
‘Se soubese facer hip-hop cambiaría

os libros pola música’
CÉSAR LORENZO GIL

Made in Galiza (Galaxia), de Xosé Luís Séchu González Sende (Padrón, 1971) converteuse
no libro revelación da tempada. Acaba de publicarse a segunda edición desta colección de
relatos que teñen a lingua e a ecoloxía como temas principais. O autor, profesor de galego e
activista da normalización do idioma reclama “imaxinación e humor” para recuperar a fala.

A . G . N .



Foron moitas as escolas cons-
truídas polos habaneiros no par-
tido de Vilalba, o mesmo que no
de Viveiro e toda a Mariña lu-
cense. Sen saír do concello vi-
lalbés temos aínda en pé a de
Tardade e Distriz, por exemplo,
á beira da estrada que leva a Be-
tanzos vía Momán, ou a de Lan-
zós. Unha delas, que aínda man-
tén reflexos do seu esplendor,
mais reconvertida a outros usos,
atópase na parroquia vilalbesa
de Santa Baia á man dereita da
estrada que vai a Viveiro.

San Pedro de Santaballa,
Santabaia ou Santa Baia é o
nome da freguesía. Como San
Martiño de Lanzós é o doutra
freguesía veciña. Mais os fre-
gueses da primeira chámanlle
“campo de San Martiño” ao
seu campo da festa e os da se-
gunda chámanlle “campo de
San Pedro” ao seu. Desta con-
tradición, curiosidade ou “len-
da dos santos trocados” ocupá-
ronse o vilalbés García Mato, o
chairego por antonomasia Ma-
nuel María no seu delicioso
“Cando o mar foi polo río” e,
máis recentemente, a moza an-
tropóloga Sabela Figueira.

A primeira vez que escoitei
falar desta Santa Baia foi a fi-
nais dos anos setenta cando al-
ternaba os estudos coa asisten-
cia a algunhas feiras cuns pa-
rentes para sacar uns cartiños
moi necesarios. Na feira das
Pontes falouse que aos de Santa
Baia lles tocara a lotaría e, de
feito, fora vendida en partici-
pacións na casa onde eu adoita-
ba comer. Un servidor non cría
moito no dos xogos de azar (ho-
xe aínda son escéptico neste
asunto) e non mercou nin desa
nin doutra. Díxose que aos da

casa de comidas tamén lles to-
cara un bo quiñón. De feito, non
volveron abrir o negocio e tiven
que cambiar de casa de xantar.
Xa non lembro se foi para me-
llor. Disque pola comarca vilal-
besa comezaron a inzar os Mer-
cedes aquela tempada. Eu non
souben onde ficaba de certo
Santa Baia até que dispuxen de
“utilitario” –que non “Merce-
des”– para desprazarme ao meu
sabor polos camiños da nosa te-
rra e tentar cumprir minima-
mente aquel desexo expresado
por Ramón Otero Pedrayo de
coñecer todas e cada unha das
parroquias do noso país. 

A escola habaneira de Santa
Baia é un fermoso local, perfec-
tamente simétrico, cun corpo
central coa entrada á que se ac-
cede por cinco escalóns e un
balcón enriba coroado por un
frontón. Consta de planta baixa
e un andar, con amplos venta-
nais. Debía ser unha escola ben
luminosa. Na actualidade fun-
ciona como centro sociocultural.

Unha gran placa rectangu-
lar en bronce, colocada na fa-
chada da escola en 1929 por
acordo directivo, dá noticia e
lembra para a posteridade da
constitución da “Liga Santaba-
llesa” na Habana o 7 de outu-
bro de 1907, en Campanario,
51, e os socios constituíntes
nun total de 53, todos homes.
Estanse a cumprir, pois, 100
anos, desta entidade que quixo
pular pola mellora do ensino e
da educación na terra natal.

Formada por emigrantes dos
arredores, non só da parroquia
de Santa Baia, a sociedade con-
seguiu inaugurar a escola, fer-
mosa e digna escola para a épo-
ca, en 1916. Se os “pesos” ou a

meirande parte deles viñan da
Habana, os veciños colaboraron
con man de obra, pedra e madei-
ra. Era unha escola mixta, de ne-
nos e nenas e tamén deu clases a
adultos. O ensino era completa-
mente gratuíto, incluído o mate-
rial e os libros. Nas aulas impar-
tíanse nocións de Xeografía e
Historia de Galicia e aínda que
nos estatutos sociais (segundo
Xosé Neira Vilas, quen os ato-
pou na Habana hai anos) con-
templábase o ensino da Gramáti-
ca Galega, cousa novidosa, non
chegou a implantarse por impe-
dilo a xerarquía educativa da
época. Semellaban avanzados
estes emigrados da Liga Santa-
ballesa, ou os seus asesores, e
non parece que tivesen chisco de
autoodio cara á lingua e o país.
Sería que o espírito de Manuel
Curros, de Xosé Fontenla Leal e
outros que dende A Habana da-
queles anos fomentaban a Aca-
demia Galega, a bandeira, o him-
no e publicacións en galego,
asentara nos dirixentes da Liga
Santaballesa.

A entidade converteuse en
1953 en sociedade de benefi-
cencia e protección mutua. Na
actualidade, como a maioría
das entidades emigrantes en
Cuba apenas ten socios e acti-
vidade, mantendo un panteón
social que é o futuro máis pró-
ximo dos asociados, con idade
avanzada. Hoxe, segundo li-
mos nun xornal, está presidida
por unha muller septuaxenaria,
filla dun emigrante.

Non debeu haber moito lai-
cismo nesta escola antes de
1936, xa que doutro xeito tería
sido clausurada polo franquis-
mo como ocorreu con outras.
Unha das placas da fachada, a

da dereita, broncínea e con pre-
tensións artísticas, é unha ho-
menaxe ao que foi presidente de
honor da xunta administrativa
que funcionaba aquí, Domingo
Pérez Ocampo (falecido en
1952, tal como alí consta), cun
par de querubes sostendo un
medallón co retrato dun crego
co seu bonete. Sen dúbida, tra-
tabase do crego da parroquia.

O que debeu ser un amplo
espazo axardinado ou dedicado
a horta, e que hoxe apenas con-
ta cunha fileira de tullas, adica-
do a aparcamento, ten na súa
parte posterior o estadio do
Club Deportivo Santaballés
que cremos milita na 1ª divi-
sión autonómica. Estadio de-
nominado “A Liga Santaballe-
sa”, en claro homenaxe á socie-
dade de instrucción. O escudo
do equipo de fútbol que campa
na entrada ten o que semellan
unhas ondas, que non sei se fan
referencia a algún río ou á ve-
ciña charca do Alligal, aínda
que esta xa pertence de cheo á
parroquia de Codesido.

No local habaneiro ondean
estes días de celebración as ban-
deiras de Galiza, Cuba e España
e unha pancarta lembrando os
100 anos da sociedade preside a
fachada. Exposicións fotográfi-
cas, conferencias (entre elas un-
ha do profesor Ramón Villares,
nativo dunha aldea próxima a
Santabaia) e actos diversos ve-
ñen festexando dende hai varias
semanas o centenario da Liga
Santaballesa.

Parabéns aos de Santa Baia
por este centenario e que conser-
ven por moitos anos este local,
que di moito da historia da pa-
rroquia e da comarca, ao servizo
da cultura e da sociedade.♦
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Seguro Azar

Extorsións
DAMIÁN VILLALAÍN

Avida está chea de
pequenas canalladas
motivadas pola cobiza

e perpetradas habitualmente
polos que, tendo moito, aínda
queren ter moito máis. Os
pobres, os que non teñen poder
e os que descoñecen os seus
dereitos, ben por ignorancia
voluntaria ou inducida, ben por
non teren confianza nin na
xustiza nin na legalidade, adoi-
tan ser as principais vítimas
dos depredadores, sempre axe-
xantes, sempre preparados para
botárense coma lobos enriba
dos petos vulnerables e
esforzados dos desvalidos.

Non falo de explotacións
humanas a grande escala nin de
países ocupados. Estou a
referirme a casos que se produ-
cen entre nós, como o que estes
días airean algúns medios de
comunicación en relación con
Construcuatro, a promotora in-
mobiliaria presuntamente bene-
ficiaria dos sobreprezos ilegais
cobrados pola venda de viven-
das protexidas no polígono vi-
gués de San Paio de Navia. O
que as gravacións transcritas na
edición galega de El País reve-
lan é unha intolerable práctica
que, no caso de estar estendida
entre as empresas do ramo, é
capaz de arruinar non só a frá-
xil economía de moita xente
humilde, senón tamén a políti-
ca de vivenda de calquera
goberno e, o que é aínda peor,
a confianza nunha sociedade
que fai do respecto á legalidade
o seu fundamento teórico e
funcional.

A Fiscalía está investigando
xa este caso e a Consellaría de
Vivenda e Solo adoptou as pri-
meiras medidas sancionadoras.
Bótase a faltar, porén, unha ac-
titude máis clara e comprometi-
da por parte do PP,
organización da que, como é
sabido, é militante e dirixente o
conselleiro delegado de Const-
rucuatro. Sen prexulgar sobre a
maior ou menor responsabilida-
de neste feo asunto dese empre-
sario conservador, non parece
que o PP estea a aplicarlle os
mesmos criterios que con tanta
bravura e decencia esixe
noutras ocasións, cando os
incursos nalgunha actuación ad-
ministrativa ou legalmente
dubidosa son membros doutras
forzas políticas.

Pero máis alá das súas im-
plicacións políticas e eventual-
mente penais, o que chama a
atención nas gravacións do ca-
so Construcuatro é a mestura
de colegueo superficial e
profunda falta de respecto coa
que o sicario dos
depredadores, o autor material
da chantaxe, trata a súa presa.
Dille que o seu fillo –“y el
otro y el otro y el otro”– está
na mesma situación. Como se
a socialización da extorsión
convertese esta en algo
levadeiro, habitual e mesmo
democrático. Algo parecido á
señora que dicía aquilo de “mi
marido me pega lo normal”.
Aos depredadores e ás súas ví-
timas tenlles que quedar
definitivamente claro que non,
que o ilegal non é o normal.♦

Polos Camiños da Terra Xesús Torres Regueiro

A escola habaneira de Santa Baia



Irreverente, descarada,
contestona, maleducada,

independente,
transgresora... Pippi

Calzaslargas
converteuse nos últimos

anos do franquismo no
ídolo dos cativos que

comezaban a ver unha
televisión pública que non
se escandalizaba porque

unha nena vivise soa
nunha mansión cun
cabalo e un mono,

burlándose da autoridade
e que se divertía

tirándose, para asombro
dos adultos, polas

ventás. Despois do
precedente de Shin Chan

e a polémica que
levantou na parrilla das
televisións públicas do

Estado, sería hoxe Pippi
politicamente correcta?

En 2004, un cativo xaponés de ca-
tro anos saltaba á palestra e púña-
se no punto de mira de pais e pe-
dagogos. Sinosuke Noara, Shin
Chan, amosaba a piroliña en públi-
co, babexaba polos peitos das de-
pendentas do centro comercial e
enrabexaba a súa nai cada vez
que a agasallaba co alcume ‘cu de
pandeiro’. A polémica suscitada foi
tal que a serie infantil foi movida da
TVG a un horario de adultos, a pe-
sar do indiscutíbel papel que na-
quel momento estaba a desenvol-
ver como normalizador do idioma.
Pero, qué pasaría se botásemos
un ollo polos contidos dunha das
series infantís máis exitosas dos
últimos anos do franquismo, como
é Pippi Calzaslargas, que causou
e segue a causar simpatía cada
vez que se repón nas televisións
españolas e que sigue viva en DVD.

Probabelmente, a serie de te-
levisión creada a partir do perso-
naxe literario co que a escritora
sueca Astrid Lindgren quixo diver-
tir as noites de convalecencia da
súa filla por unha doenza de pul-
móns en 1941, levantaría na ac-
tualidade máis dunha voz en con-
tra. Hai uns anos, un polemista
sueco en cuestións sociais xa afir-
mou nun dos seus artigos no dia-
rio Svenska Dagbladet que o “cul-
to a Pippi” influíra de forma moi ne-
gativa na escola e na educación
dos nenos. E é que a pequena de
pencas e de trenzas levantadas fi-
xo da independencia, da liberda-
de, da transgresión e da irreveren-
cia á autoridade bandeira. 

Pippilotta Rollgardina Victualia
Peppermint Longstockin, coñeci-

da no Estado como Pippi Calzas-
largas, segundo a ideou a autora
sueca, é unha nena que vive soa
en Vila Kunterbunt xunto cun ca-
balo branco con lunares negros e
cun mono chamado Sr. Nilson.
Non vai ao colexio, como o resto
dos nenos e, en consecuencia
non sabe ler. Corre mil aventuras
cos seus amigos Anika e Tommy e
moitas veces leva armas de fogo,
sobre todo se ten que loitar contra
os piratas que teñen secuestrado
o seu pai. Na súa casa, pintada de
rosa por ela mesma, reina un ab-
soluto caos e desgoberno. Toma
café en prato, salta na cama até
que a rompe e lánzase ao baleiro
polas ventás. Pero se cadra, o

que máis pode molestar da nena
co pelo color cenoria é a burla que
constantemente lle fai á autorida-
de xa sexan os policías Kling e
Klang ou a Srta Prasselius.

“É politicamente incorrecta”, si-
nala a educadora Luísa Abad “un-
ha nena libre e creativa”. Malia to-
do, ao seu ver “representa un mo-
delo moi positivo, que transmite
valores axeitados como o de res-
pecto pola natureza ou o de trans-
gresión”. Cando se emitiu por pri-
meira vez no Estado, en 1974, o
modelo co que se educaba as ne-
nas situábase nas antípodas do
que Pippi representaba e do que
ela facía. “Contradicía o modelo
estabelecido naquel momento pa-

ra as nenas, que debían ser obe-
dientes, fieis e non levantar a voz.
Ela loitaba, era valente. A persona-
xe causou moita simpatía porque
non estaba sometida á autoridade,
era surrealista pero transmitía moi-
tos valores positivos”, destaca.

“Se nos poñemos moi rigoro-
sos todas as películas de Walt Dis-
ney serían obxecto de discusión”,
comenta o profesor de Socioloxía
da Educación e de Socioloxía dos
Roles de Xénero na USC, Jorge
García Marín, “o Pato Donald, Mic-
key Mouse... todos van na liña do
imperialismo, do triúnfo da forza e
o ideal de beleza”. Para García
Marín os contidos considerados
politicamente correctos nas series

de televisión dirixidas ao público
infantil “están sometidos a modas”.
“Os debuxos non deixan de ser
produtos culturais que responden
aos valores dunha sociedade e ao
momento”, sinala. 

Para Luísa Abad o politica-
mente correcto tamén responde
á moda. “Estamos máis sensibili-
zados no que se refire ás razas,
aos discapacitados ou aos xéne-
ros, grazas en boa medida a
anos de reivindicacións”.

É necesario, ao ver de García
Marín, estabelecer un filtro para os
contidos das series, dos debuxos
e dos videoxogos. “Para os nenos
de tres anos os contos convérten-
se, por exemplo, nos transmisores
da cultura” indica. O mínimo é que
os contidos non atenten contra a
dignidade pero resalta que “non se
debe caer en detalles anecdóti-
cos”. “Pode que haxa series que
teñan nos nenos ese efecto de imi-
tación” sinala, pero ao seu ver “os
cativos cando xogan saben dife-
renciar a fantasía da realidade”.
“Eu de pequeno farteime de ver
Mazinger Z e non por iso vou ago-
ra pelexando todo o día”.

As carátulas das películas de
Pippi Calzaslargas indican con
claridade que as trasnadas da
pequena sueca rebelde están re-
comendadas para todos os pú-
blicos. A piroliña de Shin Chan,
non embargante, só a poden ver
os maiores de trece anos. Se ca-
dra, co pouso e a distancia que
deixa o tempo, en varias déca-
das se poida sacar ao pequeno
Sinosuke do reformatorio.♦Nº 1.284 ● Do 11 ao 17 de outubro do 2007 ● Ano XXX
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Alfombra azul, rostros coñeci-
dos da escena audiovisual gale-
ga, grandes creacións de preto de
dez nacionalidades, concertos de
alto nivel... Os organizadores da
I Mostra Internacional de Video-
creación do Condado combina-
ron elementos e acharon a fór-
mula axeitada que permite afir-
mar que Ponteareas se converteu
a pasada fin de semana no prin-
cipal foco da videocreación gale-
ga. Máis de mil persoas pasaron
polo MÍVICO 07 e entre elas
puidéronse ver caras coñecidas
como o actor Miguel de Lira, a
directora Lara Bacelo, que estre-
ou en Ponteareas o documental
Conversas con deus, os direc-
tores David e Manuel Vázquez
así como diversos actores da cur-
tametraxe As dúas vidas de Er-
nesto Pena.

O público gozou coa tenrura
de Herminio, o protagonista do
documental Ainda há pastores?,
do director Jorge Pelícano que se
fixo co Premio ao Mellor Docu-

mental outorgado polo xurado. O
seu exemplo de resistencia ante o
irreversíbel despoboamento e de-
satención institucional que está a
sufrir Casais de Folgosinho, unha
localidade da Serra da Estrela, re-
fuxio noutra época de pastores
transhumantes, conmoveu o pú-
blico e o xurado que valorou “o
contido social da película, a foto-
grafía e o traballo levado a cabo
por todo o equipo de produción
durante os cinco anos de rodaxe”.
Jorge Pelícano ofrece nesta fita
multipremiada a través da teste-
muña dos poucos habitantes unha
visión da loita dun pobo, dunha
cultura e dunha actividade eco-
nómica que se resiste a morrer.

No apartado de mellor curta-
metraxe o creador vasco Luiso
Bermejo fíxose co premio do xu-
rado, composto por Iñaki Antelo,
director do MARCO, o videocre-
ador Miguel Seoane e a creadora
Eva Díez, pola fita For(r)est in
the des(s)ert. Pola súa banda, Isa-
bel Herguera acadou o premio á

Mellor Videocreación polo traba-
llo de animación titulado La ga-
llina ciega. A película da autora
vasca arranca coa perda acciden-
tal por parte dun cego do seu can
guía. Só a escuras na gran cidade,
o cego vai descubrindo que a súa
fortaleza reside no recoñecemen-

to da súa propia vulnerabilidade.
Estes días, a prensa apuntou

que a proposta de Quadra Produ-
cións sumábase ao rebufo do éxi-
to do Festival de Cans e empa-
rentábano coa cita que dirixe Al-
fonso Pato como o seu fillo inte-
lectual. Valoracións persoais a

parte, é certo que a inauguración
da primeira mostra de videocrea-
ción se enmarca nun momento de
proliferación de certames e festi-
vais, no que cada vez se produ-
cen máis curtametraxes e no que,
grazas aos avances e populariza-
ción da tecnoloxía, a videocrea-
ción vive un bo momento. Non
embargante, a proposta de MÍVI-
CO 07 pouco ten que ver con
Cans e pouco se beneficia do seu
tirón mediático. A Mostra Inter-
nacional de Videocreación do
Condado nace coa intención de
abrir unha fiestra e servir de es-
caparate da actualidade da video-
creación, principalmente galego-
portuguesa. Nin ten alpendres e
os medios de locomocións distan
moito do xa clásico chimpín.

A valoración que fai o coor-
dinador da cita, Cuco Pino, “é
moi positiva, atendendo tanto á
resposta do público como á cali-
dade dos traballos presentados”,
que espera ademais ter continui-
dade e próximas edicións.♦
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M.B.
O debuxante Xaquín
Marín rescata no seu no-
vo libro Cen+ cen pés a
súa célebre creación do
pé xigante esmagando
xente para volver pou-
sar a mirada na resigna-
ción dos oprimidos.

Case trinta e cinco
anos despois de que a re-
vista La Codorniz publi-
case na súa portada por
vez primeira a imaxe dun
pé xigante esmagando a
un grupo de xente, Xa-
quín Marín vén de qui-
tarlle o po a unha das sú-
as mellores metáforas so-
bre opresores e oprimidos
no libro Cen + cen pés. O
volume, tirado por Edi-
cións Embora, reedita os
cen traballos que compo-
ñen o libro Cen pés, publi-
cado por Edicións do
Castro en 1996 e total-
mente esgotado nas libre-
rías, e no que se inclúe ou-
tro centenar de debuxos
de pés que até o momento
permanecían inéditos.

Dende aquela porta-
da de 1973 moito cambia-

ron as cousas. Mudanzas
políticas, pateiras, globa-
lización, igualdade da
muller, contratos lixo, bo-
tellón... Malia todo, os
pés de Xaquín Marín
permanecen atentos á ac-
tualidade e ollan con lupa
a resignación dos oprimi-
dos, xa sexan emigrantes,
mulleres, mozos ou
desempregados.
Entre os centos de
dedas debuxadas
destílase o mesmo
humor negro e áci-
do e as mesmas re-
flexións afiadas que
caracterizaron a es-
te debuxante con
vocación de pintor.

Como el mesmo
ten sinalado en di-
ferentes ocasión un
virar na súa traxec-
toria recolocouno
no eido da banda
deseñada, na que
goza do título de ter
sido xunto con Rai-
mundo Patiño, o
fundador da banda
deseñada galega.
En 1975 editou con

Patiño 2 viaxes, o que es-
tá considerado o primei-
ro álbum do noso cómic.
Dende entón ten compa-
xinado ilustración, banda
deseñada e un amplo la-
bor como cartelista e hu-
morista gráfico. Del son
álbums como Ratas, Gas-
pariño e Dos pés á testa,

entre outros. Colaborou
ademais nas publicacións
Teima, A Nosa Terra, El
Ideal Gallego, Das Kapi-
tal, Can sen dono, A amei-
xa cacofónica, Diario 16,
La Codorniz, Hermano
Lobo e Golfiño.

A súa carreira está
marcada por unha forte

defensa das liber-
dades e da lingua,
unha loita que de-
senvolveu a finais
da ditadura pero
que tamén saíu á
luz coa súa contri-
bución activa en
iniciativas artísti-
cas posteriores co-
mo a resposta ao
afundimento do
Prestige, promo-
vendo a exposición
colectiva Humor
cru e participando
o álbum H2Oil
(2003).

En  para le lo ,
Xaquín Marín é o
precursor e actual
director do Museo
do Humor de Fene,
un proxecto que

non topa semellante no
Estado.

Como explica no pró-
logo do novo libro Ale-
xandre Marín Oliva “as
viñetas coas que riches,
moviches a cabeza afir-
mando e, nalgún caso ex-
traordinario, reflexiona-
ches, falan de censores,
de autocensores, de hipó-
critas, de represores, de
ditadores, do euribor, do
cura de tal parroquia, de
Iraq, de Culleredo, de
quen-ti-xa-sabes, duns,
dos outros, si... pero ta-
mén falan de ti, da túa
parella, dos teus fillos e
de toda a túa familia, pa-
sada e futura... Porque o
capitalismo primeiro e a
globalización despois,
mal que nos pese, tamén
chegaron aos pés, e hoxe,
cando moitos están inte-
resados en que aínda non
esquezamos a época do
Gran Pé, son moitos e
moi diferentes os pés que
nos esmagan e infinitas as
opcións onde escoller pa-
ra pisar nós e sentirnos
estupidamente mellor”.♦GG
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Jorge Pelícano, Luiso Berdejo e Isa-
bel Herguera fanse cos premios do
xurado da I Mostra Internacional
de Videocreación do Condado.

Un intre no Obradoiro de Vídeocreación. Abaixo, Lara Bacelo.



A escasa distancia desa encruci-
llada mítica coñecida como o
Penedo dos Tres Reinos, en San
Ciprián de Hermisende houbo
un home que durante toda a súa
vida só envexou unha cousa.
Horacio Rodríguez era o seu
nome. Pastor de cativo por de-
signación paterna, agricultor e
gandeiro por tradición e necesi-
dade, reparador e coleccionista
de máquinas de coser  por pro-
pia elección, cazador e pescador
e gaiteiro, compilador de pala-
bras, usos e costumes dos de-
vanceiros, Horacio Rodríguez
acostumaba repetilo a miúdo:

—Eu só envexo a quen sabe.
Gran contador de historias

que gustaba degrañar ao calor
dun lume na lareira, Horacio Ro-
dríguez soubo manter sempre es-
perta a curiosidade do rapaz,
sempre estaba disposto a apren-
der. Por iso adoitaba facerse ami-
go de mestres, cando no lugar
aínda había escola; mestres como
Santiago Fernández, a quen con-
taba contos e, a cambio,  cosía a
preguntas, para saber máis. Ta-
mén buscaba o saber dos curas,
mesmo recoñecendo que non era
moi amigo da auga bendita.

A forza de alimentar a súa
curiosidade, de escoitar e recor-
dar, Horacio Rodríguez acabou
convertido nunca referencia pa-
ra investigadores procedentes
de Portugal, Castela e León ou
Galicia  que acudían e ese cru-
ce de reinos, de camiños e de
culturas na procura de restos et-
nográficos e culturais. 

Horacio Rodríguez era a un
tempo conservador -de tradi-
cións, palabras e aparellos mecá-
nicos- e abandeirado do progre-
so, como se pode deducir do seu
empeño por coñecer o funciona-
mento das máquinas de coser ou

os reloxos, que amañaba de lugar
en lugar, tanto en Zamora coma
en Galicia, desde mozo. Sen ca-
pacidade económica nin estrutu-
ral para mecanizarse como agri-
cultor e gandeiro, foi porén un
dos primeiros veciños en facer
uso da maquinaria alugada por
horas para rematar antes as tare-
fas sen explotar no traballo as va-
cas, para conseguir que lle cria-
sen mellores vitelos. Dese xeito,
tamén conseguía que lle quedase

tempo para exercer –por gusto ou
por gaño- as súas paixóns: pes-
car, cazar, viaxar polos lugares
veciños para reparar máquinas de
coser, para mercar aparellos anti-
gos, para aprender a tocar a gaita
de forma autodidacta,  para reco-
ller historias e para facer amigos.

En tempos onde a maioría
dos veciños vivían escravizados
polo traballo porque sempre fóra
así e non admitían que puidese
ser doutro xeito, Horacio Rodrí-
guez, o grande contador da Sana-
bria galega, demostrou que era
posible achar tempo para vivir e
para gozar. Finou minutos des-
pois de estar tocando a gaita na
súa terraza. Deixou un museo et-
nográfico con máis dun milleiro
de pezas nos baixos da súa casa,
entre as que hai 130 máquinas de
coser en perfecto estado, reloxos,
aparellos de traballar a la e o liño,
unha lareira completa, un muíño
feito peza por peza para amosar
como funcionaba aos que non
chegaron acordar os que había no
Túa, que marcharon coas riadas.

Ao rescate das palabras

Horacio non quería que se per-

desen os vestixios de anteriores
formas de vida e traballo. Ta-
mén se preocupaba pola posible
perda das palabras que aprende-
ra de neno; as mesmas palabras
que usou toda a vida e que pro-
curou aprender aos seus netos e
bisnetos asturianos. Foi pouco á
escola  de rapaz, porque o traba-
llo era moito e os cativos facían
falta para colaborar no pastoreo,
pero non se foi sen facer unha
compilación de máis de 1.600
palabras, frases e refráns usados
na Sanabria galega. Un traballo
de moitas horas que mandou á
Universidade de Santiago. 

Unha compilación con pala-
bras como arroxal, para a super-
ficie de monte que se queimou;
asomizar, para desperdiciar; ca-
nicheiro, para a estreita rúa que
separa dúas casas; escorrizar,
por escorrentar; fruxanco, que
define un burato grande sobre o
terreo; galaberno, para un burato
aínda máis grande, preferente-
mente nunha poza ou nunha pre-
seira; garabito, para definir a un-
ha persoa que non fai nada de
servizo, que só fai garabitadas;
sarritán, que define a columna
vertebral ou o cimo dun lombei-

ro con moito pico; ou outras co-
mo trepolo (gromos do monte
que ardeu hai poucos meses),
trombeleiro (con escaso sentido
do equilibrio) ou zabaneiro (o
que sempre anda cheo de lixo). 

Se os buscadores de pala-
bras se perden algunha outra
vez pola alta Sanabria (Seabra,
diría Camilo Nogueira), xa non
atoparán o sorriso aberto e aga-
rimoso de Horacio Rodríguez,
nin o seu contaxioso sosego, a
súa sabedoría alimentada a for-
za de constancia, curiosidade e
boa memoria. Terán que buscar
máis a cegas, sen guía. Ou re-
cuperar documentos onde que-
dou a súa testemuña: reporta-
xes, programas de radio ou do-
cumentais. Botarano a faltar,
como todos os que tivemos a
sorte de coñecelo e gozar coa
súa amizade e coa súa xenerosi-
dade. Entre os orfos que deixou
están moitos aos que el envexa-
ba porque estaban entre os que
tiveran oportunidade de estudar
e, polo tanto, sabían. Non se re-
corda no lugar unha despedida
tan multitudinaria; nunca tantos
sabios se xuntaran para despe-
dir a un só envexoso.♦
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O gran contador da Sanabria galega
Horacio Rodríguez, compilou e mandoulle á USC

máis de 1.600 palabras e expresións galegas usadas na súa terra
XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ

Aquí non se coñecían os muíños rastreiros, de auga. Pero os veci-
ños souberon que en Galicia os había, e que moian máis con me-
nos traballo, así que xuntaron o concello e acordaron buscar uns
técnicos para que montasen un muíño comunal neste río. Os técni-
cos galegos montaron o muíño, puxérono a funcionar, cobraron o
acordado e marcharon de volta para a súa terra. 

Cando acabaron de moer todo o grao do lugar, os veciños cae-
ron na conta de que esqueceran preguntar como se paraba o muíño.
De balde, comezou a andar máis de presa, coa roda botando unhas
chispas do carallo.  Pensaron que era cousa de bruxas ou do demo,
que había que chamar ao cura para que botase uns esconxuros an-
tes de que se estragase a maquinaria. O cura botou as súas prega-

rias sen resultado. Cansado de pregar, decidiu intentar outro camiño:
—Xa que non respectas a miña palabra, respectarás polo menos

a miña coroa!
E agachou a cabeza nunha prolongada venia. A roda do muíño

xiraba a tal velocidade que lle varreu coa cabeza coma se fose un-
ha guillotina.

A xente que estaba alí,  escapou ás carreiras, asustada. Saltaron
por riba da canle do muíño, para fuxir. Entón, unha vella que xa
non estaba para moitas carreiras caeu no medio da canle, cortou a
auga e parou o muíño.

A partir dese momento, cada vez que querían parar o muíño,
atrancaban unha vella na canle.♦

O conto dos muíños, contado por Horacio Rodríguez



Há um mundo em cada um
de nós que nem sempre é
visível. Temos de vassourar
a existência para sentirmos
o aquém da vida. Há uma
essência que nos preenche
por cima da desnaturali-
zação do ser.

O MDL (Movimento de
Defesa da Língua) convidou-
me para uma palestra na Es-
morga de Ourense sobre o
“Reintegracionismo no mun-
do da música” junto com
Ugia Pedreira, José Luís do
Pico Orjais e Isabel Rei, den-
tro da campanha “Conhece o
teu mundo” que estão a de-
senvolver por toda a Galiza.
Mas esclarecer o porquê de eu
falar e escrever numa língua
universal ou o porquê de eu
ter de o fazer noutra de maior
ou menor alcance é algo que
não compreendo mais do que
para além da conjunção geo-
gráfica e o contexto onde vi a
luz da cultura.

Nasci na Galiza, berço
duma língua literária, poética
e científica que hoje, graças
aos empreendimentos maríti-
mos de Portugal, empregam
mais de 200 milhões de pes-
soas, e até mesmo um rei cas-
telhano, ao que talvez por isso
chamam “sábio”, serviu-se da
nossa língua para compor o
maior monumento da música
culta ocidental, as Cantigas
de Santa Maria. Com antece-
dentes desse prestígio e im-
portância o que se teria de esclare-
cer é o porquê da nossa língua não
ser a língua franca de toda a Ibéria.
Que eu escreva assim como escrevo
é pois o natural, mesmo se as min-
has primeiras palavras foram balbu-
ciadas e rabiscadas no hemisfério
sul, no Rio de Janeiro, onde falam a
nossa língua com uma música mui-
to meiga semelhante à da minha
avó, que nunca saíra da Galiza.

Quando retornei à minha al-
deia, com quatro anos de idade e
me levaram à escola, foi traumá-
tico e contra natura ver como os
alunos que pronunciavam uma
palavra na nossa língua recebiam
um açoite com um vime amarelo.
Evidentemente a música da lín-
gua do mestre era seca, ceceante,
áspera e alheia às nossas cadên-
cias doces. Ele não era galego
nem conhecia a nossa língua, mas
fora trazido cá como instrumento
desgaleguizador do regime fas-
cista para consumar aquela “do-
ma y castración del Reyno de Ga-
lizia” ordenada pela Rainha Cató-
lica como vingança por ter a no-
breza galega defendido a Joana
de Castela –Excelente Senhora
para os portugueses e Beltraneja
para os traidores castelhanos– co-
mo legítima herdeira do trono de
seu pai Henrique IV de Castela,
usurpado pela sua tia Isabel. Con-
tudo aqueles meninos eram tei-
mosos e ao sair pela porta da es-
cola continuávamos a falar a nos-
sa língua. Assim é porque nos fo-
mos tornando analfabetos em
dois idiomas, pois na escola es-
crevíamos uma língua que não fa-
lávamos, porém não nos ensina-

vam a escrever a que falávamos.
Já na adolescência consegui re-

tornar à escrita da minha língua
mas não compreendia o porquê de
aqui se escrever dum modo dife-
rente. Sabia que Murguia, o pri-
meiro Presidente da Real Acade-
mia Galega, dissera em 1891, nos
Jogos Florais de Tui, que “nunca
pagaremos aos nossos irmãos por-
tugueses que fizeram do nosso ga-
lego um idioma nacional” pois pa-
ra ele “uma e outra língua são to-
talmente a mesma, nas suas ori-
gens, no seu desenvolvimento e
nas suas condições”. Também sa-
bia que Castelao no Sempre na Ga-
liza dissera que “a nossa língua es-
tá viva e floresce em Portugal” e,
no prólogo de Cantares Galegos,
Rosalia Castro advertira que escre-
via “sin gramática nin regras de
ningunha clas” por tanto não podia
ser um modelo. Mas o inimigo jun-
tara-se a nós para promover uma
grafia fonética com base na orto-
grafia do espanhol, a única que
conheciam os alfabetizados, e nos
contaminaram de vocábulos e pro-
núncias alheias. Imaginem o anda-
luz escrito tal como eles falam e
com a ortografia, a música e mui-
tas palavras do português, ou ve-
jam o que é o spanglish. De tal mo-
do nos isolaram do tronco comum
que já é mais fácil ser compreendi-
do por um madrileno do que por
um lisboeta. E aí está o cerne da
questão pois tanto Madrid como
Lisboa entram em pânico quando
lembram que a Galiza e o norte de
Portugal têm a mesma cultura. Um
exemplo: os sucessivos atrasos na
ligação Corunha-Vigo-Porto por

TGV/AVE para evitar ser concluí-
do antes das conexões com as res-
pectivas metrópoles estatais, ou
mesmo a reduzida velocidade que
vão alcançar os comboios, mais
própria do século passado, faz par-
te desse terror infundado à reunifi-
cação da Gallaecia.

Muito dinheiro se está a esban-
jar para fomentar um separatismo
cultural e linguístico artificial, e
mesmo os que promovemos a rein-
tegração ao tronco linguístico co-
mum estamos a ser discriminados
porque a lei não permite ambas as
grafias. Negam-se subsídios ao jor-
nal reintegracionista Novas da Ga-
liza enquanto a imprensa galega
escrita em espanhol beneficia de

grandes quantidades de din-
heiro por publicar anedóticas
páginas em galego. Infeliz-
mente há gente que vive de
subsídios para publicar livros
desnecessários, mas não só há
medíocres a invocar uma lei
que é desintegradora e nos fe-
cha as portas do mercado na-
tural da Lusofonia -no fim de
contas a cabeça é que não lhes
dá para mais- pois também há
muito reaccionário a impedir
o avanço das ideias e da nos-
sa cultura, por isso se opõem
à modificação duma lei que
só discrimina os que procu-
ram restituir a unidade, tra-
dição e dignidade da língua.

No mundo profissional
da música temos uma reali-
dade algo diversa mas há
instituições que insistem em
nos inserir na cultura castel-
hana e aí é que somos uma
nota discordante. Como o
Concelho de Tui que diz pôr
a sinalização turística só em
castelhano para facilitar a
compreensão aos portugue-
ses. Ou o concerto que deu a
Banda Municipal da Corun-
ha no passado dia de S. João
no Porto, em cujo programa
anunciado não figurava nen-
hum compositor galego.
Talvez por estar enquadrado
no ciclo Dias de Espanha
não tinham claro se isso ia
connosco. E assim irmos de-
sartelhando a nossa cultura.

Ser administrativamente
espanhóis, politicamente galegos
e culturalmente lusófonos é um
dos sinais de identidade desta
nação mas também uma oportu-
nidade extraordinária para nos
desenvolvermos, se é que desis-
tem de nos cortarem a língua.
Entretanto a minha obra “O cor-
vo da liberdade” -a vontade que
desafiou Deus- por iniciativa do
Ministério da Cultura português
girou por importantes salas de
concerto e ficam convidados pa-
ra ouvir o CD que estará à venda
antes da fim do ano, porque a
língua é a essência que nos pre-
enche no aquém da vida.♦

www.soutelo.eu
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Leirana 2006. Bodega Forxa do
Salnés, Meaño. D.O. Rías Baixas.
Adega da que xa catamos nesta
sección un interesantísimo e cu-
rioso tinto de loureira tinta con
paso por madeira, e que ademais
deste albariño ten outro co toque
do carballo, o Leirana barrica. 

O Leirana 2006 é a primeira
colleita dunha adega que pro-
mete, non só por estes exempla-
res que marcan o seu comezo se-
nón tamén polo gran traballo na

viña e na adega que demostran.
Os seus aromas transitan en-

tre a frescura dos herbáceos máis
silvestres, os cítricos, como o
pomelo, as froiteiras maduras, a
camomila, entre un fondo mine-
ral que dá como resultado un na-
riz de grande intensidade, expre-
sividade e sensibilidade.

O gusto é amplo, saboroso e
fresco, polo tanto o seu paso de bo-
ca resulta intenso, longo e vibrante
cun postgusto envolvente.♦

A Viñoteca

Un nariz
de grande intensidade

ANTONIO PORTELA

O Bardo na Brêtema Rudesindo Soutelo

A língua do aquém

Toñi Tato
MARGA ROMERO

Rematou a exposición de
Joachim Patinir no
Museo do Prado.

Descoñezo os camiños que
levaron ás persoas que se
achegaron ao Museo á obra
de Patinir, cada quen ten sen
dúbida a súa propia educación
“sentimental. Non se pode
apreciar a poesía se non se
aprende a ler, non se pode
comprender a linguaxe
pictórica se non se nos achega
para que poidamos apreciar
outras perspectivas. Pertenzo
ao grupo de persoas que tivo
moita sorte, déronme receitas
e maneiras de descubrir e
procurar receitas propias para
gozar da arte. Estaba naquelas
aulas no Instituto do que hoxe
é Pino Manso do Porriño, era
de Letras e tiña clase de arte,
aínda conservo aqueles
apuntamentos que falaban de
como as inclemencias do
tempo e a man do home
afectaban á arte, nese caderno
está a enerxía da profesora e
toda a curiosidade e o desexo
de saber que se instalaba na
nosa medula, mentres
descubriamos o país nas
columnas de Santa Comba de
Bande ou nas celosías de San
Xes de Francelos. Mentres
ficaba abraiada pola imaxe da
muller cunha espada nunha
man e, pendurados do outro
brazo, un atado e utensilios da
cociña, era a figura central do
cadro de Bruegel I, que me
serviu como metáfora do meu
feminismo. Mais foi Caronte
e o can das tres cabezas, a
barca e a lagoa Estixia quen
me convidaron a ver esas
outras perspectivas da vida e
descubrir que tamén é posíbel
virar a barca e afogar na
lagoa, todo barqueiro, tamén
Caronte, pode ter un despiste.
Os anos pasaron e viñeron
varias reformas do ensino,
cambios sociais e novas leis,
que sobre todo ás mulleres
nos fixeron máis libres.
Mentres contemplaba os
cadros de Patinir, a paisaxe
que aparece no fondo,
narrando outras tantas
historias, que a afastan de
San Antonio, de San Xerome
ou do descanso na fuxida a
Exipto que observamos no
primeiro plano, lembrei á
miña profesora de arte, e
souben que foi ela, a que me
descubriu esa natureza, e se
Patinir é o creador da paisaxe
pictórica, para aqueles mozos
e mozas, estudantes de arte
no ano dos mundiais no
Instituto de Bacharelato do
Porriño, foi Toñi Tato quen
nos aprendeu a reparar nesa e
nas outras paisaxes que
viviriamos despois.  Por iso
cando leo o prólogo de
Castelao que nos indica que
na natureza hai máis, sei que
máis alá dos penedos de
Dinant, do azul de Patinir
está aquela aula con toda
vocación e bo facer de Toñi
Tato, que aínda hoxe, seguro,
lle aprende á mocidade a
procurar no gozo da arte, a
felicidade.♦

Castelao.
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Estase a divulgar A grande
historia de Galicia de
profesores da

Universidade de Santiago de
Compostela. María do Carme
Pallares e Ermelindo Portela
son os autores do tomo IV,
volumes I e II: “Da Galicia
antiga á Galicia feudal
(séculos VIII-XI). Era xa
coñecida a súa solvencia
histórica tanto en monografías
(Ilduara, 2004, García II de
Galicia, 2001) como no
volume Galicia na época
medieval, 1991. 

O interese desta
publicación é duplo: desfai o
baleiro historiográfico do s.
VIII galego cunha análise
textual de documentos e
desmonta os ideolixemas
españoleiros inda persistentes
nos libros escolares. Pallares-
Portela atéñense á
documentación local e xeral
daquela época. Coñecen,
coinciden e corrixen a
Sánchez Albornoz, quen
mitificara “reconquista e
repoboación” desde o Miño e
o Douro cara ao sur.
Documentalmente está
probado que “populare”
expresaba organizar
politicamente o territorio. Un
territorio da Gallaecia (tanto a
asturicense como a
lucobracarense) insubmisa ao
emirato e ao califato do Al-
Andalus, mais que soportara
convulsións sociais e ía
lentamente dotándose de
poderes políticos. 

Os dous volumes de
Pallares-Portela son historia
narrativa, sólida, á luz das
fontes, abundante en
ilustracións arqueolóxicas.
Esta achega xustaponse á de
Anselmo López Carreira (O
Reino medieval de Galicia,
2005). Este estuda o
altomedievo galego nas
páxinas 111-332. Carreira
enriqueceu o seu volume
cunha ampla análise das
fontes e da unilateral visión
da historia desde Modesto
Lafuente, Menéndez Pidal,
Maravall, etc. até hoxe. Esta
polémica é ben necesaria
ante o lavado de cerebro que
fixo e fai o manualismo
escolar 

Carreira fai unha
investigación amplamente
coincidente coa de Pallares-
Portela, mais engade un labor
pedagóxico necesario para a
liberación de prexuízos e
erros de lectura e coida máis
o vocabulario, verbigracia do
inexistente reino de Asturias.
Certo é que tamén sentiron
esa obriga Pallares-Portela
nalgures, verbigracia na
aclaración acariñada do rei
García, sobre quen os
manipuladores da historia
botaron valoracións
apriorísticas sen ningún apoio
científico. Temos unha boa
ocasión de camiñar pola
historia de Galiza sen
sombras.♦

A boca doce
coma o sal
MARICA CAMPO

Relata Geneviève Calame-Griaule, unha
estudosa dos contos populares, que Ama-
digné, un home que a informaba sobre o

tema, dicía que o bo contador é o merecente de
ser chamado “boca doce coma o sal”. Este, se-
gundo el, é o que conta “sen trabucarse nunha
soa palabra, indo até o final dunha palabra ben
precisa”. A “palabra ben precisa” atinxe, como
explica Calame-Griaulle, tanto á corrección
gramatical e á propiedade dos termos como á
claridade e limpeza de dicción. 

O Señor Manuel de Vila tiña a boca doce
coma o sal. Xamais contaba un conto á luz do
día, como se o misterio, para existir, precisase
do veo da noite. Nos empardeceres de verán,
cando a luz ía a menos, era posíbel convence-
lo, tras moito insistir, para que iniciase un ri-
tual que coñecía á perfección e que el quería
reservar para as noites de inverno a carón do
lume. Mais el sabía que nós non pasabamos os
invernos na aldea e  facía unha excepción.
Sentabamos ao seu redor nuns toros de madei-
ra que tiña diante da casa e comezaba a nosa

particular hora do conto. Eran, na súa maioría,
relatos das Mil e unha noites e, malia a mestu-
ra que facía de galego e o castelán, tiña a pala-
bra exacta para cada cousa, a voz axeitada pa-
ra cada momento, os silencios ben medidos,
prolongados nos puntos de maior intriga co ga-
llo de facer un cigarro e acendelo de vagar. De
todos os factores que fixeron de min unha lec-
tora empedernida, non foi o Señor Manuel o
menos importante. Hoxe descansa nun cemite-
rio de Caracas onde foi terminar os seus días
coa filla emigrada, mais eu cada vez que paso
por diante da casa de Vila escoito a súa voz
grave e regreso á maxia daqueles tempos. O
meu bo amigo Paco Luís de Viveiro, un gran
lector onde os haxa, lembra tamén o mestre
que, polas tardes, os engaiolaba cos episodios
do Antigo Testamento, verdadeiros capítulos
por entregas dunha serie fantástica. 

Agora os meus alumnos ven despois de
xantar as telenovelas sudamericanas que boa
parte das canles ofrecen. Enganchados a elas,
séguenas como unha obriga mesmo en detri-
mento das tarefas escolares. Pero os contos ta-
mén lles gustan. É incríbel como a aula con
máis barullo acouga e escoita cando se comeza
un relato. E pode parecer unha perda de tempo,
mais coido que é todo o contrario. Un dos
maiores problemas cos que tropezamos quen
nos dedicamos ao ensino é o da falta de aten-
ción. Cando a forza das imaxes é a que impera,
non se escoita, óese. Mais os contos hai que es-

coitalos para non perder detalle. Outro estudo-
so do tema, Georges Jean, sostén que mesmo
os universitarios terían que escoitar contos,
porque a maioría deles padecen ese mal da dis-
persión tan propio do noso tempo. O malo é
que case todo pasou a ser cometido case exclu-
sivo das aulas. Isto, como moitas outras cousas,
antes aprendíanse na familia e no contorno so-
cial. Habería que facer campañas neste senso
porque, ademais de aprender a escoitar, a xente
nova aprendería a falar, o que hoxe non se po-
de garantir mesmo entre universitarios. Quen
goza escoitando, necesariamente sente tamén a
necesidade de contar. Na arte de narrar (Ollo,
que non é dramatizar), ademais do léxico e a
sintaxe, cultívanse a entoación e os diversos re-
xistros. Isto, xunto coa historia que se relata,
obriga a unha interiorización previa que é pri-
mordial para o éxito no estudo. 

En canto ao tipo de relatos, non hai que
perder de vista que, se ben hai contos eter-
nos, universais e válidos para todo tempo e
lugar, tamén os hai que nada din á xuventude
de agora. Cómpre actualizalos ou mesmo
acudir a historias contemporáneas ou  a sagas
da propia familia cando esta actividade se re-
aliza na casa. Se o facemos, pode ser que vol-
van xurdir moitas bocas doces coma o sal,
preparadas para escoitar a voz da sociedade
actual e para lle falar a esta con voz propia.
Se cadra, nos contos, está unha das maiores
armas contra o fracaso escolar.♦

Ecoan os berros rituais na Ribei-
ra Sacra miñota: “ei Papeiros...
e....eiros”! Contestan desde o
outro lado: “ei, Rabudos... ei,
...budos... udos... dos”! Os aturu-
xos saen das gorxas de homes e
mulleres. (Unha muller gañou o
campionato de aturuxos este ano
en Belesar). A xena besbelliza na
andorga. Os foguetes anuncian
que acabou a vendima.

Polas mesmas horas, en Lu-
go están a feirear o San Froilán.
O viño é tan protagonista coma
hai séculos ao carón das mura-
llas romanas. E coma hai centos
de anos cátase o viño novo da
Ribeira de Chantada.

O meu amigo Carlos, enten-
dido en viños, non acredita.

—É imposíbel! Se aínda es-
tán vendimando...

Pero o viño nin é o mosto
que agardaba encontrar o Car-
los, nin che dá torbeda, a non
ser que atafulles.

—Como o conseguen?
Sabedoría tradicional e traba-

llo. Moito traballo. Hai que reco-
ller as uvas maduras acio a acio,
coma se fose procurando o “acio
para o San Fiz”, que sempre leva
un pendurado na man na proce-
sión o primeiro día de agosto.

Non todas as viñas poden
adiantar tanto a selectiva collei-
ta. E dentro dos propios bacelos
xa hai as muras, a caída e as ce-
pas que son tan temperás coma
as mazás pironellas.

Está na tradición e, tamén,
na disposición. Existen as cepas
do San Froilán como existen as
do San Lucas que tamén de-
manda viño novo, que loitará,
coma sempre, grolo a grolo, co
viño vello no castro de San
Amaro. Que troula se arma!

A poda, a esfolla e a abriga-
da teñen moito que ver co
adianto da colleita. Pero des-
pois está o “facer o viño”.

Hai centos de anos que na Ri-
beira Sacra se produce un “viño rá-
pido”. Cunha semana de fermenta-
ción chégalle. Tamén se acorta o
proceso de decantación. As claras
de ovo chegaron moito antes que
os filtros, as xelatinas o alxinato de
sodio ou a bentonita. Todo natural
para conseguir un viño amábel que
maride ben co polbo e a codela do
pan enchoupada en aceite de oliva
sen refinar. Un viño sen taninos.
Fino, sorprendentemente fino para
ser un viño novo.

É o “viño rápido” que se es-
tá a pór agora de moda en diver-
sas denominacións de orixe e
que xa descubriu o grande Louis
Pasteur na Francia cando apren-
deu a controlar a fermentación.

Unha técnica que ensinan na
universidade de Bordeos desde
hai décadas e que os nosos de-
vanceiros aprenderon na univer-
sidade da vida. Fose por que o
viño vello non chegase xa á ven-

dima ou porque para as Feiras do
San Froilán e o San Lucas o neto
de viño novo véndese ao mesmo
prezo ca unha xerra do vello.

Mentres tentan copiarnos a
nosa tradición desde México a
Australia, pasando por Chile e
Castela (e nós sen querer sabelo),
ráchanse outros tópicos coma que
o noso viño non envellece ben.

Hai viños da Ribeira Sacra
que levan os anos moi ben leva-
dos. E son viaxados novamente,
coma no tempo dos romanos.

Os viños, hai que sabelo,
compórtanse segundo os trates.
A súa personalidade depende de
onde se cría, de como viva e de
con quen ande.

O máis importante dun viño,
vello ou novo, criado ou rápido,
é que teña personalidade. Ser
que lle vén dado pola cultura da
zona. Cultura que mesmo con-
forma o terreño onde medra: a
terra tamén se fai... e se quere.♦

O ‘viño rápido’ do San Froilán
A. EIRÉ
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■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN FEIMA
Mostra de pintura galega no
Centro Cívico até o 30.

O BarO Barcoco
■ MÚSICA

SANTA CECILIA
O quinteto de metais vai dar
un concerto o mércores 17 ás
20h no teatro Lauro Olmo.

■ TEATRO

SARABELA
Este xoves 11 ás 21h no tea-
tro Lauro Olmo esta compa-

ñía representa Margar no
pazo do tempo. A obra está
escrita e dirixida por Ánxe-
les Cuña Bóveda e interpre-
tada por Fernando Dacosta,
Tito R. Asorei, Sabela Ga-
go, Helena Seixo, Fina Ca-
lleja, Josito Porto e Nate
Borrajo. Comedia excitante
ateigada de fantasía; o gro-
tesco patetismo dos humanos

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

OS TÍTERES NA GALIZA
Podemos contemplar esta
mostra, consecuencia do
festival Galicreques, no Li-
ceo até este domingo 14.

BueuBueu
■ MÚSICA

A MATRACA PERVERSA
O grupo estradense toca o
domingo 14 ás 21h30 no
Aturuxo, por unha entrada
de 5 euros.

BurBurelaela
■ TEATRO

O BURGUÉS FIDALGO
Teatro do Morcego subé
ás táboas con esta obra o
vindeiro xoves 18 ás 12h na
Casa da Cultura.

CangasCangas
■ DANZA

CADANSEU CHAPEU
Podemos ollar á compañía
Disque Danza con esta pe-
za o sábado 12 ás 20h30 no
Auditorio Municipal.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

125 ANOS
O Pazo da Cultura acolle até
o domingo 21 a mostra Un
país desde as táboas, sobre a
historia do teatro galego.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

MARTÍNEZ OCAÑA
Assúa pintura pódese ollar
no Claustro Barroco do Mos-
teiro até o 31 de outubro.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

SÁBADOS MÁXICOS
O sábado 15 poderemos go-
zar –ás 13h 17h e 19h na Pra-
za Elíptica– cunha chea de
magos que sorprenderán cos
seus trucos os viandantes.

BELAS ARTES E
CINEMA
Este ciclo quere analizar a
relación entre as artes plás-

ticas e o celuloide, a través
de cinco conferencias e ou-
tras tantas proxeccións. O
luns 15 na Real Academia
Galega de Belas Artes
Francisco Javier de la
Plaza, da Real Academia
de Bellas Artes Purísima
Concepción de Valladolid,
fala sobre A Arquitectura e
o Cinema; o martes 16 pro-
xéctase a fita Apuntamen-
tos de Frank Ghery (2006),
de Sidney Pollak.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo adicado a Raoul
Salsh, ás 20h30, podemos
contemplar White heat
(1949) este xoves 11 e o sá-
bado 13; e The roaring
twenties (1939) o mércores
17. No ciclo de vídeo D-Xe-
neración poderánse contem-
plar o sábado 13 a partir das
18h Ivan Istochnikov
(2001), Texas sunrise (2002)
e Terra incógnita (2004), to-
dos eles de Lluis Escartín; e
Me duele el chocho (2003)
de Valeriano López. Polo
que respecta ao ciclo adicado
a Philippe Garrel, O cine
revelado, o luns 15 ás 20h
proxectáse Les amants régu-
liers (2005); e o martes 16 ás
20h30 J’entends plus la gui-
tare (1991). Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

ICONOGRAFÍAS II
As pinturas de Carlos Ma-
ño expóñense, até o sábado
20, na galería Ana Vilaseco.

ANTONIO MURADO
No C.S.C. Caixa Galicia
temos a mostra AM 34 x 24
Vol. 1 até o 17 de novem-
bro.

YOLANDA FERRER
Na galería Atlántica pode-
mos coñecera mostra Pe-
char os ollos para ver até
finais de novembro.

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 in-
signe pintor. Seoane partici-
pou activamente na realidade
arxentina e consolida unha
obra marcada polas tenden-
cias artísticas máis avanzadas
do momento. Acapital arxen-
tina é capital na súa vida, alí
naceu... e voltou para vivir o
exilio. Na Fundación L. Seo-
ane até o 9 de decembro.

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 escul-

tura e poesía de Xosé Ma-
ría Álvarez Cáccamo até
o martes 16 na galería Sar-
gadelos.

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

IGOR MITORAG
As súas grandes esculturas
de inspiración clásica ex-
póñense até o vindeiro do-
mingo 21 na Praza de Ma-
ría Pita.

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

PORTO DO SON acolle até o 21 de
outubro a exposición “Mans salga-
das”, colección de fotografías reali-
zadas polo vigués Xavier Teniente,
patrocinada por Caixanova. Aproxi-
mación ao mar e ao traballo cunha

ollada artística e xornalística. Póde-
se ver en horario de 18 a 20 horas to-
dos os días, e de 11 a 13 horas de
luns a venres. Os traballos de Te-
niente inspiraron tamén un libro, co
mesmo nome, que editou Xerais.♦

Mans SalgadasMans Salgadas
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

A Fundación Barrié presenta as
mostras Laboratorio de estilos nas
sedes da CORUÑA e VIGO, desde o
vindeiro mércores 17 e xoves 18.
O duplo programa expositivo trata
sobre dous dos temas principais na
obra do pintor: os RETRATOS FEMI-

NINOS, dos que poderemos ollar na
Coruña 57 cadros realizados entre
1924 e 1972; e as NATUREZAS
MORTAS, pertencentes á primeira
metade do século XX, e das que se
poderán admirar en Vigo 32 mag-
níficos exemplos.♦

PicassoPicasso
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☞ SETE MESAS DE BI-
LLAR FRANCÉS. Pe-

lícula sobre as esperanzas de
dúas mulleres, Blanca Portillo
e Maribel Verdú, por encami-
ñaren a súa vida a través dun
vello billar en decadencia. Di-
rixe Gracia Querejeta.

☞ PROMESAS DO
LESTE. Viggo Morten-

sen é o chofer dunha das máis
influentes familias mafiosas
rusas afincadas en Londres. A
vida do mafioso vai mudar
cando coñeza unha comadrona
tamén rusa, Naomi Watts.

☞ A GRANDE ESTA-
FA. Clifford foi un es-

critor sen éxito que se fixo fa-
moso na década do 1970 can-
do conseguiu enganar os di-
rectivos dunha prestixiosa
editorial cun suposto libro de
memorias de Howard Hug-
hes, destinado a ser o best-se-
ller 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
MARIDO E MARI-

DO. Dous bombeiros preci-
san casar para que a un deles
lle permitan poñer un seguro

de vida ao nome dos fillos. O
que se ía converter nun trámi-
te legal discreto pasa a ser un-
ha noticia que vai revolucio-
nar o contorno dos dous pro-
tagonistas.

☞ 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 desa-
parición do xornalista esta-
dounidense Danny Pearl en
Afganistán. A historia cónta-
se desde o punto de vista da
súa muller, Mariane (Angeli-
na 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.

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira
O Simposium Interna-
cional sobre a pobreza e
a desigualdade no mun-
do trae, até o 29 de no-
vembro, mesas redondas
e proxeccións con desta-
cados persoeiros e espe-
cialistas. O Auditorio da
Facultade de Ciencias
da Información de SAN-
TIAGO acolle este xoves
11 ás 19h30 a conferen-
cia de Joaquín García
Roca sobre Liderazgo
comunitario e procesos
migratorios. Unha ex-
periencia de codesen-
volvemento; o luns 15 ás
17h no mesmo lugar fa-
lan Carlos Estévez e
Pascual Serrano sobre
Prensa dixital alternati-
va. O martes 16 ás 17h
no C.S. Caixanova de
VIGO participan Carlos
Estévez, Margarida
Ledo e Manuel García
Serranona mesa redon-
da Ver, oír e non calar, e
ás 19h30 Fernando Sal-
gado falará sobre As cu-
netas da globalización:

neoliberalismo sen fron-
teiras? O mércores 17 no
Círculo das Artes de LU-
GO poderemos escoitar ás
17h a Enrique de Castro
(crego de Vallecas) e, ás
20h15, a José Manuel
Pureza, que falará sobre
Pobreza e dereitos hu-
manos. No Programa
audiovisual temos o luns
15 ás 20h en VIGO a pro-
xección dos documentais
Ao anterior, igualmente
nós e En el mundo a ca-
da rato. En LUGO pode-
mos ollar, o martes 16,
Un mundo desigual (vo-
ces contra a globaliza-
ción), de Carlos Estévez
e Acto de fé, do brasileiro
Alexandre Rampazzo.
En SANTIAGO faise un
pase o mércores 17 dos
documen ta i s  Medi -
camentos que non cu-
ran; La salud, un dere-
cho, no un privilegio e
Los amos del mundo. In-
formación completa e
inscricións en www.po-
bremundorico.org.♦

Pobre mundo ricoPobre mundo rico

FaltriqueiraFaltriqueira
As pandereteiras tocan este xoves 11 na
SalaSon de CANGAS; o venres 12 estarán
no pub Clan de XINZO DA LIMIA.♦

DeshechosDeshechos
Os sons máis persoais do rock, o reggae e
o ska e as letras afiadas e combativas che-
gan o vindeiro sábado 20 á Iguana Club
de VIGO, onde esta banda presenta o seu
segundo traballo Dos y medio. O domin-
go 21 estará no Aturuxo de BUEU.♦

FilharmoníaFilharmonía
A Real Filharmonía de
Galicia interpreta, o
vindeiro xoves 18 ás
20h30, pezas de I. Stra-
vinsky, K. Weill e A.
Honegger no teatro Co-
lón da CORUÑA, baixo a
batuta de Josep Caba-
llé e con Ilya Gringolts
ao violín. O venres 19
poderemos escoitala ás
21h no Auditorio de
Galiza de SANTIAGO.♦

O Quinteto
de Metais

Sta. Cecilia
toca no

BARCO o
mércores 17.

Os óleos de
Migueanxo
Prado para
a película
De Profundis
están
expostos no
Aquarium
Finisterrae da
CORUÑA.



■ MÚSICA

OPINIÓN
Este xoves 11 actúan na ga-
la de premios que se cele-
bra no teatro Colón Os
Cempés e Nordestin@s.

■ TEATRO

DENISE CHALEM
Do venres 19 ao domingo 21
ás 20h30, Teatro del Duen-
de estrea no Rosalía de Cas-
tro a obra Dile a mi hija que
me fui de viaje, nunha ver-
sión de Lourdes Ortiz, pre-
miada co Molière 2005.

FerrFerrolol
■ CINEMA

UN LUGAR EN EL MUNDO
A fita do arxentino Adolfo
Aristarain proxéctase no
Ateneo o martes 16 ás 19h.

■ EXPOSICIÓNS

O ITINERARIO
NO TRAZO
A mostra Debuxo e ilustra-
ción en Luís Seoane perma-
necerá na Fundación Caixa
Galicia até o 6 de xaneiro.

MANUEL PATINHA
Os olhos abertos é como titu-
la esta mostra que podemos
contemplar na galería Sarga-
delos até o 30 de outubro.

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

■ MÚSICA

SEVIGNY
Lucia Rolle despídese de
Galiza antes de levar a súa
música e voz por outras la-
titudes do Estado e adicarse
á composición do seu se-
gundo disco. Este sábado
13 poderemos escoitala no
C.C. Torrente Ballester.

O GrO Groveove
■ MÚSICA

FESTA DO MARISCO
Este xoves 11 podemos es-
coitar ás 22h en directo a
Os Carunchos; o venres
12 toca ás 21h30 o grupo
tradicional Treixadura co
seu Orfeón; e o domingo
14 teremos ás 13h ao grupo
Vai de Roda.

LáncaraLáncara
■ ACTOS

FACER PAÍS
Para celebrar á concesión do
IV Premio Ramón Piñeiro
López a A Nosa Terra, a
A.C. Val de Láncara organi-
za un xantar de honra que se
celebra o sábado 13 na anti-
ga Casa Consistorial, no
que falarán o xornalista Pa-
co Arrizado Yáñez, o Vice-
presidente do Consello da
Cultura Galega Xosé Ló-
pez García, o Presidente do
Consello de Administración
d´A Nosa Terra Miguel Ba-
rros Puentes, o director do
xornal Afonso Eiré López,
o escritor Xosé Neira Vilas
e outros persoeiros.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

XII MARATÓN
FOTOGRÁFICA
Os traballos presentados a
este certame expóñense na
Facultade de Ciencias.

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
Fundación Caixa Galicia
acolle o traballo de fotó-
grafos recoñecidos a nivel
internacional. Até o 6 de
xaneiro do 2008 podemos
ollar De Esguello, de Syl-
via 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.

■ MÚSICA

SAN FROILÁN
Dentro do programa das
festas temos este xoves 11
ás 20h30 o concerto de Ar-
mando Manzanero na
Praza de Santa María, e o
dos cubanos Orishas ás

22h30 na Praza nova Ra-
món Ferreiro; o venres 12
poderemos escoitar ás 20h
a Mercedes Peón na de
Santa María e ás 22h30 aos
mexicanos Los Tigres del
norte na nova de Ramón
Ferreiro.

■ TEATRO

GALICREQUES
Na Praza Anxo Fernández
Viktor Antonov presenta
este xoves 11 ás 18h Cir-
cus on Strings. No mesmo
lugar temos o venres 12 ás
12h Dança comigo, de Te-
atrinho.

MondarizMondariz
BalnearioBalneario
■ MÚSICA

MB
O Festival de Jazz de Ou-
tono que se celebra no Ho-
tel Balneario presenta este
venres 12 ás 21h30 e con
entrada de balde ao Ro-
berto Somoza Trío; o sá-
bado 13 á mesma hora es-
coitaremos en directo ao
Kin García Trío e ao MB
Jazz Group.

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.

NigránNigrán
■ EXPOSICIÓNS

ONTE E HOXE
Podemos ollar a mostra A
vida xunto ao mar, sobre a
evolución da pesca no Val
Miñor, até o domingo 21 no
Centro Antena.

OrOrtigueiratigueira
■ EXPOSICIÓNS

VIVINDO COS VOLCÁNS
Até o domingo 21 pódese
visitar esta mostra didáctica
na Sala de Exposicións
(Praza de Isabel II).

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

MOMOITIO LARRINAGA
O pintor mostra obra na gale-
ría Visol 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
Na Aula da Natureza en Oi-
ra até o xoves 18.

■ TEATRO

ARTE
Fulano, Mengano e Citano
actúa este xoves 11 ás 20h30
no Auditorio Municipal.

Pobra doPobra do
CaramiñalCaramiñal
■ ACTOS

VALLE-INCLÁN
Nas IX Xornadas de Home-
naxe ao escritor temos, este
xoves 11 ás 20h30 no audi-
torio do Museo Valle-Inclán,
o espectáculo poético musi-
cal Chaves Líricas co grupo
Ouriol, recitado a cargo de
Eva Veiga e música de Ber-
nardo Martínez e Fito
Ares; o sábado 13 á mesma
hora farase unha lectura pú-
blica do Epistolario do es-
critor con Manuel Azaña,
no que interveñen Ana
Blanco e Anxo Quintela, á
que seguirá ás 21h a repre-
sentación de O Valle Repu-
blicano, de Roberto Leal e
Rebeca Montero.

■ 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.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

REQUIEM FOR A DREAM
A película de Darren Aro-
nofsky proxéctase este xo-
ves 11 no teatro Principal
ás 20h e 22h15.

■ EXPOSICIÓNS

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

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

SanxenxoSanxenxo
■ TEATRO

ZARDIGOT
Espello Cóncavo represen-
ta esta obra o sábado 13 ás
21h30 no pazo Emilia Par-
do Bazán.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

XOIAS FRANCESAS
O luns 15 proxéctase neste
ciclo Os catrocentos golpes
(1959), de François Truf-
faut, ás 20h15 na Funda-
ción Caixa Galicia. O xo-
ves 18 poderemos ollar As
diabólicas (1955), de Hen-
ri-Georges Clouzot.
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Teatro do Noroeste representa unha adaptación da obra de William
Shakespeare este xoves 11 e venres 12 ás 20h30 no teatro Rosalía de
Castro da CORUÑA; o mércores 17 terémola ás 20h30 no Principal de
PONTEVEDRA. Dirixida por Eduardo Alonso está interpretada por Luma
Gómez, Aitor Rei, Xacobo Bugarín, Fernando González, Vitoria Pé-
rez Varela, Fernando Tato, Cristian Escuredo, Omar Rabuñal, Ante-
la Cid, Sara Casasnova e Alexandro Carro. ♦

MóvilMóvil
María Barranco, Marina San José, Nuria González e Raul Prieto
protagonizan esta comedia de Sergi Belbel, dirixida por Miguel Narros,
que poderemos ollar este xoves 11 no Auditorio Municipal de VILAGAR-
CÍA; o sábado 13 represéntase no Auditorio Municipal de OURENSE.♦

Romeo e XulietaRomeo e Xulieta

No Festival Internacional de CAR-
BALLO temos o sábado 13 ás 21h no
Pazo da Cultura a estrea en Galiza
da obra Bebé, dos valencianos La
Pavana Companya; o domingo 14
Teatro do Atlántico representa A
bombilla máxica, de Woody Allen.
O vindeiro venres 19 poderemos
ollar os bascos Ur Teatro con El
chico de la última fila; e o sábado

20 á compañía madrileña Sexpeare
con For sale. Ademais como activi-
dade complementaria este xoves 11
e venres 12 entre ás 21 e 1h haberá
en diversos pubs, cafetarías e tascas
A RÚA DOS CONTOS, na que actúan
Rober Bodegas, Mariclown, Ave-
lino González, Ruso Negro, Cou,
Cándido Pazó e Borja Fernán-
dez, entre outros.♦

Outono de Outono de TTeatreatroo
O festival de curtas de COMPOS-
TELA comeza o martes 16 ás
18h30 no teatro Principal, co
programa de Internacional I e o
de Videocreación; o mércores
17 desde ás 16h30 teremos os
Internacional III e IV e o pro-
grama Videocración II; o vin-
deiro xoves 18 desde a mesma
hora poderemos ollar Interna-

cional VI e ás 22h30 o programa
Galego; e o venres 19 ás 22h na
sala NASA, dentro de Extensión
Curtocircuíto, haberá vídeos
musicais co VDJ OFF. Compos-
tela Curtocircuíto ten catro cate-
gorías: ficción, animación, vide-
ocreación e documental. O con-
curso de micromovies Anacos
son de tema libre e teñen unha

duración máxima de 30’’, valo-
rándose, sobre todo, o enxeño e a
creatividade. O obxectivo do
concurso de guións Compostela
Plató é a produción do guión ga-
ñador e a súa distribución nunha
ampla rede de festivais nacionais
e internacionais, estreándose na
Gala de entrega de premios, que
clausurará o festival o 20 de Ou-

tubro. O Mercado desta IV edi-
ción vai do xoves 18 ao sábado
20 no corazón do casco histórico,
e é unha cita de enorme atractivo
para compradores, distribuido-
res, programadores e outros pro-
fesionais ao poder visionar todas
as produccións inscritas, ade-
mais de descubrir as últimas no-
vidades do sector.♦

CurCurtocirtocircuítocuíto

O Circo Acrobático Nacional de Bei-
jing chega con este magnífico e sor-
prendente espectáculo ao C.S. Caixa-
nova de PONTEVEDRA o mércores 17 ás
21h; o xoves 18 poderemos ollalo no
Auditorio Municipal de OURENSE.♦

DreamsDreams

Porgy & BessPorgy & Bess
O New York Harlem Theatre e a Sin-
fónica de Navarra presentan, o venres
19 ás 21h no C.S. Caixanova de PONTE-
VEDRA, esta ópera en tres actos con mú-
sica de George Gershwin e libreto de
Du Bose Heyward e Ira Gershwin, par-
tindo do drama escrito polo casal Du Bo-
se e Dorothy Heyward. O sábado 20 es-
tarán ás 20h30 no C.C. Caixanova de VI-
GO; e o domingo 21 á mesma hora no
Palacio da Ópera da CORUÑA.♦

O director
deste

semanario,
Afonso Eiré,

recolle o
premio
Ramón

Piñeiro o
sábado 13

en LÁNCARA

A fotógrafa
Silvia Plachy
mostra a
súa obra na
Fundación
Caixa
Galicia
de LUGO.

Siro ten
dúas
mostras.
Unha
na POBRA,
sobre
Valle-Inclán;
e outra en
LUGO, sobre
Picasso,
da que
ollamos un
exemplo
á esquerda.



■ EXPOSICIÓNS 

AXENCIA MAGNUM
A mostra de fotografía
North South East West, so-
bre o cambio climático, re-
alizada por dez fotógrafos
da axencia Magnum e en-
cargada pola Axencia Cul-
tural do British Council
permanece instalada no
Parlamento de Galiza até o
11 de decembro. Unha dú-
cea de impactos provoca-
dos polo home na natureza.

SRI PADA
Pasos de peregrino, pega-
da de deuses chámase esta
mostra fotográfica de Jes-
sica Agulló que podemos
coñecer no Museu das Pe-
regrinacións 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 denta-
das, pegadas... cunha gama
cromática ampla na que des-
taca o vermello e o preto,
aplicando a pintura en gro-
sas capas. Na galería SCQ.

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

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

FUNDACIÓN GRANELL
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 xoves 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.

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
areas, presentando un re-
sultado final de grande ho-
moxeneidade. Na galería
Sol & Bartolomé (San
Francisco 30) até o xoves
18 de outubro.

■ MÚSICA

MILLADOIRO
A veterana banda toca este
xoves 11 no Auditorio de
Galiza.

BANDA DE NASH
Podemos escoitala este xo-
ves 11 a partir das 22h na
sala NASA, na festa de cele-
bración dos 20 anos da li-
braría Komic.

SANTIAGO AUSERÓN
O músico español actúa,
acompañado pola Origi-
nal Jazz Orquestra Ta-
ller de Músics, nunha no-
va edición do ciclo Sons
da Diversidade, o sábado
20 ás 21h no Auditorio de
Galiza.

MOTOR PERKINS
A banda de folc-punk de
Lalín toca na NASA o sábado
13 ás 22h na festa Estrela
Vermelha futebol Clube,
xunto con Royalties e Últi-
ma Sacudida.

■ TEATRO

NOITE DE REIS
O Salón Teatro acolle a es-
trea do último traballo do
CDG, baseado na obra de
William Shakespeare e di-
rixido por Quico Cadaval,
que podemos ollar os ven-
res 12 e 19 e os sábados 13
e 20 ás 20h30, e os domin-
gos 14 e 21 ás 18h.

PAN
Volta e Dalle representa es-
ta peza de X.H. Rivadulla
o sábado 13 e domingo 14
ás 21h no Principal.

DESDE LO INVISIBLE
Na sala NASA temos o mér-
cores 17 e xoves 18 ás 22h
á compañía La Quintana
con esta obra.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL UHÍA
Xunto con Xulio Rodrí-
guez presenta unha retros-
pectiva das súas obras até
o mércores 31 na Área Pa-
norámica.

■ TEATRO

BOLBORETA
O vindeiro venres 19 ás oi-
to da noite a compañía
Trompicallo presenta na
Área Panorámica esta pro-
posta innovadora de moni-
creques de mesa con esce-
nografía móbil e música
en directo.

VVigoigo
■ ACTOS

MEMORIA HISTÓRICA
EN VALADARES
Charla-coloquio no audito-
rio do Pedregal en VALA-
DARES este venres 12 a par-
tir das 19h30, cun recitado
de poesía do 1936 e a ac-
tuación de Leo Arreme-
caghona.

PURO ARTE
A II edición desta feira de
arte converte o IFEVI, do
xoves 18 ao luns 22, nun
referente internacional da
creación contemporánea,
con 53 galerías e obras de
artistas de gran relevancia
como Picasso, Dalí, Miró,
Manolo Valdés, Barceló,
Feito, Caruncho, Tapies,
Mitoraj, Lamazares ou
Leiro, entre outros.

■ CINEMA

MEDIO AMBIENTE
O C.S. Caixanova acolle
este ciclo no que podemos
ollar Génesis o sábado 13
ás 20h30. As entradas ad-
quírense en Naturnova (Ve-
lázquez Moreno 20).

FILMANDO O TEMPO
En colaboración co MAR-
CO o Cineclube Lumière
presenta este ciclo no que
se proxecta o luns 15 ás
20h30 na Casa do Concello
a fita Septiembres (2006),
de Carles Bosh.

AS ENCROBAS
Dentro do ciclo Galiza e o
Medio Ambiente –que orga-
niza a A.V. de Teis– pode-
mos ollar o vindeiro venres
19 ás 20h no Centro Cívico
do barrio o documental A
ceo aberto, dirixido por
Xosé Bocixa, que parti-
cipará nun coloquio poste-
rior á proxección.

■ EXPOSICIÓNS

CAMPUS
UNIVERSITARIO
Podemos ollar esta mostra
sobre o proxecto arquitec-
tónico do CUVI na Casa
das Artes.

FOTÓGRAFOS DA
NATUREZA
As obras do prestixioso
Wildlife Photographer of
the year, recoñecido como

I PREMIO
X.H. RODRÍGUEZ PEÑA
A Fundación Galiza Sempre promove
este premio ao que poderán optar as
obras ou traballos de rehabilitación,
restauración e recuperación do patri-
monio construído, realizados en Galiza
e que foran totalmente rematados nos
dous anos naturais anteriores a aquel no
que se realiza a convocatoria. O xurado
haberá de valorar as obras pola súa ca-
pacidade de se converter nun referente
para a arquitectura do noso país ao
manter a harmonía entre a obra cons-
truída e o territorio, desde o respecto no
uso dos materiais e as tipoloxías, consi-
derando a renovación da posta en obra
dos materiais e sistemas tradicionais;
tendo en conta os novos parámetros
económicos da construción actual; di-
fundindo os valores culturais, patrimo-
niais e da identidade galega; acadando
o necesario equilibrio entre tradición e
modernidade, facendo énfase na con-
servación do patrimonio herdado sen
fosilízalo, dándolle vida e novo uso;
contribuíndo ao fomento da calidade
dos espazos onde se desenvolve a vida
dos moradores; e dando exemplo de
adecuación ás condicións bioclimáticas
e ambientais do lugar. Os traballos en-
viaranse, antes do 31 de outubro, á

Fundación Galiza Sempre (Avda. Ro-
dríguez de Viguri 16, baixo, 15702
SANTIAGO DE COMPOSTELA). Máis in-
formación en www.galizasempre.org.

BOCA DA RÍA
A Sociedade Artística Ferrolana organi-
za este certame de narracións curtas que
ten como tema obrigado os relatos do
mar, preferentemente sobre Ferrol e a
súa ría e todo o que a encerra e concer-
ne (portos, pesca, industria, navegación,
tradicións, lendas, naufraxios, etc.). Po-
derá presentarse un só traballo por autor,
escrito en galego ou castelán, cun máxi-
mo de tres folios, mecanografado ou es-
crito a computador, nunha soa copia asi-
nada, que se enviará nun sobre xunto
con copia do D.N.I. do autor á Socieda-
de Artística Ferrolana, apdo. 339, 15480
de FERROL, antes do 31 de outubro.

BANDA DESEÑADA
A Biblioteca Pública Central de VIGO
acolle un Obradoiro de debuxo para
maiores de 10 anos que vai ser imparti-
do por Jesús Cela os sábados de 12 a
13h30. No mesmo lugar tamén temos
un obradoiro de 28 horas de Inglés de
supervivencia, os xoves de 17h30 a
19h30, e tamén se reúnen o Clube de
lectura para adultos, os martes de

17h30 a 18h30, o Clube de lectura en
portugués, os luns de 19 a 20h, e o Clu-
be de lectura en inglés (nivel medio),
os xoves de 19h30 a 20h30. Máis infor-
mación en www.rbgalicia.org/vigo.

INVESTIGACIÓN E CONSUMO
O Instituto Galego de Consumo orga-
niza este concurso para as teses de
doutoramento e traballos de investiga-
ción que teñan como obxecto a defen-
sa, protección, educación e informa-
ción das persoas consumidoras ou tra-
ballos realizados sobre a seguridade
dos produtos alimentarios e indus-
triais, e a seguridade dos servizos des-
de o punto do consumidor final, valo-
rándose especialmente o seu carácter
innovador e os traballos de campo rea-
lizados ou dirixidos aos consumidores
galegos. Poderán concorrer as persoas
que lesen e defendesen as súas teses
nalgunha das universidades galegas,
durante os anos 2005, 2006 ou 2007 ou
que desenvolvesen traballos ou estu-
dos de investigación no noso país, fi-
nalizados no citado período, realizados
en organismos públicos, incluídas as
universidades, redactados en galego ou
castelán, agás as teses de doutoramen-
to europeas que tamén serán acepta-
das. Os traballos que se presenten en

cada categoría deberán ir acompaña-
dos da solicitude oficial, currículo, cer-
tificación académica relativa á data de
presentación e cualificación da tese ou
certificación asinada polo director do
traballo de investigación, relativa ás
datas de comezo e remate deste, na que
tamén conste a valoración da metodo-
loxía empregada e o grao de innova-
ción dos resultados obtidos, dúas co-
pias do traballo, unha impresa e outra
dixital, resumo dunha extensión máxi-
ma de 10 folios e unha breve xustifica-
ción de non máis de 5 páxinas sobre a
achega novidosa do tema e sobre o in-
terese para Galiza, en lingua galega.
Os traballos faranse chegar aos servi-
zos centrais ou provinciais do Instituto
Galego de Consumo antes do 5 de no-
vembro de 2007. Outorgarase un pri-
meiro premio de 3.000 euros e dous
accésits de 1.000 euros para cada unha
das modalidades. Máis información no
DOG do xoves 13 de setembro.

TIC TAC
O MARCO de VIGO desenvolve, a
partir da exposición Tempo ao Tempo,
un obradoiro –do 22 a 26 de outubro–
impartido polo artista arxentino David
Lamelas. Información completa en
www.marcovigo.org.♦
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CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Convócanse axudas ao alumnado
que inicie durante o curso 2007-
2008 ensinanzas de formación
profesional de grao medio en fa-
milias profesionais non vocacio-
nais demandadas polo mercado la-

boral. A contía das axudas indivi-
duais será única e poderá ascender
até un máximo de 450 euros por
persoa beneficiaria. O alumnado
que reúna os requisitos deberá
presentar no centro no que vai re-
alizar os estudos a solicitude antes
do 26 de outubro de 2007. A orde
completa está recollida no DOG
de 25 de setembro de 2007.♦

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

No
Parlamento

de Galiza
continúa
a mostra

fotográfica
sobre o
cambio

climático
da axencia

Magnum.

Home
of the brave
(2003), de
Lisa Ruyter
Acrílico
sobre lenzo
que forma
parte da
mostra
Cuestión
xeracional
no CGAC de
SANTIAGO.



o máis importante do mun-
do e organizado pola BBC
Wildlife Magazine e o Mu-
seo de Historia Natural de
London, pódense admirar
na sala III do C.S. Caixano-
va até o 4 de novembro.

TEMPO AO TEMPO
Para celebrar o seu 5º ani-
versario o MARCO produce
esta mostra que se inaugura
o vindeiro venres 19, e na
que se presentan as visións
ou interpretacións do tempo
na obra de 34 artistas, a tra-
vés dunha ampla diversida-
de de expresións, rexistros,
linguaxes e orixes.

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.

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.

■ MÚSICA

JOSELE SANTIAGO
O ex membro de Los Ene-
migos está cun concerto
acústico este xoves 11 na
Fábrica de Chocolate. O
venres 12 teremos no mes-
mo local ás bandas Yer
Soul e Cool Train; o sába-
do 13 tocan os británicos
Euros Childs xunto con
Circular; o mércores 17
hai un concerto folc; e o
vindeiro xoves 18 podere-
mos escoitar a Día de furia
e Moksha.

HOMENAXE
AO GAITEIRO
Pepo Suevos presenta, es-
te sábado 13 ás 19h30, o
acto que se vai celebrar no
C.C. Caixanova e no que
participan Anacos de Bu-
xo, a agrupación folclórica
Trompos aos pés e Quem-
pallou. Os convites poden
retirarse no Centro Recrea-
tivo Asociativo e Cultural
de Coruxo.

MARCO SONORO
Este ciclo de concertos
clausúrase o venres 12 ás
20h coas actuacións de Du-
rán Vázquez, Cecilia
Blanco e Estela Balleste-
ros, Manuela Barile e Rui
Costa e Madamme Cell.

FRONTKICK
A banda alemá actúa este
xoves 11 na Iguana Club
xunto cos norteamericanos
Far from finished. Na
mesma sala poderemos es-
coitar o venres 12 a Red
Soul Community e Tran-
silvanians; o sábado 13 a
Los sentíos e Robin de los
estercoleros; e o vindeiro
venres 19 a Elodio y los se-
res queridos.

TONY MACALPINE
O virtuoso guitarrista toca
o vindeiro xoves 18 ás
21h30 na Sala Ah!, acom-
pañado polo baixista Billy
Sehan e o bateríaVirgil
Donati. As entradas poden
adquirirse anticipadamente
por 22 euros en Tick Tack
Ticket (FNAC, Carrefour e
Tendas Tipo), e no teléfono
902 150 025, ou por 25 na
billeteira.

■ TEATRO

NO INTRE 1800
Pisando Ovos actúa o ven-
res 12 e sábado 13 ás 22h e
o domingo 14 ás 21h no
Ensalle.

ISADORA DUNCAN
O teatro Arte Livre acolle
este venres 12 e sábado 13
ás 21h30 e o domingo 14 ás
20h30 (e desde o vindeiro
venres 19 ao domingo 21) a
representación da peza A
revolución da danza, sobre
a vida turbulenta desta bai-
larina norteamericana. A
entrada ten un prezo único
de 10 euros.

ACHÁDEGO
A compañía amadora lu-
cense representa O libro
de ler e desler este sábado
13 no auditorio do centro

sociocultural O Pedregal
de VALADARES ás 20h30,
dentro do ciclo de teatro
afeizoado que se vén cele-
brando.

PARA OS PEQUENOS
As crianzas –dos 18 meses
aos 3 anos– poderán gozar o
vindeiro xoves 18 ás 18h30
na Biblioteca Pública Muni-
cipal coa representación da
peza de títeres Menuda Ca-
rapuchiña Vermella.

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.♦

ANO DA MEMORIA
www.anodamemoria.com

Páxina electrónica da Consellaría de Cul-
tura dedicada ao Ano da memoria. Contén
información xeral, noticias, galerías de
imaxes, recortes de prensa, histórico de
eventos, contactos con asociacións e liga-
zóns, ademais de información sobre o Bar-
co da memoria ou a illa de San Simón.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
28

4 
●

A
no

 X
X

X
 ●

D
o 

11
 a

o 
17

 d
e 

ou
tu

br
o 

do
 2

00
7 

■ Arréndase unha casa no Porto do
Cabo (Cedeira) todo o ano non sen-
do nos meses de xullo e agosto. Telf.
676 628 518.

■ Véndese mesa antiga de come-
dor, de castiñeiro. Telf. 676 628 518.

■ 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, amoblado, lumi-

noso, exterior, na zona de Conxo (San-
tiago de Compostela), perto do Cam-
pus Sur e dos Hospitais, zona tranquila e
aparcamento doado, a 15 min do centro.
Prezo razoábel. Telf. 687 581 137.

■ 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.

■ 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 noi-
te. Converte o ordenador nun moder-
no transistor para sentir a música des-
ta 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

A pérfida Albión do Matias Prats falanxista e locutor é agora o masculino Albión do ABC contemporá-
neo. Xa vale todo para españolear / españolear e mesmo o MARCA busca unha letra para o himno da
monarquía herdeira e constitucional. Nostálxicos do xeneral Moscardó que xa non se lembran que o
mítico Telmo Zarraoniandia foi sempre un nacionalista vasco, morreu simpatizante de Herri Batasuna
e foi enterrado con ikurriña e aurresku. Como Iribar, que lle gañou a Rusia.♦

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

O MARCO de VIGO desenvolve,
a partir da exposición Tempo ao
Tempo, desde o 23 de outubro
deste ano até o 15 de febreiro de
2008, un programa de visitas e
obradoiros para escolares, adap-
tados para educación infantil,
primaria e secundaria, que teñen
como obxectivo descubrir, explo-

rar e representar o significado
que o paso do tempo ten na nosa
experiencia persoal, a través das
obras presentes na mostra. Esta
actividade levarase a cabo de
martes a venres de 10 a 14h, pre-
via cita nos teléfonos 986 113
900 / 11.  Información completa
en www.marcovigo.org.♦
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VViana do Casteloiana do Castelo
■ MÚSICA

HOMENAXE A ZECA AFONSO
O teatro Sá Miranda acolle o venres 19 ás 21h30 a ac-
tuación de María Teresa, unha das artistas máis coñeci-
das da música portuguesa na Franza. O sábado 22 ás 22h
teremos no mesmo lugar Um redondo vocábulo, espec-
táculo homenaxe a Zeca Afonso presentado por João
Afonso e o pianista João Lucas.♦

Transporte
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Nº

Nº 1.284
Do 11 ao 17
de outubro
do 2007 Este país sempre foi de

santos, santos respecta-
dos e sanadores, do San

Antoniño ao San Bieito que
quitaba as espullas. O día
28, o Vaticano beatificará
498 mártires da República e

xa foi iniciado o proceso
con outros 2.000. Informes
da Igrexa din que o número
pode chegar a dez mil. Se-
mellan moitos. Aínda que
non seña o caso, podería dar
a impresión de que a canti-

dade devalúa o contido. Boa
parte da sociedade española
pasará a ter un avó ou un tío
beato. Claro que todo isto
pode significar tamén, para-
doxalmente, a democratiza-
ción da santidade.♦
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Vítimas
da Vitoria
MANUEL CIDRÁS

Oacordo para des-
bloquear a Lei da
Memoria Históri-

ca afonda no abismo entre
o PP e o resto das forzas
parlamentarias. Todos sa-
bemos que é pouco menos
ca imposíbel que os popu-
lares se sumen ao consen-
so na tramitación da lei,
porque a súa oposición
non é puntual senón fron-
tal á cerna mesma do pro-
xecto. Fieis á súa idea de
confrontación entre unha
España tradicional e outra
reformista que camiña ca-
ra á súa autodestrución, os
do PP proclaman que an-
dar nas cousas da memo-
ria só serve para reabrir
feridas. Non é certo.

Alén de considera-
cións sobre o seu alcance,
a esencia da Lei da Me-
moria está na satisfacción
moral (calquera outra
chega tarde) das vítimas
do golpe do 36 e da dita-
dura franquista. Non de
vítimas nun sentido eté-
reo, esa vaga falacia de
que todos os que viviron o
franquismo foron vítimas
del, senón de vítimas en
propia carne, de centos de
milleiros de homes e mu-
lleres que pagaron coa vi-
da se cadra nas cunetas e
coa liberdade persoal en
campos de concentración
e cárceres o seu compro-
miso coa democracia; que
padeceron condenas ilexí-
timas, exilios, depura-
cións, humillacións, a
perda do traballo e do pa-
trimonio; vítimas en fin
de carne e óso cuxa resti-
tución foi adiada polos
imperativos do pacto da
reforma política. Certo
que tamén houbo vítimas
no bando vencedor, pero
elas foron inmediatamen-
te recoñecidas polo Novo
Estado e mesmo pola
Igrexa Católica que por
milleiros as elevou (e ele-
va. 498 neste mes) á con-
dición de mártires, beatos
e mesmo á santidade.

Se a actual dereita es-
pañola non se recoñece
herdeira do franquismo
debería sorprender a súa
resistencia á restitución
moral das vítimas daquel
réxime, ás que se pretende
confinar no esquecemen-
to. A sorte que o PP lles
reserva contrasta co suce-
so que lles ofrece a outras
vítimas, as do terrorismo.
A estas non ten reparo en
encirralas e instrumentali-
zalas, mediante organiza-
cións afíns, na súa política
de restauración nacional a
ultranza. Daquela, nin to-
das as vítimas son iguais
nin todas merecen o con-
forto e o recoñecemento.
Anda por medio gañar un-
ha guerra: estas son as ví-
timas da Vitoria.♦

Ano XXX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Tras dezaoito anos á fronte da
secretaría xeral do Sindicato
Labrego Galego, Lidia Senra
abandona o seu posto despois
de ver desde a primeira liña
un proceso de reconversión do
campo que se levou por dian-
te milleiros de explotacións.

Abandona a dirección do SLG,
non tirará a toalla?

Nin abandono a dirección nin
tiro a toalla. Só deixo de ser se-
cretaria xeral, mais quedo a dis-
posición da dirección para cal-
quera traballo que me asignen.

Levaba un feixe de anos.
Dezaoito anos desde o con-

greso do 89. Aquel era un pro-
xecto anovador que trataba de
conciliar a tradición das Comi-
sións Labregas e os novos tem-
pos e políticas que afrontába-
mos. Elixíronme a min para o
cargo de máxima responsabilida-
de e durante catro mandados re-
nováronme a súa confianza.

Cambiaron moito as cousas
estes anos?

Moito. Vivimos os anos de
aplicación das políticas agrarias
europeas e da entrada no Merca-
do Común. Foron unhas políticas
que favoreceron a industria agro-
química e a gran distribución de
alimentos, en contra dos labregos
e os intereses da cidadanía.

Referíame a que agora o
SLG ten membros do PP na
súa dirección.

O SLG é un sindicato plural
que non pregunta pola militancia
partidaria. Pode estar calquera
que comparta os seus obxectivos.

Vale! Que máis cambios
houbo?

Houbo unha desaparición
moi forte de explotacións e un
abandono masivo do medio ru-

ral. Continuamos a ter o mesmo
reto: dar a batalla por manter as
explotacións. Iso pasa por ter un-
ha garantía de prezos que cubran
os custes de produción.

Que vai facer agora?
O que fago habitualmente,

participar, xunto co meu compa-
ñeiro, na explotación de horta e
mel que temos.

Entón vacas non ten?
Tivemos algunha vez pero

non nos orientamos ao vacún. De
todos os xeitos, como secretaria
xeral defendo todos os sectores.

Pois o mel vai mal.
Como moitas outras produ-

cións, pasamos momentos de di-
ficultades polos prezos. Agora,
ademais, está o problema da
mortaldade das avellas polo uso

masivo dos pesticidas. En Fran-
cia prohibíronos.

Cantas vacas se precisan
para vivir con dignidade?

Iso depende do prezo. As ex-
plotacións teñen que ter un tama-
ño humano, é dicir, cada explota-
ción debe ter o número de vacas
que as persoas que viven nela
poden atender en oito horas.
Mais os prezos deben cubrir o
custe de produción.

Que hai do famoso millón
de vacas?

Hai tempo que non existe.
E das cen mil explotacións?
Eran as explotacións de leite

que había en 1990. Agora son tre-
ce mil. Mais hai outras: de carne,
de horta, de viñedo... En todos os
casos a diminución foi importante.

Non mellorou ningún sector?
Non, e a xente nova non se

incorpora.
Non me diga que alguén de

menos de trinta anos quere vi-
vir sen vacacións!

Difúndese unha imaxe moi ne-
gativa da actividade agraria. Nou-
tros moitos sectores hai proble-
mas, mais non se fala do mesmo
xeito. Así, como vai haber incor-
poracións ao agro? De todos os
xeitos, se os prezos cobren o custe
de produción, pode haber vaca-
cións. Ademais está a posibilidade
do asociacionismo para alternarse
nas vacacións ou que a Adminis-
tración potencie o traballo de subs-
titución para que persoas formadas
podan relevar temporalmente os
que están na actividade agraria.♦

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

Lidia Senra
‘Pódese vivir do campo e ter vacacións’

A . G . N .




