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X. TAB O ADA

MÁIS DE DEZ MIL GALEGOS RECIBIRÁN DESDE O ANO
que vén unha paga mensual de 500 euros e  tamén serán da-
dos de alta na Seguridade Social con cargo aos fondos públi-
cos, por ser coidadores habituais de persoas dependentes.
Non só se palía deste xeito unha inxustiza social, xa que es-
tas persoas non eran consideradas traballadoras, impedíndo-
lle a súa abnegada tarefa outros ingresos, senón que a Xunta
asume como obriga da Administración á atención aos disca-
pacitados, aos maiores e tamén anos nenos, deixando así de
recaer na familia e nos achegados esta tarefa. Dáse así un pa-
so importante cara á creación do sistema galego do benestar,
pois estes avances non só recoñecen dereitos, senón que se
pon en marcha unha rede pública para que os galegos poidan
exercelos na práctica, superando a mera declaración de in-
tencións dos lexisladores. Ao mesmo tempo, apóstase por
non desarraigar as persoas do seu contorno e por fixar a pobo-
ación nas súas localidades coa creación de postos de traballo,
beneficiando así, indirectamente, o conxunto da sociedade.♦

Entrevista con
Miguel Conde,
creador
do anuncio
‘Vivamos
como galegos’

(Páx. 15)

Unha mina do Courel provoca a recollida de 20.000 sinaturas en contra
pero é defendida polos veciños da zona

Canteira si ou non

Chicoria e boroa,
alimentos
de moda

(Páx. 16)

Canteira si ou non

Unha mina do Courel provoca a recollida de 20.000 sinaturas en contra
pero é defendida polos veciños da zona



“Os turistas e os ecoloxistas que-
ren que andemos con taparra-
bos!”, protesta un veciño de Fol-
goso de Courel cando lle mencio-
nan a polémica en torno á única
canteira que funciona na actuali-
dade nese concello. El non é em-
pregado da mina, o salario chéga-
lle da Consellaría de Medio Rural,
na que é funcionario, de forma
que non o poden acusar de falar
condicionado por ninguén. Como
el, case todos os veciños da vila
repiten a mesma idea: “a canteira
é a nosa principal fonte de ingre-
sos, dá cen postos de traballo”.

“Onde están eses cen postos
de traballo?”, pregunta Xosé An-
tonio, o propietario da Casa da Ai-
ra, un estabelecemento de turismo
rural na aldea de Froxán, nun en-
clave definido pola Xunta como
Ben de Interese Cultural. Xosé
Antonio non nega que a canteira
xere cen postos de traballo, mais
discute  que sexan para persoas
dese concello. “Dubido que máis
de corenta vivan en Folgoso, o
resto veñen de fóra”, asegura.

Do número de persoas que
viven directamente en Folgoso
da canteira non hai acordo. O al-
calde, o socialista Xosé López
Fontal, admite que non sabe can-
tos dos traballadores están cen-
sados no concello, mais dá a súa
propia estimación: “penso que
roldan o 60%”, indica.

En realidade, prodúcese un
conflito de intereses entre a vella
economía da canteira e un sector
que ve no aproveitamento da ri-
queza natural e cultural da serra
posibilidades de crear un medio
de vida de maior calidade para
os veciños. Vivir é o obxectivo
de todos, mais uns desconfían da
alternativa dos outros. Tanto é

así, que un sindicalista da CIG
que traballa na canteira afirma
con rexouba: “a
min, se me dan un
taparrabos e me
pagan como deus
manda, acepto”.

“Non estou en
contra de que pe-
chen a canteira,
mais nese caso
que nos dean tra-
ballo”, di Manue-
la Calviño, unha
ex traballadora da
explotación que
abandonou a acti-
vidade despois dun accidente la-
boral. “Foi algo excepcional, non
acontece a miúdo”, matiza. “Que
alternativa teñen á canteira?”
pregunta Manuela. “O marrón

glaçé?, como di Orlando”, inqui-
re a continuación. Refírese a Or-

lando Álvarez,
integrante da or-
ganización ecolo-
xista SOS Courel.

SOS Courel
esperta animosi-
dade entre parte
dos veciños de
Folgoso. “Eses es-
tán en Lugo cos
seus postos de tra-
ballo...”, di des-
pectivamente o
funcionario de
Medio Rural.

SOS Courel reclama que todo o
concello forme parte do Parque
Natural do Courel. “Iso implicaría
o peche da canteira”, admite Or-
lando Álvarez, que tamén asegura

que “hai alternativas”. As outras
opcións que caben están incluídas
nun estudo elaborado por SOS
Courel no que se estima que po-
derían crearse 280 postos de tra-
ballo directos e indirectos relacio-
nados coa explotación sostíbel da
serra. Mais as cifras que dá esta
organización son tan discutíbeis
ou máis que as do número de em-
pregados da canteira que viven en
Folgoso. Por outra banda, calque-
ra estratexia de desenvolvemento
debería implicar os habitantes da
comarca para que creasen empre-
sas ligadas ao turismo.

Necesidade ou comodidade?

“O que acontece é que a xente ás
veces é un pouco cómoda, pero
ten dereito a selo, aínda que ta-

mén hai iniciativas locais que es-
tán a funcionar”, explica o alcal-
de de Folgoso. A cuestión, para a
rexedor, é que “non se lle pode
dar a volta a tortilla dun día para
outro; estou convencido que no
futuro o turismo e os recursos na-
turais e culturais do Courel serán
unha base económica importante,
mais todo ten o seu tempo”.

O punto de vista dalgúns hos-
taleiros non é o mesmo. Xosé
Antonio, propietario da Casa da
Aira, unha das doce casas de tu-
rismo rural de Folgoso, conside-
ra que a administración pon de-
masiadas eivas a súa actividade,
cando debería impulsala. “Pre-
sentei unha solicitude para poñer
comidas no miña casa e cansei
de ir dun lado para outro; mareá-
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Os veciños de Folgoso do Courel contra o peche dunha mina
porque non hai outra alternativa económica no concello

‘Se nos quitan a canteira
teremos que ir con taparrabos’

H. VIXANDE

A legalización da Concesión de Explotación da canteira de lousa da Campa, no concello de Folgoso de Courel, está
a provocar unha polémica que enfronta veciños e ecoloxistas. A maioría dos cidadáns do Courel defende unha mina
que funcionou de forma irregular durante 28 anos, pero que constitúe a principal vía de ingresos deste municipio.
Existen posicións en contra da canteira. Dáse no caso dalgúns hostaleiros que ven no turismo unha alternativa in-
compatíbel coa minería e os ecoloxistas, que reclaman a conservación dun dos espazos naturais máis ricos do país.

‘Aquí máis que

un Parque Natural,

queren facer

un parque infantil’,

XOSÉ ANTONIO,

hostaleiro.



ronme tanto que finalmente re-
nunciei”, asegura.

O alcalde Xosé López Fontal
nega esta situación e indica que o
concello o que fai “é aplicar a lei
a todos por igual”. “Entón por que
a canteira estivo aberta 28 anos
sen licenza e con nós son tan se-
veros?”, pregunta Xosé Antonio.
“O da canteira era un problema
herdado, cando cheguei a alcaldía
en 1999 atopeime un expediente
agachado nun caixón. Eu abrín un
auténtico expediente contra a mi-
na”, explica. Con todo, a actua-
ción do concello para esixirlle a
canteira o cumprimento da legali-
dade non implicou a execución de
ningunha sanción en oito anos.

As decisións da administra-
ción non sempre topan coa com-
prensión dos administrados. A se-
veridade do concello non é o úni-
co obstáculo que ve o propietario
da Casa da Aira. “Son un retorna-
do e antes de marchar traballei
quince anos nas canteiras; cando
volvín para montar a casa de tu-
rismo rural, a Administración dí-
xome que a miña propiedade es-
taba en zona de Rede Natura e
que tiña unhas axudas e apoios.
Despois, vin que achicaban a Re-
de Natura e que máis que un Par-
que Natural queren facer un par-
que infantil, tamén comprobei
que o turismo rural non só non
lles interesa, senón que lles mo-
lesta. Se me avisan antes, non
monto a miña casa, pero agora
que xa fixen o investimento, non
quero marchar de ningún xeito,
teño dereito a quedar e a que se
cumpra a lei”, di Xosé Antonio.

Conciliación

Unha das posturas máis concilia-
doras que se dan nesta polémica
provén dun empregado da cantei-
ra. Trátase do sindicalista da CIG
que ironizaba sobre os taparrabos.
“Nós, como traballadores, imos
defender os nosos postos sen du-
bidalo; se queren unha alternativa,
que a busquen, non ten por que ser
mala, pero ten que ser real”, indi-
ca, para engadir a continuación:
“posturas como as de SOS Courel
está ben que existan, danos bazas
aos traballadores e axudan a me-
llorar as nosas condicións de vida,
que hoxe son moi superiores ás de
hai vinte anos; mais o empresario
tamén ten que poñer o seu, ás ve-
ces ameaza con marchar do Cou-
rel, pero eu digo, isto non é a
Citröen, non poden levantar a
montaña e levala con eles”.

Para o alcalde, son os veci-
ños de Folgoso quen teñen que

decidir o futuro da canteira. Nis-
to tamén hai acordo xeral. “Será
como nós digamos, non como
digan os de Vigo ou da Coruña”,
di Alberto Gon-
zález en alusión á
campaña de reco-
llida de 21.000 si-
naturas que SOS
Coure l  l evou
adiante para loi-
tar contra esta ex-
plotación. “Non
podemos ceder á
chantaxe dos pos-
tos de traballo”,
resume Orlando
Álvarez, desa or-
ganización ecolo-
xista. “Entón que
queren, meternos
en gaiolas como a
monos?”, pregun-
ta Alberto González, que enga-
de: “porque se hai que pechar a
canteira, alguén terá que pagar,
ou os de Folgoso ou alguén e

non é xusto que paguemos nós,
despois de ternos abandonados
tantos anos”.

“Eu cheguei a dicirlle a un
conselleiro de
Medio Ambiente
de Fraga que re-
matar coa cantei-
ra era ben doado,
chegaba con que
creasen dez cua-
drillas de dez
persoas cada un-
ha, cunha boa re-
muneración e xa
non había que
clausurar a mina,
pecharía soa por
falta de persoal”,
explica o alcalde
socialista. En re-
alidade, como el
pensan moitos

veciños, eses mesmos que coida-
ron o Courel e que o manteñen
nas condicións nas que está. Esta
serra é unha alfaia natural, cultu-
ral e etnográfica que ninguén
discute. “A canteira é unha man-
cha que non lle gusta a ninguén,
pero non hai de momento outra
alternativa, se queren pagar por
esa alternativa, que o fagan, pero
que sexan outras administra-
cións, porque nós temos un pre-
suposto anual de 700.000 euros
que dá para pagar a nómina dos
funcionarios e pouco máis”.

“A administración pode asu-
mir eses gastos e impulsar inicia-
tivas para xerar máis emprego,
só é unha decisión que ten que
tomar e coidamos que esas
21.000 sinaturas poden axudar”,
sostén o membro de SOS Courel,
que vén a admitir que o futuro da
comarca non pode implicar cus-
tes para a cidadanía do Courel.♦
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Vén da páxina anterior

Orlando Álvarez, de SOS Courel.

Desde 1994 os planos Leader II e
Leader + da Unión Europea sig-
nificaron o investimento de 17
millóns de euros en sete conce-
llos limítrofes. Estes cartos eran
de procedencia pública e privada
nunha porcentaxe de aproxima-
damente o 50% cada parte, aínda
que hai que restar máis de dous
millóns de euros en gastos admi-
nistrativos. AAsociación Río Lor
foi a encargada de xestionar e
aprobar os proxectos de desen-
volvemento europeo.

O xerente da Asociación Río

Lor, Martín Alem-
parte, explica que
a pesar de que 15
millóns de euros
de investimento
real poden repre-
sentar unha canti-
dade o suficiente-
mente elevada co-
mo para impulsar
definitivamente a
comarca, “en rea-
lidade, supoñen 120.000 euros por
concello e ano e hai que ter en con-
ta que o que menos presuposto ten,

xestiona 600.000
euros anuais”.

Río Lor é un-
ha entidade que
proclama a súa
intención de pro-
mover o desen-
volvemento sostí-
bel do Courel.
Neste sentido, a
súa actuación en
teoría significa un

estímulo para dotar a comarca
dun programa que resulte alter-
nativo á minería da lousa. Con

todo, a Asociación Galega de Pi-
zarristas figura entre os socios da
organización.

A contradición aparente en-
tre a promoción do desenvolve-
mento sostíbel e a presenza dos
empresarios da lousa é algo que
subliña a organización ecoloxis-
ta SOS Courel para pór en cues-
tión a capacidade de Río Lor pa-
ra impulsar alternativas viábeis
na comarca, máis aló da insu-
ficiencia financeira dos recursos
que chegan a través dos planos
Leader II e Leader +. A resposta

da Asociación Río Lor a SOS
Courel foi lembrarlle que eles ta-
mén poden incorporarse á aso-
ciación e intervir nas súas deci-
sións. Aínda que SOS Courel
proclamou a súa intención de
formar parte da entidade, non
presentou a documentación ne-
cesaria. “Nunca desde que entrei
eu en 2002 houbo ningunha soli-
citude formal a pesar de que, co-
mo toda asociación, Río Lor está
por lei aberta a incorporacións”,
explicou o xerente da entidade,
Martín Alemparte.♦

Os planos Leader implicaron o investimento de 17 millóns

Os cartos europeos

gastados

na comarca foron

de 120.000 euros

por concello e ano.

A canteira da Campa comezou a
escarvarse a finais dos anos se-
tenta mais en 1989 empezou o
seu funcionamento real. Foi nese
momento cando pediu a licenza
municipal. A Lei de Minas de
1974 requiría unha serie de per-
misos ambientais, municipais e
de organismos sectoriais que
non deu conseguido. En conse-
cuencia, houbo, nestes anos, va-
rias ordes de paralización de
Medio Ambiente e da Confede-
ración Hidrográfica do Norte, xa
que entre as irregularidades nas
que incorre a canteira está a in-
vasión dun quilómetro do río
Loruda. En 2002, cando ocupa-
ba 30.6 hectáreas (hoxe rolda as
50), o departamento de Urbanis-
mo da Consellaría de Política
Territorial tamén mandou a súa
paralización. A empresa, perten-
cente á multinacional Cupire Pa-
desa (agora Cupa Group), nunca
atendeu estes requirimentos.

A canteira está localizada
nun Espazo Natural, segundo
proclaman as Normas Subsidia-
rias de Planeamento de Folgoso
e tamén estivo integrada na Re-
de Natura, aínda que posterior-
mente o anterior Goberno gale-
go redefiniu o territorio da Rede
no Courel para deixar fóra esta
canteira e outros espazos.

Asituación irregular da cantei-
ra da Campa cambiou o 21 de xu-
ño de 2007 cando o Goberno gale-
go lle deu unha autorización pre-
via á licenza municipal, co que, o
concello considera que cumpre to-
das as condicións para considerala
legal. “Nesta situación, hai que
darlle licenza, é a lei”, sentenciou

o alcalde de Folgoso, o socialista
Xosé López Fontal.

A minería en Galiza rexistra-
ba unha situación irregular de tal
alcance que a Lei de Protección
do Medio Rural de 2002 introdu-
ciu na disposición transitoria nú-
mero doce unha vía de legaliza-
ción das canteiras, mais non esta-
beleceu unha data límite. Á luz
desta normativa produciuse esta
regularización. Postos en contac-
to coa Consellaría de Medio Am-
biente, este departamento evitou
dar unha explicación sobre todo
o proceso e desviou cara a presi-
dencia da Xunta dar conta do que
acontecera. A presidencia non
explicou os por ques do Goberno
e limitouse a enviar unha nota de
prensa na que se indica que de-
negou outra canteira situada en-
tre Folgoso e Quiroga. Esta reso-
lución pon de manifesto que a
Administración non vai permitir
a proliferación de minas no Cou-
rel mais non explica por que le-
galizou unha canteira que duran-
te 28 funcionou irregularmente.

Respecto á decisión da
Xunta de non permitir esta nova
explotación de lousa no Courel
podería supor un revés para a
Administración polo agravio
comparativo coa mina da Cam-
pa, xa que a canteira cuxa aper-
tura denegaron atendía todos os
requirimentos legais. Neste sen-
tido, fontes solventes indicaron
que os solicitantes da autoriza-
ción non desexan explotar esa
mina, senón que pretenden em-
pregar a negativa autonómica
para presentar un recurso que
agardan gañar.♦

Unha canteira legalizada tras
28 anos de irregularidades

Xosé López Fontal, alcalde socialista de Folgoso.

Escombreira sobre o río Campa.

‘O empresario

ten que poñer

do seu, a canteira

non a vai pechar

porque tería que

marchar

coa montaña’, di un

sindicalista da CIG



Cada certo tempo hai que lembrarlles
aos nosos responsábeis políticos cal é
a realidade coa que nos atopamos aco-

tío. Esta é moi teimuda e aínda que non sexa
motivo de debate por parte da opinión públi-
ca, non deixa de ser fundamental e digna
dunha especial atención.

A obesidade xa é unha epidemia e un pro-
blema moi grave de saúde pública. O seden-
tarismo, por outra banda, é cada vez maior,
pero moitos seguen a enganar a xente ou a
ocultarlle os datos.

O abandono da práctica deportiva por
parte dos mozos é alarmante, pero hai están
os debates sobre o botellón e o consumo de
substancias prohibidas no deporte (por cer-
to, moitos executivos de empresas non su-
perarían un mínimo control rutineiro no seu
traballo.

Joan Carles Suris e Núria Parera (2001),
aseguran nun estudo que a porcentaxe de
adolescentes que practican actividade física
redúcese coa idade (a maior idade, menor
práctica, abandono dun hábito progresivo). 

Sylvia Escribano, en diarioinforma-

cion.com, o 27 de maio do 2007, informa: “A
cifra de nenos alacantinos que non fan de-
porte duplícase en cinco anos” e continúa
afirmando: “A mudanza de hábitos saudábeis
entre os nenos da provincia agudízase e cada
vez é maior o índice de obesidade infantil”.

Weinberg e Gould (1995) estabelecen que
a máxima participación deportiva prodúcese
entre os 10-13 anos e que, a partir desta ida-
de, comézase a abandonar a práctica deporti-
va situándose a taxa arredor do 35 por cento
na idade xuvenil. De cada 10 rapaces impli-
cados, 3-4 abandonan cando son mozos. 

Nuviala, A. y Nuviala, R. (2005) sinalan
nun estudo feito en Aragón que o abandono
deportivo entre os adolescentes é unha das
preocupacións maiores coa que nos atopa-
mos técnicos, organizadores e pais. E con-
clúen que “O abandono deportivo entre os
novos, en opinión dos técnicos, prodúcese
cando estes perden o interese por estas prác-
ticas. Atractivo minguado pola evidente fal-
ta de oferta deportiva, sexa competitiva ou
recreativa, e pola mala calidade da mesma,
dirixida case exclusivamente ás prácticas

competitivas típicas do modelo deportivo
masculino” 

O proxecto “Itxaso” (2002), é un estudo
das causas do abandono da práctica deporti-
va nas mozas de 12 a 18 anos e propostas de
intervención no ámbito de Guipúscoa. Este
constata o abandono, que se dá aos 14 anos,
a idade que coincide co paso do deporte es-
colar ao federado.

Entre outras medidas, propoñen modifi-
car o enfoque do deporte, xa que se fomenta
demasiado o enfoque dirixido á competición
e pouco á diversión. Consideran que é nece-
sario impulsar outros valores, equilibrando a
diversión e a competición, potenciando
aqueles aspectos que serven para desenvol-
ver a cooperación, a colaboración, o compa-
ñeirismo, as propias capacidades e a mellora
do desenvolvemento persoal. Tamén divul-
gar unha filosofía deportiva enfocada á for-
mación da persoa.

Goldstein e Krasner (1991) sinalaron
máis de sesenta motivos polos cales os novos
practican deportes. Non embargante, o moti-
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Cartas

O galego no ensino
O novo goberno falou de galegui-
zar o ensino e incluso se falou moi-
to na prensa de que se ían impartir
as clases en galego. Tamén houbo
críticas por esa galeguización “ex-
cesiva” a dicir dalgúns.  Pero o cer-
to é que deses resultados nadiña. A
realidade é todo ao revés. Teño un
fillo en primaria, desde que vai ao
colexio fala castelán na casa e iso
segue indo a máis. As clases pres-
critas en galego non se dan ou dan-
se só a medias ou de mala maneira.
Non hai interese, senón deixación,
en primeiro lugar por parte da Xun-
ta que era quen tiña que marcar a
pauta e a partir de aí vén o resto.

Despois chega que alguén di-
ga que non entende para que se fa-

ga xa todo en castelán. Iso é o que
pasa, por exemplo, nas reunións
de nais e pais. E, claro, como sem-
pre hai un inmigrante presente
que di que non sabe ou un de Ale-
mería que chegou hai un ano, pois
xa todos pasan ao castelán “por
respecto”. Eu digo que non somos
respetuosos senón parvos. Así

ninguén que chegue de fora pon o
mínimo interese en entender o ga-
lego, porque non lle fai falta. ♦

DORES F. ALONSO
(VIGO)

O cambio de clima
de Raxoi
O de Raxoi e o seu curmán vai
pasar á historia como modelo de
político-científico. Hai anos ou-
vinlle dicir ao noso Pemán, o do
tempo na TVG, que atreverse a
facer grandes predicións sobre o
cambio climático era difícil mes-
mo para os meteorólogos máis
avezados, porque non contaban
con listas contrastadas de anos e

anos e de zonas xeográficas dis-
tribuídas por todo o mundo. Pero
hoxe moitos entendemos que
cando nos falan deste problema
estanse a referir tamén a que o
grao de contaminación que está
acadando o planeta, e que non só
ten que ver coa atmosfera, é moi
esaxerado. Dicir que non se po-
den facer previsións apocalíp-
ticas é unha cousa, pero frivolizar
como fixo o presidente do PP é
outra. Como viviu moitos anos
en Pontevedra debería saber que
as cousas da contaminación in-
flúen, e moito, e non se poden to-
mar á lixeira. Que lle pregunten
aos viciños de Placeres como lles
vai dos pulmóns desde que teñen
a celulosa e a fábrica de cloro.
Seguro que algún outro curmán

Continúa na páxina seguinte

Fé de erros

Na entrevista da páxina 9 da
semana pasada (Nº 1.285)
deslizouse unha gralla invo-
luntariamente: dicíase Xosé
Antonio Bernárdez por vez
de Antonio Bernárdez.♦

Benvida, obesidade
XURXO LEDO

A obesidade é un problema de saúde que ten unha clara correspondencia co desleixo do depor-
te entendido como práctica sa. Para atallalo, cómpre tomar medidas políticas serias e eficaces.

Desde os anos
sesenta , fina is do
raquitismo, ha i unha
obsesión coa a ltura .
Moito má is nos
deportistas. A  media
de ouro do
Barcelona , Xavi,
Iniesta e Deco, á  que
se suma o pequeno
Messi, demostra
agora que os
pequeniños poden ser
mellores que os
mangallóns.

Uns poucos
manifestantes
acabaron cos réximes
comunistas. O  que
significa que aqueles
Estados estaban
ba leiros por dentro.
A lgo parecido lle está
a ocorrer ao Banco
Mundia l e ao Fondo
Monetario
Internaciona l. Despois
de protestas como a
de Sea ttle e o cambio
de rumbo de varios
gobernos
la tinoamericanos, ao
BM e ao FMI estáselle
vendo cada vez má is
o esquelete.

Sobre o caso
M ada leine . Un xefe
da policía portuguesa
vén de insistir no
obvio: en Portuga l
apenas ha i
antecedentes de
secuestros infantís e
en ningún caso
levaron  un neno que
estivese dentro da súa
propia casa . N esta
sociedade na que
tanto manda a
esta tística , só ha i
a lgo que a vence: o
sensacionalismo.

O caso Puerta está a
volver tolos os
directivos do Sevilla .
O s partidos xa se

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González



vo que sobresae entre todos para a práctica
dos nenos, é a diversión.

A Sociedade Española de Endocrinoloxía
e Nutrición presentou o 23 de Maio do pre-
sente ano na Coruña, un informe que asegu-
ra que o 23 por cento dos gale-
gos son obesos fronte ao 15,5
por cento dos españois. O res-
ponsábel do estudo, Daniel Gu-
tiérrez, alertou do “franco au-
mento” da obesidade en Galicia,
onde a tendencia vai a máis.  

A Consellaría de Sanidade
presentou no ano 2005 o Progra-
ma Galego de Actividades Sau-
dábeis, Exercicio e Alimentación.
Europa Press informaba o 26 de
maio dese ano: Sanidade investi-
rá 1,4 millóns até o 2009 nun plan
para fomentar unha alimentación
e unha actividade física saudábel,
para a sua execución no período
2005-2009, coa seguinte distribu-
ción: 225.000 euros no 2005;
250.000 euros no 2006; 275.000
euros no 2007; 300.000 euros no 2008; e
350.000 euros no 2009.

Sanidade elaborou un libro do programa
no que di entre outras cousas: A Enquisa Na-
cional de Saúde do 2003 e a Enquisa de Saú-
de de Galicia de 2005 elaborada pola Direc-
ción Xeral de Aseguramento e Planificación
Sanitaria, apuntan a que a prevalencia do so-
brepeso e da obesidade en Galicia é lixeira-
mente superior á media estatal, tanto entre a
poboación adulta como entre a poboación in-
fantil. A tendencia que demostran outros es-
tudos é preocupante. Na última década, ana-
lizada no estudo Galinut, a prevalencia do

sobrepeso infantil en Galicia duplicouse, e a
obesidade infantil multiplicouse por tres. A
progresión está a ser demasiado rápida e de-
bemos freala.

Cómo? Hai unha serie de iniciativas
prioritarias, tales como a creación do Sistema

de Seguimento e Avaliación da
Obesidade, a Alimentación e o
Exercicio Físico na Poboación
de Galicia. O deseño e mellora
de módulos sobre Exercicio Fí-
sico, Alimentación e Lactación
Materna para o Sistema de In-
formación sobre Condutas de
Risco (SICRI). O seguimento da
Enquisa de Saúde de Galicia
(alimentación e actividade físi-
ca). A orde de cofinanciamento
de proxectos de concellos para o
fomento de espazos libres de ta-
baco, da práctica habitual de
exercicio físico non competitivo
e dunha alimentación equilibra-
da, como base dos estilos de vi-
da saudábeis da cidadanía (Pro-
xecto Activa). 

Tamén cómpre recomendar a práctica do
exercicio físico e deportivo para todas as ida-
des. Promover acordos cos medios de comu-
nicación para que pulen por estilos de vida
saudábeis que inclúan hábitos de alimenta-
ción equilibrada, práctica frecuente de exer-
cicio físico e a non exposición ao fume do ta-
baco. Acordos coas asociacións de consumi-
dores e outras organizacións para promover
estilos de vida saudábeis que inclúan hábitos
de alimentación equilibrada e lactación ma-
terna, práctica frecuente de exercicio físico e
a non exposición ao fume do tabaco. Impul-

sar a elaboración dunha Guía Clínica do So-
brepeso e a Obesidade con recomendacións
de dieta e exercicio físico para pacientes.

Os principais proxectos que están en de-
senvolvemento sobre esta materia son o Pro-
xecto Actívate 2006-2007: apoio económico,
formativo e de asesoramento para proxectos
de concellos sobre alimentación, exercicio
físico e vida sen tabaco (publicación da orde
de convocatoria oficial). O Proxecto Perseo:
desenvolvemento curricular nas escolas dos
conceptos básicos dunha alimentación equi-
librada e do exercicio físico frecuente. Revi-
sión de contidos sobre promoción da alimen-
tación e exercicio físico saudábeis na infor-
mación da carpeta de saúde infantil, edición
e distribución desta ás maternidades e servi-
zos de atención primaria.

O Ministerio de Traballo e Asuntos So-
ciais nun estudo sobre as actitudes e prácti-
cas deportivas das mulleres españolas (1990-
2005) contempla o seguinte: “O valor que dá
a familia na práctica de actividades físico-de-
portivas nos fillos, así como a interacción
existente entre as responsabilidades familia-
res co exercicio físico e o deporte, é unha
análise necesaria para concibir a idea, a acti-
tude, a práctica e os valores que a sociedade
española presenta do deporte”. 

“É necesario fomentar a práctica deporti-
va dende a familia, sendo moi importante a
equiparación dos roles familiares: existe un-
ha relación directa entre a repartición de ro-
les na familia e a maior práctica deportiva
por parte dos fillos. A familia ten que apoiar
os nenos sempre e cando non se exerza unha
presión negativa a o pretender conseguir un
fillo campión do mundo: con moita presión,
o neno abandonará o deporte, polo que a pro-
pia familia que motiva demasiado pode ser a
responsábel do abandono”.

Onde están estas medidas?, onde foron
ou van os cartos?, non é mais ca publicidade,
como a maioría das veces?

Que coordinación ten Deportes con Sani-
dade?, que están a facer os concellos? Unha
vez máis cómpre esixir respecto polo pobo,
humildade e non propagandistas amparados
en técnicos sen escrúpulos que traballan ca-
ladamente nos seus despachos sen denunciar
situacións como a que estamos a vivir: un
problema de grandes dimensións sanitarias,
económicas e humanas que non queremos
afrontar, seguindo a poñer parches con cam-
pionatos de España, internacionais, Copas de
Galicia ou programas sen contextualización
que obedecen ao gusto do político de quenda
porque lle gusta unha actividade como a ve-
la ou atletismo, por pór un exemplo.

Unha vez máis alzo a voz nesta nosa terra
caladiña na que a cultura física segue a ser
unha chafallada de terceira categoría que só
serve para facer propaganda como nos réxi-
mes totalitarios ou capitalistas: O imperialis-
mo ianqui e ruso, a ostentación patriótica e
racista nazi ou a Fronte de Xuventudes de
Francisco Franco, todos eles con bandeiras e
fotos cheas de campións pola gloria de Deus
e da Patria!♦
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‘O 23
por cento

dos galegos
son obesos

fronte
ao 15,5

por cento
dos españois”

Xosé Lois

Vén da páxina anterior parecen má is a un
paso de semana santa
que a unha xornada
deportiva . Ha i
cánticos, ofrendas
flora is do equipo
visitante no punto do
campo onde morreu,
un minuto de silencio
no 16 de partido
(coincidindo co
número da camisola
do fa lecido). O
adestrador e o
presidente do equipo
pediron moderación,
porque así non ha i
quen se concentre no
fútbol. Pero a afección
segue lanzada pola
pendente da devoción
desmedida . Quiza is os
medios de
comunicación que
tanta ta llada lle
sacaran ao caso (até
interromperan as
programacións) agora
debían facer a lgo
para limitar unhas
prácticas que están
chegando ao
absurdo.

Houbo moitos
cambios climá ticos ao
longo da historia do
planeta que,
obviamente, non
tiveron que ver cos
hidrocarburos. Para
medir a aparición
dunha mudanz a de
ta l ca libre comprirían
esta tísticas de varios
centos de anos. A l
G ore, adema is,
cando era
vicepresidente
negouse a asinar o
Protocolo de Kyoto.
Ta lvez Raxoi teña
a lgo de ra zón. En
todo caso é un tema
científico a deba ter.
¿ O u é que sobre o
cambio climá tico
tamén ha i unha
división dereita-
esquerda? Podería ser
glorioso ver, en 59
segundos, a ZP
discutindo con
Mariano sobre as
glaciacións e
chamándose un ao
outro “progre” e
“facha”.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

pontevedrés lle dará noticias.♦

ANTÓN TEIXEIRO
(BUEU)

Jessica e Josep Lluis
Seguro que o líder de Esquerra
Republicana foi hábil dándose
conta da mina mediática que se
lle abría cando no programa da
TVE un rapaz vallisoletano  foi
de “inxenuo” provocador e se
dirixiu a el como José Luís, por-
que disque non entendía cata-
lán. E logo como traduciu o no-
me? Hai uns anos un académico
da española dicía, máis como
burla que como ironía, que se a
el lle tocase dirixirse ao presi-
dente da Generalitat naquela al-

tura, Jordi Pujol, chamaríalle
Jorge Polluelo. O máis bonito
do asunto é que dun tempo para
acá os nomes estranxeiros cam-
pean nos rexistos civís e nin a
Igrexa, antes tan imposíbel de
saltarse, di nada con tan de in-
crementar a súa nómina. O que
pensei ao escoitar a insistencia
do “non entendo o catalán” é
que só no que ten que ver coas
outras linguas faladas no estado
a xente presume en voz alta de
que é unha ignorante. Estaría
ben saber se na familia do rapaz
castelán hai algunha Jessica e se
sabe como pronuncialo ou lle
busca tradución?♦

ANTÍA DOMÍNGUEZ
(OURENSE)

PONTEVEDRA
Presentación e coloquio sobre

o libro de Edicións A Nosa Terra 

Labrando a rebelión.
Societarismo e populismo agrario en Galiza

1896-1936

polos autores
Isidro Román Lago e Antonio Bernárdez Sobreira

na galería Sargadelos
o venres 26 de outubro ás 20h30.

Labrando a rebelión



O propio Jorquera subliñou, du-
rante a presentación dos cabezas
de lista, que a organización fron-
tista encara os comicios co reto de
“dar un salto cualitativo e pasar a
ser unha forza coa que hai que
contar sempre para a gobernabi-
lidade do Estado”. Dende o
BNG tamén fan fincapé na parida-

de de xénero nas cabezas de lista.
Un dos principais obxectivos

que batallan os nacionalistas é
acadar un deputado máis por Ou-
rense. Segundo os seus propios
inquéritos esta posibilidade “é
moi realista” se se teñen en con-
ta os resultados das eleccións de
2004, onde o BNG “estivo perto

de quitarlle o terceiro ao PP”. En
todo caso, puntualizan que o
máis importante non é o número
de parlamentarios elixidos senón
que o BNG sexa unha forza
“determinante” en Madrid nun
escenario onde non haxa maiorí-
as absolutas. 

Críticas de “parcialidade”

A Alternativa, movemento que
reúne a Esquerda Nacionalista
e ex membros de Unidade Ga-
lega de Camilo Nogueira, e o
Movemento pola Base, unha
escisión da UPG, non apoian
esta proposta de cabeza de lista

feita pola Executiva do BNG. 
Fontes destes grupos consul-

tadas por A Nosa Terra critican a
“parcialidade” coa que se elixi-
ron algunha destas persoas e de-
nuncian que non se tiveron en
conta as propostas que saíron das
asembleas comarcais. Froito
deste malestar, os dous membros
da Alternativa na Executiva, Al-
berte Rodríguez Feixóo e Charo
Fernández Velho, decidiron abs-
terse na xuntanza que este orga-
nismo tivo o luns 22 de outubro. 

Pola súa banda, e a pesar de
ter votado a favor en primeira
instancia, o Encontro Irmandiño,
movemento que lidera Xosé Ma-

nuel Beiras, agarda os resultados
das asambleas comarcais para
decidir o seu voto definitivo no
Consello Nacional, que será o
órgano que ratifique, finalmente,
a proposta da Executiva.

En principio, na xuntanza do
día 22 tamén estaba previsto in-
cluír os números dous, pero, fi-
nalmente, isto non foi posíbel
por “falta de tempo”, segundo
apuntou nesa xuntanza o propio
Quintana.

En todo o caso, dende a di-
rección do BNG precisan que a
proposta de candidaturas saíu
democraticamente das asemble-
as comarcais.♦
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Alternativa e Movemento pola Base, en contra da proposta de candidaturas

O Bloque agarda conseguir un deputado máis,
por Ourense, nas xerais

Beatificacións
no Vaticano e
apertura
de fosas
O historiador, Julián Casa-
nova, comenta no diario El
País (22 de outubro) a perti-
nencia das beatificacións de
relixiosos vítimas da violen-
cia anticlerical. “Queimar
igrexas ou matar eclesiásti-
cos é o primeiro que se fixo
en moitas vilas e cidades on-
de a sublevación militar fra-
casou. O clero era asasinado
sen necesidade de pasar por
xuízos ou tribunais. O casti-
go foi de dimensións inxen-
tes, devastador, e non hai
que dar moitas voltas para
facer o balance: 6832 ecle-
siásticos foron asasinados;
unha boa parte das igrexas,
ermidas e santuarios foron
incendiados ou sofriron sa-
queos e profanacións cos
seus obxectos de arte e culto
destruídos total ou parcial-

mente (...). É verdade que
sen a sublevación militar de
xullo de 1936, que atacou a
lexitimidade republicana e
privou o Estado do control
dos mecanismo da orde, esa
explosión de violencia nun-
ca podería producirse (...). A
xerarquía da Igrexa católica,
porén, nunca condenou a su-
blevación militar que a desa-
tou nin tampouco sinte nece-
sidade de pedir perdón por
bendicir e apoiar a violencia
franquista durante a guerra e
a longa ditadura que a se-
guiu (...). E a diferencia en-
tre unha solemne cerimonia
no Vaticano, con todos os
medios de comunicación
pendentes e unha ampla re-
presentación das autoridades
políticas españolas, e a aper-
tura de fosas na procura dos
restos dese miles de asasina-
dos polos franquistas que nin
sequera foron inscritos nos
rexistros civís e dos que se
ignora aínda o lugar da súa
morte. En canto dure ese de-
sequilibrio de lembranzas e
lugares de memoria, o pasa-
do seguirá aberto.♦

‘Al Gore
ecoloxista
de salón’
Javier Ortiz comenta en
Público (18 de outubro) a
concesión do Nobel da Paz
ao ex presidente norteame-
ricano Al Gore. “Déixame
de pedra que señan tan pou-
cas as voces que se elevan
para dicir que un político
que se negou no seu día a
asinar o Protocolo de Kyoto
non debería en ningún caso
recebir recoñecemento uni-
versal como defensor da
causa que el mesmo boico-
teou. Engádase a súa defen-
sa das terríbeis fumigacións
masivas do Plan Colombia,
tan danosas para os campos
como para os labregos.
Cando Gore fala do medio
ambiente, sempre insiste na
responsabilidade de todos,
difuminando quen son os
grandes axentes contami-
nantes e quen non teñen nin
para contaminar”.♦

Francisco Jorquera (A Coruña), Olaia Fernández Davila (Pontevedra), Paz Abraira (Lugo) e Iago Tabarés (Ourense).                                                                                                                                             A . G . N .

A.N.T.
A proposta de cabezas de lista elaborada polo BNG para as próxi-
mas eleccións xerais inclúe o actual senador e coordinador da Exe-
cutiva, Francisco Jorquera pola Coruña; a deputada en Madrid,
Olaia Fernández Davila por Pontevedra; o deputado no Parla-
mento galego, Iago Tabarés, por Ourense e a concelleira en Lugo,
Paz Abraira. A dirección nacionalista subliña que esta lista com-
bina “experiencia e renovación” e confía en ter bos resultados. 

Al Gore.



Os problemas neste partido co-
mezaron, precisamente, tras os
resultados colleitados o pasado
maio, nas eleccións locais.
Dende entón e, segundo as di-
versas fontes consultadas por A
Nosa Terra, a Executiva deste
partido “non fixo practicamen-
te nada”. “Nin houbo autocríti-
ca nin houbo traballo nin houbo
reunións”, resume un destaca-
do militante coruñés.

Por iso, un nutrido grupo de
afiliados decidiu convocar á
dirección do PG a unha xun-
tanza para tentar “reconducir a
actual situación de parálise”
que vive esta formación. A esta
reunión, que se celebrou o 20
de outubro na Toxa asistiron
medio cento de concelleiros e
candidatos deste partido nas
pasadas municipais, ademais
de membros da Executiva.

Foi un encontro tenso e du-
rante a súa celebración o actual
secretario xeral, Manoel Soto,
tivo que escoitar cousas que
non lle gustaron nada; especial-
mente, pola “perda de identida-
de” do PG. Así, varios militan-
tes espetáronlle que o partido se
está “dereitizando”, perdendo o
seu referente ideolóxico e “des-
galeguizándose”. Unha consi-
deración que ía dirixida directa-
mente ao propio Soto por incor-

porar ao proxecto galeguista a
Carlos Marcos, candidato pola
Coruña e que agora está flirte-
ando con Terra Galega, a for-
mación que dirixe Paulo Padín.

No trasfondo desta situación
atópase un profundo disgusto
de parte das bases deste partido
polo “control case personalista”
que del está a facer Soto dende
que se fixo coa Secretaría Xe-
ral. “Non lle interesa nada o
programa nin o ideario deste
partido senón o seu propio be-
neficio persoal”, aseguran. Por
iso, un grupo de militantes á
fronte do que se sitúa o conce-
lleiro de Oroso Civeiro Mirás
Liñares pide a celebración “in-
mediata” dun congreso.

Neste cónclave decidirase o
futuro do PG. Por un lado sitú-
anse os afiliados de base e
membros históricos do PG, co-
ma Francisco López, actual vi-
cesecretario xeral; polo outro,
Soto ou Xavier González, se-
cretario xeral e presidente, res-
pectivamente, ademais da
maior parte dos membros da
Executiva. O grupo opositor á
actual dirección non quere que
se utilice o nome do PG para
facer “políticas da dereita”.
“Se é así mellor que lle quiten
o nome”, apunta un militante
de Pontevedra que confirma

que haberá unha lista alernati-
va á de Soto.

“É normal que haxa duas
listas. Nós somos democráti-
cos. Como secretario xeral vou
defender ese dereito aínda que
non teño coñecemento de que
vaia haber máis dunha candi-
datura”, resposta Soto. O ac-
tual líder insiste en que “non
hai que dar ningún xiro”. “Nós
somos o PG , un partido gale-
guista do secúlo XXI”, engade
ao advertir que “esa é unha
cousa e outra a imaxe mediáti-
ca que se tenta proxectar da
súa formación.

Sobre a xuntanza da Toxa
asegura que non foi tensa e ne-
ga que exista malestar entre a
base. “A Executiva está seguin-
do os seus obxectivos”, insiste
ante as críticas dos seus. En to-
do o caso, apuntou que se crea-
rá unha comisión organizadora
para celebrar o vindeiro congre-
so, que terá lugar, segundo as
súas previsións durante o Nadal
ou en xaneiro.

Reforzo de TEGA

A tensa situación que atravesa
o PG contrasta coa de Terra
Galega (TEGA) que o sábado
27 de outubro celebra unha
xuntanza á que están chama-
dos os seus 66 concelleiros,
cinco alcaldes e partidos que
se presentaron como indepen-
dentes nas pasadas municipais.
“En total son máis de 120 for-
macións e cursamos invita-
cións a todos, aínda que non

penso que acudan na súa tota-
lidade”, asegura ao tempo que
puntualiza que tan só non se
convidou a dirección do PG.
“Respecto as decisións que to-
men e non quero meter baza”,
di sobre os problemas do Par-
tido Galeguista.

Non embargante, o martes
23 de outubro, a dirección de
TEGA mantivo un encontro co
ex candidato do PG na Coruña,
Carlos Marcos e os seus colabo-
radores, para analizar a posibili-
dade de integralo neste partido.
Unha decisión que se tomará na
última semana de outubro. En
todo o caso, nesa reunión Mar-
cos deixou claro que el non bus-
ca “siglas” senón unha forma-
ción que “coincida” co seu “co-
ruñesismo”. “Deixei o PG por-
que algún dos postulados non
coincidía co coruñesismo que
eu propugno”, salientou.

En declaracións a A Nosa
Terra, Padín puntualiza que
non quere interferir nos proble-
mas do PG pero ve “lóxico que
a xente tente arrimarse” a TE-
GA porque é a cuarta forma-
ción política de Galicia. “É du-
ro, pero é así”, engade. Neste
senso, afirma que hai “moitos
partidos e candidaturas” que
están de acordo cos seus postu-
lados e confía en que a xuntan-
za do día 27 poida servir para
darlle un “pulo importante” a
esta formación sen descartar,
mesmo, a presentación de can-
didaturas para as xerais. “Ana-
lizarémolo pero non nos imos
tirar á piscina”, aclara.♦
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Cruzados de
causas torpes
X.L. FRANCO GRANDE

Co engado dun suposto
bilingüismo, hai un
certo movemento de

oposición ás disposicións da
Xunta de Galicia, reducido
a un certo activismo que se
manifesta maiormente en
recollida de sinaturas, cartas
aos directores dos xornais e
algún que outro acto
público. É un andazo, non
dubido no termo que
emprego, propio dun país de
escasa cultura, e, por iso
mesmo, de moi pouca
autoestima.

Demostran os ditos
activistas unha certa covardía
moral: non importándolles na-
da o galego, non se atreven a
se manifestaren abertamente
contra el, e din promover un
bilingüismo que non é tal, que
só levaría a unha maior
marxinación do galego e a
manter a situación actual, que
é de desleixo e non de apoio,
na que, ademais, non se
toman medidas semellantes ás
que noutros países se adopta-
ron a prol de linguas en
dificultades, como no caso do
País de Gales, por exemplo.

Non vexo nas normas da
Xunta ningunha medida que
se poida ter por
discriminación positiva. Nin
iso sequera –o que sería
constitucionalmente correcto,
conforme o Tribunal Consti-
tucional sentou en máis dun-
ha resolución, feito moi de
sinalar e que esquecen, ou
pretenden esquecer, os cruza-
dos da suposta causa dun bi-
lingüismo que todos
sabemos, eles os primeiros,
que só mira á negación do
galego. Hoxe temos xa un
corpo de doutrina
xurisprudencial que nega as
posicións daqueles cruzados.  

Trátase de cruzados de
causas torpes porque en Gali-
cia nunca existiu ningún pro-
blema co ensino do galego,
nin sequera nos anos de
goberno do PP, que xa é dicir.
Confío que tampouco agora o
haxa porque espero da cultura
do común das xentes, e tamén
da súa sensibilidade humana,
que teñan unha idea cabal da
importancia de que o galego
se manteña e da desfeita cul-
tural que sería a súa desapari-
ción. A perda dunha lingua é
sempre unha perda cultural. 

Satisfai ver que, de lonxe
en lonxe, hai xente que non
perde o sentido común e que
non se deixa engaiolar de
calquera maneira. Por exem-
plo, a intelixente carta de Er-
nesto Rodríguez, no Faro de
Vigo do día 18, é unha
mostra dalgunha das varias
iniciativas que se poden
seguir: poñer a intelixencia
fronte ao baleiro dos
sofismas. Desenmascarar os
sofistas é un reconfortante
exercicio intelectual. E
confiar tamén na forza do
sentido común e da sensibili-
dade cultural.♦

Terra Galega pretende incorporar
candidatos independentes e ex membros do PG

O Partido Galeguista afronta o IX
Congreso baixo ameaza de división

XURXO SALGADO
O Partido Galeguista (PG) non está no seu mellor momento.
Logo dos malos resultados electorais colleitados nas pasadas
municipais, onde obtivo dez concelleiros e ningunha alcaldía, a
formación que herdou as siglas da formación política que liderou
Castelao afronta o seu IX Congreso baixo ameaza de división.

Manuel Soto e Maite Fernández nunha rolda de prensa.                                                                                                                                                          A . G . N .



Son moitos, centos, milleiros, e
todos con nomes e apelidos. Non
importaban as cores nin as siglas
políticas, só o fin: rematar co fran-
quismo. Precisamente, para lem-
brar estes loitadores, a Fundación
Galiza Sempre organizou esta se-
mana unha serie de debates baixo
o título de ‘O franquismo contem-
poráneo’, e nelas estiveron unha
escolma deses homes e mulleres
que sufriron en carne propia a vio-
lencia represiva do réxime.

“Foi unha represión brutal,
moi eficaz, case un terrorismo de
estado levado á perfección”, lem-
bra o catedrático de Historia Con-
temporánea da Universidade de
Santiago de Compostela, Xusto
Beramendi, quen durante finais
dos 60 e mediados dos 70 militou
no Partido Comunista Interna-
cional, “un grupo de ultraesquer-
da escindido do PCE”, apunta.

Así, rememora que durante
as manifestacións do tardofran-
quismo, o 80 por cento das per-
soas que levaban presas eran as
que menos tiñan que ver coas
protestas. “Viñan cos furgóns e
tiñan que levalos cargados para a
comisaría, así que arramplaban
co que pillaban”, indica. En todo
caso, puntualiza que, a diferenza
da posguerra, as condicións dos
detidos non eran tan duras. “Ha-
bía moita dureza pero nin tantos
mortos nin feridos como nos
anos posteriores á guerra”.

Peor momento lle tocou vivir
a Bautista Álvarez, presidente da
UPG e un dos seus fundadores.
Antes de militar neste partido,
Álvarez pertenceu o Grupo Brais
Pinto, un colectivo cultural que
derivou na loita política. Estamos
a finais dos 50, aínda existían

grupos guerrilleiros que opera-
ban en Galiza, e militar na políti-
ca era pouco máis que un convite
ao suicidio. Aínda así, non foron
poucos as que se arriscaron pola
vía cultural, entre eles, ademáis
do propio Bautista ou Xosé Luís
Méndez Ferrín. Outros galeguis-
tas, de diferente ideoloxía, como
Ramón Piñeiro, pagaron co cár-
cere a súa actividade política.

A semente xa estaba botada e
no 1964 xurdía a UPG e un ano
despois o PSG. É entón cando
Galiza volve estar presente na re-
presión franquista. “Comezamos
con autocolantes de ‘Galiza na-

ción’ e ‘Galiza ceibe’ e logo coas
protestas de Castrelo do Miño”,
di. O 25 de xullo de 1965, Álva-
rez e outros compañeiros son
arrestados por berrar consignas a
favor da liberdade de Galiza tras
asistir a unha misa na honra de
Rosalía. Comezaba entón o xer-
molo da loita antifranquista no
país, un periodo que se estende
até ben entrada a democracia.

Dende entón e ata finais dos
70 foron continuas as detencións
e a represión sobre os militantes
de esquerdas. Un periodo que, se-
gundo o catedrático do IES Con-
cepción Arenal de Ferrol, Bernar-
do Máiz, cómpre revisar para re-
cuperar a memoria histórica.

Logo chegou a democracia
pero non os cambios prometidos
e a xente que loitou contra o
franquismo foi excluída de todo
o proceso. Así o afirma o mem-
bro fundador do PSG e presiden-
te da Fundación Galiza Sempre,

Xosé Manuel Beiras, quen lem-
bra que o mitin do seu partido en
Riazor “foi moito máis multitu-
dinario” que o de Felipe Gonzá-
lez aínda que “logo tan só conse-
guísemos 30.000 votos”.

Proceso tutelado

Segundo Beiras, houbo un pacto
posfranquista que supuxo “pan
para hoxe e fame para mañá” e
subliña que todo o proceso da
Transición española foi tutelado
polas potencias internacionais,
nomeadamente os EE UU, “que
xa dende o ano 1942 tiñan dese-
ñado un plan preciso para devol-
ver a monarquía”. Por iso denun-
cia a existencia de institucións
“tipicamente franquistas” como
a Audiencia Nacional, da que di
que é unha “toupa” daquel perio-
do xa que funciona como un “au-
téntico tribunal da orde pública”.

Precisamente, a forma na que
chegou esa nova democracia de-
silusionou a maioría dos militan-
tes antifranquistas. A maior parte
deles retirouse da vida política
activa. “O franquismo foi unha
escola de corruptos, a maior par-
te dos cales remataron, nova-
mente, dirixindo o país”, reme-
mora Xesús Veiga, dirixente do
Movemento Comunista Galego
(MCG), actual Inzar.

“Así se entende que, prácti-
camente, dende o 1981 ata 2005
estiveramos gobernados en Gali-
za, ben directamente por fran-
quistas, coma é o caso de Fraga,
ou ben por fillos políticos do
franquismo”, apunta. E destaca o
caso dos represores do réxime
que non foron depurados xudicial
ou politicamente, coma é o caso
de Rodolfo Martín Villa, vincula-
do ao Grupo Prisa. En todo o ca-
so, subliña que a militancia polí-
tica neses anos foi unha “escola
de valores” e destaca que a loita
antifranquista está entre as “me-
llores herdanzas” dos últimos 50
anos.Todo un exemplo a seguir
pola nova xeración de galegos.♦
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Xeometrías
X.M. SARILLE

Moitos procesos de
destrución persoais
e colectivos teñen

un grande atractivo, á
marxe do que poidan
custarlle ao individuo ou á
sociedade. Abraia e alucina
a maneira de aniquilarse
coa que proceden os
membros do Tribunal
Constitucional. Traerá axiña
graves consecuencias, entre
elas a de converterse nun
órgano inmoral e sen
capacidade para xulgar. Ao
mesmo tempo fascina. Un
xa non o imaxina
revogando o estatuto
catalán sen grandes crebas,
pero este artigo non ía a iso. 

Hai poesía na destrución.
Eles comezaron por recusar-
se de un en un. Agora fano
de dous en dous. No Tribunal
Constitucional cómese igual
que no xogo das damas e o
interesante, o bo, sería que
os dous últimos fosen de
diferente bando e lograsen
tragarse simultaneamente.

Hai aniquilacións máis lin-
das, e mellor contadas, como a
dos dous gatos de Kilkenny.
Rifaron furiosamente e devorá-
ronse até non deixarse máis
que os rabos. Non me lembra-
ba de onde aparecía o conto,
nin que bichos eran, e chamei
a Xurxo Fernández, un dos
borgianos máis apaixonados
do mundo (non é exaxeración,
ten unha das coleccións máis
valiosas sobre o xenio, con ob-
xectos e obras) e pregunteille.
Díxome que no Libro de los
Seres Fantásticos, de Jorge L.
Borges. Alí o único que non
está recollido é o Gato Fénix, o
que rexurde das súas cinzas,
aquel co que exemplificaba
Caneda a esperanza do
Compostela, cando o equipo
vivía as horas máis dramáticas.
A épica do deporte!

Borges cita tamén o Gato
de Cheshire, de Lewis
Caroll, que tanto nos gusta a
Xan Carballa e a min. Ten o
don de desaparecer
gradualmente, até deixar so-
mentes o sorriso, sen dentes
e sen boca. Pero comparando
coas paixóns do Tribunal
Constitucional, son impresio-
nantes os xadrecistas de
Ricardo Reis, xogando,
inmutábeis, ao xogo dos
grandes indiferentes, mentres
polo outro lado do muro a
guerra destrúe os homes e as
casas, violan as fillas e
morren as mulleres.

Aínda lembramos a Mar-
cel Proust. Era cliente de Le
Cuziat, un prostíbulo mascu-
lino. Un puto espido facía
movementos obscenos de pé,
mentres Proust se masturbaba
so unha saba, deitado. Cando
non acadaba o orgasmo
despedía o rapaz e mandába-
lle entrar a Cuziat con dúas
ratas famentas, metidas en
dúas gaiolas. O madamo sol-
tábaas e  pelexaban
bestialmente, até a morte,
emitindo uns sons agudos
que se convertían na delicia e
o orgasmo de don Marcel.♦

Os heroes clandestinos,
loitas e temores durante o franquismo

X.S.T.
Foron moitos anos, case corenta, os que tiveron que agardar
millóns de cidadáns para dicir que eran libres. Detrás, deixa-
ban décadas de morte, represión e silencio impostas a ferro po-
la maquinaria do franquismo. Pero neses anos, neses duros
anos do inicio e do final do réxime houbo sempre xente dispos-
ta a loitar, mesmo a morrer, defendendo os valores da demo-
cracia. Son os heroes clandestinos da época negra de España.

Xosé Manuel Beiras e, á dereita, Bautista Álvarez.

Xusto G. Beramendi.



Vén de anunciar un novo mo-
delo de xestión de proxectos
portuarios, considera esgotado
o antigo?

Nos últimos dez anos o porto
de Vigo poucos proxectos de
obra levou adiante. Foi o único
de Galiza e España sen obras,
mais non é que teña unha per-
cepción distinta do modelo se-
nón que estamos ante a oportuni-
dade de, con consenso, diagnos-
ticar as necesidades do porto,
planificar e presentar un plano
director para curto, medio e lon-
go prazo. Para iso hai que pensar
proxectos, coñecer as necesida-
des e actuar nese tempo desde a
perspectiva da calidade, a seguri-
dade e o medio ambiente. Mais
non é un punto de vista novo.

Pode dicirse que o porto re-
xíase aínda polo modelo desa-
rrollista franquista?

O porto vigués medra o 10%,
cando os demais o fan ao 4%. É
unha tendencia dos últimos anos.
Se non van parellos o crecemen-
to e as necesidades de novos es-
pazos, o lóxico é que o modelo
sexa desordenado. Por iso nos
últimos anos o crecemento e o
modelo de xestión foron desor-
denados. Non houbo un segui-
mento das necesidades e das in-
fraestruturas sobre todo nalgúns
lugares. Refírome a Guixar.

É unha crítica ao seu ante-
cesor, o alcalde Abel Caballero?

Falo de dez anos. Caballero
estivo ano e medio. O malo da fal-
ta de planificación é que non haxa
proxectos ou que vaian aos cai-
xóns, o que non aconteceu con el.

O certo é que ser presidente
da Autoridade Portuaria é un-
ha vía de acceso a ser candidato
á alcaldía da cidade. Aconteceu
con Xoán Corral (PP) e con
Abel Caballero (PSOE).

No meu caso, en absoluto. O
meu compromiso é traballar co go-
berno que decidiu que eu tivese es-
ta responsabilidade. Como cidadán
penso que é a miña obriga a ocu-
pación total e completa. De feito,
non teño tempo para nada máis.

É outra crítica a Caballero?
Non vou criticar os meus an-

tecesores. Estou convencido que
todos traballaban e daban o me-
llor de si mesmos. Se de algo te-
ño que fuxir é da tendencia dal-
gúns medios de comunicación de
buscar o enfrontamento entre ins-
titucións. Iso levou nos últimos
anos a debates estériles; non se
solucionaron os problemas. Ase-
gúrolle que o novo goberno da ci-
dade e o porto traballan na mes-
ma dirección. O consenso entre o
porto da cidade penso que é un
sentimento que se está a instalar
en moitas institucións. Pode que
sexa menos glamouroso, mais
prefiro o consenso que o disenso.

Cando falaba do desorde
mencionou Guixar. Que é un
depósito de contedores?

Iso non é certo. Segue a dar
resposta ás necesidades dos ope-
radores aínda que non de forma
tan eficaz como debese. Agora a
terminal está a pór en marcha a
automatización da súa xestión.
Iso é un proxecto pioneiro. Con
todo, ten dificultades, como o es-
pazo, por iso hai que xestionar os
recursos de superficie que hai.

E que alternativas hai?
Mellorar as condicións técni-

co náuticas, é dicir, mellores ca-
lados, máis superficie e máis liña
de atraque. Un porto debe base-
arse no espazo e na comunica-

ción. Temos unhas boas comuni-
cacións terrestres mais carece-
mos de espazo, por iso hai que
potenciar as comunicacións e so-
lucionar os problemas de espa-
zos, tanto próximos como alter-
nativos, que permitan desenvol-
ver a loxística. A Plataforma Lo-
xística de Salvaterra é unha
oportunidade de crecemento pa-
ra toda Galiza, mais tamén fala-

mos dun primeiro cinto loxístico
que permita desconxestionar os
espazos próximos aos cantís.

Iso implica máis aterrados?
Hai terreos próximos ao porto

previstos no plano xeral de Vigo
que hai que desenvolver pronto
porque son determinantes. Logo
hai outros espazos que non figu-
ran no plano xeral pero que son
responsabilidade doutras admi-

nistracións, e tamén hai zonas
menores que permiten equipa-
mentos loxísticos e industriais.
Non só falamos da lámina de au-
ga senón do dominio portuario
existente e dos espazos próximos.

Se fala de lámina de auga,
fala de aterramentos.

Iso dio vostede. Traballamos
na solución dos problemas, can-
do teñamos unha proposta defi-

nitiva, comunicarémola.
O porto ten moitas conce-

sións administrativas, cumpren
todas elas usos portuarios?

O dominio portuario xestió-
nase con concesións. Estamos a
analizar cada unha delas, aínda
que é difícil de xustificar que al-
gún que ten unha actividade por-
tuaria non debe estar no porto.
Outra cousa é a planificación a
longo prazo, cando caduquen
esas concesións.

Antes tamén falaba de que
non se fixeron obras nos últi-
mos anos. Haberá máis?

O porto é algo máis que a Au-
toridade Portuaria. É toda a comu-
nidade portuaria, que está a parti-
cipar no diagnóstico do plan di-
rector que serva ás necesidades la-
tentes dos usuarios e operadores,
da economía do país, posto que de
aquí saen o 42% das exportacións
galegas e chegan o 30% das im-
portacións. Pedimos comprensión
mentres estamos nesta etapa.

Parece que hai presións
dalgúns medios de comunica-
ción para que o porto medre
como sexa.

Ou para que non medre...
Cando haxa unha proposta, che-
gará o momento de debater.

Un aspecto importante é a
relación do porto coa cidade.
Un alcalde chegou a dicir que
Vigo limita o norte coa Xunta
de Obras do Porto, anteceden-
te da Autoridade Portuaria.

Nós temos un compromiso co
novo goberno local para traballar
na mesma dirección. Estamos
obrigados a facelo, queremos fa-
celo e temos a convicción porque
é necesario. O porto é a forza de
Vigo e tamén hai que atender á
súa diversidade e respectar a ría.

É dicir, que non só impor-
tan os contedores e a Citroën.

Está o mundo da pesca, vital
para Galiza e para Vigo. Temos a
vantaxe da Citroëne os contedo-
res, moi importantes para moitas
empresas. Mais tamén están a
pedra, a froita, a caldeirería gro-
xa, o metal... e os cruceiros e a
náutica de recreo.

E que acontecerá con Bou-
zas? Convivirá o automóbil cos
contedores?

Non imos adiantar propostas,
mais a loxística do automóbil é
fundamental, sobre todo cando
aspiramos a ser cabeceira da au-
topista do mar, o que nos dará
competitividade.

Falou de cruceiros, mais
por diante de Galiza só pasan
170 cada ano, non dá para me-
drar moito.

En 2008 haberá un gran cre-
cemento no número de cruceiros
e de viaxeiros. Precisamos me-
llorar a recepción e a seguridade,
que cambiou tras o 11 de setem-
bro. Niso Vigo é referencia, pero
tamén hai que facer que a xente
que chega saiba que oferta ten.

Con todo, hai a percepción
de que os cruceiros deixan
poucos cartos.

Máis do 80% dos viaxeiros
de cruceiro quedan en Vigo. O
outro 20% vai de excursión a
Santiago, Baiona ou o Salnés.
Tamén traballamos para ser pun-
to de inicio ou de remate de cru-
ceiros, o que implica que a xente
quede unha noite. Vigo ten po-
tencialidade, aínda que a algúns
turistas chócalles que non están
abertos os museos coincidindo
cos cruceiros. A cuestión dos ho-
rarios hai que mellorala.♦
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Xesús Paz
‘Nos últimos dez anos o porto de Vigo

medrou de forma desordenada’

H. VIXANDE

Xesús Paz Arias (Vilagarcía de Arousa, 1957) preside a Autoridade
Portuaria de Vigo desde o pasado mes de xuño, tras unha etapa na di-
rección do porto de Vilagarcía. Sociólogo especialista en cuestións marí-
timas e portuarias, afronta unha etapa que estará marcada pola elaboración
dun plano director que poña as bases do futuro da institución que dirixe.

PA C O  VILABARR O S
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A N O TIC IA: o 4 de decembro
Centenario de A N osa Terra (1907 -2007).

Trinta anos publicándose
no período democrá tico

(desde o 4 de decembro de 1977).

N ace un novo DIARI O  DIXITAL.
E un semanario + forte, plura l, actua l.

1907 1977



O Festival Noovo é unha inicia-
tiva de Noovo Magazine, a pu-
blicación en liña sobre moda de
El Correo Gallego, e preséntase
“como resposta ao circuíto inter-
nacional da moda alternativa, si-
tuando a Santiago de Composte-
la e a Galiza na vangarda dos ei-
xos contemporáneos”. Tamén
implica a posibilidade de facer
promoción dos novos valores
galegos nos eidos do deseño e da
fotografía.

Aínda que se trata da pri-
meira edición, a súa importan-
cia débese á capacidade de con-
vocar algunhas das figuras máis
relevantes da escena alternativa
mundial do deseño de moda.
Non estarán as grandes firmas
de París, Milán, Londres ou
Nova York, mais si deseñadores
consagrados e novos valores
que xa contan con recoñece-
mento neste campo. E xunto a
eles, verase o traballo dun gru-
po de galegos que xa teñen tra-
xectoria propia.

Entre os máis consagrados
dos deseñadores que veñen a
Santiago e que desfilan o un de
novembro na Quintana están o
trío, antes cuarteto, Three As
Four, que participan na pasarela
de Nova York. Neste grupo ta-
mén figura o matrimonio Eley
Mishimoto e sobre todo Boudic-

ca, a marca trendy por excelen-
cia neste momento. Trátase de
alta costura moderna que foi in-
vitada para desfilar na Semana
da Moda de París.

Outro grupo de deseñadores
internacionais está composto por
aqueles máis novos que comezan
a ter recoñecemento; está inte-
grado por nomes como Peter Pi-
lotto ou Petar Petrov. Estes desfi-
lan na Quintana na tarde do sá-
bado tres de novembro.

E entre un grupo e outro,
dous nomes: Gareth Pugh, un
dos novos valores que xa se fixo
un oco entre os consagrados e
que en consecuencia desfilará
con eles o un de novembro, e
Henrik Vibskov, que é moito
máis que un deseñador. Este di-
namarqués coñecido polos seus
patróns moi ben rematados a
prezos axustados, non desfila
senón que realiza unha perfor-
mance na tarde do último día do
festival. Consistirá nun espectá-
culo emparentado coa forma
que el mesmo ten que organizar
nas súas pasarelas.

Os deseñadores galegos des-
filan na Quintana o venres dous.
Trátase de Inpe Pel, Lorena Ro-
dríguez, Xosé Catro, Gloria Ro-
driguez Figueroa e Cristóbal Vi-
dal. Estes tres últimos nomes son
os de maior proxección e perso-

almente teñen sintonía entre eles.
Ademais, ao remate da pasa-

rela dos deseñadores galegos, te-
rá lugar o desfile dos alumnos
das escolas galegas de moda.
Eles optan ao Premio Loida, que
se entrega o domingo catro xusto
antes da conclusión do Festival.

O capítulo da moda deste
encontro tamén inclúe un desfi-
le de deseñadores españois o
sábado tres. Participan SinPa-

tron, Txell Miras, Jan iú Més,
Luxoir e Zazo & Brull.

A outra pata importante deste
Festival Noovo está integrada
pola exposición fotográfica que
comparten autores galegos e es-
tranxeiros no Hostal dos Reis
Católicos desde a maña do un de
novembro. Aínda que neste co-
lectivo non todos os autores es-
tán relacionados de forma direc-
ta co mundo da moda, si teñen

cando menos unha obra que re-
flexiona sobre o vestido do cor-
po. Destacan nomes como Fran
Herbello, Ana Laura Aláez, Dani
Riera ou Wing Shya.

Está previsto, ademais, a pre-
sentación do Festival de Vídeo e
Curtametraxes You Wear It Well
e unha proxección da revista B-
guided, unha publicación en pa-
pel sobre tendencias que xa ten
unha longa traxectoria.♦
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O Festival Noovo celébrase do un ao catro de novembro en Santiago

Os novos deseñadores e fotógrafos galegos
comparten pasarela con Boudicca e Vibskov

H. VIXANDE
Moda e fotografía contemporánea compoñen a parte fundamen-
tal do Festival Noovo que se celebra en Santiago do un ao catro
de novembro. Desfiles na praza da Quintana, exposicións no Hos-
tal dos Reis Católicos, un festival de vídeo e curtas, presentación
de publicacións do mundo da moda, a fotografía e as tendencias,
así como unha performance, forman parte do programa dun en-
contro que trae a deseñadores e fotógrafos alternativos senlleiros.

Fotografía da performance “Fantabulous Bicycle Music Factory” de Henrik Vibskov, que se reproducirá no hotel Mosteiro San Fran-
cisco ás seis da tarde do domingo 4 de novembro de 2007.
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A xustiza
española
CARLOS AYMERICH

Hai catro anos escasos os medios españois saudaban o
pacto de estado pola xustiza como un exemplo de enten-
demento entre os dous grandes partidos estatais e como
un modelo que seguir para resolver, prescindindo da
chantaxe nacionalista, os grandes asuntos de estado. Juan
Fernando López Aguilar, hoxe xefe da oposición nas Ca-
narias, e José María Michavila, hoxe avogado e represen-
tante de Shakira e Alejandro Sanz, escenificaron un acor-
do que, froito seica de arduas negociacións, ía afastar de-
finitivamente a xustiza do xogo político e partidario.

A realidade é que o tal pacto foi un gran negocio pa-
ra o PP: consolidou a súa maioría no Consello Xeral do
Poder Xudicial e no Tribunal Constitucional e, a medio
deles, no Tribunal Supremo e nos tribunais superiores de
xustiza. E cando, inesperadamente, perderon as eleccións

do 14 de marzo de 2004, acharon nestes órganos ferra-
mentas coas que boicotear os avanzos en materia de li-
berdades democráticas e de recoñecemento da plurina-
cionalidade. Asentaron, en definitiva, un reduto reaccio-
nario nun dos poderes do Estado desde o que dirixir a re-
conquista dos outros dous.

Debe recoñecerse, con to-
do, que o PSOE tamén tirou
proveito do acordo. Colocan-
do os seus peóns, eliminando
calquera presenza nacionalis-
ta e apresentando a José Luis
Rodríguez Zapatero como
estadista. Daquela, o mesmo
que acontecera co pacto anti-
terrorista, o prezo debeulles
parecer asumíbel. Hoxe láian-
se do desprestixio da xustiza.

E non foi por falta de avi-
sos. Algúns xa advertiramos,
en contra da euforia xeral, dos
perigos do dominio conservador nun poder xudicial, o
español, aqueixado xa de graves carencias conxénitas,
entre elas, e non a menor, unha cultura corporativa que
prima os intereses de caste sobre os dereitos dos cidadáns
e que se manifesta con especial rispidez cando de facer
valer os dereitos lingüísticos se trata.

No “Estado máis descentralizado do mundo” a demo-
cracia semella non ter chegado aínda ao poder xudicial.

O mantemento na constitución española do 1978 dun po-
der xudicial único foi, como a monarquía ou como o pa-
pel recoñecido ao exército, unha concesión aos elemen-
tos provenientes do franquismo especialmente numero-
sos, aínda hoxe, entre a maxistratura. Así pois non hai

moito de que se estrañar se o
Tribunal Constitucional dista
de ser o árbitro imparcial que
debería ser ou se os xuíces e
maxistrados, agás contadas
excepcións, seguen sen asu-
mir a súa condición de servi-
dores públicos.

O Estatuto galego de
1936 tíñao clariño: sería o
poder galego quen houbese
de designar os xuíces e ma-
xistrados que habían de
exercer en Galiza, único xei-
to de protexer o autogoberno
e os dereitos e as liberdades

dos galegos. Coñecían de abondo os seus autores a fas-
quía da xustiza española, da borbónica e da republica-
na, como para confiaren nela. Os nacionalistas galegos
de hoxe temos tamén experiencia de como as gastan e
faremos ben, de man dada con vascos e cataláns, en
promover as reformas que unha xustiza verdadeira-
mente democrática reclama. A comezar pola creación
dun poder xudicial galego.♦

Cando a situación da cidadanía co-
ruñesa está acaparada pola vis-
guenta cuestión do “botellón” que
todos os días segue a ser obxecto
de atención mediática e que pro-
gresivamente contempla unha me-
dra de crispación social que, se non
hai nada que o remedie, decantara-
se, sen dúbida, por un estourido de
indignación veciñal, a vida pública
da nosa cidade tivo un intre de in-
termisión no asunto da “movida”
nocturna o 11 de outubro coa noti-
cia, amplamente celebrada por po-
líticos e xentes de a pé, da selec-
ción do monumento máis repre-
sentativo da Coruña, o faro da To-
rre de Hércules, para presentarse
por España na nominación de Pa-
trimonio Mundial da UNESCO,
nunha candidatura promovida e
apoiada polos poderes públicos lo-
go da iniciativa privada do Institu-
to de Estudos Torre de Hércules
que, desde o ano 2001, vén de tra-
ballar pola consolidación da pro-
posta realizada entón, baixo pará-
metros de política local substan-
cialmente diferentes aos actuais.

E falar de política neste caso
non é soamente un exercicio teóri-
co de morfoloxía léxica, senón
unha realidade que nos últimos
tempos tivo unha dilatada reper-
cusión pública a través de distin-
tas declaracións que non axudaron
a estabelecer o clima previo de
concordia, preciso, entre as distin-
tas sensibilidades que representan
o corpo civil que, en todo o caso,
deberá ser o soporte de toda ini-
ciativa que pretenda representar a
totalidade do censo coruñés. Res-

ponsábeis do devandito instituto
fixeron públicas as súas especula-
cións encol dunha suposta contra
por parte dunha formación políti-
ca determinada, concretamente o
BNG e na persoa do seu voceiro
parlamentario, Francisco Rodrí-
guez, ao que acusaban de ralenti-
zar o expediente da Torre de Hér-
cules coa súa “perniciosa” in-

fluencia na Consellaría de Cultura
e outros organismos. E a canción
sistemática de sempre: aproveitar
calquera circunstancia de corte
vagamente local para atacar o na-
cionalismo galego estabelecendo
a contraposición, falsa evidente-
mente, da Coruña-Galicia. Unha
fenda que se abre de xeito gratuí-
to e que non corresponde en abso-

luto coa realidade histórica nin co
sentir maioritario da cidadanía.

Porque no acto do día 11 esti-
vo en primeira liña de asistencia a
conselleira de Cultura e a meiran-
de parte do Grupo Municipal do
BNG da Coruña co seu voceiro ao
fronte amais de numerosos mili-
tantes da organización e unha ex-
tensa nómina da Asociación de
Veciños do Barrio do Monte Alto,
e na que a formación nacionalista
ten unha ampla representación.
Pois xa o día 8 de setembro, este
colectivo veciñal, organizara, du-
rante todo un día, unha festa de
exaltación do faro nos arredores
do mesmo con xogos infantís, mú-
sica, atraccións, postos de refres-
cos, etc. Que se veu concorrida por
milleiros de asistentes e que durou
até a madrugada. Era a resposta
popular a tanta mestura de inexac-
titudes e recursos de baixa política.
Porque xa, posteriormente, unha
representación da asociación veci-
ñal mantivo reunión co primeiro
tenente de alcalde do Concello co-

ruñés, Henrique Tello, tamén do
BNG, na que lle transmitiron as
súas ideas para o mantemento do
monumento, coa eliminación e
limpeza dos emplastos de cemento
sobre das pedras, os servizos de
atención ao visitante, a adecuación
do seu contorno e, como obra sen-
lleira, a utilización do antigo edifi-
cio do cárcere coma centro de re-
cepción turística. Propostas todas
elas, que foron recollidas baixo a
promesa de seren tidas en conta
dentro do amplo proxecto de trata-
mento de mellora que é necesario
levar a cabo dadas as deficiencias
que apresentaba a torre nos últi-
mos tempos e que xa foran publi-
camente denunciadas pola mesma
asociación veciñal.

En fin, a utilización política do
que debe ser patrimonio da reivin-
dicación xeral non serve máis que
para satisfacer o proceder dos me-
diocres, xamais para conseguir os
obxectivos que deben ser compar-
tidos por todos. Este caso é un de-
les. Desgraciadamente.♦

A Torre de Hércules, obxecto
de especulación política

MANUEL LUGRÍS

Os rumores de que o deputado do BNG en Madrid Francisco
Rodríguez, boicoteara a declaración do faro romano como pa-
trimonio da humanidade, enrareceron o ambiente institucional.

A Coruña

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Algúns xa advertiramos,
en contra da euforia xeral,

dos perigos do dominio conservador
nun poder xudicial, o español,

aqueixado xa de graves carencias
conxénitas”
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O 4 DE DECEMBRO
HAI QUE ESTAR ATENTO

O secreto dos negocios
bancarios está na con-
fianza. O secreto dun bo
pan está na fariña. O se-
creto da nova A Nosa Te-
rra terás que descubri-
lo, día a día, en anosate-
rra.com e, semana a se-
mana, no novo periódi-
co que estamos a prepa-
rar. O 4 DE DECEMBRO
HAI QUE ESTAR ATENTO.



Os comentarios racistas de James
Watson acadaron o que o científi-
co talvez buscaba, publicidade pa-
ra o seu próximo libro, Avoid Bo-
ring People: Lessons From a Life
in Science, da editorial Knopf.
Malia que Watson chegou a reco-
ñecer no seu día que Franklin ilu-
minou as súas especulacións,
omitiuse o xeito co que o científi-
co estadounidense e os seus com-
pañeiros acadaron o documento
crucial que lles valería o Nobel.

O descubrimento da estrutu-
ra helicoidal da molécula do
ADN comezou nos laboratorios
do King´s College entre o 1951
e o 1952, cando Rosalind Fran-
klin foi contratada para resolver
os problemas que Maurice Wil-
kins deixara sen solución. Malia
seren compañeiros, a relación
entre ambos nunca foi cordial.
Neses momentos, os científicos
afanábanse en coñecer a estrutu-
ra molecular do ADN. No libro
Las damas del laboratorio. Mu-
jeres científicas en la  historia,
María José Casado Ruiz de Lói-
zaga explica cómo deu Franklin
coa estrutura da molécula do
ADN. Nun primeiro momento,
a científica do Reino Unido des-
cubriu que o ADN presentaba

dous estados, o A e máis o B.
Foi en maio do 1952 cando
Franklin fotografou a cara B do
ADN na famosa Foto 51. A in-
formación que viña de conse-
guir significaba un grande avan-
ce na solución do enigma.

O roubo da imaxe

Mentres Rosalind Franklin co-
mezaba a súa andaina investiga-
dora no King´s College, James
Watson traballaba no laboratorio
Cavendish de Cambridge xunto
ao home co que anos máis tarde
compartiría o Nobel, Francis
Crick. Naqueles anos, Watson
non experimentaba, abordaba os
problemas baseándose nos datos
obtidos por outros científicos. O
estadounidense devecía por aca-
dar os datos que posuía Franklin
e foi daquela cando Wilkins, ás
costas da científica, amosoulle a
Watson a imaxe que precisaba.
Crick, que era cristalógrafo, in-
terpretou a fotografía de Fran-
klin e a partir de entón desenvol-
veron a teoría coa que os tres
acadaron o premio Nobel.

Casado Ruiz mantén que se-
gundo Watson, Wilkins dixera que
a investigadora británica non sa-

bía engadir nada positivo ao que
xa se coñecía e que negaba a for-
ma helicoidal do ADN. A biógra-
fa de Franklin, Anne Sayre, des-
bota as verbas de Watson, xa que
durante anos adicouse a recompi-
lar as notas manuscritas que a
científica empregaba nas súas
conferencias. “Conclusión: Unha
grande hélice en moitas cadeas, os
fosfatos no exterior pontes fosfa-
to-fosfato entre as hélices, inte-
rrompidos por moléculas de auga.
Hai enlaces dispoñíbeis para pro-
teínas”, recolle a biógrafa.

Debido ao mal ambiente la-
boral que se vivía no King´s,
Franklin abandonou os laborato-
rios para traballar no virus do
mosaico do tabaco antes do seu
falecemento.

Watson, Crick e Wilkins,
Nóbeles

Os tres investigadores acadaron
no 1962 o Premio Nóbel de Fi-

sioloxía e Medicina polo descu-
brimento da estrutura do ADN.
Rosalind Franklin morrera no
1958 debido a un cancro que
posibelmente contraera por mor
da exposición constante aos
Raios X.

No 1976, James Watson pu-
blicou  La doble hélice. Un re-
lato personal del descubri-
miento del ADN (na súa edición
castelá), no que narra a con-
quista da estrutura do ADN. Na
obra inclúe a Rosy, unha perso-
naxe que provoca antipatía.
Watson describe a que vén sen-
do a caricatura de Rosalind co-
mo unha persoa “sabichona,
desarranxada, non se maquilla
nin se pinta; repelente, gafotas
e sen ningún interese como mu-
ller”. Segundo apunta Casado
Ruiz no capítulo adicado a
Franklin, “os que coñeceron a
Rosalind descríbena como un-
ha muller coidada, elegante e
con certo estilo”. A escritora

Elizabeth Janeway, autora de
El lugar de la mujer en el mun-
do, advirte que “a descrición
que fai Watson da tal Rosy é to-
talmente subxectiva e cruel”.
Janeway considera que “nin-
guén máis no libro é atacado
constantemente e de xeito tan
agresivo”.

No 1974, Francis Crick es-
cribiu “Rosalind Franklin esti-
vo só a dous pasos da solu-
ción”. Pola súa banda, no 1999,
James Watson recoñeceu que a
imaxe do estado B de Franklin
fora a clave do seu traballo.
Malia que existen datos que co-
rroboran que sen a imaxe de
Franklin os tres científicos non
darían resolto o problema, nun-
ca se recoñeceu a contribución
de Franklin ao descubrimento
da estrutura helicoidal do ADN.
Ao longo dos anos, a científica
británica sufriu a invisibilidade
de moitas das mulleres que se
adicaron á ciencia.♦
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Os descubrimentos de Rosalind Franklin permitíronlle lograr o Nobel

Detrás de Watson había unha muller
M. OBELLEIRO

Durante os últimos días foron moi criticadas as declaracións su-
postamente racistas do Nobel de Fisioloxía e Medicina, James Wat-
son. Non obstante, o máis relevante é que nin Watson nin Crick nin
Wilkins, os outros galardonados co premio da academia sueca,
descubriron por si sós a estrutura helicoidal do ADN. Foi unha
científica, Rosalind Franklin, a que posuía a clave do achádego
en forma de imaxes, pero os preconceptos da época impediron
que fose unha muller a que avanzase nun descubrimento decisivo.

Logo da descrición sexista que fi-
xo de Rosalind na caricatura de
Rosy, James Watson amosou a
súa homofobia no 1997 ao afir-
mar que unha muller debería ter
dereito a abortar se unha proba
prenatal determinase que o bebé
fose homosexual. O Nobel xusti-
ficou o emprego da enxeñaría xe-
nética para “curar a estupidez”.  

A figura do “pai do ADN”
reapareceu na vida pública can-
do advertiu que se sentía “pesi-

mista sobre o futuro de África”
xa que “todas as nosas políticas
sociais están fundadas en que a
intelixencia deles é igual á no-
sa, cando todas as investiga-
cións din que isto non é así re-
almente”. Watson tamén se re-
feriu á diferenza entre etnias ao
sinalar que o instinto sexual é
maior na xente de cor escura
que na de pel clara.

Logo das últimas declara-
cións, o Cold Spring Harbor, la-

boratorio no que Watson desen-
volvía o seu labor na investiga-
ción, decidiu prescindir do seu
traballo. Un bo número das insti-
tucións de debates e conferencias
nos que o Nobel ía intervir veta-
ron a participación do biólogo.
Pola súa banda, Knopf, a editorial
que publica o novo libro de Wat-
son difundiu unha nota de prensa
na que aseguran que comprenden
que as declaracións do biólogo
creasen “malestar”.♦

Acusado de racista, sexista e homófobo

Rosalind Franklin nos anos cincuenta. James Watson.



Vostede defende a necesidade
de crear un Banco Galego de
Capital Simbólico, pero para
que serviría?

Sería útil para racionalizar e
xestionar unha “marca país”. Un
dos principios básicos do Banco
é que non estea sometido ás al-
ternancias propias do poder pú-
blico. A súa xestión ten que ser
menos conxuntural, só se pode
facer a tres bandas: sociedade ci-
vil, sector empresarial e adminis-
tración pública. Cada un destes
axentes definiría elementos sim-
bólicos para promocionalos den-
tro e fóra de Galiza.

A campaña que deseñou
para Gadisa, ‘Vivamos como
galegos’, é unha aplicación de-
sa “marca país”, unha actuali-
zación da identidade galega?

A campaña quere transmitir
unha identidade de marca, a per-
sonalidade galega que ten Gadis.
Tamén é un exemplo de como o
sector empresarial pode crear
iconas, renovalas, darlles lectu-
ras novas e frescas. Campañas
como esta son moi útiles para a
promoción desa “marca país”.
En todo o caso a publicidade
axuda pero só é un gran de area,
todos temos que divulgar e de-
fender iconas comúns.

Por exemplo?
Aos turistas no Franco en

Santiago ofrécenlles marisca-
das a 30 euros, pero danlles
tres mexillóns e dous berbere-
chos. Ese restaurante fai nego-
cio, pero vai en contra dunha
icona galega como é a marisca-
da. E a “marca país” é vital ca-
ra ao exterior; temos unha ima-
xe turística pero tamén unha
imaxe tecnolóxica, unha
agroindustrial, etc. Hai que co-
ordinar todos os sectores, por-
que ás veces o que fai o sector
turístico resulta negativo para
outras actividades. 

E como traballaría este
banco?

Nós aplicamos unha metodo-
loxía que lle chamamos o méto-
do dos cocos: concibir, construír,
coordinar e conquistar. Isto é o
que tería que facer o banco, re-
coller a simboloxía do pasado,
actualizala na linguaxe do pre-
sente e deconstruír o resultado
para definir cales son as iconas
que nos definirán no futuro, cara
a dentro e cara a fóra. 

BAP&Conde é unha das
axencias máis importantes do
mercado estatal. Que imaxe de
nós, dos galegos, teñen no resto
do Estado?

Manexan un estereotipo
bastante irreal. O tópico aínda
é unha especie de Beatriz Car-
vajal, un emigrante humilde
que marchou do país con pro-
blemas económicos. Por exem-
plo, nas películas é difícil ato-
par personaxes galegos cun es-
tatus elevado e iso demostra
que as iconas galegas aínda
non son as que deberan. Non
podemos quedar sempre coa
personaxe de Manquiña en Air-
bag, que é marabillosa pero se-
gue sendo o tópico do galego
que parece parvo, aínda que no
fondo é moi listo. A min gusta-
ríame que fose listo e que ta-
mén parecese listo!

Daquela non evolucionou
nada o tópico do galego en Ma-
drid?

Si, algo si mudou. Cada vez
estase espallando máis a imaxe

do galego como un individuo
fiábel, duro, forte psicoloxica-
mente. Somos un pobo que le-
vamos mil anos pasando apuros
e polo tanto somos unha estirpe
resistente, estamos mellor pre-
parados que outros para afron-
tar os problemas nun mundo
complicado. 

E o uso do galego no mer-
cado publicitario, segue a ser
tabú entre as empresas que se
anuncian?

Non, estase a normalizar.
Hoxe a publicidade en galego é
máis habitual, aínda que hai que
recoñecer o mérito dalgunhas
empresas, como San Luís, que
foron pioneiras e empezaron a
anunciarse no noso idioma ma-
lia que moita xente non com-
prende o que era un altofalante
ou un ferro de pasar. A linguaxe
é un vehículo de comunicación,
e os anunciantes úsano en fun-
ción da facilidade de achegarse
a xente. Na medida en que a
xente fale máis o galego, os
anunciantes usarán máis o idio-
ma, é unha simple cuestión de
proporción.

O certo é que o anuncio de
“Vivamos como galegos” está a
lograr un grande impacto, es-
pecialmente no youtube, inclu-
so hai usuarios que lle incorpo-
raron subtítulos en inglés...

Leva 250.000 vistas na rede
en só vinte días. Tendo en conta
que a campaña vai dirixida uni-
camente aos galegos –que so-
mos uns tres millóns– trátase da
campaña de publicidade máis
popular na internet na historia
da publicidade española. Por
exemplo, a promoción da MTV
“Amo a Laura” leva dous mi-
llóns de visitas, pero logrounas
en dous anos e vai dirixida a un
target de corenta millóns de per-
soas. O ratio [persoas que viron
a campaña sobre o total de po-
boación a que se dirixe] de “Vi-
vamos como galegos” na rede é
mellor despois de só vinte días!
Hai miles de comentarios no
Youtube e miles de visitas dende
os Estados Unidos, o Brasil e In-
glaterra; o que demostra que a
teoría da globalización galega
funciona. É algo histórico.  

Entre eses miles de comen-
tarios hai quen o acusa de
plaxiar as ideas do anuncio
doutros spots, en concreto de
Scheneider, unha cervexa ar-
xentina...

Prefiro non falar diso, en pri-
meiro lugar porque é mentira. As
dúas campañas referímonos á
película Braveheart. Nós somos
unha axencia moi “braveheartia-
na”, temos moitos traballos base-
ados en analoxías deste filme, in-
cluso as utilizamos  cando inau-
guramos a nova oficina en Ma-
drid e lanzamos o eslogan “con-
suma cocos galegos”. Eses co-
mentarios son interesados e pu-
blicados por moi pouquiña xen-
te, que ademais teñen intereses
empresariais e persoais. É evi-
dente que nun mundo globaliza-
do cada vez hai máis cousas que
podes usar como referencia, pero
esta é unha campaña profunda-
mente galega, creada por gale-
gos, para galegos e que promove
unha marca galega. O relevante
do anuncio é que somos os in-
ventores do futbolín e da pregun-
ta total, que a xente non é fea se-
non riquiña... Todo iso só pode
dicirse dende Galiza.♦
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Creativo da campaña ‘Vivamos como galegos’

Miguel Conde
‘Temos que cambiar os símbolos de Galiza’

MANUEL VILAS

Miguel Conde é un dos grandes referentes da creatividade publicitaria no Estado.
Entre as axencias sen capital foráneo, a súa empresa, BAP&Conde, é a segunda no
mercado estatal e líder en Galiza. Estes días o publicista é noticia por ser o cerebro
que ideou ‘Vivamos como galegos’, unha campaña pioneira en explotar os re-
ferentes da identidade galega con fins comerciais. O anuncio acadou un enorme im-
pacto, sobre todo na internet, onde xa o viron máis de 110.000 persoas. O certo é
que tamén levantou acedas discusións sobre a explotación dos tópicos sobre os ga-
legos e mesmo acusacións de ser un plaxio. Polémicas á marxe, o caso é que a po-
pularidade desta promoción –o seu creador defende que é a “campaña de publici-
dade máis popular na internet na historia da publicidade española”– dálle pulos ao
proxecto que agora ocupa boa parte do tempo de Conde, o deseño dunha “marca
país” para Galiza. Trátase, segundo explica o publicista nesta entrevista, do Banco
Galego de Capital Simbólico, un instrumento para que todos os galegos poñamos
ao día os elementos que forman a identidade do país. Conde insiste en que para
vender fóra, cómpre superar os tópicos que lastran a nosa imaxe no exterior e demos-
trar que hai vida máis alá das mariscadas e das frases de Manuel Manquiña en Airbag.



“Por unha dieta equilibrada e un
estilo de vida saudábel” é o lema
principal da campaña Chicoria
é saúde. O mobiliario urbano
das cidades está a acoller os car-
teis que lembran os beneficios
naturais do produto, que volve
ser acollido por boa parte da so-
ciedade. Dende hai anos, existe
a tendencia a referirse á chicoria
como o substituto pobre do café,
aínda que agora é unha afirma-
ción errónea, xa que, co decorrer
do tempo, o produto acadou un
perfil de consumidor propio. A

carencia de cafeína e os benefi-
cios dixestivos fixeron que a
chicoria gozase dun éxito consi-
derábel entre certos grupos de
consumidores, como os naturis-
tas. A campaña publicitaria ase-
gura que consumir chicoria “fa-
vorece o equilibrio da flora in-
testinal, axuda a realizar unha
boa dixestión e a reducir o es-
trinximento”.

O uso da chicoria como
substituto do café estendeuse no
Estado español na década dos
corenta e dos cincuenta por mor

da autarquía económica. Xavier
Castro, catedrático de Historia
Contemporánea na USC, sinala
que durante a posguerra o café
que se servía nas cafetarías po-

suía un compoñente importante
de chicoria. Castro advirte que
ao igual que os produtos que se
incluían nas cartillas de raciona-
mento, “a chicoria era conside-
rada de baixa calidade e os gale-
gos acudían á Raia con Portugal
para mercar café”. Durante os
anos que seguiron á guerra, a
venda de café era unha das acti-
vidades máis lucrativas do mer-
cado negro. O consumo da chi-
coria caeu en picado cara a dé-
cada dos sesenta coa apertura
económica ao exterior.

A chicoria no mercado actual

Nos últimos anos a venda da
chicoria incrementouse como
produto de herboristaría. Actual-
mente, a imaxe negativa da chi-
coria, fomentada pola época de
crise na que apenas había que
comer, estase a traducir nunha

imaxe positiva polas súas pro-
piedades dixestivas e nutritivas.
Galiza, Euskadi e Navarra son
as zonas nas que se consome un-
ha maior cantidade de chicoria,
aínda que o seu consumo cir-
cunscríbese ao contorno fami-
liar. En Portugal, a chicoria goza
dunha ampla presenza e mesmo
Nestlé está a comercializar o
produto en sobres solúbeis.

No Estado español estanse a
producir unhas 2.000 toneladas
de chicoria, que se plantan
maioritariamente na zona limítro-
fe entre Valladolid e Segovia. Na
hostelaría aínda se segue a mestu-
rar a chicoria co café. La Niña, La
Noria ou La Iscareña son as prin-
cipais marcas coas que se comer-
cializa o produto. A chicoria ta-
mén é un dos compoñentes prin-
cipais de Eko, produto que segue
a ter unha presenza significativa
nos andeis dos supermercados.♦
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Chicoria e boroa revalorízanse tras superar a súa histórica imaxe negativa    

De comida para pobres a comida de moda
M.O.

A demanda, a publicidade e os prezos do mercado ratifican
o auxe que están a vivir produtos alimentarios que antano
eran considerados “de pobres”. O caso da chicoria e o do
pan de millo son os máis significativos, xa que o primeiro
está a ser obxecto dunha exitosa campaña publicitaria e o
segundo acada prezos que chegan a triplicar os custos de
produción. Son alimentos que, de seren consumidos pre-
ferentemente no rural, pasaron a ser revalorizados nas cidades.

No caso da recuperación do
pan de boroa, Xavier Castro di
que se trata dunha “revaloriza-
ción do que se perde e os pro-
dutos naturais están a experi-
mentar unha certa moda”. Cas-
tro sinala que a industria ali-
mentaria esperta suspicacia por
mor dos colorantes e conser-
vantes, “de aí que se consuman
produtos da terra e naturais co-
mo o pan de millo”.

O historiador apunta que
na Galiza o pan de boroa, ao
que chamaban pan negro, “era
o pan dos pobres”, mentres
que o pan de trigo, tamén cha-
mado pan branco, “era o pan
dos ricos”. “A xente  con me-
nos capacidade económica so-
ñaba con comer pan branco”,
apunta Castro. 

Antano, no rural comíase
pan de boroa en demasía. Xa-
vier Castro sinala que se comía
polas mañás, acompañado de
augardente ou de leite, na co-
mida e na cea. “Unha mesma
bola duraba entre dez e trece
días”, afirma Castro. O balor
que nacía no pan de millo ao
longo do inverno era algo fre-
cuente, “comíase o pan estra-
gado, de aí que xerase antipa-
tía”, di o historiador. Ademais,
o pan de boroa non só era con-
sumido polas persoas, “as gali-
ñas e os porcos estaban alimen-
tados co pan”, asegura.

A recuperación
do pan de millo

Coa chegada da bonanza eco-

nómica, no rural abandonouse
o consumo do pan de boroa co-
mo produto habitual. Castro
apunta que a recuperación tivo
lugar dende a cidade, “lonxe de
toda tradición porque a xente
estaba farta dese produto, que
era omnipresente”.

A partir da década dos se-
senta houbo unha mellora xeral
na dieta da poboación e boa
parte dos fogares puideron ter
acceso ao pan de trigo. Nas al-
deas deixouse entón de elabo-
rar o pan na casa para mercalo
nas panadarías, “pasouse do
forno doméstico ao forno in-
dustrial”, sinala Castro.

De ser considerado pan de
pobres, hoxe o prezo do pan
de millo chega aos catro euros
o quilo.♦

O pan de millo xa custa case dúas veces máis que o de trigo

Xavier Castro, é autor de A lume manso.
Estudo sobre a historia social da alimen-
tación en Galicia (Galaxia).

Comida de voda en Bergantiños (ca 1917)., de Fernando A. de Soutomaior. Á dereita, campaña a prol da chicoria realizada coa colaboración da Fundación Española do Corazón.



MANUEL VILAS
A cultura galega disporá dun
dominio de seu na internet an-
tes de que remate o próximo
ano. Esta é a hipótese máis op-
timista coa que traballa Pun-
togal, asociación que loita por
un identificador na rede para
o idioma e o patrimonio cultu-
ral do país. O luns comeza en
Los Ángeles unha xuntanza
clave para o futuro do “.gal”.

Trátase da XXX Asemblea da
ICANN, o ente que rexe a inter-
net. Na reunión participará unha
delegación do Puntogal encabe-
zada polo seu presidente, e secre-
tario da Real Academia, Manuel
González. Na axenda de Los An-
geles figura discutir que requiri-
mentos deberán superar os candi-
datos aos novos dominios.

“A nosa esperanza é volver de

Los Angeles sabendo que normas
deberemos cumprir”, explica Ca-
milo Regueiro, vicepresidente de
Puntogal. Con todo, Regueiro é
cauto: “tendo en conta os prece-
dentes, ninguén pode asegurar que
en Los Angeles tomen algunha de-
cisión”. E é que a ICANN acumu-
la xa seis meses de atraso sobre as
súas propias previsións iniciais.

A baza da emigración

Mentres, a xente de Puntogal non
descansa e segue sumando adhe-
sións. En Los Angeles reuniranse
con colectivos de emigrantes nos
EE UU. O apoio da diáspora gale-
ga –as asociacións de todo o mun-
do están a recibir demandas de
apoio por carta– é unha das bazas
na manga da candidatura, pois ser-
virá para demostrarlle á ICANN
que o “.gal” resultará atractivo

para usuarios de moitos estados.
O principal perigo para a con-

secución do dominio é que a
ICANN o identifique cun determi-
nado territorio xeográfico. Este ti-
po de dominios está reservado, en
termos xerais, para os Estados, co-
mo o “.pt” para Portugal. Isto é o
que lle impide a Galiza aspirar a
un identificador de dúas letras, co-
mo o “.gz”. Polo contrario, calque-
ra comunidade lingüística pode
solicitar un dominio de tres letras,
tal e como logrou por vez primei-
ra a comunidade de fala catalá.

O éxito do “.cat” (24.000 di-
reccións rexistradas en menos de
dous anos) está a estimular a apa-
rición de iniciativas similares.
“Nós e os galeses somos as candi-
daturas máis maduras, pero tamén
hai proxectos en marcha en Breta-
ña, Escocia, e seica tamén entre os
lapóns”, explica Regueiro.

Iniciativa parlamentaria
no forno

Outra das frontes abertos é a
política. A iniciativa xa apañou
a adhesión dos tres partidos con
representación no parlamento.
Camilo Regueiro adianta que
están a redactar unha declara-
ción parlamentaria de apoio ao
“.gal”, proposición que proba-
belmente será aprobada por
unanimidade antes do Nadal;
algo que por outra parte xa lo-
graron os galeses.

Que páxinas poderán ter
o “.gal”?

Co imprescindíbel visto e prace
de Madrid no peto, e tamén cos
cartos da Consellaría de Indus-
tria –que aprobou unha subven-
ción de 186.000 euros–, todo in-

dica que o Puntogal pode chegar
a bo porto o ano que vén, atran-
cos administrativos da ICANN á
marxe. Daquela o problema que
deberá afrontar a Asociación é
decidir que webs teñen dereito
de levar o “.gal”.

En Catalunya cómpre que,
polo menos, unha das páxinas
do sitio estea en catalán. Mais
a produción de webs en Galiza
é menor, polo que limitar o .gal
aos sitios en galego ameazaría
a viabilidade económica do do-
minio, e este é dos puntos nos
que máis se fixa a ICANN. Po-
derán sitios webs noutros idio-
mas, sempre que falen sobre a
cultura galega, publicarse bai-
xo o “.gal”? Polo de agora Ca-
milo Regueiro prefire non
afondar na cuestión: “é un te-
ma difícil, que aínda está por
debater”.♦
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Puntogal acode a Los Angeles para acelar a concesión

O dominio galego para a internet
podería estar operativo no 2009

Promoción
da cultura e
o turismo
galego
no Brasil

L.O.
Galicia promove os seus valores
turísticos e culturais no Brasil
grazas a un programa promovido
pola Consellaría de Innovación e
Industria nas cidades de Salva-
dor de Bahia e Rio de Janeiro.

O proxecto, que comezou o
23 de outubro e se prolongará até
o día 27, desenvólvese entre pro-
fesionais do ámbito, operadores
turísticos, empresarios e outros
sectores da sociedade brasileira e
representantes da Dirección Xeral
de Turismo, membros de Turgali-
cia, do Xacobeo e da Universida-
de de Santiago de Compostela.

O programa céntrase en di-
versas xuntanzas de traballo nas
que os representantes galegos ex-
poranlles aos operadores brasilei-
ros as características máis rele-
vantes da sociedade e da cultura
galega así como as vantaxes do
noso turismo e os elementos que
o diferencian do Estado español,
ademais da presentación, polos
representantes da consellaría, das
posibilidades que ofrece Galiza
para a programación de activida-
des de lecer, coa finalidade de
promover a colaboración mutua. 

Xunto a estas actividades, a
Universidade de Santiago, a través
dun grupo encabezado polo  vice-
rreitor de Asuntos Culturais, Elías
Feixóo, aproveitou a ocasión para
estabelecer contactos e afianzar
vínculos cos representantes uni-
versitarios do Estado de Bahia e
outros colectivos sociais e cultu-
rais presentes na zona que traba-
llan pola promoción e difusión de
Galiza no país sudamericano.♦



L.O.
O Observatorio da Débeda na
Globalización e a entidade Jus-
ticia e Pau, pertencente ao
Delàs d’Estudis per a la Pau de
Catalunya, que traballa na in-
vestigación da paz e no desar-
me, veñen de poñer en marcha
a campaña “BBVA sen ar-
mas” , co obxecto de sensibili-
zar e denunciar as entidades fi-
nanceiras que participan na in-
dustria militar ou que alteran a
vida de comunidades e pobos
para que “cancelen os seus in-
vestimentos nas empresas fa-
bricantes e que deixen de fi-
nanciar a empresas altamente
contaminantes ou que vulneren
os dereitos humanos” .

Malia que son moitos os

bancos que participan no fi-
nanciamento deste tipo de ac-
tividades, como o Banco San-
tander Central Hispano, Caja
Madrid, Banesto, La Caixa,
Caja Castilla la Mancha, a
campaña céntrase no BBVA,
segundo afirman os promoto-
res, pola súa participación en
CESCE (14,30%) empresa de
servizos e seguros que finan-
cia a exportación de armas,
Hispasat (10,75%) e Hisdesat
(50%)ambas centradas na co-
municación por satélite con
aplicacións militares,  INDRA
(1,56%) empresa de electróni-
ca dedicada a material militar,
RYMSA (65,69%) fabricante
de sistemas de comunicación e
radar, Inmeze (40%) fabrican-

te de mísiles e Ibérica del es-
pacio (5,65%) que se centra na
industria aeronáutica e do es-
pazo.

Os participantes na campa-
ña tamén denuncia a partici-
pación da entidade financeira
en proxectos altamente conta-
minantes, como o Oleoducto de
Crudos Pesados en Ecuador ou
a factoría de ENCE no Uruguai
e pola compra de vontades po-
líticas e o branqueo de cartos
en países do Sur. A campaña,
difundida principalmente na re-
de, acadou até o momento máis
de mil sinaturas e a unión de
distintas asociacións como o
sindicato CIG de Galicia, a In-
tersindical CSC de Catalunya e
o LAB do País Vasco.♦
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Os orzamentos
da Xunta para o 08

MANUEL CAO

Nun ano clave para a renovación do poder político en Galicia
e España, a Xunta vén de apresentar uns orzamentos expansi-
vos que pretenden mitigar os efectos colaterais da desacelera-
ción da actividade económica global. Por agora, os proxectos
programados na construción e a dinámica inercial do consu-
mo manteñen os indicadores, pero todas as previsións apun-
tan cara a unha redución do crecemento na economía españo-
la que non son asumidas na mesma medida polos dirixentes
de San Caetano tendo en conta que os indicadores dos últimos
anos revelan un mellor comportamento da economía galega
en crecemento, inflación, desemprego e exportacións. 

Neste contexto, o orzamento consolidado da Xunta para o
2008 chega a 11.556 millóns de euros, cun 7,1 por cento de
aumento a respecto do 2007 tendo en conta que se prevé un
incremento do PIB nominal do 6,9 por cento. Os obxectivos
claves da política de gasto maniféstase en dous eixos: inves-
timento produtivo e potenciación das políticas sociais. No
primeiro eixo, os aumentos por enriba da media indican que
prosegue a aposta pola investigación, desenvolvemento e in-
novación (10,4 por cento), infraestrutura de transporte (13,4
por cento), solo empresarial (13,9 por cento) transporte pú-
blico (87,5 por cento), abastecemento e saneamento de auga
(10,6 por cento) e plano de reequilibrio territorial (47,3 por
cento) mentres que no segundo os maiores incrementos se
producen en benestar social e dependencia (21 por cento), po-
líticas de vivenda (18,9 por cento), emprego e seguridade no
traballo (14,3 por cento) mentres os servizos sanitarios soben
un 7,4 por cento pero hai que ter en conta que é a partida máis
contiosa con 3.639 millóns de euros.

Nas partidas específicas destacamos a potenciación da
aprendizaxe de idiomas, os servizos complementarios no en-
sino, implantación das TIC na educación e na saúde, novas
infraestruturas viarias e o plan de saneamento das rías men-
tres que nas políticas sociais destacamos as propostas avan-
zadas no Debate da Autonomia: saúde bucodental, atención á
dependencia e promoción da autonomía persoal (16.500 gran-
des dependentes atendidos), plan galego da vivenda e aumen-
to das pensións mínimas non contributivas. Na distribución
por seccións, a Vicepresidencia da Igualdade e Benestar au-
menta o 21,6 por cento, Política Territorial (15,1 por cento),
Traballo (14,3 por cento), Innovación e Industria (7,4 por
cento) e Sanidade (7,4 por cento) mentres as demais soben
por debaixo da media.

O esforzo principal nestes orzamentos está nos gastos de
capital (5,5 por cento do PIB)  con máis do 25 por cento do
gasto non financeiro adicado a investimentos. Este esforzo
finánciase en base a un aforro bruto superior nun 11,3 por
cento ao do 2007 o que permite mellorar o ratio da débeda
viva (6,1 por cento do PIB en 2008) ao tratarse dun orza-
mento sen endebedamento.

Estes orzamentos revelan o consolidamento do cambio no
sentido de que as liñas fundamentais: sociedade do coñece-
mento, innovación e benestar xa marcan a acción de goberno
cunha clara prioridade á economía produtiva e ás políticas so-
ciais. A mellor xestión do gasto e a redución dos recursos aso-
ciados ao mantemento da rede clientelar urmada en 16 anos
de maioría do PP permitiu abrir camiño á implantación de po-
líticas máis acordes coa lóxica da sociedade europea. Doutra
banda, a mellora da economía galega debido á construción, ao
consumo e ás exportacións axudada pola permanencia dos
fondos da Unión Europea e as negociacións orzamentarias
con Moncloa permitiu aumentar os ingresos autonómicos me-
llorando a saúde das contas públicas. 

Os orzamentos da Xunta para o 2008 cumpren cos obxec-
tivos electorais de maximizar os votos e cos obxectivos ideo-
lóxicos dun bipartito que trata de compatibilizar as políticas
de modernización asentadas na competitividade da economía
coa mellora do benestar que en Galicia tiña déficits impor-
tantes en política social para anciáns e familias.♦

‘Cumpren cos obxectivos electorais
de maximizar os votos e cos obxectivos
ideolóxicos dun bipartito que trata de

compatibilizar as políticas de
modernización asentadas na

competitividade da economía coa
mellora do benestar”

Critican as entidades
financeiras que colaboran
na fabricación de armas



CÉSAR LORENZO GIL
Só uns meses despois do gran co-
lapso dos trens de proximidade
de Catalunya, as obras do AVE
volven crear o caos no transpor-
te público. As razóns para expli-
car o que sucede son variadas,
un tirapuxa co empresario Juan
Miguel Villar Mir, unha mano-
bra electoral do Estado ou unha
baza para o independentismo.

O tren de proximidade catalán
(un dos mellor deseñados do Es-
tado e eficaz tradicionalmente)
está en crise. Durante o verán fo-
ron moitos os problemas que lles
causou aos seus usuarios até o
punto de vivir o país un auténti-
co colapso en plena chegada ma-
siva de turistas ao contorno de
Barcelona. Agora volve repetirse
o caos. Nesta ocasión, a razón
ten a ver máis coas obras do
AVE, segundo explican as auto-
ridades. Como consecuencia,
moitos cidadáns vense obrigados
a adiantar as súas horas de saída
da casa para chegar en autobús
ao seu posto de traballo.

Mais, é só consecuencia de-
ses buracóns nas obras o colap-
so? Para moitos analistas, a ex-
plicación é máis complexa.

Os partidarios da conspira-
ción teñen ben ingredientes onde
escoller para compoñer unha
macedonia que vai ben máis alá
do simple tren. O caos percíbese
como un síntoma de cambio so-
cial en Catalunya.

O goberno estatal acusou dos
problemas nas obras a empresa
OHL, que, segundo Fomento, “é
a única que non está a respectar
os prazos de entrega” e que su-
friu incidencias graves tales co-
mo furados. A sospeita vincúlase
co feito de que Villar Mir, o do-
no da empresa, é propietario ta-
mén da mina de Serrabal, en Ga-
liza, cuxa expropiación forzosa
prevé o ministerio para construír
a vía do AVE. A expropiación
chegaría despois de que non se
chegase a ningún acordo co in-

dustrial sobre o prezo xusto da
explotación de cuarzo. O asunto
medrou tanto que até o BNG
presentou no Congreso unha pre-
gunta sobre este tema.

Para outras voces, en cambio,
a explicación do caos ferroviario
hai que buscala na relación Esta-
do-Generalitat. Segundo esta te-
oría, o goberno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero é partidario de
xustificar o aumento da consig-
nación estatal para infraestru-
turas coa constatación de que
existe unha situación moi grave

nas comunicacións catalás. Se-
guindo este fío, o PSOE quere
rendibilizar o colapso nas elec-
cións de marzo anunciando un
investimento xeneroso de cara
ao 2008.

A outra cara do espello espe-
cula con que a orixe dos proble-
mas está xustamente no punto
contrario. Nun intre de aumento
do “desarraigo” de moitos cata-
láns a respecto de España, tal e
como teorizan moitos expertos, o
modelo catalán de benestar en-
trou en crise en áreas como a sa-

nidade e as propias infraestru-
turas. Fronte á imaxe dunha Ca-
talunya rica e insolidaria, o na-
cionalismo e o independentismo
queren mostrar o outro lado da
cuestión: o déficit que sofren os
cidadáns de Catalunya en derei-
tos básicos.

Para o independentismo, o
fracaso nos trens da Renfe ou o
atraso da chegada do anceiado
AVE a Barcelona son valores cos
que se exemplifica facilmente o
abandono do Estado. A ecuación
resultante é ben doada de facer.♦
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A proposta xa está lanzada, estase
a explicar, e agora toca sumar
apoios. A folla de ruta exposta po-
lo lehendakari Juan José Ibarretxe
no parlamento vasco o 28 de Se-
tembro dá os seus primeiros pa-
sos de vida dun xeito moi previsí-
bel. Os que a critican e a censuran
son os mesmos que criticaron e
censuraron o Novo Estatuto Polí-
tico, e tamén os mesmos que tra-
tan de desprestixiar a Ibarretxe fa-
ga o que faga. Por esa banda, na-
da novo baixo o sol. Pero no seo
do tripartito e, especialmente, do
PNV, imponse agora o peche de
filas destinado a recoller apoios
fóra do espectro tradicional abert-
zale. Cando Ibarretxe presentou o
seu primeiro “plano”, a situación
foi case a mesma, algúns pedían
que José María Aznar o metese en
prisión porque ven perigar Espa-
ña, outros acúsano de dividir a so-
ciedade vasca e, pouco e pouco,
distintos persoeiros da política e a
sociedade comezaron a ver pun-
tos positivos naquel texto (Mi-
guel Herrero de Miñón, Santiago
Carrillo, Javier Pérez Royo, o
PSC, etc).

Os nacionalistas vascos son
conscientes de que esta oferta pa-
ra chegar a un acordo en torno ao
dereito a decidir xoga boa parte
das súas opcións nas urnas. O
PNV asume que Zapatero e Raxoi
están difundindo que a única ma-
neira de parar a proposta é derro-

tando os abertzales nas eleccións
xerais. E PP e PSOE parten con
vantaxe: van ser uns comicios
enormemente polarizados, atena-
zados polo bipartidismo, xa que
se xoga quen goberna no Estado:
ou Z ou o curmán do físico que
non cre no cambio climático. E
ante ese reto de reforzar a propos-
ta Ibarretxe nas urnas se atopan.

Dese xeito, o PNV está socia-
lizar a folla de ruta entre todos os
sectores sociais: empresarios,
sindicatos, asociacións, etc. Pre-
téndese desmontar a idea de que
Ibarretxe quere facer unha con-
sulta, simplificando á mínima ex-
presión un deseño de moito máis
calado que busca a reforma do
marco xurídico-político para que
o pobo vasco acade un encaixe
en España que peche a perpetua

dialéctica entre nacionalistas vas-
cos versus nacionalistas espa-
ñois. É dicir, un novo Estatuto
que non sexa “cepillado” en Ma-
drid, e que conteña algunha re-
ferencia a que os vascos serán o
que queiran ser no futuro.

Por moito que a algúns lles
pese, iso xa está recollido no Es-
tatuto de Gernika, tan venerado
en Madrid: “A aceptación do ré-
xime de autonomía que se esta-
belece no presente Estatuto non
implica a renuncia do pobo vasco
aos dereitos que como tal lle pui-
desen corresponder en virtude da
súa historia, que poderán ser ac-
tualizados de acordo co que esta-
beleza o ordenamento xurídico”.
Disposición adicional do texto
máis aclamado da historia des-
pois da Biblia e ao que, por certo,

aínda lle faltan 37 transferencias
para ser completado.

Polo tanto, o PNV entende as
eleccións xerais como unha sorte
de plebiscito sobre a proposta de
Ibarretxe. O lehendakari propón
unha especie de acordo ao estilo
do Downing Street para Irlanda
do Norte, é dicir, a palabra dos
vascos será respectada. Un com-
promiso previo que implique que
o posterior pacto entre os parti-
dos vascos non será derrubado en
Madrid como ocorreu co Estatut
que saíu do Parlament de Cata-
lunya. Unha vez alcanzado ese
acordo, que Zapatero nega pero
que segundo algunhas fontes po-
dería producirse tras as eleccións
xerais se a correlación de forzas é
axeitada para todas as partes (isto
é, PSOE con goberno reforzado e

bos resultados para o PNV), che-
garía a consulta de ratificación.

No seo do goberno vasco en-
téndese posíbel ese acordo, “hai
marxe suficiente” segundo desta-
can. E a iso engaden que un pac-
to dese tipo “obrigaría a ETA a
suspender a súa actividade. Lo-
grariamos por vías políticas o
que eles xamais acadaron poñen-
do mortos enriba da mesa. Zapa-
tero non pode negociar estes te-
mas con eles e non facelo co Le-
hendakari que é o representante
lexítimo da sociedade”. Aí come-
zaría o proceso de ratificación.

Agora ben, se o PNV ten un
resultado discreto, semellante ao
das municipais, José Luis Rodrí-
guez Zapatero podería evitar ese
acordo, e incluso a negociación, e
agardar a que a crise interna do
PNV se agrave, confiando en aca-
bar politicamente con Ibarretxe.
No terreo xa da mera especula-
ción, poderiamos intuír que ese
sería o momento no que emerxe-
ría Íñigo Urkullu para frear a pro-
posta desde dentro do PNV: ante o
risco de perder o poder, os abert-
zales darían marcha atrás. Todo
depende, pois, do resultado das
eleccións xerais de marzo. Hai
quen asegura que Euskadi xamais
estivo tan cerca de conseguir os
seus dereitos como pobo coma
neste momento, só hai que agar-
dar a se os cidadáns están tan mo-
bilizados como o está Ibarretxe.♦

As eleccións xerais decidirán o
futuro da proposta de Ibarretxe

DANI ÁLVAREZ

O tripartito comeza unha campaña de explicación da pro-
posta de cara ás eleccións. O resultado de marzo influirá
decisivamente sobre as reformas lexislativas en Euskadi.

Madrid

Villar Mir, os investimentos do Estado e
o independentismo, na polémica do caos ferroviario

O tren parado de Catalunya
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O balance do XVII Congreso do Partido
Comunista Chinés (PCCh), pechado o pa-
sado domingo en Pequín, podería resu-
mirse do seguinte xeito: nova fase con ve-
llos equilibrios. Certamente, Hu Jintao
conseguiu a unanimi-
dade dos asistentes pa-
ra ratificar a política
que vén promovendo
nos últimos anos, moi
visibelmente dende
marzo de 2006, arre-
dor da necesidade de
lle imprimir un xiro
social á reforma, ase-
gurando unha maior
atención aos múltiplos
focos de conflito que
ameazan con desesta-
bilizar o proceso ante
a evidencia das clamo-
rosas desigualdades
que presenta a socie-
dade chinesa como consecuencia do ele-
vado ritmo de crecemento das últimas dé-
cadas sen que se habilitasen mecanismos
correctores dos abismos xerados. 

Esa harmonía social que preconiza
Hu e que é parte inseparábel desoutro de-
senvolvemento científico que debe aten-
der por igual aos factores ambientais e
tecnolóxicos para facer da China non so-
amente un país rico senón tamén sostí-
bel, quedou consagrada na política chi-
nesa. Iso quere dicir que, a partir de ago-
ra, os líderes a todos os niveis non debe-
rán privilexiar un crecemento cego, aten-
dendo ao manexo equilibrado de diferen-
tes variábeis que deben pór o acento na

salvagarda dos intereses dos individuos,
aspecto que pasa a primeiro plano. 

Ese enfoque semella que chegou á súa
madurez e só falta comprobar que vai
acompañado dos feitos. A maiores, o con-

greso abriu un novo
capitulo de debate de
profundo calado e que
afecta á hipotética de-
mocratización do sis-
tema político chinés e
os seus límites. Como
é habitual, Hu rexeitou
a copia do modelo oc-
cidental e convidou a
“emancipar a mente”
para atopar os camiños
de conformación dun
socialismo democráti-
co que preserve, ao
mesmo tempo, a lide-
ranza do PCCh. A ca-
dratura do círculo? Os

chineses din que foron capaces de encai-
xar o mercado no socialismo, e con iso lo-
graron que socialismo deixase de signifi-
car pobreza, atraso, inmobilismo, etc. E
agora van demostrar tamén que socialismo
non é sinónimo de falta de liberdades. To-
do un desafío que vai converter o PCCh no
campo de probas da nova política. 

O terceiro aspecto a considerar son os
apoios de Hu Jintao para evitar resisten-
cias internas ao novo rumbo. Moitos
agardaban que como consecuencia da
campaña anticorrupción e da activa polí-
tica de nomeamentos instrumentada nos
últimos tempos, o líder chinés propicia-
ría un gran cambio no liderado. Pero non

foi así. E todo indica que, por vontade
propia ou imposición allea, as principais
faccións de poder que agroman no PCCh
atópanse representantes nun Comité Per-
manente que non viu reducido o seu nú-
mero de membros e onde os seus rivais
manteñen firmes posicións.

Ante semellante estado de cousas, con-
tinuismo e incerteza van condicionar a po-
lítica chinesa dos próximos anos. Conti-
nuísmo porque as vellas figuran manteñen
aínda posicións de poder clave, e incerteza

porque a sucesión de Hu queda aberta á
competencia de dous posíbeis candidatos,
Xi Jinping e Li Keqiang, o cal pode desa-
tar non poucos conflitos no futuro, espe-
cialmente agora que a reforma entra nun
período delicado e cando as tensións po-
den derivar en disidencias maiores que
eclipsen a unanimidade destes días. Ese
pulso tocará dentro dun lustro.♦

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

O novo mapa chinés
XULIO RÍOS

Aquí fóra

Cada cidadán desta Europa ampliada a 25,
precisa anualmente un consumo de ener-
xía semellante ao que se extrae: de 3,6 to-
neladas de petróleo, xusto o duplo da me-
dia mundial. Xusto a metade do que pre-
cisa un norteamericano.

Cifras que invitan a profundas refle-
xións sobre a enerxía, considerada como
servizo público pola sociedade europea.

Planificar este sector a medio e longo
prazo, implica, necesariamente, compati-
bilizar factores  con intereses contrapos-
tos: Concorrencia  e sostibilidade, progre-
so económico e dereitos sociais, consu-
mismo e cambio climático ou mercado
global e independencia enerxética

Non é novo o concepto de desenvol-
vemento sostíbel. Provén da década dos
70. Pero será no século XXI, onde me-
drar en harmonía planetaria acadou a ca-
tegoría de imprescindíbel para a su-
perviviencia global

A enerxía é un dos factores que máis
directamente relacionadas co cambio cli-
mático. Nas conclusións tiradas do infor-
me elaborado polos científicos do Panel
Intergobernamental de Cambio Climático
(PICC), conclúese que o 80 por cento das
emisións de Gases de Efecto Invernadoiro
(GEI) están directamente vencellas ao
consumo de enerxía para usos diversos:
Doméstico, servizos, transporte, a indus-
tria, a produción de electricidade...

As grises hipóteses do século XX trans-
formáronse en negras certezas no século
XXI. Dirixentes políticos desta vella Europa,
tan sensíbeis á apertura libre de mercados, á
concorrencia de bloques económicos,  deron
o paso sensibilidades ambientais, ao estam-
par a sinatura no protocolo de Kioto, no que
a UE asume tímidos compromisos. Obrígan-
se a minguar nun 8 por cento as emisións de
GEI, durante o período 2008/12.

O segundo paso nesta mesma dirección
tomouse no Consello Europeo de Marzo,
durante a presidencia alemá. O acordo co-
ñecido como o triplo vinte ou 3/20 para o
20-20, polo que  se
comprometían tres ob-
xectivos do 20 por
cento para o ano 2020:

1.- As enerxías re-
novábeis deben repre-
sentar o 20  por cento
do total do consumo
enerxético. 

2.- Cómpre au-
mentar un 20 por cento
a eficiencia enerxética. 

3.- Ao tempo diminuír nun 20 por cen-
to as emisións de GEI.

Compromisos loábeis, discursos cohe-
rentes pero infelizmente pouco acordes

coa realidade e previ-
sións da propia UE. A
European Energy and
Transport. Trens to
2030, fai predicións
para o ano 2020 nas
que  na que a UE tan
só disporá do 10,4 por
cento de enerxías re-
novábeis. Tampouco
este obxectivo se vai
cumprir no ano 2030

no que os augurios sitúan esta porcentaxe
no 12,2 por cento

En conxunto, as enerxías renovábeis:
nuclear e  gas natural, representan o 45
por cento das enerxías primarias consumi-
das na UE a 25. Desprazando o liderado
que até mediados do século XX detentou
o carbón, e posteriormente  tiveron os hi-
drocarburos que aínda hoxe representan o
40 por cento da enerxía consumida. 

Non existe un padrón único que sirva
para encadrar todos os países da UE.
Máis ben se moven en escalas pouco ho-
moxéneas. Países como Polonia ou Esto-
nia aínda consomen carbón nun 60 por
cento. Outros como Suecia, Austria, Fin-
landia ou Letonia xa tiñan superado o
obxectivo 3/20 antes de ser  comprome-
tido. Entre os que optaron pola vía nu-
clear como fonte enerxética prioritaria
están Lituania, Francia ou Suecia que se
fornecen nun 40 por cento por esta con-
trovertida vía.

Sacando medias aritméticas entre da-
tos tan dispares teriamos: 

O petróleo é a primeira fonte submi-
nistradora, co 37,2%. Doutra fonte ener-
xética fósil como o gas nútrese o 23,9
por cento das necesidades. O carbón aín-
da significa o 17,8 por cento do mercado
enerxérico europeo. A enerxía nuclear
ancorouse no 14,6 por cento sen ser hoxe
en día unha alternativa a curto prazo. As
renovábeis apenas sobardan o limiar do
testemuñalismo co seu exiguo contributo
do 6,3 por cento.

Galicia está entre os países  da van-
garda. No 2010, as fontes renovabeis po-
den satisfacer o 89 por cento do seu con-
sumo eléctrico. Sen dúbida, en enerxías
renovábeis somos unha potencia á que,
unha vez máis, se lle poñen atrancos para
consolidarse.♦

Crónicas do mundo

Enerxías europeas
LAUDELINO PELLITERO

‘Agora van demostrar
tamén que socialismo

non é sinónimo de falta
de liberdades. Todo un

desafío que vai converter
o PCCh no campo de

probas da nova política”

‘Galicia está entre
os países  da vangarda.

No 2010, as fontes
renovabeis poden

satisfacer o 89% do seu
consumo eléctrico”

Asemblea Popular China.



O acordo ao que chegaron os lí-
deres europeos para crear o
Tratado de Lisboa non supón
ningunha modificación respec-
to ao número de deputados que
lle corresponden ao Estado es-
pañol. Segundo Ana Miranda,
responsábel de Asuntos Euro-
peos do BNG, o Goberno esta-
tal “perdeu a posibilidade de
incrementar a súa representati-
vidade” por non ter negociado
o número de deputados. Italia,
que impuxo como condición
aumentar a súa presenza na Cá-
mara Europea, logrou acadar
un deputado máis e igualou a
súa representación co Reino
Unido.

O presidente do Goberno de
Madrid, José Luis Rodríguez
Zapatero subliñou que o Estado
español gañou catro deputados
e lembrou que no Tratado de
Niza, asinado durante a lexisla-

tura do PP, perdéronse catorce.
A voceira de BNG-Galeuscat
en Europa considera, porén,
que o Goberno español tenta
convencer os cidadáns de que
gaña catro escanos respecto ao
Tratado de Niza, cando ten os
mesmos deputados que nas
eleccións de 2004. A distribu-
ción definitiva dos escanos será
acordada polo Parlamento Eu-
ropeo, que contará con 750 de-
putados, máis o presidente no
mes de decembro. 

Clima de protesta social 

A reunión de Lisboa celebrouse
entre fortes protestas sindicais
que congregaron cerca de
200.000 traballadores. A protes-
ta, unha das máis numerosas dos
últimos vinte anos en Portugal,
foi convocada pola central
CGTP, afín ao Partido Comunis-

ta. Os manifestantes reclamaron
unha “Europa social” e “un em-
prego con dereitos”. Tamén alu-
diron ao “aumento das desigual-

dades en Portugal”, país que es-
tá afectado por unha profunda
crise económica. Os miles de
portugueses que acudiron en au-

tobús á capital lusa dende distin-
tos puntos do país tamén lanza-
ron críticas contra os acordos la-
borais da UE.♦
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Che Guevara e
Fidel Castro
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

As reaccións á lembranza mundial
do aniversario do asasinato do Che
Guevara poden dar unha idea da

importancia que ten o comandante de gue-

rrilla cubana e da vixencia da súa figura.
O xornal El país dedicoulle unha edi-

torial que parecía cociñada polos
cerebros da cadea de Guantánamo. Na
práctica viña considerar a Guevara un
dos responsábeis do terrorismo
internacional. Algúns analistas a compa-
raron con outra de hai xusto dez anos on-
de o ton era, coa ambigüidade
socialdemócrata iso si, respectuoso. En
todo caso o xornal sacou o banco que to-
dos os medios de gran tiraxe teñen
dentro. As cartas recibidas polo xornal en
protesta foron, segundo fontes da empre-

sa, as máis numerosas da historia. 
O imperialismo empregou moitos

cartos en pagar a autoría de artigos e
libros que se dedicaron a terxiversar, a
fabricar discrepancias, a alcumar de
aventureiro tolo e fracasado o proxecto
liberador do lendario internacionalista. 

Hai unha historia oficial promovida
por Washington que fala en concreto de
enfrontamentos entre Fidel e o Che. O
descoñecemento nalgún caso e a
belixerancia contra a Revolución cubana
na meirande parte, fan obviar as cartas
cruzadas entre ambos os líderes, cando o

Che estaba xa clandestino no Congo. Pero
a mellor demostración son as derradeiras
fotos de Guevara en Cuba, xa mascarado
coma home de negocios para entrar en
Bolivia, con Orlando Borrego, o seu cola-
borador no Ministerio de Industria e con
Fidel avaliando a súa aparencia. 

Fica claro que lembrar a Guevara
coma unha contribución clave na análise
da situación dos países expoliados leva pa-
rello á defensa da Revolución cubana, un-
ha das obras nas que participou e que está
aínda vixente. Esa pedra na bota que ten a
diplomacia imperial dende hai 48 anos.♦

O BNG quedara a rente de conseguir un deputado

España terá os mesmos escanos europeos que en 2004 
M.O.

Logo de seis anos de fortes debates e dun estado de parálise da UE,
os máximos mandatarios dos vinte e sete chegaron a un acordo que
lle dá vida ao Tratado de Lisboa. Pactado nun clima de protesta so-
cial na capital lusa, o tratado non se considera unha verdadeira cons-
titución, malia hai quen apunta que se erixe como substituto da carta
magna. A redistribución dos escanos deixa a representación española
nos cincuenta e catro deputados, a mesma cifra que se acadou no 2004.

Angela Merkel, Nicolas Sarkozy e Gordon Brown.



CÉSAR LORENZO GIL
A finais de outubro, moitas
son as incógnitas sobre o pró-
ximo partido da selección ga-
lega de fútbol, que se prevé
para finais de decembro. Non
se coñece nin o corpo técnico
nin o rival nin o campo no
que se vai disputar o encontro.

A Dirección Xeral para o Deporte
garda en segredo as novidades pa-
ra o partido da selección galega de
fútbol deste ano. Ao peche da no-
sa edición, a Xunta negociaba con
varias seleccións e está previsto
que antes de final de mes haxa no-
ticias sobre o adversario, o futuro
dos actuais seleccionadores, o
campo escollido para o choque e
tamén se vai haber cambios no de-
seño da camisola e na nómina de
colaboradores e patrocinadores.

Desta vez, o departamento
que dirixe Marta Souto, escolleu
presentar o partido da selección
dunha soa vez, ao contrario que
hai dous anos, cando se escolleu
un método máis espaciado no
tempo para comunicarlles aos
afeccionados as novidades: dese-
ño de uniformes, patrocinadores,
seleccionadores, capitáns, esta-
dio e rival. Os resultados daquel
sistema víronse no campo de San
Lázaro, que se encheu.

Tras dous partidos, contra
Uruguai en Santiago e contra
Ecuador na Coruña, a selección
galega de fútbol non conseguiu a
madureza esperada. Á parte des-
tas incógnitas, ao contrario do

que pasa en Euskadi e Catalun-
ya, é a Xunta quen leva o peso da
organización, sen que a Federa-
ción Galega de Fútbol asuma as
súas responsabilidades e promo-
va a difusión deste encontro, así
como a promoción entre os equi-
pos de base.

Hai dous anos, o gran promo-
tor da recuperación da selección
galega de fútbol, Santiago Do-
mínguez, que daquela ocupaba o
cargo de director xeral para o

Deporte, manifestara como ob-
xectivo principal cinxir a cantei-
ra galega baixo o paraugas da se-
lección. Unha expectativa que
non fructificou.

Outro atranco que é conse-
cuencia de que moitos puntos si-
gan sen concretarse é a disposi-
ción dos xogadores a participa-
ren no partido. Moitos dos con-
vocábeis recoñecen que ninguén,
nin desde a federación nin desde
o Goberno, se comunicou con

eles para que teñan en conta a
posibilidade de xogar con Galiza
durante as vacacións do Nadal. 

O equipo nos medios

A selección galega de fútbol foi
a primeira gran promesa cumpri-
da polo Goberno bipartito en
materia deportiva. O esforzo na
comunicación daquel primeiro
partido contra Uruguai foi exem-
plar e o resultado perfecto. Por

primeira vez en 80 anos, a afec-
ción presenciaba as cores ga-
legas nun campo de fútbol. Con-
tra o tópico de que a selección só
lles interesaba aos nacionalistas,
en San Lázaro animaron searei-
ros de todas as ideoloxías, e po-
líticos dos tres meirandes parti-
dos celebraban con ilusión a no-
va xeira.

Aquela ilusión freouse no se-
gundo ano. A Xunta quixo utili-
zar o partido de Galiza para cele-
brar o centenario dun Deportivo
tan arruinado que non podía ce-
lebralo por si. Ao contrario do
que pasou no primeiro ano, a or-
ganización foi máis feble, a pre-
senza nos medios menor e, como
consecuencia, o interese do pú-
blico, tamén inferior.

Arestora, moitas voces tanto
dos medios de comunicación co-
mo dos colectivos de seareiros e
incluso entre técnicos e xogado-
res de fútbol esperan que se in-
sista na reivindicación da selec-
ción, máis que desde un enfoque
político como unha festa que una
o fútbol galego e premie os xo-
gadores máis destacados. Sen
afianzar esta cita anual, pensan,
é imposíbel avanzar ao ritmo que
fan cataláns e vascos.

Asemade, colectivos como
Seareiros Galegos volverán
aproveitar o partido da selección
para reivindicaren a presenza do
deporte galego en todas as com-
peticións oficiais. Antes do parti-
do están previstas diferentes ac-
tividades paralelas.♦
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A dous meses do encontro anual non se coñecen o rival nin o corpo técnico

A selección galega de fútbol, en segredo

C.L.
Xavier Martínez Cobas abando-
na o Celta e déixalle ao valliso-
letano Ramón Martínez o poder
real no club que preside Carlos
Mouriño. Coa súa marcha, a en-
tidade celeste pecha o camiño
cara ao galeguismo que o ex di-
rector xeral iniciara e deseñara
cando aceptou o cargo hai ano e
medio.

Cobas é a derradeira peza
que cae nun Celta en constante
convulsión desde antes do verán.
A súa escolla fora decisiva no
primeiro deseño do proxecto de
club que Carlos Mouriño tiña na
cabeza. Xavier Martínez Cobas é
un home de universidade, de nú-
meros e de empresa. Gran coñe-
cedor da estrutura económica de
Galiza, pensou en cinxir o pro-
xecto do Celta a Galiza co ob-
xectivo de devolvelo ao primeiro
lugar na preferencia dos searei-
ros galegos, unha posición natu-
ral durante décadas.

O xa ex director xeral foi
moito máis ca un director xeral
no club. Man dereita do presi-
dente durante case un ano, foi ar-
tífice do plano de viabilidade
(aumento dos ingresos nun 30
por cento e redución dos custos)
e grazas á súa xestión conseguiu
un contrato televisivo moi go-

rentoso. A confianza do presi-
dente moitas veces volveuse
contra el. Foi incómodo portavoz
das destitucións de final de tem-
pada e sobre os seus ombreiros
recaeron as moitas críticas que a
directiva lle fixo a Mouriño so-
bre a manifesta bisoñez mostra-
da nos temas Vela, Stoichkov ou
Iriney, entre outros.

Mais o ocaso de Cobas che-
gou tras a escolla de Ramón
Martínez como secretario técni-
co. Martínez creou un corpo
técnico da súa confianza co be-
neplácito do club. El controla
todos os estamentos na direc-
ción deportiva e agora ten mans
libres tamén para promover un
director xeral que encaixe nese
modelo “profesionalizado” que
Mouriño quere para o seu Celta.
Pouco e pouco, a influencia do
vigués diminuíu. Os seus aseso-
res (algúns tan preparados como
Santiago Areal, un dos grandes
expertos económicos do Estado
e que se gaba de ser celtista)
deixaron o club. Tamén fraca-
sou a renovación do convenio
con Galaxia, en cuxo consello
figura Cobas, e que (como ben
explica Armando Álvarez no
Faro de Vigo era un proxecto
persoal que concretaba as súas
arelas galeguistas). 

Algunhas informacións apun-
tan que o Celta quere un xestor
para a dirección xeral, esquecen-
do que Martínez Cobas levou as
contas da Universidade de Vigo
e que provén dun dos equipos te-
óricos que mellor coñecen o fun-
cionamento empresarial no noso
país. En realidade, o que quere
Mouriño é alguén que saiba me-
nos de números e talvez algo
máis da intriga que se move ao
redor do fútbol profesional, unha
persoa bregada que evite que o
club perda todas as guerras nas
que se mete, desde o caso Gusta-
vo López ao finiquito de Félix
Carnero.

Coa saída de Cobas, o Celta
pode quedar sen celtistas no
plantel de altos cargos e postos
de relevancia. O modelo de
Mouriño, que consiste en captar
bos profesionais que traballaron
ás ordes de Martínez, talvez fun-
cionase mellor nun club con
maiores recursos e unha gran
madureza social. O Celta de ho-
xe, con moitas dúbidas na parte
media da clasificación de segun-
da, ancorado polas débedas e a
cada máis ignorado pola afec-
ción, se cadra necesita un plus de
sacrificio que só se obtén de per-
soas cun alto grao de compromi-
so coa ideoloxía celtista.♦

A demisión de Martínez Cobas estraga as arelas galeguistas de hai ano e medio

O Celta de Ramón Martínez

O último partido de Galiza foi na Coruña diante do Ecuador.                                                                                PA C O  VILABARR O S

Xavier Martínez Cobas.                                                                 PA C O  VILABARR O S



Galiza na principal
feira internacional
de world music
Por vez primeira, Galiza estará presente
con stand de seu en Womex, a feira in-
ternacional de músicas do mundo que se
celebrará até o 28 de outubro en Sevilla e
na que se dan cita profesionais do todo o
sector.  A delegación galega está formada
por doce empresas, encabezas polo Insti-
tuto Galego de Artes Escénicas e Musi-
cais. A representación contará cunha
oferta musical propia, co concerto de
Marful, e cun completo material promo-
cional que inclúe folletos, compactos, un
audiovisual e un sitio web específico.♦

Nace a revista
de humor
Retranca
A partir de novembro os lectores terán un-
ha cita mensual do humor nos quioscos.
O 31 de outubro preséntase en Ponteve-
dra Retranca, a revista que chega ao mer-
cado disposta a “recuperar a tradición hu-
morística galega”, coa Santa Compaña
como mascota e baixo o lema “Lerasnos
de morto se non nos les de vivo”. O feís-
mo é o tema principal deste primeiro nú-
mero, no que participan, entre outros, Al-
berto Guitián, Andrés Meixide, Kiko da
Silva, Kohell, Miguelanxo Prado, Pinto
& Chinto, Xaquín Marín e Reizentolo.♦

Brian de Palma e
Paul Haggis
no Cineuropa
Redacted, do director Brian de Palma e
premiada en Venecia, e No val de Elah, de
Paul Haggis e favorita para os Oscar, for-
man parte da programación da XXI edi-
ción de Cineuropa, que converterá a
Compostela na capital galega do cine de
autor do 6 de novembro ao 3 de decem-
bro. Ambas fitas, críticas coa actuación
dos EE UU na invasión do Iraq, compar-
ten cartel con toda unha serie de películas
premiadas en festivais internacionais, en-
tre elas A voda de Tuya, Catro meses, tres
semanas, dous días e O bosque do luto.♦

ArtFutura 2007
recunca no MARCO
de Vigo
O 25 de outubro aterra no MARCO a
XVIII edición ArtFutura, o festival de cul-
tura e creatividade de referencia no Estado
español, cun extenso programa audiovi-
sual que explora as ideas e proxectos máis
destacados xurdidos no último ano no pa-
norama internacional. Entre as pezas que
se poderán ver en Vigo destacan The Ark,
de Grzegorz Jonkajtys, Codehunters, de
Ben Hibon, L’Odyssée de la vie de Mac
Guff Ligne e Manakai de Makoto Yabuki.
De factura española exhibiranse Tadeo Jo-
nes y el sótano maldito, de Enrique Gato.♦
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Marful. Brian de Palma.
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CÉSAR LORENZO GIL
O dramaturgo Rubén Ruibal fí-
xose co Premio Nacional de
Teatro pola súa obra Limpeza
de sangue (Xerais). Deste xei-
to, confírmase o grande éxito
dunha obra que gañara o
‘Álvaro Cunqueiro’ 2005. Rui-
bal é o segundo autor galego en
levar o premio, logo de Manuel
Lourenzo.

Rubén Ruibal converteuse
no segundo dramaturgo gale-
go cunha obra no noso idioma
en gañar o prestixioso Premio
Nacional de Teatro que entre-
ga anualmente o Ministerio de
Cultura. A súa obra Limpeza
de sangue (O sangue fai ruí-
do) foi considerada polo xura-
do a mellor peza publicada du-
rante o ano pasado e recibiu
15.000 euros.

O xurado valorou a súa al-
ta calidade. Presidido por Ro-

gelio Blanco, director xeral do
Libro, estivo composto por
Mónica Fernández, subdirec-
tora xeral do Libro, e con no-
mes claves da dramaturxia ta-
les como José Manuel Sán-
chez Ron, Rosario Álvarez
Blanco, Sebastián Gartzia,
Francesc Massip, Domingo
Miras, Mauro Armiño, Gui-
llermo Heras, Lourdes Ortiz,
Jesús Moreno, Mª Dolores
Blanco e Santiago Martín
Bermúdez, que foi o gañador
da edición do 2005.

Limpeza de sangue conta o
encontro de Fernando e Pantale-
ón na sala de diálise dun hospi-
tal. Ambos esperan un transplan-
te ou a morte pero proceden de
mundos practicamente antagóni-
cos. Compartir a dor e a anguria
vai acabar por unilos. A súa ami-
zade crecerá día a día entre-
mentres a súa vida se esgota.

Ruibal xoga co mito do in-
tercambio de identidades que
fixera famoso a obra O prínci-
pe e o mendigo, de Mark
Twain, nunha revisión dramáti-
ca e moderna. A obra xa fora
galardoada co ‘Álvaro Cun-
queiro’ de textos teatrais que
convoca o Igaem.

Rubén Ruibal (Ribadeo,
1970) empezou a escribir tea-
tro despois dalgúns anos tra-
ballando ao redor das táboas.
A interpretación e a dramatur-
xia mal lle deron para vivir e
tivo que combinala con moi-
tos traballos. Actualmente
coida da súa casa e é agricul-
tor simbiótico.

Antes ca el, só unha obra en
galego gañara o Nacional de
Teatro. No 1997, Veladas inde-
centes, de Manuel Lourenzo,
converteuse no primeiro texto
escrito na nosa lingua.♦
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Na xélida sala de diálese dun hos-
pital, só atopamos unha única fon-
te de calor: a palabra. A palabra
fervente e penetrante de dous atri-
bulados homes que batallan contra
o incendio visceral da insuficiencia de
riles. Dous homes cuxas vidas non podí-
an ser máis distantes: un, toxicómano
máis ou menos rehabilitado e a piques de
recuncar; outro, moderno Midas que co-
ñece a delincuencia dende o outro lado,
a que procede do cínico carrusel do ne-
gocio inmobiliario. Nese escenario da
derrota, na fronteira coa morgue, onde se
toma verdadeira conciencia de que a vi-
da pende dun fío, prodúcese o milagre
da palabra. O milagre que lles descobre
aos homes –a aqueles que consuman o

vello ritual do diálogo– que hai outros
mundos alén da esmagadora realidade
que os arrodea no rotineiro debullar dos
días. 

Velaí o que podería ser un resumo de
Limpeza de sangue, a obra de Rubén
Ruibal que vén de ser galardoada co Pre-
mio Nacional de Literatura Dramática.
Un oportuno e significativo recordatorio
de que a palabra teatral segue a ecoar con
acentos esenciais, continua a manifestar
verdades primordiais co fulgor súpeto
das revelacións.

Porque as palabras que contén esta
obra son semente doutras mundos que
sempre estiveron aí, esperando que al-
guén os descubrise. Cunha insospeitada
sabedoría teatral, Ruben Ruibal pon de-
diante dos nosos ollos un texto que con-
tén a súa propia representación e, ao
tempo, un universo paralelo de literatu-
ra axexada dende as marxes, dende a ri-
queza das valleinclanescas acoutacións
que matizan os mínimos pero elocuen-
tes detalles de que está constituída a súa
fábula. Un orbe tinxido de novela negra,

de crítica social, de desvelamento
de ese drama fundamental que é a
loita contra o tempo. Unha cerimo-
nia de esclarecemento na que está
moi presente Vidal Bolaño (o mag-

nífico Vidal Bolaño de Saxo tenor, por
exemplo) mais tamén o Pirandello que
podía resumir nunha frase a zozobra que
ameaza en cada momento a nosa exis-
tencia.

Agora tócanos reaxir a nós. Limpeza
de sangue, aínda sendo un texto dunha
furiosa beleza, segue inédita nos nosos
escenarios. Escoitemos a axuizada ad-
vertencia do autor: “é sabido que tanto
confiar en que o tempo vai amañar as
cousas fai que deixemos que pouco a
pouco vaian indo a peor”.♦

Palabras contra o tempo
MANUEL XESTOSO

Rubén Ruibal, premio Nacional de Teatro
Só antes o gañara Manuel Lourenzo por un texto en galego

Unha vez lido o informe da
Consellaría de Cultura, tírase
unha clara conclusión: o teatro
vive nun círculo vicioso. Hai
pouca demanda do público po-
lo teatro propio. Isto débese e
provoca ao mesmo tempo un
teatro sen medios, precarizado,
moi pouco profesional. As
montaxes adoitan ser de baixa
calidade, o que volve facer
pouco apetecíbel ir ás salas. 

A situación ilústrase mellor
con algúns datos. O 91 por cento
das compañías ten menos de cin-
co empregados. O modelo máis
estendido é un no que non se or-
zamenta tendo en conta os gastos
de distribución, cun conseguinte
cómputo contábel pouco profe-
sional e para nada viábel.

Outra punta por desbastar é
a relación co público. A per-
cepción cidadá dista de ser ide-
al. Unha enquisa confirma que
o 55,3 por cento dos entrevista-
dos non sabe que programa-
ción teatral hai no seu concello
e nas localidades próximas, o
que demostra carencias na pla-
nificación publicitaria dos
eventos. O inquérito indica que
máis do 30 por cento das per-
soas consultadas non vai ao te-
atro porque non lle interesa.

Este dato confirma a diag-
nose do Igaem. O teatro non
consegue ampliar o seu públi-
co nun momento no que outras
formas de ocio conseguiron
reducir custos e ofrecer novas
posibilidades. Ao teatro fálta-

lle capacidade de innovación.
O informe tamén dá un per-

fil do consumidor habitual de
teatro en Galiza. Trátase dunha
muller de entre 30 e 49 anos
con estudos superiores e que
mora nun concello urbano.

A Rede de Teatros

Implicitamente, o informe in-
dica que o único xeito de saír
do círculo é a través do inves-
timento público, para corrixir
algunha das eivas e contaxiar

de optimismo un sector con
moitas dificultades.

Neste sentido, algunhas
iniciativas parece que empe-
zan a dar algún resultado. A
creación da Rede Galega de
Teatros (RGT) beneficiou as
compañías. Con datos do pri-
meiro semestre de 2007 nóta-
se un incremento sensíbel do
número absoluto de funcións,
unha suba notábel na cifra
media de representacións por
compañía (que chega case a
duplicarse) e un aumento de
facturación por compañía
(entre xaneiro e xuño factu-
rouse case tanto coma en todo
2006)

Ao tempo, as novas normas
da RGT posibilitan que a ofer-
ta se racionalice. Ademais, a
Rede Galega de Salas (Ensalle,
Sala Nasa, Teatro del Anda-
mio, na Coruña e Teatro Arte
Livre) promove que o 70 por
cento dos espectáculos exhibi-
dos neses escenarios sexa de
produción galega.♦

Rubén Ruibal.

Pequenas compañías, pouco público 
O IGAEM presenta un informe sobre o estado do teatro

A.N.T.
O 91 por cento das compañías teatrais ten menos de cinco
empregados. O público percibe as táboas galegas como de
baixa calidade. O mercado é precario e precisa cambios es-
truturais. Estas son algunhas das conclusións do informe ‘Diag-
nose do sector das Artes Escénicas en Galiza’ que presenta o 25
de outubro o Igaem, dentro das actividades da Feira do Teatro.
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A.N.T.
O dramaturgo Roberto Sal-
gueiro gañou o premio ‘Álva-
ro Cunqueiro’ para textos tea-
trais con Historia da chuvia
que cae todos os días. Carlos
Losada Galiñáns mereceu o
‘Manuel María’ de literatura
dramática para nenos por Ga-
me over. Os premios ‘Barriga
Verde’ de teatro para moni-
creques quedaron desertos.

Roberto Salgueiro (Caracas,
1966) xa é un veterano reco-
llendo o premio teatral ‘Álvaro
Cunqueiro’, que convoca o
Igaem. Co deste ano xa recibiu
catro veces o galardón. Ade-
mais de por Historia da chuvia
que cae todos os días, gañouno
no 1989 con O arce do xardín
(Xerais), no 2000 con Eliana
en ardentía ou Bernardo des-
templado (Xerais) e no 2002
con Molière final (Xerais).

A obra premiada nesta
ocasión xira ao redor do con-
flito xeracional na Galiza. Un
pai e un fillo debaten tendo
como pano de fondo protago-
nista a evolución do noso país
nos últimos anos, abalando
entre a presenza potente da
emigración e o novo desafío
da inmigración.

O xurado destacou que
Salgueiro soubese combinar
un teatro áxil, que emprega un
galego vivo e con carga dra-
mática cun texto comprometi-
do que encara de fronte os

problemas reais dos galegos.
O dramaturgo recibirá 6.000
euros como premio.

Illados entre máquinas

Game over, de Carlos Losada

Galiñáns, é unha aventura pro-
tagonizada por un miúdo, Roi,
que lle serve de viaxe iniciáti-
ca. O xurado destacou nesta
obra a frescura da súa linguaxe
e as posibilidades escénicas
que presenta. Tamén subliña-
ron que o tema é profundamen-
te actual, ao resaltar o illamen-
to que moitos pequenos pade-
cen nun mundo dominado po-
las máquinas. Losada recibiu
4.000 euros como premio.

Nesta ocasión, as dúas
modalidades dos premios ‘Ba-
rriga Verde’ para textos pensa-
dos para teatros de monicre-
ques quedaron desertas, tanto
na categoría de adultos como
na de rapaces. O Igaem com-
prometeuse á publicación dos
dous textos gañadores nos ou-
tros apartados.♦

Roberto Salgueiro recibe
o ‘Álvaro Cunqueiro’ por cuarta vez
Carlos Losada fíxose co ‘Manuel María’ de drama infantil

Davodeau
Marta Dacosta

Publicaba estes días un
xornal unha entrevista
con Ronan Bennet

titulándoa coas palabras do
propio Bennet: “podes ser un
bo escritor e ao tempo un
escritor político”. O
xornalista resume así as
palabras deste guionista de
cine que cuestiona a opinión
dos que consideran que o
compromiso dana a literatura.
Para el “o escritor é tamén un
cidadán, é parte da sociedade
e ten o privilexio da voz
pública, así que debe usala”.

Algo así debeu pensar o
debuxante Étienne Davodeau
cando tomou a decisión de es-
cribir e debuxar Les mavaises
gens e Un homme est mort,
esta última en colaboración co
seu irmán Kris Davodeau. Es-
tas dúas obras teñen un
compromiso tan marcado coa
sociedade á que fan
referencia, que mesmo poderí-
an ser consideradas como do-
cumentais (unha delas se
aproxima enormemente desta
definicición), ao tempo que
nos lembran o Carlos
Giménez de España una,
grande y libre ou Paracuellos. 

Davodeau, os irmáns Davo-
deau, son fillos dunha parella
de obreiros que militaron en
movementos católicos compro-
metidos socialmente coa
esquerda nos anos 60, no
contexto dunha Francia en
reconstrución que comeza a co-
ñecer os primeiros índices de
paro. Les mavaises gens sitúase
no territorio de Les Mauges, fa-
cendo un pequeño xogo entre o
topónimo e o título da obra en
clara alusión ao que alí se trata-
rá: les mau(vaises) ge(n)s, é di-
cir, unha etimoloxía popular po-
la que Les Mauges querería di-
cir: a mala xente, que vén ser,
nin máis, nin menos, que os hu-
mildes traballadores do rural
francés explotados por un capi-
talismo crecente.

Un homme est mort relata
unha folga que se produciu en
Brest entre marzo e abril de
1950 e que se saldou coa mor-
te dun traballador durante a re-
presión dunha manifestación.
Os folguistas xa contactaran co
documentalista René Vautier
para que tomara imaxes das
mobilizacións e realizase unha
película para ser proxectada
aos obreiros. Vautier chega
despois da morte do obreiro
Mazé e consegue realizar un
pequeno documental que servi-
rá como ferramenta de
conscienciación, tan emprega-
da que non quedará nada dela.
Hoxe o único documento que
queda daquela película é esta
BD dos Davodeau.

Estas dúas obras descúbren-
nos un debuxante comprometi-
do coa historia do seu pobo e
decidido a deixar constancia
dela de forma non historiográfi-
ca, desde a autobiografía e o re-
trato daquelas personaxes
singulares. E como dicíamos ao
inicio, sen que a banda deseña-
da perda a súa esencia, a de na-
rrar graficamente e amarrarnos
ao relato, aos relatos, que mere-
cen ser lidos e contemplados.♦

A.N.T.
O nariz de Fiz mereceu o pre-
mio ‘Pura e Dora Vázquez’ de
literatura infantil e xuvenil
2007. O libro de Miro Villar
está pensado para todo tipo de
rapaces e conta unha historia
semellante ao mítico Polgari-
ño, enxalzando valores como a
amizade ou a familia.

Miro Villar recibirá 3.000
euros deste galardón, que con-

voca a Deputación de Ourense.
O xurado acordou premiar O
nariz de Fiz por unanimidade.
Agora resta escoller o premia-
do no capítulo de ilustración.
Neste concurso os interesados
terán que propoñer as imaxes
do libro de Villar.

O escritor Miro Villar
(Cee, 1965) ten unha ampla
carreira nas letras, con varios
recoñecementos tanto en poe-

sía como narrativa ou tradu-
ción. No 1998 gañou o Premio
Tívoli-Europa polo poemario
Abecedario da desolación e
ten no seu haber outros galar-
dóns prestixiosos como o Mo-
desto R. Figueiredo e o Pe-
drón de Ouro.

Curiosamente, de Cee ta-
mén é a finalista do certame,
Concha Blanco, co seu libro Os
poderes máxicos de Aitema.♦

Miro Villar obtén o
‘Pura e Dora Vázquez’ de literatura infantil

Roberto Salgueiro.



Título: Volverlles a palabra. Homenaxe aos 
represaliados do franquismo.
Coordinadores: Xoán Carlos Domínguez 
Alberte & Baldo Ramos.
Edita: Consellaría de Cultura e Deportes &
Difusora de Letras, Artes e Ideas.

A sociedade española, e onde di-
cimos española ben pode e debe
lerse castelá, de sempre mostrou
trazos de intransixencia. ALei da
Memoria Histórica dificilmente
poderá corrixir esta inclinación,
poren, agardamos, axudará a bo-
tar semente de conciencias máis
autocríticas e tolerantes. A retira-
da da simboloxía franquista,
máis de tres décadas logo da
morte do ditador, debe propiciar
un debate social no cal os valo-
res da tolerancia saian reforza-
dos. Non ha ser fácil, aínda hoxe
hai quen mantén que non hai
porque volver a vista atrás, de tal
xeito que se esqueza que o de
Franco non foi unha Cruzada
Nacional senón un Golpe contra
o réxime lexítimo da República.
Nomes como Juan Canalejo (ou
rúas como Bedoya, Alférez Pro-
visional, tantos outros testemu-
ños dun réxime moi dado ao fas-
to) levan sendo cuestionados
desde hai tempo. Outros como
Pedro Barrié de la Maza (de
quen “fabula” a vida Xesús
Alonso Montero no prólogo des-
te Volverlles a palabra) o conde
das Fuerzas Eléctricas del Noro-
este, título nobiliario concedido
por Franco a un dos seus primei-
ros e máis convencidos financia-
dores, parece que souberon lavar
mellor a cara, aínda que sexa im-
posíbel borrar da memoria co-
lectiva feitos como os de Castre-
lo de Miño: alí estaban as forzas
represivas para facer o traballo
suxo para don Pedro.  

Aínda que, como aquí conta
Manuel Veiga (“Tres datas cla-
ve: 1948, 1952, 1957”), represa-
liados fomos todos, porque a se-
lectiva eliminación dos máis di-
námicos e produtivos sectores da
sociedade, deixou como conse-
cuencia un país desfeito e con
moi poucas posibilidades de re-
facerse: 1948, fin do estado de
guerra; 1952, dezaseis anos des-
pois da sublevación militar, eli-
minación da cartilla de raciona-
mento; 1957, creba económica
do estado. Desde logo, os des-
máns e ineptitude dos golpistas
non son de ningunha maneira
comparábeis aos da República, e
o estado en que deixaron a socie-
dade aínda menos. Porén o golpe
de estado non só se vendeu e
bendiciu como un efecto salva-
dor senón que aínda hoxe hai a
quen disgusta, e moito, que ás
vítimas se lles dea voz, chegan-
do até a denunciar como calum-
niadores (lembran o caso da de-
nuncia contra Dionisio Pereira?)
a quen non fixo outra cousa que
facerse eco da voz das vítimas.

Como esta iniciativa coordi-
nada por Xoán Carlos Domín-
guez Alberte e Baldo Ramos,
prologada por Xesús Alonso
Montero, que conta con 56 con-
tributos literarios (ademais do
xornalístico de Manuel Veiga) e
14 gráficos. Un amplo abano de
achegas poéticas, narrativas e
plásticas na procura de devol-
verlles a voz ás vítimas, escritas
comprometidas de autores que
non só non teñen medo senón
consideran un acto de xustiza
erguer as súas palabras para

volverlle a voz a quen foi des-
posuído dela pola intransixen-
cia, pola tiranía, polo odio ao di-
ferente. Nun volume destas ca-
racterísticas, o valor literario re-
sulta un engadido, case. Procú-
rese a atoparase, mais sobre cal-
quera outra cousa o lector im-
pregnarase da valentía de quen
asume a voz das vítimas.

Logo do relato de Marilar
Aleixandre, emotiva carta dun
preso, como aferrollada estaba a
sociedade, o crítico atópase con
que asegurar que existe unha

grande variedade no ton (hai, na
poesía, tons líricos, de denuncia,
inclusive exhortativos ou analíti-
cos, coloquiais ou inxénuos,
sempre solidarios e doídos) e na
forma ( desde poesía de impron-
ta clásica a outra de faciana ple-
namente actual; desde relatos
que non disimulan o ton anecdó-
tico a outros de raigame lírica...),
que participan no proxecto dous
autores portugueses (Bento da
Cruz e José Viale Moutinho), ou
que os paseos, paseadores e pa-
seados (asasinatos, asasinos e ví-
timas) son omnipresentes sexa
na poesía ou nos relatos (que, di-
to sexa de paso e en ambos ca-
sos, tenden á brevidade), todo
iso non son máis que datos me-
nores, e que o que si é trascen-
dente é que chegan ao corazón e
moven a razón.

An Alfaya, Manuel Álvarez
Torneiro, Anxo Angueira, Car-
men Blanco, Xurxo Borrazás,
Pilar Buela, Darío X. Cabana,
Víctor Campio, Marica Campo,
Xosé C. Caneiro, R. Caride
Ogando, Arturo Casas, Delfín
Caseiro, Francisco Castro, Ma-
ría do Cebreiro, Olalla Cociña,
Marta Dacosta, X. Antón L. Do-
bao, Estíbaliz Espinosa, X. Fer-
nández Ferreiro, Francisco X.
Fernández Naval, Celso Fer-
nández Sanmartín, Salvador
García-Bodaño, Raúl Gómez
Pato, Bieito Iglesias, Arcadio
López Casanova, Antón Lopo,
Xulio López Valcárcel, Igor Lu-
gris, Paco Martín, Franck Me-
yer, Xosé M. Millán Otero, X.
Neira Vilas,
Isidro Novo,
Olga Novo,
Manuel Outei-
riño, Pilar Pa-
llarés, Chus
Pato, Emma
Pedreira, An-
tón Riveiro
Coello, Mano-
el Riveiro Lou-
reiro, Elvira
Riveiro, Clau-
dio R. Fer,
Xurxo Sierra
Veloso, Vítor
Vaqueiro, Eva
Veiga, Martín
Veiga, Manuel
Vidal Villaver-
de, Manuel Vi-
lanova, Miro
Villar ( por de-
mais doutros autores antes xa
citados) e Alexandro, Blanca
Barrio, Mané Boán, Alfonso
Costa, Isaac Díaz Pardo, Ma-
nuel Figueiras, C. González Vi-
llar, Marcos Juncal, Paula Mari-
ño, Baldomero Moreiras, Pablo
Otero, Francisco Pazos, Virxi-
lio, Xosé Vizoso, no eido gráfi-
co, grazas, en nome de quen xa
non pode dárvolas.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Poeta de Cangas
Bernardino Graña. Homenaxe
no 75 aniversario contén
diversos traballos de autores
como Xosé Mª Álvarez
Cáccamo, Daniel González,
Paula Fernández,
María Nava-
rro, Rosendo
Díaz-
Peterson, An-
xo Angueira,
Afonso
Becerra, Xosé
M. Millán, Lu-
cía Novás, Xo-
án Xosé Abella,
Camilo Caama-
ño e Fran
Herbello, coordinados por
Héitor Mera (que tamén escri-
be un artigo) danlle un abrazo
literario ao poeta de Cangas.
Edita Xerais.♦

A pel do país
Lóstrego edita A xeografía fí-
sica de Galicia, de Anxo
Miramontes Car-
ballada. O
libro fai unha
aproximación
didáctica ao
medio físico e á
biodiversidade
natural do noso
país. O clima, o
solo e outros
conceptos, expli-
cados e reflectidos en mapas.
Tamén se describen os nosos
ríos e montes máis
importantes, así como o
medio mariño.♦

Estudo
sobre a miseria
Explicar que é a pobreza, can-
do se pode considerar que un-
ha persoa é pobre e cuantificar
como lle
afecta á so-
ciedade
galega son
aspectos que
trata A
pobreza en
Galicia, de
Patricio Sán-
chez, Antonio
Vaamonde e
Xenaro
García. Estudo sociolóxico
que se completa con ampla in-
formación estatística. Edita
Sotelo Blanco.♦

Receptores e
emisores
Vicente González Radío
publica Socioloxía da comuni-
cación e opinión pública, edi-
tado por Lea.
O catedrático
de Socioloxía
e profesor de
Filosofía e
Metodoloxía
das Ciencias
Sociais na
Universidade
da Coruña cin-
xe dous
conceptos moi
relacionados pa-
ra explicar a súa dimensión e
límites nos tempos actuais.♦

O  crítico
atópase
con que
asegurar
que existe
unha
grande
variedade
no ton
non é máis
que un dato
menor,
o que si é
trascenden-
te é que
chegan
ao corazón.

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. O VOTO EMIGRANTE.
Anxo Luxilde.
Galaxia.

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

4. ARTE E PARTE.
Xurxo Borrazás.
Galaxia.

5. COA MAN ARMADA.
Lupe Martínez.
A Nosa Terra.
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Título: Caminho Longo.
Autor: Manuel Oliveira Guerra.
Editorial: Papiro.

Caminho Longo. Antologia de
sonetos de Manuel Oliveira
Guerra foi apresentado no pasa-
do verán en Viana do Castelo,
cidade histórica das relacións
culturais galego-portuguesas, e
anteriormente no Porto, polo
profesor Salvato Trigo, quen ta-
mén é autor do prólogo. A pre-
sentación, á que non faltou unha
pequena repre-
sentación de
galegos do
Norte, entre
eles quen isto
asina xentil-
mente convida-
do pola filla do
poeta e a Cá-
mara da cidade
do Lima, tivo
lugar durante a
Feira do Livro
alí celebrada e
nun horario de-
susado entre
nós, as 10 da
noite, para re-
matar case á media noite. Estivo
envolvida, ademais, por unha
exposición con paineis sobre a
vida e a obra do autor. 

A súa filla, Maria Virgínia,
tamén poeta con obra de intere-
se, leva tempo empeñada na re-
cuperación e divulgación da
obra do seu pai. Xa anterior-
mente conseguiu publicar Esta
cidade que eu amo (1999), po-
emas que Oliveira lle dedicou
ao Porto, e Escritos. Dois Con-
tos e Alguns Poemas (2002,
que recolle algúns dos poemas
“galegos”), ademais de contri-
buír a espallar en Galiza varias
coleccións da vella revista Cél-

tica que ficaran na súa casa.
Caminho Longo é o tí-

tulo –que xa utilizara Oli-
veira para un seu libro de
prosa (1963) e que el quería
que envolvese toda a súa
obra– desta antoloxía de so-
netos dos seus poemarios
publicados en vida: Padre
Nosso (de 1932, que causou
escándalo na época entre a
reacción católica, reeditado
en 1960), Ave Maria (edita-
do en 1960 e redactado
pouco despois do anterior),
Algemas (1963), Coisas
desta negra vida (1963).
Ademais de “Diversos, iné-
ditos e dispersos”. Fican fó-
ra, curiosamente, os poe-
mas que lle dedicou a Gali-
za en diversas revistas e
xornais e cos que pensou
facer un poemario que titu-
laría Maruxa, por non
adoptaren a forma clásica
do soneto. Na coidada edición
da Papiro editora inclúense ta-
mén varios documentos gráfi-
cos, rematando as súas 278 pá-
xinas un posfacio de Jorge Lis-
topad. Leva na capa o retrato
(semella que a pluma) que lle
fixera o seu amigo Carlos Car-
neiro (fillo do célebre pintor
António Carneiro) e que lle de-
bía ser grato a Oliveira, pois re-
produciuno en varios  dos seus
libros. 

No 2005 completouse o
centenario do nacemento de
Manuel Oliveira Guerra (Oli-
veira de Azeméis, 1905- Porto,
1964), persoa moi vencellada a
Galiza e que a principios dos
anos sesenta esforzouse por
crear pontes culturais entre os
dous países coa creación do
frustrado Círculo de Estudos
Galaico-Portugueses e a súa

concreción máis afortunada: a
revista Céltica, obra case per-
soal de Oliveira Guerra, que
conseguiu sacar catro números
(sen publicidade nen axudas
oficiais) antes da súa morte en
1964. Tanto así estaba a el liga-
da a revista que do derradeiro
número ficaron á súa desapari-
ción moitos exemplares no seu
domicilio sen repartir. Nestas
páxinas de A Nosa Terra (nº
1.185, 21/27 de xullo 2005), e
nalgunha outra, dediqueille un
artigo cando o seu centenario
denunciando o descoñecemen-
to actual da súa figura e obra
entre nós.

Amigo de Garcés, de Lean-
dro Carré (outro impulsor das
relacións galaico-portuguesas);
de poetas mozos como Manuel
María ou Pura Vázquez…; dos
nosos vellos poetas e en espe-

cial de Rosalia de Castro,
de quen tiña un retrato na
súa casa; de galegos máis
anónimos ou descoñeci-
dos; amigo, en fin, de Ga-
liza, coa que mantivo unha
relación de amor dende a
infancia e da que foi un xe-
neroso e fiel propagandista
nuns tempos difíciles para
a nosa cultura e a nosa lin-
gua. Cando Oliveira Gue-
rra estaba a recuperar unha
actividade literaria que in-
terrompera en plena xu-
ventude, coa edición dos
seus textos elaborados du-
rante anos, chegou a súa
morte inesperada sen che-
gar a cumprir os sesenta
anos.

Na poesía de Oliveira
atopamos ecos de Guerra
Junqueiro na crítica xuve-
nil ao catolicismo e mesmo
de Antero de Quental. E,

sobre todo, unha tristeza antiga
que o acompañou toda a vida
dende os tempos de adolescen-
te internamento hospitalario,
agrandada polo choque entre
os seus anceios e ideais litera-
rios e a prosaica realidade cotiá
que lle obrigou a pospoñelos
até os últimos anos da existen-
cia. Mais non imos valorar a
súa poética (que sentimos e es-
timamos), cousa que non nos
corresponde nin para a que es-
tamos preparados. Só transcri-
biremos este resume telégrafi-
co do profesor Salvato Trigo,
un “galego do Sul” como se
definiu na presentación, quen
atopa tres ideas forza na súa
obra: “intimista nos seus pro-
pósitos, coloquial no seu estilo,
sensorial na sua semântica.”♦

XESÚS TORRES

Unha
tristeza
antiga
que o
acompañou
toda a vida
dende
os tempos
de adoles-
cente
interna-
mento
hospitalario.

Infoxove
Nº 18. Outubro 07.
Edita: Dirección Xeral da Xuventude e So-
lidariedade.

Inclúese unha entrevista co
debuxante David Rubín, que
fala dos cómics dos que é au-
tor. Dáse información sobre os
obradoiros e casas de oficios
que se están a realizar para fo-
mentar a igualdade entre
xéneros; tamén o anuncio da
Consellaría de Vivenda de
confinanciar os gastos de alu-
gueiro dos estudantes de
Formación Profesional. Na
sección de
música
presénta-
se o
novo
grupo
ponteve-
drés
Capitán
Furilo, fi-
nalista no
certame
‘Nsaio no
Camiño’. Ademais toda a
información relativa á actuali-
dade das actividades da Xunta
ao redor da mocidade.♦

O Ollo Público
Revista das Artes

Nº 20. Setembro-decembro 07. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Fernando Vilaboa.

No capítulo de creación litera-
ria, inclúese un relato de Isol-
da Santiago. Xosé Cidre anali-
za a arquitectura das portas.
Fernando Vilaboa visita o do-
cumental
Misiones
pedagóxi-
cas, de
Gonzalo
Tapia. O
propio
Vilaboa lé-
vanos de
viaxe por
Ribadavia,
atendendo á
presenza románica na zona.
Marta Méndez analiza a foto-
grafía de Vinayak Das, do que
se inclúen reproducións dos
seus traballos a cor.♦

Latexo
Nº 60. Outono 07.
Dirixe: Luís López Borines.
Edita: Ureca.

A revista dos traballadores de
Caixanova estrea maqueta.
María Mirta Vázquez e Luis
López Borines recordan o
centenario do Centro Galego
de Buenos Aires. Luján López
enrevista a
actriz Eva
Santolaria.
Lola Gutié-
rrez o
grupo
vigués 6x1.
María Xosé
Villares ana-
liza o estado
actual do ga-
lego na
sociedade e dá as claves para
manter vivo o noso idioma.
Inclúese un relato de Anxo
Martínez. Antonio Franchini
recomenda coñecer o Porto.♦

Os sonetos de Oliveira Guerra
Preséntase unha antoloxía do escritor portugués
partidario de estreitar as relacións coa Galiza

O Canto do Muecín
Lois Diéguez

Levaba tres días así, sen poder pegar ollo e sentíase tan cansa... Ía polo deserto

aborrecida do sol que nunca se poñía. Transformábase na sombra de Anthony

Perkins cando en Psicose avanzaba pola parede cun enorme coitelo de matar os

porcos, e cando o ía espetar no corpo estarricado da Sofía acordaba bañada nunha

suor de sufocos. Botouse da cama. O muecín, en efecto, berraba o canto.

A  N O S A  T E R R ACE NTRAL LITERARIA



Título: O muiñeiro ouveador.
Autor: Arto Paasilinna.
Editorial: Rinoceronte.

Non hai dúbida ningunha de que
Arto Paasilinna é, na actualidade,
o escritor finlandés máis célebre
fóra do seu país. A esta populari-
dade non é alleo o feito de que as
súas novelas sexan indefectibel-
mente diverti-
das, moi diver-
tidas. Mais cun
humor que
combina ele-
mentos tan dis-
pares como a
ironía crítica, o
s a r c a s m o
amargo e, en
ocasións, o dis-
parate puro e
duro. Se a isto
lle engadimos
que en todas as
súas obras se
filtra un ton lí-
rico de carácter case solemne,
unha arela de transcendencia que
se reflicte na infinita compaixón
que revela cara ás atribuladas
criaturas que deambulan polas
súas narracións, concluiremos
que a súa é unha escrita que, can-
do menos, conta co don da orixi-
nalidade. 

O muiñeiro ouveador é un-
ha novela de 1981 que agora
publica no noso país Rinoce-
ronte e que foi unha das princi-
pais responsábeis do éxito eu-
ropeo –vía tradución francesa–
de Paasilinna. Trátase dunha
obra sobre a diferenza, sobre a
hipocrisía da sociedade e tamén
sobre a soidade. O protagonis-
ta, Gunnar Huttunen, é unha al-
ma simple que compra un muí-
ño e se instala nunha pequena
aldea do norte de Finlandia.

Huttunen é unha mestura de ho-
me libre de convencións e “no-
bre bruto” que axiña se enfron-
tará coas forzas vivas do lugar
–o gobernador, o comerciante,
o mestre...– por mor dunha pe-
culiar característica do seu ca-
rácter: cando está deprimido
ouvea igual ca un lobo, de tal
xeito que non deixa durmir aos
seus veciños. A novela divídese
en dúas partes: a primeira rela-
ta a chegada de Huttunen a al-
dea, o encontro relativamente
amoroso coa asesora agrícola
Sanelma e o frustrado proceso
de integración na sociedade,
que desemboca no seu encerro
nun manicomio. A segunda
conta a fuga do psiquiátrico e

as peripecias que provoca a
persecución a que é sometido
por parte das autoridades e os
habitantes do lugar.

A partir deste singular pun-
to de partida, o humor acedo de
Paasilinna céntrase en estimu-
lar a reflexión sobre o incerto
concepto de normalidade. O
protagonista é un personaxe ex-
céntrico, pero tamén un home
intelixente e habelencioso que
só aspira a atopar o seu sitio no
seo da comunidade. Por supos-
to, o seu arrevesado proceso de
socialización resulta un com-
pleto fracaso e o lector irá des-
cubrindo como mentres o pobre
Guttunen é alcumado de tolo e
apartado da sociedade, os seus

perseguidores se comportan co-
mo persoas inxustas e crueis.
Precisamente, a denuncia deste
fariseísmo é o manancial de on-
de flúen os mellores achádegos
da novela e onde o corrosivo
xorne do autor logra as máis lo-
gradas iluminacións literarias.
Véxase, por exemplo, a escena
que enfronta ao protagonista co
director da sucursal bancaria da
aldea e que remata coa lapida-
ria sentenza do muiñeiro: “Non
me fío dun banco que non che
dá os teus cartos se non levas
un rifle enriba”.

Non embargante, a partir dun
certo momento, Paasilinna pare-
ce abusar do seu riquísimo enxe-
ño para encher de chanzas a súa

novela no canto de dotala dun
desenvolvemento organizado.
Na primeira parte, o equilibrio
entre os chistes máis ou menos
simpáticos e o avance da trama
resulta proporcionado. Na se-
gunda parte, pola contra, o pro-
greso do relato semella funcio-
nar por acumulación de churrus-
cadas e situacións disparatadas
que rematan por provocar no lec-
tor a sensación de cansazo. O
previsíbel comeza a instalarse na
narración e o autor comeza a es-
varar pola conta atrás das súas
ocorrencias sen que se vexa evo-
lución de ningunha caste. Dá a
sensación de que o autor xa non
sabe por onde saír e, deste xeito,
o final, que debería ser o golpe
de efecto culminante, aparenta
máis ben unha saída de emer-
xencia coa que rematar o conto.

En xeral, O muiñeiro ouve-
ador está escrita nun estilo sin-
xelo e sen pretensións e adopta
unha tonalidade fantástica que
se achega á fábula, ao conto
marabilloso, sen por iso renun-
ciar á tradición de crítica social
procedente da picaresca –de
feito, os ecos do Simplicissimus
de Grimmelshausen asoman en
máis dunha ocasión polas súas
páxinas. O contraste entre a no-
breza de carácter do muiñeiro e
unha sociedade de cínicos que
non aceptan o dereito a diferen-
za está moi ben modulada e a
reivindicación do singular ela-
bórase sen caer no didactismo.
Dende este punto de vista, hai
que recoñecer que –aínda que
demasiado obvia por veces– se
trata dunha novela divertida,
correcta na súa resolución e
agradábel de ler. Nunha pala-
bra, entretida.♦

MANUEL XESTOSO
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Trátase
dunha
novela
divertida,
correcta
na súa
resolución e
agradábel
de ler.
Nunha
palabra,
entretida.

Unha alma pura nunha sociedade hipócrita
Rinoceronte publica a novela que lle deu fama a Arto Paasilinna

Arto Paasilinna.

As linguas dos animais, de Anxo Fariña

Todos os animais teñen un xeito
de falarse entre eles.

Vendo un vello álbum de cromos,
aprenderás cal é a lingua

de cada un.

Conto baseada en C armina Burana , 132 .
Tradución de Xosé C arracedo Fraga .



En que se diferencia a tradu-
ción literaria dos demais xei-
tos de tradución?

O principal cambio é o pra-
zo co que traballas. Cando tratas
cunha editorial, o ritmo é máis
pausado. Dáche máis tempo a
preparar o texto. Ademais, polo
xeral ten maiores dificultades.
Mais eu coido que a tradución
hai que encarala sempre dun
xeito individual. Cada texto ne-
cesita un método diferente, aca-
ído ás súas características. A
esencia da tradución é a mesma
que a da comunicación. Tradu-
cir é o mesmo proceso que con-
tarlle a alguén o que nos contou
unha primeira persoa. Quere-
mos transmitir a mensaxe dun
autor do xeito máis fiel posíbel.

Mais o tópico reza: tradut-
tore traditore. Igual que can-
do nos contan algo de tercei-
ra man que non é exactamen-
te a primeira versión.

Sempre hai esa perda. Mais
outras veces tamén se melloran
certas cousas. Pero o fundamen-
tal é seguir uns parámetros de
traballo que nos axuden a penei-
rar o sentido real do texto. Hai
que ler a versión orixinal –ás ve-
ces todo de corrido, outras por
anacos como se fósemos un lec-
tor “normal”–, consultar críticas
e facer unha análise dramática
do texto (rexistro, público recep-
tor…). Tamén hai que adaptarse
ao xénero do texto. Non é o
mesmo traducir unha poesía ca
un diálogo, que precisa dunha
maior conexión coa lingua viva
que se fala na realidade. O bási-
co é manter a lealdade co autor.

Nos últimos anos vimos
como aumentou o nivel e a
cantidade de tradución ao
galego. Cales son as razóns
para este cambio?

Pasouse da tradución mili-
tante, case que diría política, a
prol da normalización do idioma
a un sistema moito máis profe-
sionalizado. Tanto foi así que
agora podemos falar dun colec-
tivo de tradutores editoriais, al-
go que hai anos parecía impen-
sábel. Esta eclosión tivo moito a
ver coa creación dunha faculta-
de desta materia en Galiza e ta-
mén coas novas perspectivas da
industria do libro. Sen esa profe-
sionalización sería imposíbel
pretender editar novidades es-
tranxeiros ao tempo que en cas-
telán, ou aínda máis, ao mesmo
tempo que na versión orixinal.
Coido que estamos camiñando
cara a unha situación normal, o
cal é un paso necesario para a
subsistencia da nosa cultura.

Os tradutores sempre se
queixaron de que o seu traba-
llo non se valoriza.

Queixáronse de que o seu
nome non aparecese nos libros
traducidos ou que se menospre-
zase o seu traballo consideran-
do que para traducir vale cal-
quera. Tamén a situación labo-
ral dos tradutores non foi a ide-
al. E seguramente a día de hoxe
hai moitas cousas por mellorar
no noso sector, pero tamén su-
peramos moitos atrancos e xa
se pode dicir que unha persoa
pode vivir da tradución. É máis.
Sendo como somos un país pe-
queno, moita da xente que se li-
cenciou na facultade do campus

de Vigo está traballando en Ga-
liza. É certo que viaxaron, vivi-
ron noutros países, coñeceron
outras culturas pero finalmente
volveron á terra. Se non hoube-
se traballo, iso non pasaría.

Nesa situación normalizada
que vostede describía, as tradu-
cións pesarán tanto no modelo
lingüístico da literatura coma
os textos de creadores galegos.

Así pasa en todas as culturas
que teñen acceso á literatura uni-
versal. É o lóxico e o necesario.
Tradicionalmente, a literatura
galega estivo moi apegada ao
mundo rural e o propio idioma
cinxiuse prioritariamente aos es-
pazos que dominaba. Isto supón
para o tradutor abrir o campo lin-
güístico con conceptos propios
da vida moderna, que é urbana e

manexa conceptos cambiantes e
novidosos que non sempre teñen
correspondencia na fala do co-
mún. Aí é onde o tradutor ten
que facer unha escolla, buscar o
mellor xeito de transmitirlles aos
galegos esas palabras. Estamos
importando modelos literarios e
lingüísticos e temos que “nego-
ciar” con cada texto o mellor
xeito de equilibrar o novo co no-
so propio patrimonio.

E o galego conta con fe-
rramentas suficientes para
ese labor?

Un tradutor non usa só unha
ferramenta. E non só nos cir-
cunscribimos ás linguas que
manexamos na tradución. Cóm-
pre ter unha biblioteca de con-
sulta ampla e útil para resolver
os conflitos que nos crean os

textos e procurar solucións
axeitadas en cada momento. Por
iso é conveniente consultar
moita lexicografía variada e en
distintas linguas, utilizar dicio-
narios de sinónimos ou de frase-
oloxía, e incluso consultar tra-
ducións do mesmo texto a ou-
tras linguas. O que si botamos
de menos é un significativo
avance na produción de dicio-
narios en formato electrónico.
Só Do Cumio se atreveu e aca-
bou desertando porque se consi-
deraba superada polas copias
piratas de cds. Foi unha mágoa.

Ao final créase competen-
cia entre os tradutores do
mesmo autor?

Non. Créase un vínculo, un-
ha curiosidade entre nós, para
coñecer como resolveron algún

problema concreto. Cando co-
ñeces o tradutor a outra lingua,
incluso podes consultar con el
como afrontar un aspecto do
teu traballo, pero iso sucede ta-
mén na medicina ou noutros la-
bores. Aprendemos todos de to-
dos pero non hai competencia.

As súas traducións carac-
terízanse por un coidado tra-
tamento do léxico e da fraseo-
loxía. É das que non se con-
forman co cualificativo obvio.

O galego ten un patrimonio
léxico xigantesco. Temos a obri-
ga de mantelo vivo, tamén no
plano literario. Eu tento sempre
que os textos que traduzo teñan o
pouso do galego real, que a xen-
te non note o escrito como algo
alleo senón como nacido no seu
propio idioma. Por iso, se é ne-
cesario, hai que tomar unha frase
feita nosa e reivindicala. As tra-
ducións teñen que estar vivas,
non ser fósiles, onde a xente fala
como a xente de verdade para
que non se perda o realismo.

E de tanto traducir un au-
tor, non se lle acaba collendo
manía?

Con autores complicados,
deses que che dan a impresión de
andar a pisar un chan cheo de
croios, si que tes momentos nos
que non os queres ver diante, pe-
ro é só un intre. O importante é
poñerse no lugar do autor. Por
exemplo, Martin Amis é un escri-
tor complicado, que quere ser di-
fícil, que abomina a frase feita.
Se unha sucesión de substantivo
máis adxectivo lle parece natural,
vai trocala para que soe “rara”.
Iso témolo que ter en conta e bus-
car que na tradución tal efecto. O
que non podemos é pensar en
que somos algo así como os lu-
gartenentes dos autores, unha es-
pecie de embaixadores dos crea-
dores nas linguas ás que os tradu-
cimos. Somos uns traballadores
máis do sistema editorial, igual
que os maquetadores, os ilustra-
dores ou os correctores. Sincera-
mente, fanme rir eses tradutores
que até se permiten o luxo de asi-
nar os libros que traduciron.

Hai algún libro que deve-
za traducir?

As afinidades electivas, de
Johann Wolfgang von Goethe.
É un libro que me encantaría
poder ver en galego. Sei que é
un clásico e que o mercado
agora necesita normalizarse ac-
tualizando o seu fondo de novi-
dades, pero non deixo de por-
fiar diante dos editores para
que me fagan caso. Polo mo-
mento, non desespero.

Pasar todo o día entre li-
bros debe cansar da literatura.
Íalle preguntar que libros le pe-
ro supoño que sería mellor pre-
guntarlle por que películas
quere ver ou que discos escoita.

A min gústame moito ler e
dáme rabia acabar tan cansa co-
mo para seguir lendo ao ritmo
que querería no meu tempo li-
bre. Aínda así, agora teño entre
mans Terrorista (Xerais), de
John Updike, que traduciu Lara
Domínguez. E falando de pelí-
culas, teño moita gana de ver A
vida interior de Martin Frost
porque logo de vivir a experien-
cia do guión como texto litera-
rio dáme curiosidade ver todo
iso reflectido en fotogramas.♦
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Eva Almazán
‘As traducións teñen que estar vivas’

CÉSAR LORENZO GIL

Eva Almazán (Pontevedra, 1976) é unha das tradutoras máis recoñeci-
das. Dela son as versións das obras de Paul Auster en galego –a última
publicada, A vida interior de Martin Frost (Galaxia), acaba de saír– mais
tamén traduciu O Código Da Vinci (El Aleph) de Dan Brown e a única
novela de Martin Amis na nosa lingua, A casa dos encontros (Galaxia).

PA C O  VILABARR O S



Máis de 80 exposicións indivi-
duais e colectivas compoñen o
programa da presente edición
do Outono Fotográfico, unha
cita que destaca no país tanto
polo número de mostras que se
poñen en marcha como polo
número de espazos nos que se
exhibe. Nesta ocasión os tentá-
culos do festival achegarán a
27 vilas e cidades obras recen-
tes de autores galegos que se
están a facer oco na escena ac-
tual así como fotógrafos inter-
nacionais consagrados. 

Entre os primeiros tópase
Xosé Luís González, fotografo
submarino que está a desenvol-
ver o seu labor fotográfico nos
fondos fluviais galegos. No
Centro Social Caixanova de
Ourense o autor presenta Ma-
res doces de Galiza, o seu últi-
mo proxecto que pretende
achegar ao espectador a través
de imaxes sorprendentes á ri-
queza dos nosos ríos. O pro-
xecto contou co apoio da pro-
pia entidade financeira.

Da man do fotógrafo pa-
lestino esta vixésimo quinta
edición do Outono Fotográfi-

co trasládase á dureza cotiá
dos territorios ocupados. At
the Chekpoint, de Khaled Ja-
rrar, retrata os rostros dunha e
doutra parte dos postos de
control, polo que diariamente
están obrigado a pasar os pa-
lestinos de Nablus. A mostra
poderá visitarse até o 18 de
novembro na Residencia Sani-
taria de Ourense.

A denuncia da barbarie es-
tá presente
tamén en
A u s c h -
witz-Bir-
kenau, de
A i n o h a
Viñuela. A
autora fai
un perco-
rrido por
catro cre-
m a t o r i o s
con cáma-
ra de gas e
máis de
300 barra-
cas que
acolleron,
durante o
holocaus-

to nazi máis de 100.000 pri-
sioneiros, un achegamento ao
horror dos campos de concen-
tración.

Dentro das mostras indivi-
duais cómpre sinalar ademais a
proposta de Enrique Lista, un-
ha montaxe que quere dar res-
posta á pregunta de “que se fai
con tanto titulado universita-
rio?” así como a mostra Inver-
so Urbán, que revisa a traxec-
toria fotográfica e videográfica
de Manuel Vázquez. Esta últi-
ma proposta exhíbese no Cen-
tro Cultural Deputación de Ou-
rense até o 11 de decembro.

Homenaxe en fotos

A Casa da Xuventude de Ou-
rense acolle 25 outonos, unha
mostra que fai un repaso polos

25 anos de andaina do evento.
O Outono Fotográfico foi e se-
gue a ser testemuña das mu-
danzas que sufriu a fotografía
tanto no referido aos soportes
como a propia tecnoloxía, pero
tamén da conta do intenso la-
bor de dinamización sociocul-
tural que está a realizar. Baixo
o comisariado de Vítor Nieves
poden verse obras de Luís R.
Barreiro, Andrea Costas, Vic-
toria Diehl, Ana Torres, Patri-
cia Valverde, Rubén Vilanova,
david Rodríguez Toro, Olga
Osorio e Xoel Gómez, entre
outros. Unha vez se clausure en
Ourense o 13 de novembro, a
mostra iniciará unha itineran-
cia que a levará a galaría Sar-
gadelos de Compostela.

A cita inclúe ademais as
imaxes premiadas do Foto-

Pres’07, que es-
te ano levan a si-
natura de Fer-
nando Maquiei-
ra, Antonio M.
X o u b a n o v a ,
Marta Soul, Pa-
ola de Grenet,
Salvi Vivancos e
Jorquera así co-
mo a mostra
Muller, poder e
diversidade se-
xualidade: os bi-
jagos e zapote-
cas, unha inves-
tigación plástica
dirixida pola
profesora Águe-
da Gómez.♦
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Seguro Azar

O primo
de Mariano
DAMIÁN VILLALAÍN

Quen me dese a min ter
un primo coma o de
Mariano Raxoi, que lle

explica o cambio climático!
Quen me dese ter un primo con
tanto sentido común, un primo
catedrático e normal, que lle
explica a Raxoi as cousas máis
complicadas coa maior das sin-
xelezas, sen superfluas vaidades
especulativas: se non se sabe o
tempo que vai ir mañá, como
imos saber o que vai haber den-
tro de trescentos anos?

Pero como non me caeu en
sorte ter un primo así, tan claro
e tan didáctico, teño que andar
polo mundo un pouco ás apal-
padelas, intentando averiguar
como funcionan as cousas e
mesmo depositando a miña
confianza nos meteorólogos
que me informan, sen saberen
nada do asunto, sobre se mañá
vai chover ou non.

O meu non é ningún
problema, pois ao fin e ao
cabo eu son un ninguén de nin-
gures e a ninguén lle importa
que me molle se saio á rúa sen
paraugas. O preocupante é o
resto dos políticos. Terán á
man un primo como o de Ma-
riano, un mi primo el catedrá-
tico? ¿Onde andan, que non se
ven, os primos de Emilio Pérez
Touriño, de Anxo Quintana, de
Josep-Lluís Carod-Rovira e de
José Luis Rodríguez
Zapatero? E Juan José Ibarret-
xe? Ibarretxe seguro que ten
un primo da ETA que vai con
metralleta, pero tamén seguro
que non é catedrático, nin
sequera de instituto. 

Está medio país desexando
coñecer o primo de Mariano.
Un primo así, capaz de deixar
en cirolas nun plisplás a Al Go-
re, a ONU e mesmo a comuni-
dade científica internacional,
non é un primo calquera, aínda
que sexa un primo normal, sen-
sato e como Deus manda. Ma-
riano debería encargar un vídeo
e poñelo no youtube, un video
que se titulase: Mi primo le ex-
plica el cambio climático a los
españoles de bien. 

Aínda sen dispormos dese
necesario documento
audiovisual, o certo é que, des-
pois da tranquilizadora
intervención no debate do
primo de Mariano, é lóxico que
nos asalte a dúbida sobre se o
cambio climático é un invento
da esquerda. Unha nova
ocorrencia, unha frivolidade
máis que incluír nos manuais
marxistas de Educación para a
Cidadanía, un pretexto para po-
ñerlle atrancos ao progreso e á
construción de edificios de
apartamentos no litoral para uso
da xente normal, das persoas
decentes que queren desfrutar
en familia e con sentido común
dunhas merecidas vacacións.

Non hai cousa mellor que
ter un primo como o que ten
Mariano. Como o de
Zumosol, pero en espelido.
Xa pode ir Gore, que non ten
un primo catedrático,
empezando a cancelar
conferencias.♦

Imaxes submarinas de río
O Outono Fotográfico cumpre 25 anos
con exposicións moi variadas

Orixinal de XOEL GÓMEZ.

M.B.
A viaxe fotográfica ao fondo dos ríos de Galiza de José Luís
González. A vida diaria dos palestinos no posto de control de
Nablus, retratada por Khaled Jarrar. O achegamento ao ho-
locausto nazi de Ainoha Viñuela e a revisión da traxectoria
do autor Manuel Vázquez conforman algunhas das propos-
tas máis destacadas do Outono Fotográfico, unha cita anual
coa fotografía que este ano cumpre 25 anos. O programa, or-
ganizado pola Casa da Xuventude de Ourense, desenvolve-
rase até o mes de decembro en máis de 20 vilas e cidades galegas.

Paisaxe, de XOSÉ PAZ.



Despois de percorrer da man de
Saudades (Warner, 2005) as mú-
sicas da emigración, con que se
van topar os fieis de Luar na lu-
bre en Camiño da fin da terra?

Quixemos incluír as tradi-
cións máxicas do país, recuperar
personaxes destacados, feitos
históricos... 

Non é doado caer no tópico?
Cando un fala da Galiza má-

xica o primeiro que lle vén a ca-
beza son meigas e queimadas.
Pero é  máis profundo. Se escar-
vas un pouco aparecen aspectos
interesantes. Nesta ocasión, bus-
camos tradicións, lendas e perso-
eiros que, dalgunha maneira, fo-
ron distorsionados.

Un dos personaxes que des-
filan por Camiño da fin da terra
é María Soliña, a través  das
verbas que Celso Emilio lle de-
dicou a canguesa. Pero hai máis.

Caemos na musica tradicional
co Alalá da Virxe da Barca. Fala-
mos da virxe que chegou nun bar-
co de pedra a Muxía, unha lenda
que nos emparenta coas tradicións
do Atlántico de santos que viaxan
neste tipo de embarcacións. O dis-
co tamén recolle o feito histórico
de Britonia, aqueles celtas que
marcharon das illas británicas fu-
xindo dos saxóns. Chegaron as

costas galegas e fundaron o bispa-
do-provincia que leva ese mesmo
nome. Ofrecemos ademais unha
canción emparentada coas canti-
gas medievais galego-portugue-
sas, que tamén ten certa relación
coas músicas bárdicas. Volvemos
á música tradicional no tema Mei-
jallo, unha canción que retrata

esas tradicións que nas aldeas ha-
bía e aínda se conservan. 

Despois de nove álbums,
apostan por vez primeira para
o single por Os animais, unha
canción moi coñecida, que
mesmo foi a sintonía dunha
campaña publicitaria de moita
repercusión.

Apostamos por ela reformu-
lándoa para o público infantil.
Moitos táchannos de oportunistas
ao considerar que aproveitamos o
tirón do anuncio, pero en realida-
de o tema encaixa moi ben dentro
do noso estilo. De feito, leva no
noso repertorio dende 1987, que
foi cando a descubrimos no festi-
val de Lorient. Con ela queremos
renderlle homenaxe aos cativos,
o noso público máis fiel.

É a punta de lanza dun fu-
turo álbum para nenos?

Levamos moitos anos coa idea
de elaborar un disco para cativos,
pero non significa que sexa un pro-
xecto inmediato. Os animais pre-
séntase como un golpe de efecto
para ver a resposta do público ante
o feito de que Luar na lubre inter-
prete un tema infantil. É probábel
que esta idea se materialice dentro
de dous traballos, con música  com-
posta por nós. Hai moitos nenos
que tiran dos pais para que os leven
aos concertos, que aprenden a tocar
a frauta coas nosas composicións e
que están moi motivados co que fa-
cemos. Aínda que a música galega
conta con algúns traballos orienta-
dos aos cativos cómpre facer máis e
darlle unha maior difusión. Real-
mente  resúltame complicado com-
prarlle aos meus fillos música en
galego ou feita en Galiza que se
adapte as súas necesidades.

Ao contrario que moitos
grupos, seguen apostado polo
sistema tradicional de entrar en
estudio e fichar con discográfica.

Non rexeitamos as novas tec-
noloxías pero no estudio de grava-
ción obtemos o son que queremos.
Non digo que as novas posibilida-
des non estean ben, cada un em-
prega o que pode e como pode.
Hoxe en día a sonoridade non é
tan importante como hai uns anos
e a xente presta máis atención a
outros factores. Malia todo, para
nós o son segue a ser fundamental.

Hai composicións propias?
Hainas. Seguimos a liña de

sempre: coller a música tradicio-
nal e, facendo un símil coa gas-
tronomía, botarlle un pouco de
pimenta e aceite, modificándoas
o menos posíbel. Despois incluí-
mos as cancións de composición
propia, máis elaboradas e sempre
inspiradas na música galega. E
por últimos as versións. Neste
disco recollemos Os animais e
un dos clásicos de Status Quo,
que se adaptaba perfectamente á
nosa instrumentación.

Soa máis rock Luarna Lubre?
Non versionamos rock, sim-

plemente fixemos unha adapta-
ción dun tema de Status Quo. Al-
gúns titulares apuntaron que
Luar na lubre se adentra nos ca-
miños do rock. Non estamos tan
perdidos. Malia todo tampouco
hai que ter medo nin complexos. 

O single, colgado en You Tu-
be, recibiu en dez días máis de
25.000 visitas. Está inimizada a
tradición coas novas tecnoloxías?

En absoluto. Moi pouca xen-
te vende música porque as disco-
gráficas non apostan. O álbum
pasou de ser un produto de ven-
da a unha carta de presentación.
Medios coma You Tube permi-
ten proxectar o teu concepto e
que a xente polemice. Consegue
que esteas vivo a pesar do mal
momento que vive a industria.

Comenta que as discográfi-
cas non apostan e que non se
programa folk. Confírmase que
o que viviu o folk foi un boom?

O folk galego tivo unha épo-
ca brillante en canto a vendas e
difusión pero na actualidade,
aínda que pareza contraditorio
por ser un momento no que me-
llor oferta e calidade ten a músi-
ca en Galiza, a situación é nefas-
ta. A touro pasado foi un boom.
Isto significa que van resistir os
que sigan sacando cousas. Pero é
unha situación moi complicada
porque non recibe apoios. Aquí
estaría ben un modelo á francesa
no que axudan aos músicos na
seguridade social e que cobren
custos cando non actúan.♦Nº 1.286 ● Do 25 ao 31 de outubro do 2007 ● Ano XXX

En directo

OUTUBRO

25, A CORUÑA, teatro Colón.
27, BURGOS, teatro Principal.
NOVEMBRO

8, BILBAO, teatro Ayala.
10, DONOSTIA, Kursaal.
15, MADRID, Círculo de Belas Artes.
16, BARCELONA, Auditori.

Bieito Romero
‘Para Luar na Lubre segue sendo

importante a sonoridade’
M. BARROS

Luar na Lubre regresa con Camiño da fin da terra, un álbum extenso
que recunca na faciana máis máxica de Galiza. O 25 de outubro pre-
sentan no teatro Colón da Coruña os temas deste novo disco, editado
por Warner, que percorre as influencias celtas e lendarias que confor-
man a “identidade galega” e que inclúe unha versión de Os animais,
e outra de Status Quo. Falamos con Bieito Romero líder do grupo.



M.B.
Compostela acolle até o 31 de
outubro a quinta edición do
Festival Internacional de Cine
Euro-Árabe AMAL, o primeiro
festival competitivo destas ca-
racterísticas que se celebra en
todo o Estado. A situación da
muller, árabe, a inmigración, os
dereitos humanos, o terroris-
mo, o amor e a música son al-
gunhas das temáticas das pelí-
culas que poderá ver o público.

Nove longametraxes, oito docu-
mentais e trinta curtas conforman
o cartel deste V Festival interna-
cional de Cine Euro-Árabe,
AMAL, un certame único no Es-
tado polas súas características e
que pretende servir de ponte para
achegar a occidente a realidade
do mundo árabe a través do cine.

A película iraquí Colorist in
wartime, de Kadhim Saleh Farej,
na que se narra a vista dun pintor
iraquí que reside en Roma du-
rante a invasión norteamericana,
deu comezo o pasado 22 de ou-
tubro unha quinta edición que
vén marcada pola grande partici-
pación de traballos, un número
case tres veces maior que en
anos anteriores. Entre os traba-
llos tópanse fitas remitidas den-
de a Academia de Beirut, da ong
Palestina Shashat e dende Se-
mat, unha produtora e distribui-
dora de cine independente que
colabora dende 2006 coa Cara-
vana de cine euro-árabe.

A situación da muller árabe, a
inmigración, os dereitos huma-
nos, o terrorismo, pero tamén o
amor e a música son algunhas das
temáticas sobre as que xirará esta
nova edición da man de preto de
cincuenta directores ben árabes
ben europeos que abordaran nas
súas obras esta cultura. Unha das
películas destacadas pasarase o
xoves 25 na Aula Sociocultural
de Caixa Galicia en Compostela.
Trátase de Cuento de las dos ori-
llas, ópera prima de Jesús Armes-
to, que ten como protagonistas a
dous homes que atravesan o de-
serto rumbo Andalucía, de onde
era a súa familia antes de ser ex-
pulsada, 450 anos antes. 

Coa muller como eixo central
pasarase Columpios, unha produ-
ción española-palestina-exipcia
que retrata a situación que atra-
vesan as palestinas de ambas as
dúas beiras dos territorios ocupa-
dos. A película foi rodada duran-
te o verán de 2006 en lugares co-
mo Gaza e os seus campos de re-
fuxiados, Xerusalén Belén, Na-
blús, Xericó, Hebron e cidades
coma Kufer Kassem, Haifa, Na-
zaré e o deserto de Naqab.

Destaca ademais a película
iraniana de Maziar Miri Gra-
dually, reflexo das loitas que es-

tá a protagonizar a nova xera-
ción iraniana cos tabús da súa
sociedade. Mahmud, o seu
protagonista debe regresar a Te-
herán para procurar a súa muller
desaparecida, que conta cun his-
torial de enfermidades mentais,
pero bate frontalmente contra os
prexuízos dos seus veciños.

A concurso, dentro da sec-
ción documental, participa ade-
mais Shooting under fire, de Sa-
cha Mirzoeff, que pon no seu
punto de mira o facer diario de
xornalistas e de gráficos. A pelí-
cula segue a Reinhard Krause,

director da ofician de fotografía
de Reuters en Israel, mentres di-
rixe un equipo de fotógrafos xu-
deus e árabes.

A película alxeriana suíza
Sombras en la noche clausurará
os pases da sección oficial, na que
compiten ademais os directores
Nasser Bakhti, Marie-France Ba-
rrier, Ana Rodríguez Rosell, Said
Naciri, Curi Cappellari, Hamid
Oqabi e Bahij Hojeij, entre outros.

Dende Oriente con amor

En paralelo á celebración do

festival, púxose en marcha por
primeira vez a sección Desde
Oriente con Amor. Até o 26 de
outubro pasaranse dentro deste
apartado no Salón de Actos da
facultade de Filosofía da USC
diversos videodocumentais, en-
tre eles algunhas creacións de
Rania Stephan, Waël Nourred-
dine, Mahmud Hojjteij e Laris-
sa Sansour. A intención deste
novo espazo fora de concurso é
dar a coñecer a novos realiza-
dores árabes que empregan o ci-
ne dun xeito transgresor, experi-
mental e comprometido.♦
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Yolanda
MARICA CAMPO

Talvez deba empezar dicindo que eu
lle quero ben a Yolanda Castaño.
Non é mérito meu, senón dela,

porque é amábel no senso etimolóxico do
termo. É amábel por boa, por correcta,
por ser quen de sentir empatía e mesmo
de chorar coas mágoas dos outros. E non
me refiro, adrede, a moitas outras
prendas que a adornan porque é no terreo
dos sentimentos e da súa humanidade on-
de me quero mover. Non escribo contra
ninguén, mais fágoo a favor da miña
amiga. Espero que isto non me reste
obxectividade xa que gosto de seguir a
máxima de Aristóteles: “Platón é o meu
amigo, pero a verdade aínda o é máis”. 

Non é preciso que escriba que Yolanda
foi estes días noticia na prensa e na inter-

net por mor dunha súa petición, avogado
por medio, a Aduaneiros sen Fronteiras
para que retirasen unha serie de comenta-
rios ofensivos arredor da súa persoa. Tam-
pouco teño que contar que os comentarios
non procedían dos autores da páxina,
senón de foreiros, tras colgaren aqueles un
xogo enxeñoso en que era posíbel vestila
e espila, como ás “mariquitas” dos nosos
xogos infantís. Por máis que haxa quen
pretenda ver na animación algo inocente,
é obvio que o agudo autor quixo suxerir a
idea dunha traizón ao debuxala cunha
túnica romana, un coitelo ensanguentado
na man, e as palabras Tu Quoque
Iolanda? Yolanda, ao aceptar a dirección
da nova Galería Sargadelos da Coruña, te-
ría, segundo algúns, traizoado a Isaac Dí-
az Pardo, con quen se solidarizara pouco
tempo antes. Cónstame que Yolanda apre-
cia de verdade a Isaac e que en ningún
momento pensou que traballar para a em-
presa que el creou, e da que posúe aínda
ben accións, fose traizoalo. Por outra ban-

da, é moi doado dicir o que tería que facer
unha persoa sen estabilidade laboral fron-
te unha oferta así. Con frecuencia
esixímoslle aos outros heroicidades que
nós nunca seriamos quen de levar a cabo.
Desde logo que eu, cunha vida resolta,
non me atrevería a xulgala.Sospeito que
Díaz Pardo non a culpa. El sabe, escoitei-
llo dicir hai moitos anos, que ás veces hai
que pactar co demo. “Eu son un home ag-
nóstico -dixo- , pero tirei esta lección da
Biblia. Que fixo Deus cando a serpe lle
destruíu a súa obra? Podía aniquilala, pero
fixo un pacto con ela”. Seguro que Isaac
non a culpa, pero si o fan os que aprovei-
tan o anonimato de internet para converte-
la en chibo expiatorio de non se sabe que
agravios. Quizais tiña que ser menos
nova, menos guapa, menos intelixente,
menos loitadora… e home, para que
espertase as simpatías dos que a aldraxan. 

Cando me preguntan a que teño
medo, sempre respondo que aos
fanatismos e ás masas incontroladas, por-

que uns e outros deixan de pensar. Agora
tamén engadiría certos foros de internet
aos que se asoman seres vociferantes a
berrar o seu “Crucifícao!” sen se decata-
ren o parciais e mesmo inxustos que che-
gan a ser, sen repararen no dano que po-
den producir. É humano que Yolanda se
sentise ferida e que se defendese como
mellor entendeu ou lle aconsellaron. En
nome de que liberdade de expresión
debería calar ela e aturar tanto vituperio?
Ser unha personaxe pública, obrígaa a se
someter ás críticas verbo do seu labor,
mais nunca arredor da súa persoa. 

Eu tamén me solidaricei con Isaac
Díaz Pardo e seguirei a facelo, pase o
que pase, porque o quero,  admiro e acre-
dito nas súas razóns; mais endexamais o
farei a conta de guindar pedras contra
quen non ten culpa de nada. 

Yolanda, amiga, deixa a auga correr e
non porque, como reza o refrán, se aclara
soa; senón porque a túa auga está desde
sempre limpa.♦

Árabes que ocultan unha cámara de cine

Inauguración do Festival de cine AMAL.

Nos últimos anos o denominado
cine árabe está a experimentar un
rexurdir, que se evidencia e se tra-
duce no incremento notábel de
películas de factura árabe en festi-
vais internacionais, no crecemen-
to dos premios que reciben e no
maior número de fitas, aínda que
siga a representar un unha por-
centaxe moi reducida, que chegan
as salas comerciais. Os organiza-
dores de AMAL sinalan que este
rexurdir coincide coa triplicación
da emigración a Europa, onde

medra xa a terceira xeración de
árabes en occidente. Pero tamén
coa aparición de novas interpreta-
cións sobre Oriente, froito desa
convivencia de culturas que pro-
vocou a emigración. Esta nova
corrente está representada no fes-
tival que se celebra en Composte-
la até o 31 de outubro en forma de
documentais polas alemás Brid-
ging the gap e Shooting under fi-
re, a francesa Beyond the wall e a
longametraxe española Cuento de
las dos orillas, ademais de diver-

sas curtametraxes europeas de te-
mática árabe. 

No festival tamén estarán pre-
sentes unha escolma dunha nova
xeración de cineastas árabes for-
mados en Europa que tiveron a
posibilidade de xulgara a súa cul-
tura dende a distancia, sen prexuí-
zos nin exaltacións. Un desta lon-
ga listas de de talentos curtidos
entre Occidente e Oriente é o di-
rector palestino Michel Khleifi,
que no ano 1987 coa súa longa-
metraxe Bodas de Galilea acadou

a Cuncha de Ouro do Festival de
San Sebastián e o Premio da Crí-
tica do Festival de Cannes. 

Como recordan os organiza-
dores de AMAL Exipto foi dos
primeiros países en coñecer o ci-
ne. En 1897, os irmáns Lumière,
considerados como os pais do ci-
ne, filmaron e mostraron pelícu-
las alí. O colonialismo e poste-
riormente as ditaduras impediron
en boa medida o desenrolo desta
industria ao mesmo nivel que ou-
tros puntos do planeta.♦

O rexurdir da imaxe en Medio Oriente



A sala Ensanche de Vigo acolleu
o pasado 19 de outubro a presen-
tación oficial do que se perfila
como un dos mellores discos ga-
legos do ano. Trátase de Greatest
hits, do grupo vilagarcián Corne-
lius, que con toda seguridade xa
se ten convertido na banda emer-
xente con maior proxección da
escena rock galega. Aínda que o
suxira o título, non se trata nin
dun disco recompilatorio, nin
dun traballo de versións de te-
mas clásicos, por moito que o
público os coñeza de telos escoi-
tado nos múltiplos concertos que
este ano ten dado o grupo por to-
do o país. Greatest hits é en rea-
lidade o debut discográfico de
Cornelius, unha banda ecléctica
que se formou en Vilagarcía de
Arousa a principios de 2005, tras
a disolución de Salty water e que
xa captou a atención de produto-
res do outro lado do océano. Un
deles foi precisamente Mick
Glossop, enxeñeiro e produtor de
artistas como Frank Zappa, John
Lee Hooker, Mike Oldfield, Si-
nead O’Connor ou Suede e re-
ponsábel da práctica totalidade
da carreira discográfica de Van
Morrison. Co fin de estreitar la-
zos profesionais, e coa firme
vontade de editar o segundo tra-
ballo de Cornelius, Mick Glos-
sop desprazouse a Galiza re-
centemente para estabelecer así
relación directa coa banda e rea-
lizar varias sesións previas á gra-

vación. Como comenta Antonio
Casado, guitarrista da banda,
“sorprendeuno un pouco que tan
só nos movésemos a nivel Gali-
za”. “A banda segue sendo hu-
milde”, engade, “quedamos en
que el nos buscaría produtores e
nos creceriamos como grupo pe-
ro temos certas dificultades por-
que non somos profesionais. Pa-
ra nós segue sendo un risco dedi-
carnos en exclusiva á musica co-
mercial”. De todos os xeitos, si-
nala o guitarrista “non nos pode-
mos queixar, gañamos os con-
cursos máis importantes de Gali-
za e agora estamos a preparar
unha serie de concertos para
abrirnos ao resto do Estado”. As
claves de todo o interese que es-
tá a xerar Cornelius fundaménta-
se na boa acollida do seu primei-
ro disco, pero tamén na enerxía
que desprenden nos seus direc-
tos, autenticas caixas de resonan-
cia que lles valeu estar seleccio-
nados ao Mellor Directo nos Pre-
mios da Música 40 Principais.
Xa antes da presentación oficial
do traballo a primeira edición de
Greatest hit esgotárase e apare-
ceran ofertas de distribución nos
Estados Unidos.

Na batalla das bandas

O vindeiro 3 de novembro a
banda viaxará a Madrid para
participar en The global battle
of the bands, o único certame

para bandas emerxentes de ca-
rácter internacional que se cele-
bra en España. Cornelius foi un
dos seis seleccionados entre 90
grupos presentados de todo o
Estado para actuar neste última
fase. O elixido representará ao
Estado na final que terá lugar
en Londres no mes de decem-
bro. En Madrid servirán para o
xurado un bo prato de funk con-
taxioso, rock contundente e
soul bailábel saído da súa ‘bati-
dora ultraecléctica’. Como si-
nalan os membros da banda, no
certame “non iimos agachar o
noso eclecticismo, somos unha
banda de cancións, que non es-
tá instalada en ningún estilo
concreto”. Fuxindo de etique-
tas, os intérpretes do grupo de-
fínese como “músicos libres
que deixan que a música flúa”.
Malia todo, o seu estilo non es-
tá libre das influencias que no
grupo deixaron bandas como
The Cure ou Jamiroquai.

O recocoñeemento de ser fi-
nalistas no certame internacional
chégalle á banda nun momento
no que se topa inmersa na prepa-
ración dos seus directos e na
composición dos temas do que
será o seu segundo traballo, que,
sen perder a esencia da banda,
terá un punto máis pop. 

A metade de camiño entre o
rock e o funk, Cornelius funda-
menta a súa proposta nunha
persoal mestura de estilos. Así,

polo seu primeiro traballo des-
filan dende o funk que destilan
temas como Dance, até o rock
xenuíno de Dangerous, os co-
queteos co soul de Change your
heart e o rock máis intimista de
Dragonfly.

Tres anos despois de que To-
ni B. Willisch, Xosé Vilas, Miki
Meixús e Antonio Casado El
abuelo (músico de sesións de ar-
tistas como Sergio Rivero e
Andy & Lucas e da banda do
Mestre Reverendo no programa
televisivo Caiga quien Caiga)
decidiran continuar a súa carrei-
ra musical tras a  disolución de
Salty Water co proxecto Corne-
lius, a banda non deixa de susci-
tar o interese de crítica e de pú-
blico. Os seus primeiros pasos
como banda, aos que se sumaron
o vogalista David Chiquillo e o
baixista Andoni, resumíronse
nun primeiro momento nos seis
cortes da súa primeira maqueta,
que se chamou do mesmo xeito
que o grupo. Esas copias grava-
das e producidas por eles mes-
mos acadaron o recoñecemento
de ser finalistas en certames co-
ma Cuac FM e Novaxove Music
2006, e resultaron ademais gaña-
dores do Festichán 2005 e do
Musicalia 2007. Durante este
tempo xestouse a obra que agora
se vén de presentar e que foi gra-
vada por Javier Abreu e masteri-
zado por Segundo Grandío nos
Estudios Casa de Tolos.♦
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MARGA ROMERO

Pouco fica daquel
proxecto para a cidade
de Antonio Palacios,

aínda que alguén como Mar
se deteña para albiscar como
morre o sol desde o Paseo de
Alfonso, que fai que o mar
tamén a olle a ela. Repara a
xente na Oliveira e no
sobrenome da cidade? Qui
zais toda a xente que adoita
pasar pola súa beira se
descubran coma Lois e
Helena buscándose nun día
de tormenta. Quizais os soños
e as loitas fiquen pendurados
nas paredes desde onde se nos
lembra a historia das mulleres
que é a historia,  como a de
Olimpia Valencia, a médica
que tamén foi actriz na súa
mocidade, cando o mundo
fora unha época de
entusiasmo e nas mans
levedaban soños, como os de
Margot no seu Amor de
Tango, tamén historias ás que
nunca lles buscamos o lado
bonito como a da muller que
leva Tortillas para os
obreiros, que non se chama
Bretaña Esmeraldina. O
estripeiro chantado naquela
aldea foi medrando botando
ponlas e raíces, espallándose
visceral coma a trade do
tempo, e As Travesas aquel
mundo único, nacido nunha
atmosfera de marabilla só fica
na Memoria do poeta para
sempre. Pola rúa a Denuncia
do Equilibrio e milleiros de
Cabalos coma tigres que
guiaban o noso andar,
renegando do oráculo contra o
que falou Penélope. A cidade
emerxe literaria, faise viva
tamén nas palabras que lle
apreixan as distancias que
miden as poetas no tempo dos
xogos e das descubertas,
poetas que nacen en 1964,
como Cristal Méndez
Queizán, que levan aos seus
versos toda a Amizade con
Mowgli, que falan daqueles
lugares verdadeiros: a fonte
do Dr. Fleming, o campo do
Disol, os camiños de Romil,
da Seara, de san Amaro, onde
aínda medraban achantadas as
flores máis ventureiras. As
poetas tamén lixeiras e sen
podar. O mundo a precipitarse
en fervenza desde Cabral. A
cidade mudou sen darnos
conta, como foi chegando o
ano 2000 que sempre estaba
lonxe, data de xogos e
prognósticos infantís, tamén
para as poetas nacidas en
1964, que fecharon os versos
con data de 1999. Aquelas
poetas que facían versos nos
oitenta, que publicaron nos
noventa, fixeron da cidade un
espazo literario, un cronotopo
unido á súa escrita. E hoxe a
cidade recibe o mesmo nome
orixinario, como mudar un
arcaísmo en neoloxismo, e só
o novo libro, palimpsesto
renovado, pode ter ese nome,
o do lugar da ausencia, onde
“había un arrecendo a que
todo podía ser” , o nome que
lle deu a poeta Helena de
Carlos, que debeu saír, como
de Hamelin, para regresar e
tocar esa ausencia coas
palabras que viven nese
nome: Vigo.♦

Cornelius
Os vilagarciáns que chamaron a atención

de Van Morrison e Sinead O’Connor

M.B.

Despois de que os temas do seu primeiro traballo soasen até como po-
litono nos móbiles e mesmo chamasen a atención do produtor de Van Mo-
rrison e Sinead O’Connor, Cornelius vén de presentar oficialmente Gre-
atest hits, o seu disco debut, en Vigo. Inmersos na preparación da súa
actuación dentro do concurso The global battle of the bands, o único
certame de bandas emerxentes de carácter internacional, a banda avan-
za cancións do que será o seu esperado segundo traballo. 



XURXO SALGADO
O Camiño de Santiago non pa-
ra de medrar. O pasado 23 de
outubro cumpriu 20 anos como
Itinerario Cultural Europeo e
como centro da peregrinaxe
cultural e relixosa de Europa.

Logo de se converter en Itinera-
rio Cultural Europeo o Camiño
de Santiago, viñeron outros re-
coñecementos a outras rutas: o
legado de Al-Andalus (1997), as
rutas dos sefarditas (2002) e a
Ruta de Don Quixote (2004),
dentro do Estado español, ou a
Vía Carolinxia, a ruta do ferro
de Europa Central, a dos feni-
cios, o itinerario do patrimonio
das migracións, o de Saint Mi-
chel, a Vía Rexia o a Transro-
mántica, entre outras 36 no con-
xunto de Europa.

E para celebrar este aniver-
sario, a Xunta realizou unha
homenaxe no quilómetro 0 da
ruta xacobea; a Praza da Quin-
tana. Alí déronse cita o presi-
dente galego, Emilio Pérez
Touriño, o vicepresidente, An-
xo Quintana, a responsábel dos
Itinerarios Culturais Europeos,
Françoise Tondre, e o alcalde
de Santiago, Xosé Sánchez Bu-
gallo, para subliñar a importan-
cia de Santiago como centro da

cultura e da espiritualidade eu-
ropea.

“É un exemplo para afondar
no diálogo entre relixións e para
situalo como patrimonio común
de todos os europeos”, subliñou
Tondre ao tempo que destacou a
necesidade de que o Camiño sir-
va como vieiro da tolerancia e
respecto entre as culturas. Tamén
Touriño indicou que a Ruta Xa-
cobea é un factor constitutivo da
“primeira protoidentidade euro-

pea” e simboliza a concordia en-
tre homes e mulleres de “moitas
nacións e procedencias”.

Proxecta a Galiza como nación

Pola súa banda, Quintana indi-
cou que o Camiño lanza a Galiza
“cara ao exterior” e é unha “im-
portante plataforma” para di-
fundir a cultura e a lingua gale-
ga. “Proxéctanos como nación”,
engadiu. Finalmente, Bugallo

apuntou que a Ruta Xacobea
“dálle sentido a Europa” e per-
mite “acercar mundos e visións
diferentes”.

Tamén con motivo deste ani-
versario, a Consellaría de Inno-
vación realizou varios actos ao
longo de toda a semana. Sinali-
zacións simbólicas dos itinera-
rios europeos nas rúas composte-
lás, coloquios, concertos, xorna-
das educativas e encontros entre
mozos foron parte deste progra-
ma conmemorativo.

Hai 20 anos, o Consello de
Europa distinguía o Camiño co-
mo un dos grandes espazos da
memoria colectiva continental e
propoñía a súa “revitalización
como base e exemplo para ac-
cións futuras, en atención ao seu
carácter altamente simbólico no
proceso de construción euro-
pea”. Dende entón foron centos
de miles de persoas, millóns, as
que percorreron a Ruta Xacobea.

Os itinerarios culturais euro-
peos son percorridos que abar-
can un ou varios países ou re-
xións e que se organizan ao redor
de temas cuxo interese histórico,
artístico ou social se revela como
europeo, sexa en función do tra-
zado xeográfico do itinerario, se-
xa en función do seu contido e da
súa significación.♦

Nº 1.286 ● Do 25 ao 31 de outubro do 2007 ● Ano XXX

Antonio Seixas
‘Non se pode
facer cómic
para telo parado
na casa’

M.B.
Despois de ter participado
no Viñetas dende o Atlánti-
co, colaborado como ilustra-
dor e deseñador en revistas e
publicacións e de ser finalis-
ta de diferentes certames de
cómic e de caricatura, vén
de publicarse Un home feliz
(Edicións Lea), o seu primei-
ro álbum, que ademais reci-
biu o premio Castelao de
Banda Deseñada. Como está
a ser a acollida?

Hai tres anos que empecei
a facer cómic. Por aquel entón
a Deputación da Coruña puxo
en marcha o premio Castelao.
Foi un reto tentar facer por
vez primeira un álbum de 50
páxinas. A aquela primeira
edición presenteime e quedei
finalista, e xa nesta segunda
recibín o premio. Ademais da
edición en galego, Un home
feliz está xa nas tendas en cas-
telán da man da editora valen-
ciana De Ponent, con prólogo
de Miguelanxo Prado. 

A trama arranca cun
encontro casual nunha li-
brería dos dous protago-
nistas, un feito que lle pode-
ría ter pasado a calquera.

Quería facer unha historia
intimista, situada na vida real.
A partir de aí desenrolei a fu-
xida dun home desesperado e
perdido tras tomar unha mala
decisión. No libro aproveito
ademais para reflexionar so-
bre a beleza e a soidade. 

Como xorde a idea des-
ta obra?

O álbum está concibido
para o premio, pero a idea vén
de antes. O cómic é un eido
moi duro que require meses
de traballo. Se non hai un ob-
xectivo claro, senón hai unha
edición a vista ou un certame,
un non se pode permitir ter
unha obra parada na casa.

Co azar mestúranse as
dúas caras que pode ter o
amor, a paixón por un lado
e a dor por outra. Que lle
atrae destas temáticas?

Son sentimentos moi for-
tes que me gusta explorar a
través das personaxes.

Xoga cos feedbacks na
trama, pero que papel
cumpre a cor?

Unha función moi desta-
cada. Tanto o texto como a
imaxe teñen aspiracións poé-
ticas. As cores son pictóricas
e orgánicas para axudar a cre-
ar ambientes melancólicos.♦

Alanda 05 . Quinta da Mura-
della. DO Monterrei. Xosé L.
Mateo deixa en cada un dos seus
viños a pegada dun viticultor cun
respecto case que relixioso pola
expresión do terruño, do seu cli-
ma, e das súas variedades; neste
Alanda tinto, o bastardo, a men-
cía e a tinta fina. 

Sorprendente. Se nos asoma-
mos ao seu bulir aromático viaxa-
mos cara ao Mediterráneo. Cálido
e envolvente trasládanos dun
chimpo ao Douro e de alí até o

Priorat, con aromas intensos e den-
sos de ameixa, especias, herbas
aromáticas e matices cremosos. 

Cando o que asoma en nos é
o seu corpo, de presenza ele-
gante e agarimosa, faino acom-
pañado dun gusto equilibrado e
vibrante que nos leva cara ao
Atlántico, demostrando o ca-
rácter dos viños desa zona,
fresco e saboroso, con taninos
que se funden e tonos licorosos
na súa longa permanencia en
boca e no recordo.♦

A Viñoteca

Pola ruta dos mares

ANTONIO PORTELA

O Camiño de Santiago celebra
os seus vinte anos de recuperación
No 1987 declarouse a ruta Itinerario Cultural Europeo

Celebración institucional na Praza do Obradoiro do vixésimo aniversario do Camiño de Santiago como Camiño Cultural Europeo, o pasado martés 23 de outubro.            A . G . N .



A.N.T.
A curtametraxe Cousas do Kule-
chov, da directora pontevedresa
Susana Rey, foi a gañadora do
Premio á Mellor Curta Galega na
IV edición do Festival Interna-
cional de Curtocircuito, clausu-
rado no Teatro Principal de
Compostela o pasado 20 de ou-
tubro coa gala de entrega de ga-
lardóns. Cousas do Kulechov é
unha montaxe que serve de me-
táfora da crueldade da guerra.
As curtas Temporada 92-93, de
Alejandro Marzoa e A meiga
chuchona, de Pablo Millán, que-
daron como finalistas nesta
mesma categoría.

O palmarés desta cuarta edi-
ción complétase cos premios á
Mellor Videocreación que recaeu
na película africana The tale of
how, o Premio Anacos á Mellor
Micromovie, obtido por Mestiza-
xe. A curta croata Leviathan fíxo-
se co premio á Mellor animación,
mentres que We will win acadou
o premio de Mellor Ficción. Nes-
ta ocasión o voto do xurado deu
como gañadora a película Il su-
plente, de Andrea Jublin, que na-
rra a historia dun home que vai a
un colexio como profesor substi-
tuto, pero que presenta un com-
portamento inesperado. 

Por último sete cintas foron
merecedoras do Premio Onda
Curta, que concede a Radio Te-

levisión Portuguesa, que merca-
rá os dereitos das mesmas para
a súa exhibición. Trátase de I
want to be a pilot, Los individuos,
Dreams and desires, The tale of
how, Raymond, Face, Codehun-
ters. Durante a gala estreouse a
curta Historia da Arte, gañadora
do premio a proxectos Compos-

tela Plató, dotado con 40.000 eu-
ros que fixeron posíbel a súa
produción.

O xurado estivo composto
por Alain Burosse, Sebastien
Duclocher e Paz Sufrategui nas
categorías de mellor curta de
ficción, animación e documen-
tal; Roberto Barrueco, silvia

Longueira e Sinje Gebauer pa-
ra os premios de videocreación
e micromovie; por Camilo Fran-
co, Ana Cermeño e Manuel
González, para a mellor curta
galega e por João Garção Bor-
ges, Alfonso Pato e Guadalupe
Arensburg para dirimir o premio
Onda Curta.♦
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Nación e
historia
FRANCISCO CARBALLO

Xosé Manuel Beiras
está a desenvolver,
en sucesivos artigos

semanais, a denotación de
nación. Son ensaios de
grande interese. Jürgen
Habermas non ve relevo nas
tradicións historicamente
estabelecidas; “para el é
esencial que os alemáns se
comprendan a si mesmos
como nación soamente en
virtude da lealdade cara á
Constitución republicana,
sen depender do que el
chama muletas prepolíticas
da nacionalidade e da
comunidade de destino”(G.
Borradori, 2003).

Son muletas prepolíticas
o que vemos a diario axitar
nos mass media españois:
unha historia ideoloxizada ao
servizo do poder, empedrada
de “dogmas” de hipotéticas
grandezas, de fastos militares
ou clericais. E, sobre iso,
abanea unha constitución
monárquica de compromiso
cara a unha transición
necesariamente breve.
Constitución de transición
que se sacraliza e eterniza.
Constitución que agachou
contidos necesitados de
referendos específicos, mais
que aproveitou a
circunstancia da saída do
franquismo para lograr un
plebiscisto positivo.

Acepto con Habermas o
innecesario de muletas
prepolíticas. Reivindico os
dereitos universais das
persoas e dos pobos a
decidir as bases
constitucionais antes de
beber a copa envelenada de
construtos constitucionais
que engloban declaracións
opostas á realidades
humanas individuais ou
colectivas.

Galiza é un país vello, con
consciencia antiga, con feitos
diferenciais en cultura e
visión política. É unha nación.
Puido e pode optar por ser
Estado, ou aceptar compartir
Estado con outros pobos de
longas interrelacións e
comúns proxectos
económicos. A constitución
do 1978 non recolle esa
realidade social, mental tan
histórica como actual.

Hai galegos que nin
coñecen esa realidade do
pasado nin atenden á do
presente. Que ben lles iría
adquirir e ler os volumes da
Grande Historia de Galicia
ou outras publicadas.
Mentres vivan das lecturas
da prensa convencional e
dos manuais escolares van
camiño da propia
autonegación grazas á
ignorancia indefinida. É
hora de saber. As “luces” da
Ilustración voltan
reclamaren atención.♦

Entre o primeiro presidente de Angola,
Agostinho Neto, e o 4 de febreiro de 1961,
data en que comezou a loita armada pola
independencia de Angola, hai unha interrela-
ción inseparábel que comezou en agosto de
1960 coa prisión na cadea de Aljube do diri-
xente independentista. Despois de ser enca-
deado en Luanda foi transferido á cadea da
metrópole. En decembro do 1960 o poema
“Desterro”, de Agostinho Neto, está datado
en Ponta do Sol (Cabo Verde). Esta deporta-
ción aproxímanos ao 4 de febreiro. Neto
exerceu como médico en varios núcleos ca-
boverdianos vixiado pola policía política sa-
lazarista, a denominada PIDE. Mais, cal foi
o contexto político que estaba acontecendo
en Angola e Portugal en 1960? Falamos do
que lle acontecera ao líder, mais houbo unha
serie de antecedentes coa deportación de Ne-
to que  esclarecen os feitos do 4 de febreiro. 

En 1960, os presos políticos das prisións
de Luanda decláranse en folga. A UPA, o
MPLA e o PAIGC fanlle propostas ao gober-
no portugués sobre a autodeterminación de
Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. As for-
zas armadas portuguesas toman posicións de
vixilancia activa en varios territorios de An-
gola. Por outro lado, en Lisboa, António Oli-
veira Salazar exalta o colonialismo portugués
ante a Assembleia Nacional, nun discurso ti-
tulado: “Portugal e a Campanha Anticolonia-
lista”. Neste mesmo ano de 1960, o PCP di-
vulga un documento sobre unha posíbel gue-
rra colonial. Estes acontecementos interna-
cionalizan o conflito e na ONU apróbanse
tres resolucións condenatorias da política co-
lonial portuguesa. O Alto Tribunal Interna-

cional de Xustiza de Den Haag convida a
Portugal a facer un relatorio sobre as repre-
sións que estaban  acontecendo nas colonias.

En Portugal hai un desencadeante de fei-
tos como a fuga de 10 militantes do PCP do
Forte de Peniche, entre eles Álvaro Cunhal.
En Mozambique cífranse en 500 os mortos no
masacre de Mueda. O militar demócrata e an-
ti salazarista Humberto Delgado é detido. O 5
de decembro de 1960 o dirixente do MPLA,
Mário de Andrade, realizou unha conferencia
de prensa na Cámara dos Comúns, en Lon-
dres, na que anunciaba a loita armada de Li-
beración Nacional en Angola. Todos estes
acontecementos de 1960 esclarecen o desen-
lace da subversión do 4 de febreiro de 1961.

En xaneiro de 1961 sorpréndese Portu-
gal con dous feitos relevantes, as minúscu-
las colonias portuguesas de Goa, Damão e
Diu son integradas á India pola forza. A re-
acción militar portuguesa foi nula. O 21 de
xaneiro de 1961, o capitán Henrique Galvão

secuestra o transatlántico portugués Santa
María, no porto venezuelano de Maracaibo.
Galvão pide a liberación de presos políticos
e leva o buque rumbo ao Brasil, mais tamén
se dicía que ía rumbo a Angola, dado que
Galvão estivo de militar neste país. Houbo
xornalistas que foron para Luanda, para cu-
brir a información desa suposta chegada do
Santa María. Cando xa esta expectación era
evidente o MPLA dicide o 4 de febreiro de
1961 asaltar as cadeas de Luanda e así acon-
teceu, pagando un alto prezo moitos dos
seus militantes. A resposta de Salazar foi a
de enviar efectivos de tropa e aparellos re-
presivos que aplicou o  15 de marzo de 1961
con decenas de mortos e feridos. 

Os acontecementos desenvoltos o 4 de
febreiro provocaron que o Consello de Se-
guridade da ONU condenase a política por-
tuguesa en África e o Senegal rompeu rela-
cións con Portugal. En Lisboa  houbo unha
tentativa de golpe de Estado polo ministro
de Defensa, xeneral Botelho Moniz que pre-
tendía substituír a Salazar por Marcelo Cae-
tano. En maio, o arcebispo de Luanda, Moy-
sés Alves de Pinho, apoiaba nunha carta pas-
toral “As aspirações justas e legítimas dos
negros”. En Portugal hai unha serie de ac-
cións en favor da independencia das colo-
nias. Palma Inácio, dirixente da LUAR des-
vía un avión da TAP de Casablanca a Lis-
boa, e lanzou sobre Lisboa, Beja e Faro un
manifesto contra o réxime ditatorial. En Be-
ja, o xeneral Humberto Delgado lidera un
golpe de Estado que fracasa. Estes antece-
dentes foron o detonante da loita armada de
liberación o 4 de febreiro de 1961.♦

ECOS LUSóFONOS
XOSÉ LOIS GARCÍA

Agostinho Neto o 11 de decembro de 1975.

Antecedentes do 4 de febreiro do 1961 en Angola

‘Cousas do Kulechov’,
premio mellor curta galega no ‘Curtocircuito’



AmesAmes
■ TEATRO

FRIDON SPIK
A obra de Jaureguizar é le-
vada ás táboas pola compa-
ñía Albións o venres 26 ás
21h na Casa de Cultura de
BERTAMIRÁNS. Está inter-
pretada por José Rico –que
tamén dirixe– Juana Ca-
rrera, Sergio Ingoyen, To-
ni Deaña e Iñés Gutiérrez. 

ArArteixoteixo
■ EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN FEIMA
Esta mostra de pintura galega
pode visitarse no Centro Cí-
vico Cultural até o martes 30.

O BarO Barcoco
■ TEATRO

ARTE
Fulano, Mengano e Cita-
no presenta esta peza de
Yasmina Reza o venres 26
ás 21h no Lauro Olmo. Cel-
so Parada dirixe a Manuel
Álvarez, Xosé M. López
Conde e Manuel Pombal.

■ MÚSICA

EN-TRANCE
No teatro Lauro Olmo po-
deremos escoitar, o mérco-
res 31 ás 20h, ao dúo de
percusión Intermission.

BoirBoiroo
■ TEATRO

SARABELA
O venres 26 ás 20h represen-
ta Cristovo e as marabillas
na casa da cultura Ramón
Martínez López. Fina Calle-
ja –que tamén interpreta–
dirixe a Fernando Dacosta,
Tito R. Asorei, Sabela Ga-
go e a Helena Seixo. 

BurBurelaela
■ TEATRO

TALÍA
Esta compañía chega o ven-
res 26 ás 21h30 á Casa da

Cultura con Quero ser gran-
de. Escrita e dirixida por Ar-
tur Trillo está interpretada
por Marta Ríos, Rosi Bar-
cala e María Ordóñez.

CangasCangas
■ DANZA

30.000
Pisando Ovos presenta es-
te espectáculo o sábado 27
ás 20h30 no Auditorio Mu-
nicipal.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

BORDES DE MAR
As fotografías de Juan Ro-
dríguez e José Caruncho
permanecerán expostas até
o 28 de outubro no Audito-
rio Municipal.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

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 29 na Real Academia
Galega de Belas Artes, Víc-
tor Nieto Alcalde, da Real
Academia de Bellas Artes
de San Fernando, falará so-
bre A pintura e o cinema; o
martes 30 proxéctase neste
lugar La joven de la perla
(2003), de Peter Weber.

ALBERTO NAVARRO
O secretario de Estado para
a Unión Europea do minis-
terio de Asuntos Exteriores
español fala o luns 29 ás
20h sobre as Aportacións
do goberno español ao
proceso constituínte euro-
peo, dentro do ciclo de con-
ferencias Medio século de
integración europea: desa-
fíos actuais da UE na era

da globalización, que se
celebra no Auditorio da
Fundación Caixanova.

SÁBADOS MÁXICOS
O luns 29 poderemos gozar
ás 13h, 17h, e 19h na Praza
do Campo da Leña cunha
chea de magos que sorpren-
derán cos seus trucos aos
viandantes.

■ CINEMA

CGAI
No ciclo adicado a Raoul
Walsh temos, este xoves 25
ás 20h30 e venres 26 ás 18h,
El mundo en sus manos
(1952); o martes 30 e mérco-
res 31 á mesma hora proxéc-
tase El pirata barbanegra
(1952). En Fóra de serie go-
zaremos o venres 26 ás
20h30 do vídeo Hamlet
(2007), de Xosé Zapata e
Lino Braxe. O sábado 27 ás
18h en Historias de cinema
para nenos faise un pase de
Chucha (1997), e Chucha
2: NouNou y los piratas
(2002), de Garry Baldin.
No ciclo Philippe Garrel. O
cine revelado sobre o direc-
tor francés, poderemos ollar,
o sábado 27 ás 20h30, Le-
vent de la nuit (1999), e o
luns 29 Sauvage Innocence
(2001). Máis información en
www.cgai.org.

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

Corenta e sete películas cun fac-
tor común, o tema ou a produ-
ción árabe. Velaquí o obxecto do
Festival de Cinema Árabe
AMAL que se desenvolve en
Compostela até o 31 de outubro,

nas instalacións da Aula Socio-
cultural de Caixa Galicia. Ade-
mais dos filmes, o festival conta
con outras moitas actividades pa-
ralelas que descobren unha face-
ta descoñecida desta cultura.♦

Cine árabeCine árabe
O O TTrinquerinque

A Fundación Barrié presenta as
mostras Laboratorio de estilos até
febreiro de 2008. O duplo progra-
ma expositivo vira arredor de dous
temas principais da obra do pintor,
os retratos femininos, dos que po-
deremos ollar na CORUÑA 57 ca-
dros realizados entre 1924 e 1972, e
as naturezas mortas, pertencentes
á primeira metade do século XX e
das que se poderán admirar en VI-
GO 32 magníficos exemplos. Ao
par, ademais, hai un ciclo de confe-
rencias no que poderemos escoitar,
o martes 30 na sede viguesa e o
mércores 31 na da CORUÑA ás 20h,
a Brigitte Leal, conservadora xefe
do Centro George Pompidou de Pa-
rís, que falará sobre Os retratos fe-
mininos na obra de Picasso.♦

PicassoPicasso
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☞ AS 13 ROSAS. Filme
histórico que se fixa nas

vidas das trece republicanas
menores de idade que foron fu-
siladas no 1939 acusadas dun-
ha conspiración contra Franco
que nunca tivera lugar.

☞ A JANE AUSTEN
MOZA. Historia román-

tica aproveitando a biografía
da escritora Jane Austen. Na
Inglaterra de finais do século
XVIII, unha mociña rebelde
vai arreporse ás duras conven-
cións da época.

☞ FRACTURE. Vidas
paralelas dun fiscal novo

e ambicioso (Ryan Gosling) e
un enxeñeiro que acaba de ma-
tar a sangue frío a súa muller
(Anthony Hopkins) cun argu-
mento cheo de cambios de rit-
mo e de óptica.

☞ O ORFANATO. Laura
(Belén Rueda) volta ao

orfanato onde se criou coa súa

familia para abrir unha resi-
dencia para nenos discapacita-
dos. Todo se vai tornar som-
brío cando o seu fillo Simón
(Roger Princep) comece a sen-
tir unha estraña presenza. 

☞ 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 ESTRAÑA QUE
HAI EN TI. Jodie Foster

perde o seu mozo nun asalto
nocturno e decide buscar vin-

ganza matando todos os delin-
cuentes que atopa. Ao encontrar-
se co policía que investiga 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.

☞ DECLÁROVOS MA-
RIDO E MARIDO.

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

☞ HAIRSPRAY. Musi-
cal estadounidense que

quere recuperar os peiteados e

as voces da década do 1960.
Unha aspirante a cantante con
sobrepeso loitará contra os
clixés para triunfar na can-
ción. John Travolta fai de nai
da protagonista

☞ 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.

☞ 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

Chocolate BeatChocolate Beat
Na Fábrica de Chocolate de VIGO tocan, este venres 26
a partir das 21h, os locais Donatore di Groove, os gro-
venses The Phantom Keys e os bonaerenses Los Pe-
yotes. O sábado 27 ás 18h haberá merenda e música na
Central (Praza da Constitución) con entrada de 6 euros
sen bono, e, ás 21h, poderemos escoitar na Fábrica de
Chocolate ás bandas Las Membranas, Hollywood
Sinners e Los Imposibles. Ademais nestes dous días, a
partir das 3h30, haberá sesións de pinchadiscos no Man-
co (Lepanto 15), por 7 euros e, na Reserva (Roxelio
Abalde 20), haberà mercado de discos, roupa, máscaras
e libros, e a de fotografía Janite vs. Suso. Os abonos
que permiten a entrada de balde en todas as actividades
poden adquirirse por 35 euros na Casa de Arriba e
Honky Tonk de VIGO; Carnaby de PONTEVEDRA, A Rei-
xa Tenda de SANTIAGO, e no café Torgal de OURENSE.
As entradas para os concertos na billeteira teñen un pre-
zo de 20 euros para o venres e 18 para o sabado. Máis
información en www.blogspot.com/chocolatebeat.♦

The HomensThe Homens
A banda santiaguesa presenta, o sábado 27 na sala A
Molinera da PEROXA, xunto con The Plastic Bags, o
seu novo traballo titulado Tres, que contén once temas
de pop enerxético, guitarras ruxidoras descargabeis de
balde en www.thehomens.com, ademais de poder mer-
car o disco en CD ou nunha edición especial en vinilo.
O vindeiro venres 2 tocarán, xunto con Fanny e Ale-
xander, na sala Nasa de SANTIAGO.♦

Castañazo RockCastañazo Rock
O Mercado Gandeiro de CHANTADA acolle, a partires das
21h do sábado 3, os concertos de Motor Perkins, Ruxe
Ruxe, Rastreros, Os Tres Trebóns, Os Cuchufellos e
Zenzar, coa a actuación –antes, durante e despois– da
charanga Os Veraneantes. Ademais ese mesmo día ás
16h40 no hotel Mogay preséntase o disco de homenaxe
aos Diplomáticos de Monte Alto, que veñen de gravar
máis de 20 bandas galegas e, ás 17h, celébrase a mesa re-
donda Bravú: pasado presente no futuro, coa partici-
pación de Xurxo Souto, director de programación da Ra-
dio Galega, os escritores Manuel Rivas e Jaureguízar, o
autor do libro Rock´n´grelos e director do Xabarín Club,
Alberto Casal, o autor do libro Bravú, a paixón que quei-
ma o peito, Xavier Valiño, Xosé Manuel Pereiro, ex
cantante de Radio Océano e director da revista Bravú, o
ex cantante de Skornabois, Emilio, o anterior director do
Xabarín, Suso Iglesias, e a responsábel –no seu día– do
portal bravú.net, María Yáñez. Ás 17h tamén dará co-
mezo a 1ª Feira do Disco Galego. A presentación corre a
conta de Carlos Blanco. Os asistentes terán feira con pol-
bo, carne, pan, viño e un gran magosto –de balde–.  Infor-
mación completa en www.castanhazo-org.com.♦

Cuchufellos,
na foto,
estarán

xunto con
outros

moitos no
Castañazo

Rock de
CHANTADA.

A orquestra italiana interpreta pezas de Rossini e Shos-
takovich, baixo a dirección de Giancarlo de Lorenzo,
o luns 29 ás 20h30 no C.C. Caixanova de VIGO. O mar-
tes 30 repite no Auditorio Municipal de OURENSE.♦

Filarmonica de Filarmonica de TTorinoorino

Seis artistas
participan
en Esto
non é unha
broma, que
podemos
coñecer
no MACUF
da CORUÑA.



■ DANZA

STOMP
A compañía británica mes-
tura o baile e a percusión,
transformando os refugallos
e o lixo da vida cotiá nun es-
pectáculo cheo de vida e hu-
mor. No Palacio da Ópera
este xoves 25 ás 21h, o ven-
res 26 ás 22h30, o sábado 27
ás 19h e 22h30 e o domingo
28 ás 21h. As entradas po-
den adquirirse en www.cai-
xanova.es e no 902 504 500.

INQUEDANZA
O domingo 28 preséntase ás
19h no Rosalía de Castro
En la cuenca de tus ojos.

■ EXPOSICIÓNS

A HISTORIA
Até o 4 de novembro temos
esta mostra sobre o ensino
na Casa da Cultura Salva-
dor de Madariaga .

ESTO
NON É UNHA BROMA
Os 6 artistas participantes
neste proxecto que pode-
mos ollar até o 18 de no-
vembro no MACUF coinci-
den no emprego do humor
ou da ironía como estrate-
xia creativa.

ANTONIO MURADO
No C.S.C. Caixa Galicia te-
mos a mostra AM 34 x 24
Vol. 1 até o 17 de novembro.

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

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 Quiosque Alfonso acolle
até o 11 de novembro unha
antolóxica da obra deste
magnífico escultor do sécu-
lo pasado.

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

ma parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se traza-
rán as liñas do seu traballo. 

■ MÚSICA

DIEGO EL CIGALA
O artista flamenco actúa es-
te venres 26 ás 20h30 no te-
atro Colón, acompañado
por Guillermo Rubalcaba.
Entradas en www.caixaga-
licia.es ou no 902 434 443.

■ TEATRO

DESCONCIERTO
Arturo Fernández prota-
goniza esta peza que pode-
mos ollar no teatro Colón
do sábado 27 ao xoves 1.

GALILEO
Esta compañía representa
Rosso profondo in punto
di morte o mércores 31 ás
20h30, e o xoves 1 ás 19h
no Rosalía de Castro. Diri-
xida por Pedro Rubín está
protagonizada por Fernan-
do Morán.

FerrFerrolol
■ DANZA

A LUZ
O ballet de Jesús Quiroga
actúa o venres 26 ás 20h30
no teatro Jofre.

■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR RIVERA JOVE
Podemos ollar as súas foto-
grafías, xunto coas de Eloy
Taboada, no Ateneo Ferro-
lán até o martes 30.

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
titula esta mostra que po-
demos contemplar na gale-
ría Sargadelos até o 30 de
outubro.

■ MÚSICA

NURIA LORENZO
A mezzosoprano canta o
mércores 31 ás 20h30 no
Jofre, dentro do ciclo O po-
pular e o culto na música.

■ TEATRO

UN PICASSO
A compañía Metrópolis re-
presenta esta obra o sábado
27 ás 20h30 no teatro Jofre.

FozFoz
■ TEATRO

A BOMBILLA MÁXICA
O venres 26 ás 21h Teatro
do Atlántico representa es-
ta peza de Woody Allen na
sala Bahía. María Barcala,
G.M. Uriarte, Antonio Si-
món, Santi Romay, Vitoria
Romero e Alexandre Lago
son dirixidos por Xúlio Lago.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

DINOSAUROS
O centro comercial As Ter-
mas acolle esta mostra até o
17 de novembro.

AVANCRAFT
Até o 18 de novembro exhí-
bense 80 pezas de artesanía
de catro países na Capela
de Santa María.

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.

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

■ MÚSICA

BLUES
Este xoves 25 poderemos
escoitar en directo no Cla-
vicémbalo á Little Albert
Boogie Band; o venres 26
teremos, neste mesmo lu-
gar, o flamenco de Tri-Olé;
o sábado 27 poderemos go-
zar do jazz do Marcos Pin
Quartet; e o mércores 31
co de Sax Machine.

MondarizMondariz
BalnearioBalneario
■ ACTOS

XEIRAS MICOLÓXICAS
XVIII edición das Xornadas
do Condado nas que se pro-
grama un roteiro guiado á
busca de cogomelos, o sába-
do 27 ás 10h, con saída des-
de a Casa do Concello; e ás
20h celébrase unha charla-
obradoiro sobre como iden-
tificar as principais espe-
cies. O domingo 28, desde
ás 11h até as 20h, teremos a
mostra anual de cogomelos,
que se pode coñecer a me-
dio de visitas guiadas, ade-
mais de haber xogos para as
crianzas, e exposición de fo-
tografías históricas do grupo
ecoloxista Adenco.

NarónNarón
■ TEATRO

ZIPI E ZAPE
Esta obra é representada polo
Teatro do Adro o sábado 27
ás 20h no Auditorio Munici-
pal. Escrita e dirixida por
Cándido Pazó, está protago-
nizada por Josito Porto, Fer-
nando Dacosta, Belén Cons-
tenla e César Cambeiro.

NoiaNoia
■ TEATRO

MOFA E BEFA
O venres 26 teremos a peza
Sempre ao lonxe ás 22h no
Coliseo Noela. Kiko Cada-
val dirixe a Evaristo Calvo,
Vítor Mosqueira e Piti Sanz
nesta obra.

OrOrtigueiratigueira
■ MÚSICA

CHELICIA
Poderemos escoitar o
cuarteto de violonchelos
de Compostela o sábado
27 ás 20h30 no Teatro da
Beneficencia.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

IGNACIO GOITIA
Por la puerta grande chá-
malle a esta mostra de pin-
tura que permanecerá  na
galería Marisa Marimón
até o 15 de novembro.

MANUEL BOUZAS
O pintor expón as súas
acuarelas no café Isaac até
o mércores 31 de outubro.

F.R.I.C.S.
Podemos visitar esta mos-
tra até este venres 26 na sa-
la Alterarte.

MONCHO BORRAJO
O C.C. da Deputación pre-
senta, até o martes 30, a
mostra 25 anos sobre este
artista polifacético. No
mesmo lugar temos, até o
domingo 28, a mostra A es-
cola da II República.

MOMOITIO LARRINAGA
O pintor ten unha mostra na
galería Visol durante outubro.

■ MÚSICA

QUEMPALLOU
A festa chega o sábado 27 á
Auriense, onde presenta o
seu novo disco Polo Aire!!

■ TEATRO

TEATRE ARCA
A compañía catalá repre-
senta Asesinos anónimos
este venres 26 ás 20h30 no
Auditorio Municipal.

Pobra doPobra do
CaramiñalCaramiñal
■ ACTOS

VALLE-INCLÁN
Nas IX Xornadas de Home-
naxe ao escritor temos, o sá-
bado 26 ás 20h30 no Audito-
rio do Museo Valle-Inclán, a
presentación do facsímile do
manuscrito Mi Bisabuelo; o
domingo 28 realízase unha
ofrenda institucional a cargo
da Legación Diplomática
dos EE UU de México en
Galiza, e pasarrúas pola
Banda de Música de Boiro,
no Museo e no Cantón da
Leña ás 13h. As xornadas re-
matan cunha escolma de
música tradicional da man
do grupo Leilía, o domingo
28 ás 21h no teatro Elma.

■ EXPOSICIÓNS

VALLE-INCLÁN:
RETRATOS,
CARICATURAS E VISIÓNS
As IX Xornadas de Homena-
xe a Valle-Inclán que organi-
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A Fundación Caixa Gali-
cia acolle mostras do tra-
ballo de fotógrafos de re-
coñecido prestixio inter-
nacional. En PONTEVE-
DRA temos, até o 6 de xa-
neiro, a mostra Tres víde-
os tristes de Alberto
García-Alix; até a mes-

ma data en LUGO pode-
mos ollar De Esguello de
Sylvia Plachy; en SAN-
TIAGO poderemos admi-
rar a serie África de Se-
bastião Salgado; e na
CORUÑA Despreocupado
mais non indiferente de
Man Ray.♦

PhotogaliciaPhotogalicia
Teatro do Morcego representa a obra de Molière, dirixida por Celso Pa-
rada con Santi Prego, Luísa Merelas, Maxo Barjas, Blanca Cendán,
X. Estévez, Mundo Villalustres, Mariana Carballal e Paco Campos
este venres 26 ás 20h30 no C.C. Caixanova de VIGO; o sábado 27 pode-
remos ollala ás 21h no C.S. Caixanova de PONTEVEDRA.♦

Medidas prMedidas preventivaseventivas
Áncora Producións, con Ánxela G. Abalo, Vicente de Souza e Xosé
Bonome, baixo a dirección de Gustavo Pernas, representa esta obra o
domingo 28 ás 20h30 na Aula Municipal de Cultura de BETANZOS; o
mércores 31 está, á mesma hora, no C.C. Caixanova de VIGO.♦

Nove DousNove Dous
Marián Bañobre, Jouse García, Lois Soaxe e Santiago Cortegoso,
dirixidos por Maxi Rodríguez, interpretan a peza Fóra de xogo no no-
vo Salón Teatro de LALÍN este venres 26 ás 21h30; o sábado 27 ás
22h30 farano no auditorio municipal Lois Tobío de GONDOMAR; o do-
mingo 28 està ás 19h no auditorio A Xuventude de CAMBADOS; e o
martes 30 ás 20h30 no teatro Jofre do FERROL.♦

O burgués fidalgoO burgués fidalgo

No Festival Interna-
cional Outono de Tea-
tro de CARBALLO temos
este venres 26 ás 21h no
Pazo da Cultura á Sha-
kespeare Women Com-
pany, de Lisboa, con Ju-
lietta. O domingo 28 a
compañía catalá Copi
Rait representa Mam.

Modern Art Modern. O
mércores 31 poderemos
ollar ao CDG con Noite
de Reis ou o que queira-
des, de Shakespeare, bai-
xo a dirección de Quico
Cadaval. E o xoves 1 os
casteláns-leoneses Tea-
tro Corsario con Los lo-
cos de Valencia.♦

Outono de Outono de TTeatreatroo

Continúa na Aula Sociocul-
tural de Caixa Galicia de
SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA, este xoves 25 ás 17h
con Still life (2005), de Ha-
mid Oqabi; Mirrors of Si-
lence (2006), de Nawaf Al
Janahi; e Going for a ride?
(2003), de Nahed Awwad.
Ás 19h30 temos Cinema
500 Km (2006), de Abdu-
llah Al-Eyaf; e, ás 22h
Cuento de las dos orillas
(2007), de Jesús Armesto.
O venres 26 ás 17h temos
as curtas A Sheherazade
Tale (2006), de Rami Ko-
deih; Al Ritaj (2006), de
Hamid Oqabi; e Colorist
in Wartime (2006), de
Kadhim Saleh Faraj. Ás
19h30, o documental Co-
lumpios (2007), de Basel
Ramsis; e ás 22h a longa-
m e t r a x e  i r a n í  G r a -
dually…(2005), de Maziar
Miri. O sábado 27 proxéc-
tanse, ás 17h, Badkon
Shi…t ? (2005), de Badih

Massaad; Boys don’t like
cows (2006), de Lilit Ar-
droumian; Maraz ik
(2006), de Amal Fawzy; e
The Fall (2006), de Ala
Eddine Slim. Ás 19h30 to-
caralle a Shooting Under
Fire (2005), de Sacha Mir-
zoeff; e ás 22h a A Bahrai-
ni Tale (2006), de Bassam
Al-Thawadi. O domingo
28 ás 17h, Before the wind
blows (2006), de Samer
Najari; Red and Blue
(2006), de Mahmood Soli-
man; Migas con menta
(2007), de Pilar Gutiérrez,
Marta Horno, Ester Mo-
reno e Rebeca Serrat; e I
r e m e m b e r  L e b a n o n
(2006), de Zeina Aboul
Hosn. Ás 19h30 teremos
The war of peace: voices
from Lebanon (2007), de
Hady Zaccak; e ás 22h
Dunia (2005), de Jocelyne
Saab. O luns 29 presenta ás
17h30 The Magic Crop
(2006), de Anis Lassoued;

La Tierra no es Redonda
(2007), de Pepe Carrasco;
Desarro l lo  Humano
(2007), de David Muñoz; e
Hadeel (2007), de Riad
Shaheen. Ás 19h30 o docu-
mental Refugees for life
(2006), de Hady Zaccak; e
ás 22h Driving to Zigzi-
gland (2006), de Nicole
Ballivian. O festival remata
o martes 30 con Rise and
shine (2006), de Sherif El
Bendary; El viaje de Said
(2006), de Coke Riobóo; A
summer not to forget
(2007), de Carol Man-
sour; Foreword (2006), de
Susana Casares, ás 17h30.
Ás 19h chega á pantalla Be-
yond the wall (2007), de
Marie-France Barrier; e
ás 22h Sombras en la no-
che (2006), de Nasser
Bakhti. O mércores 31 ce-
lebrarase a gala de clausura
e a entrega de premios. In-
formación completa en
www.festivalamal.es.♦

Festival de Cinema Árabe Festival de Cinema Árabe AmalAmal

Pormenor
dunha
coñecida
foto
de Man Ray.

Noite de Reis, do Centro Dramático Galego.

Na galería
Sargadelos
do FERROL
temos
unha mostra
de Manuel
Patinha.



za o museo do mesmo nome,
traen esta mostra de Siro Ló-
pez, formada por obras todas
elas inéditas e en distintas
técnicas, que podemos coñe-
cer na Casa da Cultura até
este venres 26 de outubro.

As PontesAs Pontes
■ TEATRO

CYRANO
Podemos ollar esta peza do
Teatro Meridional o venres
26 ás 21h no cine Alovi, pro-
tagonizada por Álvaro La-
vín –que tamén dirixe–, Ma-
rina Szerezevsky, Óscar
Sánchez e Paloma Vidal.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

JONATHAN FERNÁNDEZ
Até o 20 de decembro a Fun-
dación Rosón AC (Padre Sar-
miento 41) acolle a mostra
Tempo perdido, gañado e
empatado, na que o mexica-
no desenvolve un exercicio
de apropiación de imaxes e
obxectos atopados no entor-
no inmediato cos que compu-
xo colaxes e ensamblaxes.

EIXO ATLÁNTICO
Os traballos participantes
na VII Bienal poden admi-
rarse até este domingo 28
no Pazo da Cultura.

■ TEATRO

SKENÉ
Representa a obra de Aristó-
fanes A asemblea das mulle-
res este xoves 25 ás 20h30
no Principal. Leonel García
Laborde dirixe a María Ca-
parrini, Edgar Costas, Ber-
nardo Fraga, Sara Marcet
e Franccelina Méndez.

O PorriñoO Porriño
■ MÚSICA

FALTRIQUEIRA
A grupo folc, que mestura a
polifonía coas percusións e os
instrumentos acústicos, canta
este venres 26 ás 23h no Li-
ceum. Os prezos son de 6 eu-
ros para a entrada normal, 5
anticipada e 3 para socios.

PorPorto do Sonto do Son
■ EXPOSICIÓNS

PAXAROS
A Casa de Cultura acolle a
VII Exibición de Ornitoloxía
do venres 26 ao domingo 28.

RedondelaRedondela
■ MÚSICA

DOCAMPO E MIGUÉNS
A soprano Ana Docampo e
o guitarrista Juan Enrique
Miguéns dan un recital este
venres 26 ás 20h30 no Mul-
tiúsos da Xunqueira.

RibadaviaRibadavia
■ ACTOS

NOITE MEIGA
A asociación xuvenil Riba-
davia Activa-t organiza esta

festa que se celebra o sábado
3 e convida a que os asis-
tentes participen activamente
vestidos de meigas, bruxas,
trasnos, feiticeiros, lobisho-
mes ou con cores negras pa-
ra espantar os malos espíri-
tos. Haberá queimada, con-
curso de cabazas e moitas
sorpresas. Máis información
en www.noitemeiga.com.

■ MÚSICA

SANTA CECILIA
O quinteto de vento de me-
tal toca na Casa da Cultura
o sábado 27 ás 21h.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ TEATRO

OS DESASTRES DO
DIÑEIRO
Carlos Borsani y el Gad
actúa o domingo 28 ás
19h30 no Centro Sociocul-
tural.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

ETNOGRAFÍA
No Museo do Pobo Galego
proxéctase este xoves 25 ás
19h30 I want to be a pilot
(2007), de Diego Quema-
da López; e ás 19h45 En
tiempos del Patrimonio:
entre pinos y penas (2007),
de Carlos Tarazona Gra-

sa. O venres 26 ás 19h30
podemos ollar Linguas
cruzadas (2007), de María
Yáñez e Mónica Ares.

■ EXPOSICIÓNS 

GRANELL
Na súa fundación temos, até o
luns 19, o diálogo entre as
obras do pintor surrealista
Rick Lina e a ceramista Elizé
Lina.Até o martes 30 de outu-
bro podemos visitar a instala-
ción Como converter unha es-
queira nunha máquina de
transporte interestelar de Pa-
blo Orza. Até finais de ano
poderemos admirar as mostras
sobre a figura e obra de E.
Granell, Militante do POUM;
A ortogonalidade dos soños:
debuxo / construcións; e Con-
templando as trenzas do sono.

SESIÓN CONTINUA
Podemos ollar a pintura de
Nono Bandera e Manolo
Dimas, até o 24 de novem-
bro, na galería C5 Colección.

SANTI JIMÉNEZ
A galería Espazo 48 acolle a
mostra El ladrón de atarde-
ceres até o 4 de novembro.

FRANCISCO LEIRO
O escultor expón na Funda-
ción Caixa Galicia até o 2
de decembro.

JABER AWAL
Até o mércores 31 de outu-
bro o pintor amosa a súa
obra na galería da Funda-
ción Araguaney, presentan-
do obras produto do proceso
de creación da curta Colo-
rist in wartime, selecciona-
da para o Festival de Cine-
ma Euro-Árabe AMAL 07.

AXENCIA MAGNUM
A mostra de fotografía
North South East West, so-
bre o cambio climático, re-
alizada por dez fotógrafos
da axencia Magnum, a ins-
tancias da Axencia Cultural
do British Council, perma-
nece instalada no Parla-

mento de Galiza até o 11 de
decembro. Unha dúcea de
impactos provocados polo
home na natureza.

SRI PADA
Pasos de peregrino, pegada
de deuses chámase esta mos-
tra fotográfica de Jessica
Agulló que podemos coñe-
cer no Museu das Peregri-
nacións até o 27 de xaneiro.

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

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 Sal-
gado e Vítor Nogueira

(Brasil), António Campos
(Portugal), Xacobe Melén-
drez (Galiza), Xulio Villari-
no (Cabo Verde), Mário Ja-
leco (Moçambique, Angola),
Jorge Rosmaninho (Guiné
Bissau), Ricardo França
(São Tomé e Príncipe) e Ka-
tia Silva (Timor Leste).

MAURO TRASTOY
Ten unha mostra, 1.388.253
puntos, na Zona C (San Do-
mingos de Bonaval 1), onde
a poderemos coñecer até es-
te domingo 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.

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.

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

■ MÚSICA

LOS DELINQÜENTES
Toca o venres 26 ás 22h na
sala Capitol. No mesmo lu-
gar temos o sábado 27 a
Bersuit Vergabarat; e o
luns 29 á banda de soul The
Dynamites.

VIBRACIÓNS
A percusión chega o mérco-
res 31 ás 21h30 á sala Nasa
con Omega e Combo 1.

■ TEATRO

BURATINI
O mércores 31 ás 18h30 no
Principal presentan a peza pa-
ra o público familiar Mensaxe
nunha botella de plástico.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL UHÍA
Xunto con Xulio Rodríguez
presenta unha retrospectiva
das súas obras até o mércores
31 na Área Panorámica.

■ TEATRO

FIUNCHO
A compañía afeccionada do
Centro Goianés presenta O
anel máxico, adaptación da
obra Un xoguete para Gol-
doni, con arranxos de Cán-
dido Pazó, o venres 26 ás
21h na Área Panorámica.

XI PREMIO DE POESÍA
JOHÁN CARBALLEIRA
Ao que pode concorrer quen presente os
orixinais escritos en galego, dunha ex-
tensión superior aos 400 versos, inéditos
e non ter conseguido premio ningún (de
suceder isto con posterioridade á presen-
tación, deberase comunicar á organiza-
ción inmediantamente). Presentaranse 3
copias en tamaño folio, mecanografadas
a dobre espazo, numeradas e grampadas
ou encadernadas, identificadas cun título
e máis un lema ou pseudónimo, coas que
se achegará un sobre pechado rotulado
no exterior co título e máis o lema ou
pseudónimo e, no interior coa seguinte
información: nome do/a autor/a, DNI ou
pasaporte, enderezo, teléfono e correo
electrónico. As obras presentaranse en
sobre pechado, coa indicación “XI Pre-
mio de Poesía Johán Carballeira”, sen
remite identificador, no Concello de
BUEU, Eduardo Vincenti 8, 36930 Bueu
(Pontevedra). O prazo de presentación
remata o 31 de outubro de 2007. O pre-
mio ten unha dotación de 1.500 euros, é
único e indivisíbel, podéndo declararse
deserto. Tamén se convoca o V premio
de Xornalismo Johán Carballeira,
aberto a traballos de temática libre per-
tencentes a calquera xénero periodístico,
publicados con firma ou pseudónimo en-
tre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de
2007 en lingua galega. Aceptaranse un
máximo de 2 traballos por autor/a, dos
que teñen que presentar un orixinal e 3
copias da páxina ou páxinas completas
da revista ou xornal que acolleu a súa pu-
blicación (dos traballos publicados en
medios dixitais deberán presentarse en
calquera caso 3 copias impresas, non
aceptando os que se remitan por correo
electrónico), tanto nos orixinais coma
nas copias debe figurar a data de publi-
cación. As obras presentaranse en sobre
pechado, coa indicación “V Premio de

Xornalismo Johán Carballeira”, sen re-
mite identificador, no concello de Bueu,
baixo plica. O prazo límite para a recep-
ción dos traballos pecha o 6 de novem-
bro de 2007. O premio ten unha dotación
de 1.500 euros, é único e indivisíbel, po-
déndo declararse deserto. Máis informa-
ción no telf. 986324338 ou en cultu-
ra@bueu.org, www.bueu.org.

XIV ÁLVARO CUNQUEIRO
O Concello de Lalín e a asociación Ami-
gos da Cociña Galega promoven este
certame de xornalismo gastronómico, no
que poden participar aqueles escritores,
xornalistas e particulares que publicaran
libros, artigos, entrevistas, banda deseña-
da, fotografías ou comentarios, en gale-
go ou castelán, nos distintos medios de
comunicación, sobre temas relacionados
coa gastronomía galega nos últimos
dous anos. Os traballos, de carácter iné-
dito e non premiados anteriormente, de-
berán ser presentados, ben polo seu au-
tor, ben por terceiras persoas ou entida-
des, aportando seis exemplares que xus-
tifiquen a súa opción ao premio, e un es-
crito dirixido ao alcalde-presidente do
Concello de LALÍN co nome, dados per-
soais, teléfono de contacto e currículo do
autor e, no seu caso, tamén do presenta-
dor. De tratarse de artigos xornalísticos
chegará a páxina orixinal e cinco fotoco-
pias do artigo; para a banda deseñada ou
fotografías, é necesario a páxina orixinal
da súa publicación e un exemplar da
imaxe en jpg; e no caso de traballos de
radio ou televisión, axuntaranse seis CDs
ou DVDs, acompañados dunha certifica-
ción expedida polo director da emisora
ou canle. Para a categoría de páxinas
web bastará un escrito no que se indique
o enderezo correspondente, xunto cun
pequeno informe do contido da páxina,
que deberá dedicarse exclusivamente á
gastronomía. O prazo de presentación

remata o 14 de decembro de 2007. Máis
información en www.lalin.org.

AUDIOVISUAL CHANO PIÑEIRO
A Secretaría Xeral de Comunicación
promove este premio do audiovisual en
dúas modalidades: unha para o Audiovi-
sual galego; e outra para o Audiovisual
internacional con relevancia para Ga-
liza, co obxecto de recompensar e reco-
ñecer o labor dos seleccionados, no ám-
bito correspondente, posto de manifesto
a través dunha traxectoria relevante. O
premio, nas dúas modalidades, outorga-
rase apoiándose nas actividades de crea-
ción audiovisual realizadas por unha ou
varias persoas físicas ou colectivos sus-
ceptíbeis de ser considerados creadores,
aínda que carezan de personalidade xu-
rídica, téndose en conta a calidade das
obras ou actividades recompensadas e a
significación como achega sobresaínte
ao audiovisual galego. Os candidatos se-
rán presentados polos vogais do xurado
ou polas entidades culturais ou profesio-
nais vinculadas ao sector do audiovisual
mediante propostas dirixidas ao Secreta-
rio Xeral de Comunicación ou ao propio
xurado unha vez constituído. A dotación
económica total é de 30.000 euros, po-
déndose repartir por igual entre varios
galardoados en calquera das dúas moda-
lidades, no caso de que o xurado decidi-
se outorgar o premio ex aequo. Máis in-
formación no DOG nº 196 do martes 9
de outubro de 2007.

VI PREMIO CAIXANOVA DE POESÍA
Poden participar neste certame de poe-
sía todas aquelas persoas interesadas
cunha soa obra por autor, escrita en ga-
lego dunha extensión mínima de 600
versos. Os orixinais presentaranse ou
enviaranse por correo ao Departamen-
to de Obras Sociais de Caixanova
(Centro Social Caixanova, Avda Poli-

carpo Sanz 24-26, 36201 de VIGO), por
quintuplicado, mecanografados a duplo
espazo, e baixo lema e plica, antes do
31 de outubro. O primeiro premio está
dotado con 12.000 euros e publicación
da obra gañadora na colección Arte de
Trobar, coeditada por Caixanova e o
Pen Clube de Galiza. Información
completa en www.caixanova.es.

VIII ALBARELO DE FARMACIA
Poderán optar a este recoñecemento
todos os traballos xornalísticos difun-
didos por primeira vez entre o 1 de no-
vembro de 2006 e o 30 de outubro de
2007, e publicados ou emitidos nos
medios de comunicación con presenza
na Galiza, tanto escritos como radio-
fónicos ou audiovisuais. Os traballos,
de extensión libre, deberán estar rela-
cionados co ámbito da profesión do
farmacéutico, se ben se valorarán es-
pecialmente aqueles que estean rela-
cionados coa oficina de farmacia, e re-
alizados en galego ou castelán, poden-
do presentar o autor cantos desexe. Os
interesados deberán remitir, antes do 5
de novembro, dous exemplares ao Co-
lexio Oficial de Farmacéuticos da Co-
ruña (Rego de Agua 29, 4º, 15001 A
CORUÑA), especificando no sobre VIII
Premio Xornalístico Albarelo, e cun
escrito cos seus dados persoais e un
breve currículo. Disponse dunha dota-
ción única de 5.000 euros para o gaña-
dor, dous accésit de 1.500 euros para
os dous traballos finalistas, e un pre-
mio especial de 2.000 euros para o tra-
ballo máis destacábel na categoría de
prensa especializada do sector sanita-
rio ou farmacéutico, valorándose es-
pecialmente neste apartado aqueles
cuxa temática garde relación co ámbi-
to das oficinas de farmacia na provin-
cia da Coruña. Máis información no
telf. 659 961 662.♦
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CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Convócanse 96 axudas para a reali-
zación de rutas literarias durante o
ano 2008. Os roteiros deberán reali-
zarse entre o 17 de febreiro e o 15 de
xuño. O alumnado participante inte-
grarase en grupos de entre 20 e 24,
aos que acompañarán dous profeso-

res do seu centro, ou centros, prefe-
ribelmente o titor correspondente.
As axudas ás que se refire esta orde
comprenden os gastos de aloxamen-
to e manutención nos centros de
acollida, os gastos de transporte por
estrada correspondente a cada ruta e
a cobertura de riscos durante o perí-
odo de duración dos roteiros. O pra-
zo de presentación de solicitudes re-
mata o 19 de novembro de 2007.♦

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

Home
do cartaz
disponíbel,
xiz
patinado,
de Cristino
Mallo,
da mostra
homenaxe
co C.C.
Caixanova
de VIGO.
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■ ACTOS

JAMES PETRAS
O sociólogo norteamerica-
no falará sobre A política
dos EE UU no Medio
Oriente este xoves 25 ás
20h30 no Salón de Actos
do Antigo Reitorado (Are-
al 46, esquina coa rúa
Oporto).

DAVID LAMELAS
O artista arxentino falará da
súa obra este xoves 25 ás
20h no Salón de Actos do
MARCO.

■ CINEMA

GALIZA DE CINE
Dentro do ciclo da Biblio-
teca Municipal o mércores
31 ás 19h proxectan os do-
cumentais Laboratorios
Zeltia e Imaxes de Caste-
lao en Buenos Aires, gra-
vados no 1950.

ART FUTURA
O MARCO acolle, a parti-
res deste xoves 25 ás 20h,
unha nova edición do festi-
val de cultura e creatividade
dixital, cun amplo progra-
ma audiovisual agrupado no
título A próxima rede.

CENMA
Dentro do ciclo Galiza e o
Medio Ambiente, que or-
ganiza a A.VV. de Teis,
podemos ollar este venres
26 ás 20h no Centro Cívi-
co do barrio un documen-
tal sobre a actividade da
Coordinadora para o Es-
tudo dos Mamíferos Ma-
riños, cun coloquio poste-
rior que conta co presi-
dente deste colectivo Al-
fredo López.

FILMANDO O TEMPO
En colaboración co MAR-
CO, o Cineclube Lumière
presenta este ciclo no que
se proxecta, o luns 29 ás
20h30 no Auditorio da Casa
do Concello, a fita Nature-
za Morta (2006), do chinés
Jia Zhang-Ke.

■ EXPOSICIÓNS

CRISTINO MALLO
O C.C. Caixanova reúne, até
o 25 de novembro, máis de
80 pezas do escultor tudense
nesta mostra de homenaxe.

ZOOGRAFÍAS NA ALMA
O Verbum acolle esta mostra
até o mércores 31 de outubro.

NAZÓN DE BREOGÁN
A mostra Un xeito de soñar
Galiza pode visitarse, até o
2 de novembro, na Casa
das Artes.

MERCEDES RUIBAL
Os seus óleos e acrílicos
estarán expostos até finais
de novembro no centro de
arte Alpide.

TEMPO AO TEMPO
Para celebrar o seu 5º ani-
versario o MARCO produ-
ce esta mostra na que se
presentan as visións ou in-
terpretacións do tempo na
obra de 34 artistas, a través
dunha ampla diversidade
de expresións, rexistros,
linguaxes e orixes.

CAMPUS
UNIVERSITARIO
Podemos ollar esta mostra
sobre o proxecto arquitectó-
nico do CUVI na Casa das
Artes até o 4 de novembro.

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

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.

LA GALICE
O fotógrafo Jean Dieuzai-
de presenta o seu traballo
na Fundación Caixa Gali-
cia até o 30 de novembro.

■ MÚSICA

CUARTETO DE NOS
Poderemos escoitar aos
uruguaios en directo este
xoves ás 22h30 na Fábrica
de Chocolate.

X-WIFE
A banda portuguesa actúa
este venres 26 na Iguana
Club; na mesma sala pode-
remos escoitar o mércores
31 a Franc3s e a Los Justi-
cieros; e o vindeiro venres
2 a Moon Cresta e Zia.

■ TEATRO

LA BARCA
SIN PESCADOR
Na sede da Fundación Caixa
Galicia estase a desenvolver
o ciclo Teatro lido, no que
José Mª García Picher, Au-
rora Maestre Núñez, Mi-
guel Llanderas, Helena
Cáccamo, Quique Fernán-
dez, José Manuel Meín,
Ana Ojea e Mª Jesús Aba-
dín, baixo a dirección de
Maximino Queizán, pre-
sentan o mércores 31 esta
obra de Alejandro Casona.

OS QUINQUILLÁNS
O público máis cativo ten
o sábado 27 ás 18h no Au-

ditorio Municipal o clási-
co O Mago de Oz.

TRÉCOLA
Esta compañía ourensá pre-
senta o sábado 28 ás 20h30
no C.S.C. O Pedregal a pe-
za Encerradas, dentro do
ciclo de teatro afeccionado
Valadares Teatral.

VViveiriveiroo
■ MÚSICA

VOCALISE
Este venres 26 celébrase
ás oito e media da noite
no teatro Pastor Díaz o
concerto A volta ao mun-
do en 747 compases.

PonferradaPonferrada
■ EXPOSICIÓNS

IVÁN PRIETO
Ten unha mostra do seu tra-

ballo, que titula Protopan-
tomimas e outras realida-
des paralelas, na galería
DosMilVacas até este sába-
do 27 de outubro.

VVianaiana
do Castelodo Castelo
■ MÚSICA

ROBERTO CORRÊA
O músico brasileiro, con
máis de vinte anos de ca-
rreira, intérprete da viola
caipira e a viola de cocho,
toca o mércores 31 ás
21h30 no teatro municipal
Sá de Miranda.♦

E TI QUE TAL
www.etiquetal.com

Páxina electrónica de contactos persoais
que emprega a técnica da web semántica
para as relacións humanas, de forma que
segundo as etiquetas que eles escollen, asó-
cianse por gustos, afinidades e intereses.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
28

6 
●

A
no

 X
X

X
 ●

D
o 

25
 a

o 
31

 d
e 

ou
tu

br
o 

do
 2

00
7 

■ Véndese proxector LG D.L.P. RD-
JT90 con todos os accesorios de cone-
xión, dúas lámpadas e pantalla, merca-
do hai 6 meses por 1.000 euros, con 10
horas de uso, por 800 euros. Interesa-
dos contactar no telf. 688 111 039.

■ Fanse peches, plantacións, podas
e desbroces de montes e fincas, ou
calquera outro traballo agrícola en Lu-
go. Información no telf. 686 753 105.

■ Véndese furgón Peugeot Partner
motor HDI 190 C, con 3 anos e
40.000 km por 8.500 euros. Chamar
ao telf. 650 243 069.

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas
a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas. Dispoñíbel todo o
ano. Na ponte de Todos os Santos por
250 euros. Telf. 981 761 144.

■ 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.

■ 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Os tradutores de cámara do Galician Center for Contemporary Art (vulgo CGAC) están ben afeitos eles
a traducir (protocolarmente) do galego para o inglés calquera das vaguedades conceptuais que depa-
ran os escritos e ocurrencias dos seus catálogos-rachacoapana. Non dan, pola contra, como plasmar o
cargo de Conselleira e empéñanse en versionalo cal se fose unha xefatura indíxena á explicar aos xen-
tiles. Conselleira: ¿Local Minister ou Regional Minister? CGAC: ¿champú ou colonia?♦

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

O Simposium Internacional sobre a
pobreza e a desigualdade no mundo
presenta este xoves 25 ás 17h no Au-
ditorio da Facultade de CC da Infor-
mación de SANTIAGO a mesa redonda
Banca para ricos. Banca para po-
bres, con Guillermo Brea, Carlos
Bendito e Raul Asegurado; e ás 20h
a conferencia Crise de Estado, pobre-
za e violencia, de Mariano Aguirre.
O martes 30 temos, ás 17h no C.S.
Caixanova de VIGO, a mesa A fuga
da industria aos países subdesenvol-
vidos: pan para hoxe e fame para
mañán?, na que participan Xosé M.
Beiras, Roberto Mansilla, Fer-
nanda Couñago e un representante
da Confederación de Empresarios de
Galiza; ás 20h Carmen Velasco fala-

rá de Microfianzas: un instrumento
para o desenvolvemento. No C.S.
Caixanova da CORUÑA, Jorge Moli-
nero falará o mércores 31 ás 19h30
sobre Auga, pobreza e desenvolve-
mento humano. Crise hídrica?; e ás
21h15 intervirá Carmen Velasco. No
PROGRAMA AUDIOVISUAL temos, o
luns 29 ás 20h en VIGO, a proxección
de A historia da Eternidade, do bra-
sileiro Camilo Cavalcante, e El
Sueño de Simbad (voces contra la
globalización), de Carlos Estévez;
o martes 31 podemos ollar na CO-
RUÑA, Un mundo desigual (voces
contra a globalización), de Carlos
Estévez, e Patmos, de Ric Oliveira.
Información completa en www.po-
bremundorico.org.♦

Pobre mundo ricoPobre mundo rico

MadridMadrid
RUXE RUXE
A banda compostelá des-
pide a xira de presenta-
ción do seu último disco
Comercial cun concerto
o mércores 31 na sala
Irish Rover. O xoves 1 to-
ca na sala MostMusic de
LEGANÉS.♦



Nº 1.286
Do 25 ao 31
de outubro
do 2007 Alá polo 1975 e 1976,

cando a ditadura mo-
rría e a democracia

aínda non nacera, moitos
institutos, prescribiron como
lectura obrigada un libro de
poucas páxinas, unha peque-

na obra mestra, da que era
autor un novelista exiliado,
Ramón J. Sender, e que leva-
ba por título Requiem por un
campesino español. Poucos
dos rapaces e rapazas que le-
ron aquel libro terán esque-

cido o nome do seu protago-
nista, Mosén Millán, un cre-
go que traizoa a confianza
dun fuxido e permite que o
fusilen. Moitos descubriron
con esa novela que non sem-
pre a Igrexa fora santa.♦
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Hoxe
XOSÉ A. GACIÑO

Nin o que poida pa-
sar dentro de 300
anos nin o que pa-

sou hai 70. Ao líder da
oposición nacionalista es-
pañola non hai nada que o
aparte da firme preocupa-
ción polo presente. Cal-
quera diría que fixo súa a
clásica recomendación de
Horacio, carpe diem,
(“aproveita o presente”),
se non fose porque o poeta
latino o dicía como unha
invitación a gozar dunha
vida desgraciadamente li-
mitada e o líder da dereita
non para de debuxarnos o
presente coas tinturas máis
catastróficas, só rodeado
de hipotecas en ascenso. 

En realidade, non se
trata dunha preocupación
obsesiva polo momento
presente exacto. A preocu-
pación máis ben se desvía
a tres anos e medio antes
–por falar destes días– e
seis meses despois, é dicir,
ao período que media en-
tre unhas eleccións perdi-
das e unhas eleccións que,
se non gaña, significarán a
culminación dunha carrei-
ra política de “vice” que
nunca chegou a titular.

Nese espazo de obse-
sión electoralista, pouco
importa que a terra empe-
ce a rebentar neste século
ou no próximo, se os pri-
meiros en padecelo, ade-
mais, non serán dos seus e
el, de todas as maneiras,
non estará entón para ne-
cesitar votos. Pouco im-
porta que aínda queden
mortos anónimos soterra-
dos en cunetas: o seu elec-
torado non pode consentir
que os vencidos vaian sa-
írse coa súa, aínda que só
sexa en manter a dignida-
de (el xa matiza que, nis-
to, non hai nada persoal,
que entre os seus predece-
sores conta con demócra-
tas moderados da época
republicana, o cal non se
sabe se engade maior ci-
nismo a súa visión estrita-
mente electoralista).

Tampouco hai que
preocuparse polas contra-
dicións que pode xerar es-
te apego constante ao día
a día. Como a de acusar o
goberno de que os sala-
rios perderan poder ad-
quisitivo nos últimos tres
anos (non engade que se
perde desde hai dez e des-
de hai 15: é un efecto de
determinadas obsesións
do sistema, pero esa é ou-
tra historia) e, uns días
despois, berrar contra a
subida do salario mínimo
interprofesional porque
pode disparar a inflación.  

Nin preocupación polo
cambio climático, nin sen-
sibilidade ante a memoria
histórica, entre outras in-
sensibilidades. Iso si, no
medio da preocupación
pola hipoteca e polos im-
postos, o orgullo electoral
pola bandeira española.♦

Ano XXX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Chámase Ramón Loxo e pro-
move un proxecto no que cola-
boran investigadores e cientí-
ficos para envasar auga de
mar e subministrala con pro-
dutos como peixe e marisco.
‘Miña avoa cando quería la-
var unhas ameixas, collía un
caldeiro de auga de mar’, indi-
ca, explicando a súa filosofía.

Pretende envasar auga de mar.
Non será para beber?

Non é para beber, mais é para
tomar. Auga de mar estámola to-
mando constantemente, contéñe-
na moitos produtos. Tamén é pa-
ra lle dar valor engadido e dife-
renciar os nosos produtos dos fo-
ráneos, que teñen outra calidade.

Quen pode ser o comprador
dunha botella de auga de mar?

Non falaría de comprador. Vis-
to así, a cousa pode parecer pouco
comercial, non se trata de vendela
como unha gasosa. Ten que ir
acompañada de produtos do mar,
non estar na balda dun supermer-
cado. Trátase de darlle os produtos
do mar unha calidade que perden
no traxecto desde que se pescan ao
momento no que os mercan. Miña
avoa ía coller un caldeiro de auga
de mar para lavar as ameixas.

Para que serve?
Cando unha ameixa chega a

un restaurador, pasou por un ca-
nal comercializador que empre-
gou tres ou catro días. Con auga
de mar podemos darlle máis vida
as ameixas ou as navallas. A au-
ga con sal que se emprega para
lavar os moluscos non é auga de
mar, por iso en dous días perden
as súas propiedades.

Quen vantaxes ten?
As coñecidas de sempre. Ti co-

lles auga da billa, clorada, bótaslle
sal, mais sen a proporción que ten

a auga de mar; tampouco falamos
dos mesmos compoñentes...

Caduca?
Non caduca, ten un poder de

rexeneración fantástico, despois
das agresións ás que a somete-
mos... De todos os xeitos, debido
a que é un produto comercial, te-
mos que lle poñer unha data de
caducidade.

Parece que o seu proxecto é
comercial mais tamén científico.

Éo. É un proxecto de I+D
apoiado pola Consellaría de In-
novación no que participan a
Universidade de Santiago e o
CSIC. Ten un fondo comercial,
aínda que non elaboramos de
momento o plano comercial.

Cando estará nos super-
mercados?

Non debe tardar. Ollo, terá
unha presenza distinta, acompa-
ñando os produtos do mar, como
cando mercas o churrasco e dan-
che o mollo chumichurri. 

Hai máis xente que faga iso?
Ninguén, é unha novidade

mundial.
É unha persoa preocupada

polo mundo do mar. Tamén
persegue un sistema para ven-
der peixe en tempo real en va-
rias lonxas ao tempo.

Preocúpome pola xente do
mar e si, teño un proxecto para
vender marisco en varias lonxas
ao tempo en tempo real. O ob-
xectivo é conseguir aumentar o
número de compradores porque
ás veces é tan cativo que de ante-
mán sábense os prezos que vai

pagar cada un. Iso induce a que
sexan baixos. Mais, se vendemos
o marisco noutras lonxas, do Me-
diterráneo, por exemplo, e facé-
molo ao mesmo tempo, cos mes-
mos dereitos, o prezo pode subir.

Que gaña a xente?
As mariscadoras e os mariñei-

ros gañan máis cartos así. Se con-
seguimos elevar o prezo dous eu-
ros o quilo, nalgunhas especies in-
crementaremos o valor nun 25%.

Tamén está a rehabilitar o
Faro de Punta Cabalo, na Illa
de Arousa.

Ese proxecto naceu cando an-
daba á procura dun punto de capta-
ción de auga de mar. Logo pensei
que podía ir máis lonxe. De todos
os xeitos, rehabilitalo custa porque
queres manter unha filosofía...♦

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

Ramón Loxo
‘Vou vender auga de mar envasada’

MIG UEL N Ú Ñ EZ




