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ATOPÁMONOS NUNHAS DATAS HISTÓRICAS PARA A NOSA TERRA.
Celebramos un centenario e, ao mesmo tempo, o 30º aniversario
da nosa volta a Galiza logo do exilio bonaerense. E facémolo cuns
cambios importantes polos que devecerían os nosos precursores e
todos e cada un dos que puxemos en marcha este proxecto o 4 de
decembro de 1977 e aqueles centos de accionistas, de colabora-
dores e asinantes que o sostiveron e o fixeron posíbel. O 4 de de-
cembro A Nosa Terra converterase nun diario que, seguindo os
seus principios fundacionais, será quen de dar a coñecer o que
ocorre en Galiza e no mundo cunha ollada propia e un prisma ga-
lego, co idioma como bandeira. Ademais do diario dixital
(www.anosaterra.com), estará nos quioscos e nas casas dos sus-
critores un semanario renovado, con máis páxinas, máis forte,
máis plural e máis actual. Estes pasos, históricos, van ser posíbeis
grazas a que, por vez primeira na nosa historia, van estar susten-
tados nunha empresa consolidada da que non só forman parte cen-
tos de pequenos accionistas senón que, por vez primeira, capitais
autóctonos apostan por un medio nidiamente galego que defenda
os intereses de Galiza, que son os seus. A fin de preparar o novo
medio, A Nosa Terra permanecerá ausente un mes dos quiosques.
Estamos certos de que os lectores saberán entendelo.♦

O semanario
non se publicará

en novembro

O diario
dixital A Nosa
Terra e o novo
periódico
saen á luz o 4
de decembro

Campañas falsas
de publicidade
na rede

(Páx. 15)

O ex conselleiro
Pérez Varela
acusado
de lucrarse
coa Cidade
da Cultura

(Páx. 15)

Galego, vasco e catalán teñen máis presenza

nas universidades estranxeiras que no resto de España

SÓ CASTELÁN



Na actualidade, a Xunta ten con-
venio con máis de trinta univer-
sidades nas que se imparten cur-
sos de lingua galega, de cultura e
civilización que tentan expandir
o galego e a súa cultura no mun-
do. Estas tarefas realízanse, fun-
damentalmente, a través dos lec-
torados, departa-
mentos coñecidos
co nome de Cen-
tros de Estudos
Galegos que te-
ñen como obxec-
to o ensino da lin-
gua e da cultura
galega, adaptan-
do os contidos ás
necesidades dos
alumnos de cada
universidade.  

Estas activida-
des enmárcanse
nun dos progra-
mas de maior rele-
vancia da Secreta-
ría Xeral de Políti-
ca Lingüística que
establece a subs-
crición de conve-
nios con universi-
dades de prestixio
do exterior intere-
sadas en incluír o
ensino da lingua, a
literatura e a cul-
tura galega nos
seus programas de
estudo. Pero a súa
labor non só se
centra na docencia
senón que tamén
realizan  actividades relacionadas
coa investigación e a promoción e
difusión do galego no exterior,
que escapan do estritamente aca-
démico. 

A rede de difusión do galego
no estranxeiro, segundo os datos
da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, componse de corenta
e tres centros de estudos galegos e
trinta e cinco lectorados distribuí-

dos en dezaoito países: Alemaña
dispón de catro centros localiza-
dos en Berlín, Trier, Tubinga e
Heidelberg; en Arxentina o galego
impártese en dous centros da capi-
tal, na Facultade de Filosofía e Le-
tras e no Instituto de Estudos Ga-
legos da Universidade de Belgra-

no; en Australia na
Universidade de
La Trobe, en Mel-
bourne. Brasil dis-
pón de cinco cen-
tros repartidos en-
tre São Paulo, Ni-
teroi, Río de Xa-
neiro, Salvador de
Bahía e Ceará, en
Chile céntrase no
Instituto de Estu-
dos Avanzados da
Universidade de
Santiago de Chile,
en Cuba na Facul-
tade de Artes e Le-
tras da Universi-
dade da Habana,
en Estados Unidos
na cidade de Nova
York, en Finlandia
no Centro de Es-
tudos Galegos de
Helsinki, en Fran-
cia en París e na
U n i v e r s i d a d e
Rennes 2 Haute
Bretagne, en Hun-
gría dispoñen de
un centro en Bu-
dapest, en Italia os
convenios están
vixentes en Padua,

Perugia e Roma, en Irlanda na
Universidade de Cork, en Polonia
dispoñen de dous centros, un na
capital, Varsovia e outro en Craco-
via, en Portugal impártense en
Braga, O Algarve e Lisboa, no
Reino Unido os cursos distribúese
entre as universidades de Wales,
Birmingham, Oxford e Stirling, en
Rusia na Universidade de San Pe-
tersburgo e en Uruguai na Faculta-

de de Humanidades e Ciencias da
Comunicación de Montevideo.

A organización de seminarios,
conferencias, mesas redondas e
exposicións que tentan ofrecerlle
ao público unha ampla perspecti-
va da nosa cultura e a creación de
materiais didácticos específicos
para o ensino do galego en cada
un dos países, en moitos dos ca-
sos, inexistentes até o momento,
son algunhas das tarefas desen-
volvidas polos lectorados. Un
exemplo significativo é a revista
electrónica sobre a lingua galega,
Galicia 21: Journal of Contempo-
rary Galician Studies, que se porá
en marcha o vindeiro ano promo-
vida polas Universidade de Stir-
ling e a de Bangor, no Reino Uni-
do. A publicación, de carácter
anual, estará composta por inves-
tigacións sobre sociolingüística,
historia cultural, tradución e  cal-
quera outra temática que teña co-
mo alicerce o galego. A todas es-
tas propostas hai que sumarlle os
cursos das escolas oficiais de idio-
mas, os non oficiais, as academias
que achegan formación en galego,
clases particulares na casa ou in-
tercambios de conversa con gale-

gofalantes organizados de xeito
informal.

Xunto aos lectorados e aos
centros de estudos galegos, a
Xunta ten en marcha diversos
proxectos de ámbito europeo con
institucións que promoven o uso
das linguas, como é o caso do
Network of European Language
Planning boards, no que se inte-
gran institucións nacionais e in-
ternacionais de diferentes países
europeos coa finalidade de aca-
dar a transmisión lingüística na
familia, nas novas tecnoloxías da
información e da comunicación,
no marketing, a introdución da
poboación na lingua e a inclu-
sión dunha terceira lingua na
educación. Para isto dispoñen
dun centro de recursos virtuais,
Lingua@net Europa, que ofrece
materiais didácticos, bibliografía
para investigacións, documentos
de planificación, etc. Anxo Lo-
renzo, director do departamento
de Filoloxía Galega da Universi-
dade de Vigo considera “que o
traballo realizado por estes cen-
tros para a promoción da cultura
e da lingua galega é impagábel.
Ademais, os lectorados, tamén

serven en moitos casos como au-
ténticas embaixadas de Galiza en
diferentes partes do mundo e co-
mo centros de posíbeis negocios
e intercambios comerciais”.

Fronte a todos estes proxectos
no Estado español o número de
lectorados redúcese a dez, distri-
buídos entre Barcelona, Alacante,
Bilbao, Estremadura, Granada,
Madrid, Murcia e Vitoria-Gas-
teiz. Esta situación e parella á que
vive o catalán con cinco lectora-
dos ou o euskera con seis. Os res-
ponsábeis destes departamentos
pensan que é preciso incrementar
o número de centros nos que se
imparta o galego pero tamén po-
sibilitar o ensino da lingua nas es-
colas daqueles lugares nos que
exista unha comunidade de emi-
grantes galegos notábel como no
caso de Canarias e do Val de
Arán, pois como sinala Marga
Romero, lectora de Tréveris, “e
fundamental aprenderlle o idioma
os rapaces dende pequenos para
poder crear galegofalantes”. 

Anxo Lorenzo afirma que o
ensino do galego en Espa_a se-
gue sendo anecdÑtico, ñhai va-
rias universidades que ofrecen a
posibilidade de facer cursos de
galego, e tam_n temos a expe-
riencia do ensino da nosa lingua
en institutos de Barcelona. Màis
o ensino das outras linguas pro-
pias diferentes do castelàn segue
sendo unha das materias penden-
tes para poder configurar un es-
tado realmente plurilingüe.

A falta de coordinación
e planificación, principais
problemas dos lectorados

A eficacia dos lectorados é cues-
tionada por moitos dos lectores
responsábeis do seu funciona-
mento e dos implicados na difu-
sión do galego no exterior, pola
falta de planificación e organiza-
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En Alemaña hai catro lectorados, tres en Italia e dous en Francia

O galego impártese en 88 universidades,
pero só dez delas son españolas

LORENA OTERO

Mentres que en Melbourne, Cracovia, Berlín e Nova York se pode aprender galego, a menos de seiscentos quilómetros
de Galiza resulta máis difícil. A rede da Secretaría Xeral de Política Lingüística para o fomento da lingua no exterior con-
ta con setenta  e oito centros en todo o mundo pero dentro do Estado español só ten convenio con dez universidades.

‘Os lectorados

serven en moitos

casos como

auténticas

embaixadas

de Galiza en

diferentes partes

do mundo e como

centros de posíbeis

negocios e

intercambios

comercias”

ANXO LORENZO,

Departamento

de Filoloxía Galega

da Universidade

de Vigo.

Anxo Lorenzo e Mónica Góñez.



ción mostrada pola Xunta nesta
materia, cuestión posta de mani-
festo polo deputado do BNG
Bieito Lobeira, cando en maio do
pasado ano levou o Parlamento a
cuestión dos lectorados. Estes de-
partamentos soen integrarse nas
distintas universidades como cá-
tedras de Lingua e Cultura Gale-
ga, dependentes dun lector licen-
ciado en Filoloxía Galega ou
nunha titulación equivalente, du-
rante un período de tempo com-
prendido entre un e cinco anos.

Mónica Góñez comezou co-
mo lectora en Tréveris no ano
2000 onde estivo cinco anos e
medio. Durante este tempo a súa
actividade centrouse no ensino da
lingua, da literatura, da cultura e
da civilización galega a través de
distintas materias, seminarios, ex-
posicións e charlas. As clases es-
taban compostas por cinco ou seis
alumnos, “maioritariamente estu-
dantes Erasmus que xa estiveran
en Galiza ou que pensaban vir
nos vindeiros anos”, sinala Móni-
ca, “ademais estes cursos non
computaban no expediente aca-
démico do alumno polo que a súa
participación tiña moito máis mé-
rito”. Considera que foi unha ex-
periencia moi positiva no ámbito
persoal pero confesa que o “siste-
ma ten bastantes eivas que non
permiten sacarlle todo a rendibili-
dade posíbel”.

A situación dos lectores, na
maioría dos casos contratados co-
mo bolseiros, é un dos aspectos
máis criticados polos responsábeis
destes departamentos. “Non tiña-
mos seguro médico, o salario sem-
pre o recibíamos con moita demo-
ra e eses cinco anos de traballo
non son recoñecidos pola Admi-
nistración como méritos para
aprobar unha oposición de maxis-
terio” sinala a lectora de Tréveris.
Problemática á que se lle engade a
falta de planificación e coordina-
ción. “Algúns dos lectorados esta-
blecíanse por amiguismos. Onde
había algún catedrático coñecido
ou amigo dos dirixentes alí se es-
tablecía un lectorado, sen un estu-
do nin análise previo para indagar
se existía unha demanda real no
centro. Ademais carecíamos dun
plan de estudos unificado para to-
dos os lectorados ou unhas pautas
básicas que servisen de guía”.

Engade que é preciso unha
maior implicación por parte da
Administración, opinión com-
partida por Olga Lodeira que es-
tivo de lectora en París dende o

ano 2001 até o 2006. Durante es-
tes anos impartiu clases na uni-
versidade de lingua e literatura
galega a cinco grupos de aproxi-
madamente vinte alumnos cada
unha e tamén organizou cursos
de iniciación á lingua no Institu-
to Cervantes, cun número seme-
llante de participantes. As condi-
cións laborais e de planificación
son os principais problemas que
lle atopa ao sistema de lectora-
dos. Afirma que o atraso dos pa-
gos era algo común, “estivemos
até once meses sen cobrar, situa-
ción que non se volveu a repetir
co novo goberno”.

Lodeira sinala que é preciso
unha optimización dos recursos,
pois “semella que a Xunta está
seguindo unha política lingüísti-
ca cuantitativa en lugar de cuali-
tativa, espallando os cartos polo
mundo sen sacarlle partido, sim-
plemente para que saia nos me-
dios de comunicación. Así,
ábrense lectorados en cidades de
dubidoso interese e deixan de la-

do a outras que o solicitan, como
a cidade de Toulouse .”

Non embargante, a opinión
sobre os lectora-
dos varía conside-
rabelmente de-
pendendo da uni-
versidade á que
nos refiramos, de-
bido fundamen-
talmente ao inte-
rese dos membros
do centro recep-
tor. Lola Ochoa
foi a primeira lec-
tora galega da
Universidade de
Heidelgerg en
Alemaña, dende o
comezo do pro-
xecto, no ano
1995 até o 2000.
Cinco anos duran-
te os que impartiu
clases e semina-
rios de lingua a
grupos de quince
e vinte persoas.

Malia que era unha iniciativa
pioneira nesa universidade e non
existía ningún tipo de material,

sinala que a “ex-
periencia foi moi
positiva, aínda
que a universida-
de debería impli-
carse e colaborar
máis nos lectora-
dos, xa que a
maior parte dos
recursos econó-
micos procedían
da Xunta”.

Marga Rome-
ro exemplifica o
caso contrario,
afirma que “nun-
ca sentín que o
galego estivera
tan en igualdade
de condicións co-
mo en Alemaña”.
En Tréveris, lu-
gar onde estivo
de lectora, existía
un interese polo

cultura e a lingua galega e un
apoio total do director do centro,
o profesor Dieter Kremer, “o que
facilitou moito a tarefa, ademais
xa existiran varios lectorados
nesta universidade polo que ha-
bía moito traballo feito”. Os gru-
pos eran de cinco ou seis persoas
no caso das clases de lingua e nas
de civilización e cultura chega-
ban a doce, “o que permitía unha
maior calidade no ensino e a cre-
ación de vínculos que se mante-
ñen hoxe en día”. Pero a escase-
za de alumnos obrigábana a rea-
lizar seminarios, actos culturais,
exposicións, ou proxección de
documentais para chamar a aten-
ción do alumnado. Considera que
“os lectorados, ben planificados e
coordinados, son un método moi
eficaz para crear especialistas es-
tranxeiros que dignifiquen o ga-
lego e o teñan sempre presente na
súa profesión, pero para iso é
preciso que a Secretaría Xeral de
Política Lingüística modifique as
súas pautas de actuación”.♦
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Vén da páxina anterior

A situación do catalán e o euske-
ra é moi similar á do galego. A
proxección de ambos idiomas no
exterior e moi superior a desen-
volvida dentro do Estado español.

Catalunya, segundo os datos
do último informe do Instituto Ra-
món Llull (IRL), creado pola Ge-
neralit co obxecto de promover a
lingua e a cultura catalá no exte-
rior, ten convenio con noventa e
tres universidades de vintesete pa-
íses de todo o mundo: Alemaña
(22), Arxentina (3), Austria (2),
Australia, Bélxica, Camerún, Ca-
nadá, Cuba, Eslovenia, Estados
Unidos (5), Finlandia, Francia
(10), Gran Bretaña (16), Holanda,

Hungría (2), Irlanda, Israel, Italia
(10), Marrocos, México (2), Polo-
nia (3), Portugal, República Checa
(2), Rumanía, Rusia (2), Suíza e
Uruguai, con máis de cinco mil
alumnos. Dentro do Estado espa-
ñol o IRL ten convenio coas Uni-
versidades de Granada, a Complu-
tense de Madrid, a de Salamanca,
a Universidade de Santiago de
Compostela e a do País Vasco. 

En Euskadi o Goberno ten
convenios con universidades e
asociacións de todo o mundo que
se distribúen en oitenta e dous
puntos de ensino, cifras do HABE
(Helduen Alfabetatze eta Berreus-
kalduntzerako Erakundea, “Insti-

tuto para a Alfabetización e Re-
euskaldunización dos Adultos”),
institución encargada da difusión
do euskera no mundo a través do
proxecto “Euskara Munduan”, até
a próxima apertura do Instituto
Vasco Etxepare Euskal Institutua.
Estes centros distribúense entre os
Estados Unidos (14), Arxentina
(48), Italia, Reino Unido, México,
Canadá, Brasil, Chile (2), Uruguai
(3), Australia, Francia, China e
Porto Rico son os países nos que
está presente a lingua vasca. No
Estado Español as actividades
céntranse en Zaragoza, Barcelona,
Valladolid, Valencia, Palma de
Mallorca e Madrid.♦

Catalán en 93 universidades
estranxeiras e só en cinco españolas

Mentres no resto do mundo o
número de lectorados e de in-
teresados pola lingua galega
nas universidades incremén-
tase, en Galiza a situación é
contraria. Dende o ano 2000
vén producíndose un descen-
so progresivo do alumnado
nas tres universidades nas que
se imparte a titulación de Fi-
loloxía Galega. En Santiago
de Compostela pasouse dos
413 matriculados do curso
1999-00 aos 164 deste ano.
Nas universidades de Vigo e
A Coruña o panorama é moi
semellante pasando de 176

alumnos aos 73 en Vigo e en
A Coruña dos 122 alumnos,
cifra acadada no curso 2001-
02, até os 67 deste curso. O
descenso xeral do número de
estudantes universitarios e a
falta de saídas que ven nesta
carreira son as principais cau-
sas da baixa continuada, se-
gundo apuntan os especialis-
tas, o que provoca que, dende
hai sete anos, o número de
alumnos que cursan primeiro
de Filoloxía Galega na Uni-
versidade de Vigo non supe-
ren a vintena e este ano só se-
xan tres os matriculados.♦

En Vigo, tres alumnos
matriculados en primeiro curso

‘Algúns

dos lectorados

establecíanse

por amiguismos.

Onde había algún

catedrático coñecido

ou amigo

alí se establecía

un lectorado,

sen un estudo

nin análise previo”

MÓNICA GÓÑEZ,

lectora en Tréveris.

Imaxe dunha Expolingua.



‘Vivimos un momento no que to-
marmos os propios compromi-
sos”; así rematou James Petras a

súa conferencia sobre a política dos Esta-
dos Unidos. Petras, profesor de Socioloxía
nunha universidade de Nova York, deu
mostras da súa extrema lucidez aos setenta
anos. Mostrándose sempre politicamente
incorrecto, pondo os puntos sobre os is, cri-
ticando incluso a “esquerda idiota” alí onde
o considerou preciso, encheu a sala de con-
ferencias do hotel Araguaney en Composte-
la e o salón do antigo reitorado de Vigo o
24 e 25 de outubro respectivamente.

Petras deu unha visión sobre o imperia-
lismo e o poder político dos Estados Unidos
que, por desgraza, non é o que podemos ou-
vir habitualmente de boca de ningún intelec-
tual. 

Como el indicou, debido á unipolaridade
mundial, estase a producir unha cadea de
guerras e domi-
nación estadou-
nidense das que
tanto o Iraq coma
o Irán son só
dous exemplos.
Pero aínda a pe-
sar desta domi-
nación nortea-
mericana, a súa
omnipotencia e
os seus recursos
son limitados e
finitos, polo que
a estratexia de
guerra levada a
cabo polos Esta-
dos Unidos xera
unha economía
en declive.

Fixo tamén
unha análise de
como o imperio
é construído a
partir do merca-
do ou dos meca-
nismos econó-
micos e sinalou
como en Orien-
te Medio existe
un imperio nor-
teamericano con
países (como o
emirato de Du-
bai) que dependen da protección america-
na. Como consecuencia disto James Petras
considera que a agresión  contra o Iraq
non foi unha  invasión polo petróleo, iso,
como el sinalou, é “unha invención da es-
querda idiota”.

Arremeteu Petras contra os sionistas, úni-

cos beneficiarios desta agresión ao Iraq e foi,
nese aspecto, no que a súa crítica resultou
máis feroz, considerando que non se fala
nunca acerca dos xudeus e dos sionistas por-
que entón sempre se remata por ser conside-
rado un antisemita, xa que nos Estados Uni-
dos non existe un punto disidente respecto do
sionismo e nunca aparecen críticas ás políti-
cas israelís nos medios de comunicación nor-
teamericanos,...
polo que os Esta-
dos Unidos son
transmisores do
sionismo. 

Aludiu tamén
a como nestes
momentos se está
a facer co Irán o
mesmo que se fi-
xo co Iraq; segun-
do el mesmo indi-
cou; agora Irán é
a segunda fase de-
sa dominación es-
tadounidense. De-
búxase ao Irán co-
ma o inimigo a
bater porque non
segue a política
que aos norteame-
ricanos lles inte-
resa.

Referiuse, por
último Petras, á
hipocrisía presen-
te respecto do po-
bo palestino e a
como dende Eu-
ropa se vira a ca-
beza cara a outro
lado, permitíndo-
lles aos israelís
ter carta branca
para facer, sem-
pre, o que lles ve-
ña en gana.

A p r o v e i t a -
mos, pois, para
ouvir a voz dun
home que entre
todo o que de en-

trañábel  desprende, dá sempre un punto de
visión diferente, cargado de lucidez e de vi-
talidade.

Ouvirmos este profesor reivindicar que
“a loita continúa” enche de forza para seguir
a denunciar, sen pelos na lingua, as inxusti-
zas e aberracións aínda dentro desta maqui-
naria global e omnipotente na que estamos
inmersos.♦
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‘Debido
á unipolaridade

mundial,
estase

a producir
unha cadea
de guerras e
dominación

estadounidense
das que tanto
o Iraq coma

o Irán
son só

dous exemplos”

Cartas

Maltratadores
famosos
Hai moito escándalo porque as
televisións lle dedican unha gran-
de atención ao catalán que golpe-
ou, supostamente, unha ecuato-
riana nun vagón de tren. Láianse
de que o tal maltratador saia en
todos os telexornais e programas
de reportaxes das tardes. Incluso
se rasgan as vestiduras ao pensar
que o tal arroutado podería co-
brar por saír nalgún programa do
corazón contando a súa vida.

Non sei de que se estrañan.
Cada vez que sae ese home, a au-
diencia sobe. Desde sempre, o
malvado, o cruel, ten unha atrac-
ción insá sobre a xente, un pode-
roso magnetismo que o fai moito
máis interesante que a vítima. Se
a ese impulso escuro lle suma-
mos que o propio pailán tivo un-
ha vida como vítima: vítima de
abandono, vítima de marxinali-
dade, vítima dunha sociedade

que se debuxa a si mesma prós-
pera e agocha a miseria baixo a
alfombra, pois o “erotismo” é
completo. Dá morbo e pena ao
mesmo tempo.

De todos os xeitos, non hai
de que preocuparse. A propia vo-
racidade da televisión xa o con-
denou ao ostracismo. Fíxose fa-
moso pero a súa sona será máis
efémera que a dos participantes
de Operación Triunfo 3.

A min o que me dá mágoa é o
arxentino (por que non lle oculta-
ron a cara igual que fixeron coa
vítima) que aparece como calada
testemuña da agresión. A presi-
denta madrileña chamoulle
“cómplice” e comparouno cos
alemáns que ollaban para outro
lado cando os nazis batían nos
xudeus; no seu barrio tamén o in-
sultaron publicamente e recoñe-
ceu que tivo medo a tamén reci-
bir unha somanta “por covarde”.
Realmente foi un covarde? Nese
imaxinario onde hai malvados,
coitados e bos boísimos si, este

home foi un covarde, incapaz de
levantarse do asento e repartir no
maltratador como Steven Seagal.
Pero na realidade Steven Seagal
non viaxa en tren e a tradicional
heroicidade conduciu a moitos ao
cemiterio. Este arxentino é un so-
brevivente, non deixou a casa e
emigrou miles de quilómetros
para acabar pelexando nun va-
gón. É nos seus ollos onde se mi-
ra a inmensa maioría da xente
que o viu na televisión. Por iso
tantos lle teñen ese noxo.♦

FERNANDO GONZÁLEZ
(A CORUÑA)

Prohibida a Asemblea
de Redes Cristiás
O colectivo Redes Cristiás
(www.redescristianas.net) la-
menta profundamente a prohi-
bición, notificada o 10 de outu-
bro do 2007, de celebrar nos lo-
cais do Colexio de San Agustín
(Madrid) a súa primeira Asem-
blea Xeral. Aceptamos desde o
principio, o 10 de xaneiro do
2007, ese lugar e acordamos
coa dirección do colexio cele-
brar alí a asemblea. Incluso
cambiamos a data de convoca-
toria polas claras vantaxes que
ofrecía. A negativa débese ás
presións da xerarquía da dióce-
se de Madrid.

O feito fundamental é que
nos prohibiron ter este encontro
a menos dun mes da súa celebra-
ción, o 10-11 de novembro.

Unicamente nos dan, por te-
léfono estas tres razóns. Primei-
ro: o director do colexio non co-

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

Conversa con Petras
MARÍA BRAÑAS

O profesor James Petras analizou en Galiza algúns asuntos de canden-
te actualidade, caso da actuación estadounidense en Oriente Próximo.

No manual de
instrucións da
democracia ,
fundamentada , entre
outras cousas, na
división de poderes,
ha i un principio
máximo: os xuíces
non son partidistas.
Agora resulta que
cada maxistrado do
constituciona l sae
fotogra fado no
periódico cun cartel
deba ixo que pon PP
ou PS O E. Ha i anos
sería un escánda lo e
un risco. Hoxe é só
un dispara te má is.
Sorte que son tempos
de pa z e que non ha i
ningunha crise
económica. 

Os Estados Unidos
veñen de declarar
terrorista o exército
iraniano. Con
decisións así, a
pa labra  perde
significado. Acabarán
chamándolle
“terrorista ” ao cambio
climático.

Din as sondaxes
que Bush está a
perder crédito día
tras día , por culpa da
guerra , da crise dos
créditos, da
sanidade . O  que non
se lle coñece é
ningunha bolseira con
acceso ao seu
despacho.

A ONU vén de
condenar  o embargo
dos Estados Unidos a
Cuba . Xa o fixo

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Gonzalo



O Partido Galeguista, nestes intres, a teor
do que está aparecendo nos medios de co-
municación, atópase na encrucillada por
falta de liderado político, cuestionado este
por moitos militantes de base e pola maio-
ría dos representes emanados dá vontade do
pobo, como son os concelleiros elixidos
nas pasadas
eleccións muni-
cipais, celebra-
das no mes de
maio. En políti-
ca, cando a un
dirixente lle pin-
tan bastos, o éti-
co é coller a
maleta e cami-
ñar cara á casa.
D e s g r a c i a d a -
mente, para a
r e x e n e r a c i ó n
política, moitos
foxen, coma un
leproso sen la-
zareto, da con-
xugación do
verbo “demi-
tir”. 

É o erro que
está a cometer o
actual secretario
xeral do Partido
Galeguista: foi
cabeza de lista
no seu concello,
saíu derrotado
das urnas, situa-
ción que lle res-
ta autoridade
moral para con-
tinuar á fronte
deste. A honra-
dez política amósase demitindo cando un
líder non conta co beneplácito dos seus vo-
tantes, continuar no cargo, convérteo nun
mesquiño, ofrecendo unha imaxe penosa
dun líder sin liderado, retirado pola sabedo-
ría do pobo.

A ningún militante galeguista debería
darlle medo falar de que o Partido Gale-
guista está sumido nunha profunda crise,
todo o contrario. Os galegos que senten co-
mo propio o ideario galeguista deben coñe-
cer a verdade e saber que o IX Congreso do
partido vai ser o punto de inicio do gale-
guismo moderno do século XXI, liderado
por xente boa e xenerosa.

O Partido Galeguista ten identidade
propia, non é o camión do lixo que vai re-
collendo toda a borralla para facer un
partido, cos vimbios afastados do cesto
caduco doutros partidos, tentando acadar
unha falsa solidez cara ás vindeiras elec-
cións autonómicas. Estamos a ollar como
os micos políticos van de póla en póla,
tentando topar acougo nunha rama onde

poder medrar: o galeguismo no é o seu
lugar. Galiza necesita a chamada “IV
Vía”, liderada por persoas de solvencia
política, con ideario galeguista, que fa-
gan do galeguismo o océano de identida-
de de Galiza, para acadala, é necesario
moita xenerosidade. O Partido Galeguista
non está formado por unha amalgama de
“Reinos de Taifas”, a súa ideoloxía e
honradez está consolidada e enraizada no
pobo galego dende hai moitos anos, non é
flor dun día, nin as súas unhas siglas en
almoeda. Os nacionalistas de novo cuño
non teñen cabida no galeguismo do sécu-
lo XXI, no seu afán de atopar un oco no
espazo nacionalista ou galeguista, están a
convertelos en oportunistas, sen pegada
no pobo galego.♦
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Xosé Lois

O Partido Galeguista
na encrucillada

GONZALO XENARO SOTO

Logo do fracaso nas municipais, o autor considera que esta forza política precisa un-
ha nova etapa, máis centrada no país. Para logralo, é fundamental un cambio de líder.

outras dez aseis veces
antes. De 192 pa íses
que compoñen a
Asemblea Xera l 184
votaron a prol da illa .
Todo isto non ten,
contodo, ningunha
importancia . As
N acións Unidas e o
dereito internaciona l
non importan, o que
pensen o 94% dos
estados do mundo
tampouco. O  que
verdadeiramente
importa é Bush, o
W ashigton Post e
M ickey Mouse.

Autoridades e
periódicos din que
non se venden pisos e
que van ba ixar. Pero
se un pregunta na rúa
non escoita o mesmo.
Pode que haxa parón
de vendas, pero non
descenso de prezos.
Q uiz a is non o sexa
de todo, pero o
asunto soa a lgo a
campaña electoral.

Os medios dan
unha impresión
enganosa . O s
programas de aquí
ha i toma te fan pensar
que todas as persoas
son frívolas e queren
sa ír na televisión. Pois
non é así, ha i moita
xente seria que para
nada . Por exemplo, o
primo de Raxoi.
Pasou unha semana
rexeitando peticións
de entrevistas.

E con isto , esta
sección despídese
dos lectores. Q ue o
novo semanario
reformado e o novo
diario dixita l que
saen o vindeiro 4 de
decembro señan do
seu agrado.♦

‘Galiza
necesita

a chamada 
«IV Vía»,
liderada

por persoas
de solvencia

política,
con ideario
galeguista,
que fagan

do galeguismo
o océano

de identidade
de Galiza”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ñecía o suficiente as Redes
Cristiás. Porque o listado que
ofrece o tríptico é confuso: non
nomea todos os grupos que
existen baixo un nome xenérico,
nin figuran no listado algúns co-
lectivos que agora aparecen na
web. Segundo: non comparten
nin os métodos nin a crítica sis-
temática que “algúns grupos”
(sen querer especificar) lles fan
frecuentemente á Igrexa univer-
sal e a xerarquía española en
particular. Terceiro: algúns es-
critos que se difunden a través
da web de Redes Cristiás son
moi tendenciosos.

Nas conversas tidas entre os
interlocutores de Redes Cristiás
e os superiores agustinos din que
o noso colectivo fai unha crítica
frontal, e é verdade, xa que “nos
coordenamos para ser outravolta
voz crítica e alternativa e así
contribuír á transformación radi-
cal de la Iglesia e da súa presen-
za no mundo”.

Estimamos que a Igrexa é un-

ha comunidade de crentes, non
só unha estrutura xerárquica, e
que a fe se pode vivir de distintas
maneiras, non só dunha única
forma, como pretende impor esta
xerarquía. Unha fe que é viva,
non xurídica, nin metida en bu-
rocracias canónicas.

Seguindo o Evanxelio dici-
mos que “cando nos boten dunha
cidade fuxiremos a outra… non
se acabarán as cidades de Isra-
el… se nun lugar non vos aco-
llen ídevos de alí e sacudide o po
dos pés, como proba contra eles
porque non queren admitirnos”.

Tivemos que acudir a un es-
pazo laico, a Universidade Com-
plutense, á facultade de Matemá-
ticas, onde nos sentimos a gusto,
porque os relixiosos non están
vedados. Lamentamos que aínda
esta Igrexa non encontrara o seu
sitio nesta sociedade laica, nesta
democracia española.♦

REDES CRISTIÁS
(MADRID)

Edicións
A Nosa Terra

Selecciona persoal especializado para
o departamento editorial.

—Sección Libros de Texto—
—Edición Xeral—

Interesadas/os envíen currículo e
medio de contacto ao correo electrónico

seleccion@anosaterra.com



E é que Alberto Núñez Feixóo
anunciou que levará perante os
tribunais esta actuación tras re-
xeitaren PSdeG e BNG a creación
dunha comisión de investigación
na cámara galega por segunda
vez en menos de mes e medio. “O
que non sexa investigado no par-
lamento serao na Xustiza e agar-
do que os tribunais acrediten on-
de foi parar ese sobreprezo de 30
millóns de euros”, subliñou.

O presidente do PPdeG refe-
ríase así á adxudicación á empre-
sa Sacyr desta obra, cuxa oferta
foi 30 millóns de euros superior
ao proxecto presentado pola fir-
ma recomendada polos técnicos
que realizaron o primeiro infor-
me; a construtora San José. Fei-
xóo tamén acusou a conselleira
de Política Territorial, María Xo-
sé Caride de ter “vinculacións”
coa empresa encargada de reali-
zar o segundo informe, cuxas
conclusións foron moi diferentes
ás realizadas pola primeira con-
sultora, Eptisa, contratada duran-
te o Goberno de Manuel Fraga.

Así, apuntou que Caride tiña
relación coa empresa Tecnica
Territoriales Urbanas (TTU), á
que Política Territorial encargou
a redacción deste segundo infor-
me da adxudicación das obras,
xa que a filial de TTU en Gali-
cia, Planes Estratégicos, Territo-
riales de Transporte y Ambienta-
les (Pettra), interviu na redacción

do PXOU de Vigo da que resul-
tou adxudicataria Consultora
Galega, empresa na que partici-
pou a propia conselleira.

Acusacións ‘graves’

“Está dicindo cousas moi graves e

emprázoo a que vaia aos tribunais
e dea un paso importante”, respos-
toulle o xefe do executivo galego
ao tempo que o acusou de ter con-
vertido a cámara nun “parlamento
de cartón”. En todo o caso, quixo
deixar claro que ao Tribunal Cons-
titucional non lle corresponde o
control das irregularidades dun
parlamento senón a reparación das
lesións aos dereitos fundamentais
dos deputados. “E iso foi o que fi-
xeron vostedes durante os seus
anos de goberno”, defendeuse.

Touriño ratificou as decisións
adoptadas polo seu goberno na ad-

xudicación desta obra e acusou o
anterior goberno do PPdeG de
construír un “matadoiro”, en re-
ferencia á actual vía de alta capa-
cidade do Barbanza. Unhas insi-
nuacións que levantaron as iras
dos populares e provocaron a in-
tervención do seu voceiro, Manuel
Ruíz Rivas, quen lembrou que esa
vía fora adxudicada polo tripartito
de Fernando González Laxe.

O presidente galego tamén se
referiu ás “tramas escuras” que
agochan os populares na súa in-
sistencia de investigar esta adxu-
dicación e lembrou, tal e como

fixo o voceiro do seu grupo, Is-
mael Rego, que San José se pre-
sentou cunha UTE participada
polo ex ministro de José María
Aznar Pío Cabanillas. “Menudo
papelón lle toca e por iso di tan-
ta falsidade e tanta ignominia”,
soltou. Unhas verbas que volve-
ron provocar a indignación dos
deputados populares que, a be-
rros, reclamaron que se investi-
gue esta actuación; “Investiga-
ción, investigación”. Unha situa-
ción que obrigou a presidenta da
cámara a pedirlles moderación e
cordura aos parlamentarios.♦
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Touriño di que mente e convídao a ir á Xustiza

Feixóo levará aos tribunais
a adxudicación da Autovía do Barbanza

Guerra: 
‘Un Tribunal
Constitucional
que faga política
está morto’
Alfonso Guerra é entrevistado
por Público (28 de outubro). O
ex vicepresidente opina, entre
outros temas, sobre a crise do
Tribunal Constitucional. “Que

fixeron co Tribunal? Pois unha
liorta política, porque conside-
ran que é outro ámbito electoral
e que se nas urnas non gaño,
poido gañar nos tribunais, e, se
non, poido gañar no Constitu-
cional. Pretenden arrasar con
toda a lexislación de unha lexis-
latura porque no Tribunal teño
un máis que atende ao que eu lle
diga non é tolerábel. E non é to-
lerábel que os maxistrados di-
gan eu fago isto porque o orde-
na tal ou cal partido. Só hai un
concepto válido: o xurídico. Un
Tribunal Constitucional que fa-
ga política está morto”.♦

Ibarretxe
procesado
por dialogar
El País (31 de outubro) edito-
rializa contra o procesamento
de Ibarretxe e dos socialistas
vascos Patxi López e Rodol-
fo Ares, acusados de reunirse

con Batasuna. “Que as reu-
nións con Otegi e compañía
foron politicamente discutí-
beis non significa que señan
delito. Pretender que o señan,

en contra do Supremo e do di-
tame contrario do ministerio
fiscal e a iniciativa de aso-
ciacións que manteñen unha
lexítima pero militante actitu-

de contra a política antiterro-
rista do Goberno, non só é xu-
ridacamente arriscado, senón
causa de tensións institucio-
nais contraproducentes”.♦

Disparos de execución e disparo de fotógrafo. Os reis e os prín-
cipes de Asturias posan xunto a Zapatero, a súa muller e o ministro de Cultura, César Antonio Moli-
na, ante a obra de Gisbert O fusilamento de Torrijos. (La Voz de Galicia, 31 de outubro).♦

O debate protagonizado por
Emilio Pérez Touriño e Alberto
Núñez Feixóo foi a culminación
dunha sesión plenaria que tivo
como protagonista á futura auto-
vía do Barbanza. Previamente,
durante o debate dunha iniciati-
va presentada polos populares
que reclamaba a creación dunha
comisión de investigación relati-
va ao proceso de contratación
desta vía, foi o PSdeG quen pu-
xo en evidencia o PPdeG.

O voceiro parlamentario socia-
lista acusou este partido e, en espe-
cial o seu líder, durante a súa etapa
de conselleiro de Política Territo-
rial, de querer beneficiar a empre-
sa San José porque se presentou a
este concurso nunha Unión Tem-
poral de Empresas –UTE– coa
empresa Azvi, participada polo ex
ministro portavoz durante o gober-

no de José María Aznar, Pío Caba-
nillas. “Vostedes querían entrar no
modelo concesional da Xunta a
través dunha empresa na que esta-
ba Pío Cabanillas e que lles ía cus-
tar aos galegos 30 millóns de euros
máis”, espetou.

Rego insistiu en que o PP non
defendía a adxudicación desta
obra para unha empresa galega
(en alusión a San José), “á que
cansaron de maltratar durante os
seus anos de goberno”, engadiu,
senón porque ésta se presentaba
nunha UTE con Azvi. “O proble-
ma non é San José senon Pío Ca-
banillas. E todo o proceso quería-
no facer con luva branca”, asegu-
rou. Ademais, tamén denunciou
que o PPdeG tiña vínculos coa
consultora que elaborou o primei-
ro informe do proxecto desta vía,
Eptisa, da que dixo que “están de-

trás” o ex conselleiro de Agricul-
tura, Tomás Pérez Vidal e Rafael
Fernández de Mesa, irmán do ex
delegado do Goberno en Galiza
Arsenio Fernández de Mesa.

Un argumento que foi contra-
rrestado polo voceiro parlamenta-
rio do PPdeG, Manuel Ruíz Ri-
vas, quen lembrou que a actual
Xunta non tivo en conta o infor-
me de Eptisa, da que dixo que ac-
cedeu a ese contrato mediante un
“concurso público” para valorar
as ofertas das autovías do Barban-
za, Salnés e Santiago-Brión. “Po-
la contra, a Xunta contratou a de-
do a TTU que pertence a ex xefes,
amigos ou compañeiros da conse-
lleira, carecía de experiencia pre-
via en traballos deste tipo e fixo o
traballo por 30.000 euros en tres
meses cando o prazo inicial era
dun so mes”, engadiu.

Un sistema, que segundo dixo,
valeulle a Touriño e Caride para
“teledirixir” a adxudicación a tra-
vés do director xeral de Obras Pú-
blicas. “Un señor que mesmo che-
gou a manipular co seu puño e le-
tra un cadro de valoración da ofer-
ta de San José”, asegurou ao tem-
po que mantivo que hai un “acor-
do de goberno” para “ocultar” es-
te asunto xa que a documentación
do proceso de adxudicación remi-
tida ao seu grupo está “manipula-
da e con follas arrancadas”.

“O PPdeG non presentou
nin un só dato sobre as denun-
cias que fai”, respostoulle a de-
putada do BNG Carme da Silva,
quen lembrou que o proxecto
desta obra se adxudicou coa
unanimidade da mesa de contra-
tación que, segundo dixo, consi-
derouna a mellor oferta.♦

O PSdeG denuncia que o PPdeG quería beneficiar
a unha empresa participada por Pío Cabanillas

XURXO SALGADO
Non anda o forno para bolos no parlamento galego. Os ánimos
están moi crispados. Hai eleccións dentro de cinco meses e iso
nótase no ambiente. Unha proba disto é o que aconteceu na últi-
ma sesión parlamentaria de outubro. O presidente galego e o lí-
der da oposición cruzaron palabras maiores nun tenso debate e,
novamente, a conta da adxudicación da Autovía do Barbanza.



PERFECTO CONDE
Sempre hai quen pon en dú-
bida se vai servir ou non pa-
ra algo a comisión de investi-
gación que está en marcha no
parlamento para investigar
que pasou coa Cidade da
Cultura. Dende a compare-
cencia do ex conselleiro de
Cultura, Xesús Pérez Varela,
algo comezou a quedar claro.
O interrogatorio ao que foi
sometido polo deputado do
BNG Carlos Aymerich serviu
polo menos para que nos me-
dios de comunicación empece
a saír o que até agora moitos
pensaban que xa sabían pero
nunca o vían publicado. O
suposto enriquecemento per-
soal deste político que medrou
á sombra de Manuel Fraga.

Xesús Pérez Varela volveu re-
petir que se sente fundamen-
talmente xornalista e que se
considera “basicamente honra-
do”, pero o único que é agora
mesmo é empresario. Segundo
lle foi lembrando Carlos Ayme-
rich e el non desmentiu en nin-
gún momento, o que foi res-
ponsábel da cultura oficial do
fraguismo e un dos principais
promotores e xestores da Cida-
de da Cultura, aproveitou o seu
paso polos despachos de San
Caetano para ir tecendo unha
rede de empresas montadas á
súa sombra por varios altos car-
gos que traballaron na Xunta ás
súas ordes ou que colaboraron
con el en diversos cometidos
relacionados coa administra-
ción pública galega, incluída a
súa propia muller.

Sen contar, ademais, que fa-
voreceu a entrada da empresa
Inasus como subcontratista de
Necso-Copasa na construción
da citada Cidade da Cultura e
que esta empresa de Lalín está
xerenciada por Heladio Cuíña
Crespo, irmán do ex consellei-
ro Xosé Cuíña, Pérez Varela
aparece estreitamente relacio-
nado cunha serie de empresas
que foron creándose durante o
tempo que el ocupou altos car-
gos na Xunta. É o caso de So-
luciones Informáticas y Multi-
media, SL, que foi administra-
da por Xosé Manuel Soto Váz-
quez, que desempeñou o cargo
de director xeral de Comunica-
ción Social e Audiovisual ás or-
des de Pérez Varela.

Tamén o é o da empresa
Tecnologías Plexus, SL, admi-
nistrada por Antonio Agrasar
Cascallar, ex asesor de Teleco-
municacións da Compañía de
Radio e Televisión de Galicia
(CRTVG) no mesmo mandato
de Pérez Varela con Manuel
Fraga na presidencia da Xunta.
Ou o de Seguridade de Datos e
Dixitalización Documental, da
que formou parte Emilio Álva-
rez Rey, fillo dun ex secretario

xeral de Economía da Xunta
fraguista.

Mención especial merece o
caso de Auditores Asociados,
creada por Francisco Loimil,
que asesorou mediante o cobro
de importantes minutas varios
eventos nos que participou a
Xunta como o Xacobeo, Volvo
Ocean Race, Fundación do De-
porte Galego, etc. Virxinia
González Varela, muller de Loi-
mil, foi colocada na Fundación
da Cidade da Cultura polo xe-
rente desta, Anxo Currás Fer-
nández, irmán á súa vez do que
daquela era conselleiro de Edu-
cación, Celso Currás.

Outra empresa que funcio-
nou na órbita de Pérez Varela é
Comunled, na que figuran case
todos os amigos do ex conse-
lleiro de Cultura. Aquí están
Xosé María Sánchez González,
que foi sectretario xeral da Con-
sellería de Cultura; Xosé Ma-
nuel Soto Vázquez, ex director
xeral de Medios de Comunica-
ción, que pasou a ser consellei-
ro delegado de Comunled;
Francisco Campos Freire, ex di-

rector xeral da CRTVG, Fran-
cisco Loimil Garrido, ex asesor
da Xunta e Rafael Cortés Elvi-
ra, ex secretario xeral do De-
porte do goberno estatal de Fe-
lipe González.

Outras dúas empresas rela-
cionadas con varios dos citados
son Globalpatent, SA e Promo-
ciones Culturales, Inversiones
Financieras e Inmobiliarias,
SA., propiedade de Xosé María
Sánchez González, xa case fa-
moso polo seu alcume de “Che-
ma” nos medios que teñen que
ver con Pérez Varela. Estas em-
presas teñen a súa sede no pri-
meiro andar do inmóbel com-
postelán que ocupa os números
22-24 da rúa Xeneral Pardiñas,
un escritorio que xa ten o seu
propio alcume. Chámanlle “A
casa dos maletíns”.

Ademais de todo isto, Ay-
merich tamén lle lembrou a Pé-
rez Varela datos tan significati-
vos como que Manuel Fernán-
dez Balboa, irmán de Elvira
Fernández e cuñado polo tanto
do presidente do PP, Mariano
Raxoi, foi director económico

financeiro da Fundación Cidade
da Cultura, da que foi xerente
Änxel Currás Fernández, irmán
do daquela conselleiro de Edu-
cación Celso Currás. Ou que
Alfredo Díaz Grande, marido
de Pilar Rojo Nogueira, ex con-
selleria de Familia da Xunta da
que formou parte Pérez Varela,
foi o arquitecto que coordenou
o concurso de ideas que deu lu-
gar á Cidade da Cultura.

“Había para todos e aínda
fala o señor López Chaves (vo-
ceiro do PP na comisión) de co-
misarios políticos”, espetoulle
Aymerich a Pérez Varela segun-
dos antes de volver a repetirlle a
pregunta de se podía explicarlle
á comisión cal era o seu patri-
monio persoal antes de entrar na
Xunta e cal é agora. O ex direc-
tor do xornal extremista El Im-
parcial non se dignou responder
máis que chamándolle “mirerá-
bel” ao interpelante. Eso sí, só
lle faltou un chisco para botarse
a chorar. E a penas admitíu que
consegue “pingües beneficios”
coa empresa Chuvieira, S.L. que
formou coa súa muller.♦
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O Partido
Popular volve
acadar maioría
absoluta
en Arnoia

L.O.
A repetición das eleccións no
concello ourensán de Arnoia,
o pasado domingo, deulle a
Roxelio Martínez, candidato
do Partido Popular, a maioría
absoluta, ao igual que suce-
dera hai cinco meses. A repe-
tición do proceso debeuse ás
irregularidades producidas
nos comicios do 27 de maio
no reconto do voto emigran-
te, denunciadas polo BNG e
PSdeG e ratificadas pola
Xunta Electoral Central e o
Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia.

Os votos da mesa de Po-
mar, unha das dúas exis-
tentes no concello na que te-
ñen dereito ao voto 357 ve-
ciños de Arnoia e 880 emi-
grantes, quedaron invalida-
dos polas dúbidas que pre-
sentaban corenta e dous dos
sufraxios enviados por co-
rreo.  O candidato do Partido
Popular, no poder dende hai
vinteoito anos, proseguirá o
seu mandato até o 2011 con
930 votos o seu favor, men-
tres que o PSdeG acadou
231 e o BNG 146, segundo o
reconto final das dúas mesas
electorais e do voto  dos re-
sidentes ausentes. 

Aínda que o proceso es-
tivo vixiado por aproxima-
damente cincuenta apodera-
dos dos diferentes partidos
co fin de asegurar a transpa-
rencia das eleccións nesta
localidade, a polémica esti-
vo presente durante toda a
xornada electoral. O candi-
dato do BNG, Santiago Al-
berte Domínguez, afirmou
que a “maior parte da xente
traía papeleta da casa, ao
que hai que sumarlle as irre-
gularidades no censo”.

Doce dos votos enviados
por correo foron anulados,
cinco deles por estar datados
a posteriori data límite fixa-
da pola normativa, o 24 de
outubro, e outros sete que o
PSdeG e o BNG considera-
ba “dubidosos”. Estas pape-
letas será contabilizadas po-
lo presidente da Xunta Elec-
toral de Zona, votos que lle
podería outorgar un segundo
concelleiro ao Partido So-
cialista en detrimento do PP,
o que modificaría os resulta-
dos de maio que lle daban
sete concelleiros ao PP, un
ao PSdeG e outro para o
BNG. Así o partido socialis-
ta pasaría a formar parte da
corporación municipal que
durante a pasada lexislatura
estaba composta por sete re-
presentantes do grupo Popu-
lar e dous do BNG. Arnoia
únese aos 55 municipios,
dos 92 que existen na pro-
vincia de Ourense, nos que o
PP acadou a maioría absolu-
ta nos comicios deste ano.♦

O ex conselleiro, acusado de tecer unha rede empresarial
moi beneficiada pola anterior Xunta

Os negocios de Pérez Varela

Pérez Varela, á dereita, xunto aos deputados da Comisión, Ana Pontón e Francisco Cerviño.                                      P. C O N DE



X. S.
O Movemento pola Base
(MpB), grupo creado nas vés-
peras da XI Asamblea nacional
con militantes procedentes da
UPG e da CIG, celebrou a últi-
ma fin de semana de outubro o
seu congreso constituinte en
Teo co obxectivo de “combater
a deriva” da actual dirección
nacionalista e “loitar pola so-
beranía nacional de Galiza”.

Esta corrente, que obtivo cinco
representantes nesa asamblea,
sempre foi moi crítica coas deci-
sións da Executiva do BNG e,
especialmente, coas políticas
que esta formación está levando
a cabo dende a Xunta. “Temos
que rematar con esta deriva; re-
cuperar o asemblearismo e a no-
sa condición de forza de esquer-
das”, apunta Paulo Paio Rubido,
elixido membro da actual Mesa
Nacional do MpB.

Xunto con el, foron elixidos
outros 10 representantes entre
os que se atopan os históricos
dirixentes da CIG Manuel Mera
ou Antolín Alcántara; Uxío Bre-
ogán Diéguez, da Asociación de
Historiadores Galegos e Rafael
Peña, Marcos Botana, Xavier
Álvarez Carriba, Pilar Rodrí-
guez, César Caramés, Miguel
Anxo Abraira e Inacio Luxilde.
A este grupo sumaranse outros
12 vogais en representación das
comarcas.

O obxectivo deste grupo, a
curto prazo, pasa por “fortale-
cer” esta organización, gañar
máis peso dentro do BNG e in-
fluír nas súas políticas de cara ao
futuro. “Hai moita xente nova e
tamén xente que non é afiliada
do Bloque”, asegura Rubido
quen apunta que pretenden aca-
dar máis representación no vin-
deiro Consello Nacional.

Na XI Asemblea, o MpB
conseguiu o 10 por cento dos
votos da militancia o que lle
serviu para acadar cinco repre-
sentantes no Consello Nacional
(a candidatura “oficial” logrou
31; o Encontro Irmadiño, 9 e A
Alternativa, 5).

Marchar do BNG

Porén, descarta unha escisión
dentro do BNG, tal e como
aconteceu con outros move-
mentos, como Primeira Linha.
“Todos os que non estamos coa
liña oficial somos susceptíbeis
de ser uns traidores. Xa pasaba
antes cando estaba na UPG”,
lembra Paulo Rubido quen, non
embargante, aclara que a finali-
dade do MpB é cambiar as polí-
ticas nacionalistas dende dentro
e non dende fóra.

Nesta liña, este grupo ten
aberta a porta para a xente proce-
dente doutros colectivos, mesmo
sen filiación ao BNG. “Non lles
pechamos a porta á xente da Bri-
ga ou Nós-UP, pero sempre e
cando traballen para fortalecer o
proxecto do BNG”, apunta.♦
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Unha tumba
sen nome
XOSÉ MANUEL SARILLE

No ano trinta e seis,
cando xa a contenda
civil estaba en marcha

e os exércitos do futuro dita-
dor necesitaban nutrientes pa-
ra seguir o avance sobre os
territorios leais, unha manda
de gardas civís e falanxistas
presentouse na aldea do Val
de Xestoso, en Monfero, cha-
mou por Andrés Ares Díaz,
crego da parroquia, mandou-
lle saír da casa, prendeuno e
levouno da aldea. En chegan-
do a Barallobre, no concello
de Fene, foron ensinarllo ao
seu colega daquel lugar,
talvez para aterrorizalo
tamén. Por iso Andrés puido
confesarse e limpar a alma de
pecados ante a evidencia da
súa morte.

Efectivamente, os
criminais levárono para un lu-
gar un pouco apartado por
tras do cemiterio, achegárono
ás pedras do muro e fusiláro-
no. Non se sabe quen deu a
orde, pero consta que os
criminais berraban “mándao
Suanzes, mándao Suanzes!”,
o xefe de orde pública de Fe-
rrol. No libro parroquial
apuntaron que foron as forzas
da orde, sen máis concreción,
e no rexistro do xulgado figu-
ra que disparou a Garda Civil.

Sábese no entanto que as
causas da execución puideron
ser dúas. O cura simpatizaba
coa esquerda e opuxérase,
con certa énfase, ás requisas
de metálico e xoias que esta-
ban a facer os sicarios de
Franco entre os veciños
humildes de Monfero, para
alimentar a fronte de guerra.
O mesmo facían, ao parecer,
os da Capela, Barallobre e
Monfero. Tamén hai quen di,
(aínda que para afirmar isto
faltan datos), que Ares tiña
xestos e voz que servían para
ridiculizalo, chamarlle
Andresita e de paso rir da súa
suposta debilidade
afeminada, insoportábel para
calquera fascista, ao encarnar
en tales cerebros os máis des-
prezábeis e perseguíbeis
defectos.

Aínda que non esquecido,
o túmulo de Andrés Ares
permaneceu sen lápida deica
o ano noventa e seis. A colo-
cación da placa foi unha
cerimonia que restituíu a dig-
nidade do clérigo. Desde
aquel día sempre tivo flores. 

El e os dezaseis cregos
asasinados en Euskadi son os
únicos que morreron con ba-
las franquistas. Non van ser
beatificados e a razón talvez
sexa á fin, que a decidida e
terríbel conduta da Igrexa ao
longo da súa historia non ten
concordancia con dezaseis
homes decentes que amaban
o seu país dilacerado e un
galego que era de esquerdas. 

Este crime está contado
polos historiadores María
Xesús Arias e Henrique San-
fiz no libro Historia de
Barallobre.♦

Celebrou a súa Asemblea Constituínte 

O Movemento pola Base loitará dentro
do BNG para alcanzar a soberanía nacional



No 1973 Xesús Alonso Monte-
ro publicou o seu Informe Dra-
mático é este libro seu un novo
agoiro sobre a lingua?

Desde os ambientes compro-
metidos co galego véñense facen-
do agoiros desde hai anos. Hai
coincidencia practicamente total
sobre a mala saúde do galego. Ad-
vertiuse unha infinidade de veces
que a lingua está nunha situación
agónica. A diferenza é que antes se
lle botaba a culpa á política do PP
e agora non se lle pode botar a cul-
pa aos novos porque ao ser dos no-
sos, son bos. Entón preténdese
ocultar ou esquecer a realidade.
Efectivamente a situación é pésima
e eu dígoo porque é a miña obriga
ao facer análises que conclúen iso.
Se serve de revulsivo perfecto. E
senón tamén. Eu non me quero en-
ganar para estar máis feliz. Agora
ben, se en troca de contrapoñer ar-
gumentos aos que eu uso, alguén
ten a tentación de matar o mensa-
xeiro, perfecto tamén, sempre que
sirva para subir a moral do grupo.

Cal é o modelo de normali-

zación lingüística que propón
como activista da lingua e ago-
ra como autor desta prospec-
ción sobre o futuro?

O libro pretende analizar os
erros enormes e as imposturas que
se van producindo desde o comezo
da democracia e que se manteñen
enquistados. É a partir desas análi-
ses que se indican os posíbeis ca-
miños, pero a miña intención non é
propor modelos. Iso foi o que pre-
tendín durante os últimos vinte
anos.  Agora ben, hai cousas que
parecen evidentes. O mundo cami-
ña cara grandes espazos políticos e
socioeconómicos e durante moito
tempo non se tivo en conta que a re-
xión norte de Portugal e Galiza de-
bían asumir unha interrelación
maior que a socioeconómica que se
deu até agora. O lóxico sería que a
sociedade fose cara o modelo que
propoñen os fundadores de Europa,
que non é un bloque homoxéneo
senón unha tea de araña na que as
interrelacións sexan múltiples. O
modelo de fronteira está esgotado,
crer que o galego se vai afastar do

español e que unidoa Portugal se
crearía outro bloque monolítico
tampouco é real. Aquí vai haber
múltiples relacións e non hai lugar
a pensar nunha sociedade monolin-
güe, iso xa non é realista desde os
anos 70. Aquí funcionarán o gale-
go, se sobrevive, o español, o inglés
e o portugués. O desexábel sería
que, dentro do país, o galego tivese
o predominio. Pero non vexo que
haxa modelo para facer ese camiño.

Non o ten Galiza, pero téñeno
algunha das outras comunidades
plurilingües dentro do estado?

Os vascos teñen claro que o
francés e o español están aí e ve-
ñen de recibir un importante pre-
mio europeo polo ensino do in-
glés. Cando se fale de ikastola
queren que equivalla a euskera
pero tamén a inglés. Aquí temos
unha formulación como a de Tou-
riño que di que hai aprender inglés
e sermos unha sociedade bilingüe
pero nesa ecuación esquece o ga-
lego. Pola súa banda os cataláns
xa presumen de ser o país políglo-
ta de Europa e da península.

Critica unha política roti-
neira e sen obxectivos.

Unha das reflexións do libro é
que a normalización do galego é
complexa pero tamén cara. Hoxe
podemos falar de sermos un país
atrasado respecto a Europa ou o
resto do Estado, pero somos ricos
comparados co resto do mundo, e
é fundamental partir disto. Os en-
saios de política lingüística que se
fixeron nestas últimas décadas,
con autonomía política, só se po-
den facer no primeiro mundo por-
que se gasta moito diñeiro en lin-
gua. E non funcionaron as políti-
cas de normalización ao meu ver
porque non se cre moito no asun-
to e tamén porque é moi comple-
xo e sempre se derivou a facer po-
lítica cultural. Un concello rema-
ta de galeguizar o papeleo, a rotu-
lación e logra máis ou menos que
os funcionarios dominen a lingua
e xa se pon a gastar en cousas co-
mo concertos, conferencias ou
celebrar o Día das Letras. É que
non hai máis que facer para dina-
mizar o galego?

É un problema de obxecti-
vos, de cartos, de conformismo
ou de incapacidade? Cal é a
proposta que debe facerse?

Non hai debate sobre a lingua
desde hai moito tempo. En ningún
dos partidos e nomeadamente no
primeiramente interesado que de-
bera ser o BNG. Coido que boa
parte da xente nacionalista ten un
criterio que non pasa por ver nece-
sario un grande avance na lingua,
cando a situación coido que é agó-
nica, e estatísticamente váisenos
das mans. Nun sector amplo do
galeguismo non hai conciencia da
necesidade dun avance serio e ur-
xente. A política lingüística, agás
excepcións honrosas, é a mesma
en todos os conce-
llos, goberne PP,
PSOE ou BNG. O
único lugar posí-
bel no que se po-
dería debater un
modelo é nas or-
ganizacións na-
cionalistas, e non
vexo que estean
polo labor. 

E cre que
con esas accións
ben levadas a si-
tuación do gale-
go tomaría ou-
tro rumo?

Non só, por
suposto. Nos países onde houbo re-
cuperación da lingua é porque os
seus representantes, os seus presi-
dentes, daban un aldabonazo e di-
cíanlle á xente que a lingua era im-
portante porque é un sinal do país.
Iso facíase sen caer na estupidez de
pensar que o idioma é o asunto
principal, pero tamén é obriga dun
goberno atender os sinais básicos.
Jordi Pujol dicíao de cando en vez
sen facer diso o seu centro único de
atención. Apregunta que me fago é
de onde van xurdir novas enerxías
e potencialidades que podan facer
variar o proceso, e máis cando to-
das as correntes ideolóxicas en-
saiaron xa en todo tipo de institu-
cións os seus proxectos para o idio-
ma e cando ademais no nacionalis-
mo hai unha corrente de conformi-
dade coa situación tal como está
hoxe. Por iso son pesimista.

Hoxe mantense case o 100%
de entendemento do galego e
unha grande capacitación para
falalo a través máis do ensino
que da transmisión familiar. O
aumento de usos irá ligado máis

á utilidade que á necesidade?
A inmensa maioría da poboa-

ción non sabe cal é esa utilidade.
A xente é permeábel aos discursos
racionais, e nunca houbo unha pe-
dagoxía do que queremos facer
coa lingua e a onde pretendemos
chegar. A lingua é útil? Sempre
que sexas consciente de que hai
que utilizala, e ademais iso pasa
tamén por transmitir o vínculo do
galego con Portugal e Brasil.

Con conciencia de identidade
vai revertir a perda de falantes?

Esa é unha das chaves. Coido
que hai alternativas pero non vexo
quen se pode interesar por sacalas
adiante. Por tras dunha política de
maior responsabilidade, de ache-
garse á xente, o que se fai é soltar o
que algúns consideran lastres iden-
titarios. No momento que o BNG
entrega e desenténdese de  Política
Lingüística, que era un ámbito a
xestionar a medias entre as dúas
forzas coaligadas, coido que se
consumou un suicidio. O erro vén
de atrás e eu tamén son responsábel
no que me toca, por estar facendo
política dunha maneira moi ele-
mental. Facíase un ataque frontal
contra os gobernos que había, fose
o autonómico ou os municipais,
sempre en clave partidaria e centra-
dos no PP, pero nunca nos acorda-
bamos do que estaban facendo os
outros, que era practicamente o
mesmo, con repetición de grandes
lemas pero sen eficiencia práctica.
Os concellos que no principio foron
modélicos foron quedando estanca-
dos e quedámonos botando todas
as culpas no PP mentres tapabamos
as propias vergoñas. 

E non hai ningún esbozo
doutra maneira de facer, dal-
gún éxito?

No libro falo do Concello de
Santiago, que é
dos poucos que
ten unha conce-
llería de política
lingüística dife-
renciada, pero sei
que tiñan que es-
cornarse contra
moitas incom-
prensións. A miña
experiencia de
traballar cos con-
cellos era que ha-
bía unha falta ab-
soluta de preocu-
pación.

O seu moito
realismo na aná-

lise quizais agacha pouco rea-
lismo de propostas.

Hai costume de pedirlle pro-
postas ás persoas que estivemos
na acción. Para facer propostas,
quen queira facelas, cómpre an-
tes que saiba en que escenario
nos movemos, con que axentes
conta, que profesionais, forzas e
institucións actúan hoxe na polí-
tica de lingua e que poida obser-
var coa sistematización necesa-
ria a desorientación, os éxitos e
as imposturas. Eu analizo os
principais ámbitos, coido que
cunha visión orixinal, sen repetir
as vellas receitas, que xa din can-
do me correspondía, con pouco
suceso, teño que dicir. E com-
prenderá que tampouco vou sa-
car a faixa da manifestación can-
do os que acompañaron estas rei-
vindicacións durante decenios
gobernan sen mover unha palla.
Non estou para facer o beato,
laiándome da desgraza do gale-
go, porque desgraza realmente é
pasar fame, e no demais non nos
xogamos a vida.♦
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‘O único lugar

posíbel no que

se podería debater

un modelo é

nas organizacións

nacionalistas,

e non vexo que

estean polo labor”

Xosé M. Sarille
‘Xa non ten sentido pensar nunha sociedade

monolingüe’

XAN CARBALLA

Candeia Editora vai poñer en circulación a mediados deste mes “A im-
postura e a desorientación na normalización lingüística”, un traballo
no que Xosé Manuel Sarille, outrora presidente da Mesa pola Norma-
lización Lingüística fai un retrato pesimista sobre o futuro do galego.

O TT O  /  A . G . N .



XURXO SALGADO
Ernesto Pazos anotouse xunto
coa súa empregada brasileira
no rexistro de parellas de fei-
to como modo de evitar a ex-
pulsión da muller. Advertido
polo bispado, o párroco tomi-
ñés decidiu dar marcha atrás.

Os curas católicos non poden ca-
sar por norma disciplinaria, aín-
da que non llelo impida a doutri-
na de fe. En todo caso, son case
100.000 en todo o mundo os que
deixaron os hábitos por imposi-
ción das autoridades eclesiásti-
cas en estrito cumprimento do
Dereito Canónico. Tampouco
Galiza foxe a estas normas, espe-
cialmente, nunha sociedade cun-
ha forte xerarquización relixiosa.

Aínda así, hai ocos nas estri-
tas normas provocadas pola apa-
rición de novas leis segrares, ca-
so dos matrimonios civis ou,
máis recentemente, os rexistros
de parellas de feito. Precisamen-
te, esta última modalidade foi a
elixida por un cura de Tomiño.

Ernesto Pazos Chaves, pá-
rroco de Santa María de Tebra,
acudiu a comezos de outubro á
Casa do Concello de Tomiño
para formalizar administrativa-
mente a súa relación cunha mu-
ller brasileira que traballa como
asistenta na súa casa. Previa-

mente, pasou polo xulgado de
paz para pedir unha fe de vida,
un documento notarial que acre-
dita o estado civil do solicitante,
neste caso, solteiro.

Don Ernesto, como é coñe-
cido polos seus veciños, con-
vertíase aos seus 74 anos no
primeiro cura do Estado que se
inscribía, xunto cunha parella,
nun rexistro oficial. “Non hai
ningunha constancia de unións
de feito entre relixosos até o
momento”, apunta Vitorino Pé-
rez Prieto, teólogo, ex sacerdo-
te e impulsor da revista de pen-
samento cristián Irimia.

Pero non durou moito a
aventura deste cura “arrimado”
de forma oficial. Don Ernesto
seguiu impartindo misa, como
de costume, e non lle deu aviso
oficial ao Bispado de Tui-Vigo,
do que depende a súa parroquia,
da súa nova situación. Cinco dí-
as despois voltaba ao concello
cun escrito para anular a súa
unión de feito.

Marcha atrás

Non houbo explicacións oficiais,
nin ninguén llela esixiu. Don Er-
nesto, asesorado por un membro
do executivo municipal, decidiu
dar marcha atrás na súa decisión.
Quizais, as presións do bispado,

coñecedor do acontecido a través
do mesmo responsábel munici-
pal que logo lle axudou ao cura
tomiñés a recuar, foron máis for-
tes que a súa vontade. En todo
caso, asegura que todo o que fi-
xo foi por “caridade”.

“Está todo anulado total-
mente. O que fixen era para un
favor a unha señora á que lle ía
caducar a tarxeta de residencia e
necesitaba un certificado de pa-
rella para a súa renovación”,
xustifícase o párroco de Tebra.
Agora, a resolución dos papeis
da súbdita brasileira está en
mans duns expertos avogados
que tratan de regularizar a súa
situación.

E don Ernesto recoñece que
fixo mal e que errou e non que-
re que se publicite o seu caso. É
lóxico, ao bispado non lle gusta
que este asunto se converta nun
circo. Non o di así, nin é tan ex-
plicito nesta afirmación, aínda
que o pense, o bispo de Tui-Vi-
go, Xosé Diéguez Reboredo, un
metódico matemático, vogal da
Comisión Espiscopal de Bispos
e Superiores Maiores e da Co-
misión Episcopal de Relacións
Interconfesionais da Conferen-
cia Episcopal.

Don Xosé tampouco quere
falar. Este xornal tenta recabar a
súa opinión. Non hai ningún

problema en acceder a el, pare-
ce un home cercano, pero cando
se lle comenta o asunto asegura
que está nunha reunión da que
non sabe cando sairá. Tentamos
varias veces contactar con el pe-
ro non é posíbel. Entendémolo,
a cuestión é delicada como para
andar a facer declaracións pú-
blicas.

Contradicións

“Lóxico, unha situación así é
contraproducente para a propia
Igrexa. Non é normal que un cu-
ra que ten que instar os seus
fieis a casar catolicamente, rom-
pa este compromiso e se inscri-
ba como parella de feito”, ase-
gura Pérez Prieto, quen, non
embargante, entende a posición
de don Ernesto.

O celibato que deben cum-
prir os sacerdotes católicos foi
promulgado como lei para o cle-
ro do rito latino (non para o
oriental), no século VI e nos
tempos modernos renovouse a
polémica sobre este asunto.
Paulo VI emitiu unha encíclica
o 24 de xuño de 1967 insistindo
na posición doutrinaria ortodo-
xa e Xoán Paulo II, tamén des-
tacou a importancia do celibato,
no só coma norma, senon tamén
polo seu valor espiritual. O De-

reito Canónico estabelece que
os sacerdotes “están obrigados a
observaren unha continencia
perfecta e perpetua polo Reino
dos Ceos e, polo tanto, quedan
suxeitos a gardar celibato”. Esta
condición, indica o canon, “é un
don de Deus”.

Se don Ernesto seguira
adiante na súa aventura podería
ser un sacerdote “non dispensa-
do” (que non pide a dispensa
canónica para casar ou apuntar-
se no rexistro de parellas de fei-
to), e, no peor dos casos sería
“suspendido” (Asuspensus a di-
vinis) para exercer o seu cargo.
En todo o caso, a súa situación
sería mellor que a dos dispensa-
dos e podería dar todos os sa-
cramentos.

O canon 1335 da Igrexa Ca-
tólica precisa que un sacerdote
suspenso pode administrar os sa-
cramentos, non só en caso de pe-
rigo de morte, senon tamén se un
fiel llo pide. Esta situación é vá-
lida para os 40.000 sacerdotes
que non pediron ou recibiron a
dispensa e teñen casado só polo
civil. Por iso, o movemento dos
sacerdotes casados anima a utili-
zar e explotar estes dereitos pou-
co coñecidos a outros curas que
queiran facer uso deles. Un con-
sello que, polo momento, non se-
guirá o cura de Tebra.♦
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O párroco de Tebra di que o fixo para axudar a regularizar unha súbdita brasileira

Un cura de Tomiño anotouse
no rexistro de parellas de feito durante cinco días

PERFECTO CONDE
Simón Márquez, Xosé Moreira e
Xesús Monteiro, os tre veciños
do Eixo, Santiago, que foron
condenados a sete anos de cárce-
re por feitos ocorridos durante
unha manifestación de protesta
contra o Ministerio de Fomento
que tivo lugar no 1998, entraron
o martes, 30 de outubro pola noi-
te na prisión de Teixeiro. As súas
familias e veciños seguen mobi-
lizándose para lograren o indul-
to, que lle foi novamente pedido
ao goberno mediante unha soli-
citude que entrou no Ministerio
de Xustiza o 15 de outubro.

Máis de duascentas persoas
acompañaron os tres veciños do
Eixo dende Compostela até Tei-
xeiro, onde foron aplaudidos
durante máis de quince minutos
antes de entraren na prisión.
Cada un deles viaxou acompa-
ñado polos seus familiares e no
momento de dar o paso tan difí-
cil de perderen a liberdade non
puideron evitar as bágoas. Xosé
Manuel Bocixa, presidente da
Asociación de Veciños do Eixo,
describiulle ese instante a A No-
sa Terra como “especialmente
emocionante e doloroso para
todos os que acreditamos fir-
memente na súa completa ino-
cencia”.

Os seus avogados faranlles

unha visita o xoves, 1 de no-
vembro e logo os seus familia-
res poderán coñecer o réxime
de visitas que lles vai ser apli-
cado. Segundo tamén lle mani-
festou Bocixa a este xornal,
“sabemos que debe ser moi di-

fícil ou case imposíbel conse-
guilo, pero os do Eixo quereria-
mos ir velos de vez en cuando
todos para mostrarlles a nosa
solidariedade e o noso apoio to-
tal. Eles saben que estamos
aquí e que imos seguir loitando

para que recuperen a liberdade
canto antes”.

No preciso momento de re-
dactar estas liñas, primeira hora
da noite do 31 de outubro, re-
presentantes veciñais do Eixo
reuníanse en Santiago con  ou-

tras asociacións veciñais para
estabeleceren medidas que se-
guir na busca do indulto para os
tres condenados. Saben que a
tramitación do que lle piden ao
Goberno ten que ter un trámite
que non pode ser inmediato pe-
ro móstranse moi esperanzados
en que desta volta a medida de
graza solicitada poida ter un fi-
nal satisfactorio.

“Queremos que saian do
cárcere canto antes –díxonos
Bocixa–, e estamos esperanza-
dos, pero sabemos que hai pa-
sos de papeleo obrigados  polos
que tén que pasar a medida so-
licitada”. Segundo coidan saber
os veciños dos afectados, Xus-
tiza pediralle informes ao Mi-
nisterio Fiscal e ao tribunal da
Audiencia que os condenou e
terá tamén en conta a situación
do policía que resultou ferido
no incidente que orixinou a
condena.

“Agardamos que desta volta
poidamos resolver o problema e
restituír canto antes ás súas ca-
sas, ás súas familias e aos seus
traballos tres homes que mere-
cen o noso total aprecio e a nosa
consideración de cidadáns hon-
rados”, rematou dicíndonos o
presidente da Asociación de Ve-
ciños á que pertencen os tres
presos do Eixo.♦

Máis de 200 persoas acompañaron os condenados ao cárcere de Teixeiro

Ingresan na cadea os tres do Eixo

Os viciños acompanáronos até as portas do cárcere de Teixeiro.                                                                                      A . G . N .
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Estes colectivos, que conseguiron
paralizar o proxecto dende o ano
2000, decidiron impugnar a sen-
tenza do Tribunal Supremo e orga-
nizar unha campaña de comunica-
ción e de negociación política para
mobilizar a sociedade e os colecti-
vos afectados e instar oficialmente
o Ministerio de Saúde a que cree
unha Mesa de Negociación que
posibilite o consenso entre as or-
ganizacións e o Ministerio.

Despois de seis anos de polé-
mica, o Tribunal Supremo apro-
bou a elaboración do rexistro do
Ministerio de Sanidade dos infec-
tados polo VIH, asegurando a
confidencialidade dos datos. Este
foi o principal punto de discordia
que denunciaron os organismos
antes citados no ano 2000 e que

ratificou a Audiencia Nacional no
2004 debido ao informe pericial
que detectaba “falta de confiden-
cialidade e un funcionamento ina-
decuado do sistema co que se pre-
tende levar a cabo o rexistro”. Es-
te veredicto provocou a interven-
ción do Avogado do Estado que
recorreu ante o Tribunal Supre-
mo, mantendo paralizado o rexis-
tro até a actualidade, momento en
que o Tribunal fallou o seu favor.
Malia o visto bo dado polo Tribu-
nal o ministro de sanidade, Bernat
Soria, decidiu paralizar a posta en
marcha do rexistro para chegar a
un consenso cos colectivos so-
ciais e atender as súas peticións.

O Sistema de Información so-
bre Novas Infeccións do VIH (SI-
NIVIH) ten como obxecto reco-

ller información sobre as vías de
infección e os modos de transmi-
sión máis comúns no Estado espa-
ñol do VIH. Este proxecto com-
pletará o rexistro de novos casos
de SIDA existente na actualidade
e os desenvolvidos en Ceuta, Ba-
leares, Canarias, A Rioxa, Nava-

rra, País Vasco, Catalunya e Estre-
madura. As iniciais do nome e dos
apelidos, o sexo, a data de nace-
mento, a provincia e o país de re-
sidencia así como país de orixe,
centro sanitario onde se realizou o
diagnóstico, mecanismos de
transmisión da infección, datos

clínicos e de laboratorio, son os
datos que recollerá dito rexistro.

Por outra parte, os Comités
Antisida galegos difiren dos de-
mais grupos e decidiron non
apoiar o Recurso de Amparo xa
que consideran que os cambios
introducidos polo Ministerio de
Saúde cumpren a principal rei-
vindicación dos colectivos, o
anonimato das persoas infecta-
das. As denuncias das organiza-
ción centrábanse no modelo de
rexistro proposto que posibilita-
ba o coñecemento da identidade
dos pacientes, vulnerando a inti-
midade das persoas afectadas e
que o sistema, baseado nas ini-
ciais dos enfermos podería xerar
duplicidades, “polo que é pouco
fiábel para ofrecer datos epide-
miolóxicos”. Os organismos si-
nalan que “este modelo pode
provocar un falseamento dos da-
tos ante a reticencia dos enfer-
mos a ser identificados” e que a
única finalidade desta base de
datos e deixar de ser o único pa-
ís da Unión Europea, xunto con
Italia, que non ten este rexistro.♦
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En Lugo, e non sei ben explicar
a súa razón, existe unha grande
afección e tamén adicación á
maxia dende hai bastante tempo.
Temos o antecedente do alcuma-
do artisticamente Conde de Val-
demar, aquel home que dende o
seu Portomarín natal percorreu o
mundo facendo os seus trucos de
maxia e mesmo chegou a actuar,
cando a cousa non era doada,
diante do mandarín chinés que
gobernada aquel país aló polos
anos cincuenta.

Aínda cheguei eu a velo, can-
do xa roldaba os 90 anos, e nun-
ha actuación privada na que a un
grupo de xornalistas nos fixo uns
cantos trucos. A pesar da idade,
seguía sendo un mestre.

Mestre tamén o é, ainda que
en tempos máis actuais, o mago
Antón, que engade aos seus tru-
cos máxicos unha gran calidade
como escapista. E do seu ronsel
son outros nomeados magos co-
mo Rafa e Teto. Aínda que este
último é nado en Viana do Bolo,
en Lugo leva vivindo e traballan-
do xa moito tempo como un lu-
gués máis.

Con este plantel, ao que habe-
ría que engadir outros moitos ma-
gos “de segunda fila” pero non
menos meritorios, e tendo en con-
ta que mesmo existe na cidade
unha escola de maxia para apren-
der a elaborar os trucos que tanto
nos gosta ver, non ten nada de es-
traño que neste mes Lugo acolla a
Semana Internacional da Maxia
por quinto ano consecutivo.

Facendo un pouco de historia,
os magos de Lugo deron por xun-
tarse un día por semana a cear no
Mesón do Carreira, no que o seu
propietario tamén fai maxia e le-
va a cabo moitos dos seus trucos
mentres serve os comensais. Alí,
amais de xantar ben, pois todos
son de bon dente, deron en inter-
cambiar os seus trucos, aprender

outros novos e mesmo organizar
sesións máxicas nas que os afec-
cionados desfrutabamos delas
entre pedazos de churrasco e tin-
to da Ribeira Sacra.

Aí estaría precisamente o xer-

me desta semana internacional
que xa está consolidada e pola
que desfilaron numerosos magos
procedentes de Latinoamérica, de
Europa e de España como é o ca-
so de Juan Tamariz, que este ano

repetirá novamente actuación.
Coa Semana Internacional da

Maxia, que dará comezo o 5 de
novembro, Lugo, xa máxica de
por sí, converterase durante unha
semana na semana mundial da

maxia onde os magos, chegados
en gran número á cidade, toma-
rán rúas, centros culturais e o
propio auditorio municipal para
deixarnos abraiados.

A palabra máxica este ano se-
rá Abracadabra! Cando se tope
de fronte nesta semana cun ma-
go, xa sexa na rúa, nunha cafeta-
ría ou en calquera outro lugar, so-
amente con pronunciar a verba
máxica diante del verase obriga-
do a realizarlle un xogo. Se non o
cre, veña a partir do día 5 a Lugo
e faga a proba. A boa fe que non
vai quedar defraudado.♦

Maxia
ANTÓN GRANDE

Por quinto ano consecutivo, a partir do 5 de novembro, Lugo volverá ser a capital da maxia
no Estado e as rúas e centros sociais encheranse de magos procedentes de todo o mundo.

Lugo

Josep Lluís
LOIS DIÉGUEZ

Chámase así, evidentemente, o home, como eu me chamo Lois e
non Luís. Estivo correcto, claro, firme nas súas conviccións o ou-
tro día, na TVE. Pero aos españois que moven medios e cartos,
ideoloxías da exclusión de todo aquilo que na España “una y
grande” sexa diferente, non lles gustou a dignidade dun home pú-
blico que se enfrontaba a 500 anos de historia españolísima acé-
rrima das trompetas e bandeiras grandes como catedrais. E dixo
unha cousa definitiva na razón: se vostede pronuncia Melany e
non quere dicir Lluís algo raro lle pasa. Irrefutábel. O catalán
deu na chaga dese arredismo fanático do españolismo. Na histo-
ria, as armas calaron en varias ocasións este razoar, este explicar,
mais sempre a bandeira do avanzo e do respecto contestou, in-
contíbel. E agora estamos outra vez dispostos a que non enterren
baixo o cemento a diferencia e a personalidade que galegos, vas-
cos e cataláns temos, porque iso non é unha ofensa a nengunha
outra cultura; máis ben a enriquece precisamente polos contras-
tes. Non rematara aínda o programa da TV cando xa o PP que
opera en Catalunya disparaba os seus fusís negros contra o noso
home porque “prexudicaba a imaxe de Catalunya”; eles, os faná-
ticos que se agochan hoxe baixo o amplo paraugas das democra-
cias. Será o odio, o rancor,  a frustración dos imperios fracasados
quen moven tal comportamento? Supoñemos que si, porque se-
nón teriamos que pensar no complexo de quen lambe ao amo e
malla no compañeiro que sempre considerará inferior. E non sa-
bemos se este espello lles gustaría a quen se reflicten nel.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Asociacións galegas téñeno recorrido desde hai seis anos

O ministro paraliza o rexistro da sida
L.O.

A Asociación Xustiza e Sociedade de Galiza xunto á Asociación
PreS.O.S. Galiza, o Colectivo Moucho e a Fundación do Mo-
vemento Cidadá Anti-Sida presentaron un Recurso de Ampa-
ro no Tribunal Constitucional contra a sentenza que permite o
funcionamento do rexistro de persoas infectadas polo VIH.
Con todo, o ministerio decidiu, pola súa parte, non poñelo en
marcha en tanto non acade o consenso cos colectivos sociais. 

Bernat Soria, ministro de Sanidade.
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Un diario dixital e un no-
vo semanario, con novos
medios, máis xornalis-
tas e unha información
propia, obxectiva, plu-
ral e ao día. O 4 DE DE-
CEMBRO HAI QUE ESTAR ATENTO.

A N OSA TERRA (1907 - 2007)

NOVAS INSTALACIÓNS EN:

Príncipe 24 (Vigo) e Preguntoiro 9 (Santiago)



PERFECTO CONDE
A Armada e a Consellaría de
Educación asinaron un con-
venio de traspaso dun colexio
en Ferrol que inclúe textual-
mente o recoñecemento de
exencións en Galego para
aqueles alumnos procedentes
do exterior. Por que poñer
por escrito un dereito xa esta-
belecido na lexislación xeral?

Un convenio recentemente fir-
mado entre o Ministerio de De-
fensa e a Consellaría de Educa-
ción traspasoulle á rede pública
do ensino galego o CEIP Almi-
rante Xoán de Lángara e Huarte
de Ferrol coa inclusión dunha
cláusula, esixida polos represen-
tantes da Armada Española, pola
que se fai fincapé no dereito dos
fillos de militares procedentes
doutras comunidades autónomas
a seren exentos das cualificacións
de lingua galega se así o solicitan.

En realidade non se entende
ben por que foi introducida esta
cláusula nun convenio que xa de
por si tiña que someterse á le-
xislación vixente en materia de
ensino galego. O Decreto
124/2007, do 28 de xullo, polo
que se regula o uso e a promo-
ción do galego no sistema edu-
cativo, no seu artigo 15, estabe-
lece as excepcións da cualifica-
ción das probas de Lingua Gale-
ga dicindo que “o alumnado que
se incorpore ao sistema educati-
vo de Galicia en 4º de Educa-
ción Secundaria Obrigatoria ou
en Bacharelato, procedente dou-
tras comunidades autónomas ou
dun país estranxeiro con lingua
oficial castelá, poderá obter a
exención da cualificación das
probas de avaliación de materia
de lingua galega durante dous
cursos académicos”.

No apartado 3 dese artigo ta-
mén se di que “o alumno terá
que asistir obrigatoriamente ás
clases como medio de integra-
ción lingüística e coa finalidade
de que, cun esforzo especial po-
la súa parte, con materiais didác-
ticos específicos e cunha axuda
continua do seu profesorado,
poida ao remate do prazo de
exención ter un dominio adecua-
do da lingua galega e seguir as
ensinanzas propias do nivel en
que estea ou vaia matricularse
en igualdade de condicións ca os
demais compañeiros de clase”.

Estando como estaban xa
marcados os dereitos e as obri-
gacións deses alumnos, ¿por
que a Armada quixo facer finca-
pé neste asunto e, o que aínda
move máis a preguntarse, por
que a Consellería de Educación
aceptou a inclusión dunha cláu-
sula que parece pertender deli-
mitar a actual lexislación vixen-
te? Representantes da consella-
ría insisten en que a cláusula
non significa nada especial, nin
moito menos algo contraditorio
coas disposicións xerais aplicá-
beis en materia de ensino.

De feito, a cláusula incluída
no convenio di textualmente
que “os alumnos fillos de mili-
tares procedentes doutras co-
munidades autónomas ou cida-
des con Estatuto de Autonomía
que causen entrada no centro
docente obxecto do presente
convenio quedarán exentos da
cualficación das probas da lin-
gua galega se así llelo solicitan
aos organismos competentes
nas condicións que fixe a lexis-
lación vixente reguladora do
uso e ensino da lingua propia da
Comuninidade Autónoma de
Galicia nos centros docentes
non universitarios de dita co-
munidade autónoma”.

Non parece haber contradi-
ción entre o regulado no conve-
nio e o que, en calquera caso, se-
ría lexislación de ámbito supe-
rior, é dicir, no Decreto do 28 de
xuño de 2007 que está en vigor.
Porén, o simple feito de que fose
incluído no acordo firmado entre
Defensa e a Consellería fai que
algunhas persoas se pregunten
polas razóns fondas desta redun-
dancia burocrática. No Concello
de Ferrol sosteñen que este non é
un caso da súa cmpetencia e a di-
rectora do CEIP Xoán de Lánga-

ra, Soidade García Vila, non pui-
do finalmente ser contactada por
este xornal a pesar da insistencia
que fixemos en chamala ao seu
número de teléfono.

Quen non eludiu explicarnos o
problema foi o presidente da No-
va Escola Galega, Xosé Lastra,
que nos respondeu con estas pala-
bras: “O centro Xoán de Lángara
pertence á rede pública galega a
todos os efectos. Polo tanto, debe
rexerse pola lexislación galega,
que regula tamén a presenza e po-
tenciación da lingua galega no en-
sino. Neste sentido, hai que acudir
ao contemplado no Decreto
124/2007 polo que se regula o uso
e promoción do galego no sistema
educativo (DOG d 29 de xuño de
2007). Os casos de posíbel exen-
ción están regulados tamén nesta
normativa e non se me ocorre que
poida existir diferenza de trata-
mento entre persoas que estean es-
colarizadas de maneira conxuntu-
ral en Galicia, sexan estas fillas de
militares ou de calquera outra pro-
fesión. Polo tanto, considero que
de existir cláusula limitadora e de
estar conforme a Xunta de Gali-
cia, esta está violentando as súas
propias determinacións normati-
vas e estabelecendo categorías di-

ferentes entre os que deben ser
igualitariamente tratados”.

Tamén nos deu a súa opinión
Elia Rico, concelleira do BNG
en Ferrol e profesional do ensi-
no, dicíndonos que “sería irra-
cional e incongruente que se le-
vase a cabo algunha execepcio-
nalidade cando está primando a
aplicación do ensino de diversas
linguas dende os tres anos. O
que non ten sentido é que se
contemplen exencións das lin-
guas oficiais. Está demostrado
que o alumno que manexa dúas
linguas tén máis facilidades pa-
ra aprender logo outras máis”.

Pedro Fernández, fillo de
militar, foi alumno dun dos cen-
tros escolares que tivo o Minis-
terio de Defensa en Ferrol (Isa-
ac Peral, Xoán de Lángra, Virxe
do Carme de Narón e Insitituto
Saturnino Montojo), e lembra
que, dende 1982, sempre se es-
tudou Lingua Galega nestes
centros escolares sen ningunha
dificultade. “Dende que se im-
plantou o ensino da nosa lingua
–díxonos– eu sempre estudei
galego. E, coma min, a maior
parte da xente. Había algúns ca-
sos que se acollían ás exencións,
pero eran moi minoritarios”.♦
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(In)comunicación
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Falabamos na entrega an-
terior de máquinas (per-
dón: novas tecnoloxías!)

e de destrezas básicas que o
ensino obrigatorio debe(ría)
garantir. Tamén dun certo fe-
tichismo que coidamos se
aplica a estas novas técnicas
informativas, como se elas,
en por si, fosen a panacea do
aprendizado necesario. Hai
coñecementos basilares, pri-
marios (saber ler, saber
escreber minimamente,
distinguir significados, sentir
algo de curiosidade polo que
non se coñece…), que a má-
quina poderá completar ou
facilitar, mais non suprir.
Non sei se os exemplos que
me veñen agora á cabeza,
dispersos e variados, teñen
algo a ver con todo isto. A
práctica totalidade de adoles-
centes usan-dispoñen de tele-
móbel, mais precisan
embebedarse ou colocarse
ben cargadiños-as para se
comunicaren os fins de
semana. Unha servidora vese
asinando  -non escrebendo,
claro está-  un seu texto
transcrito desde a gravación
correspondente, onde
aparecen xoias como estas:
“habera efiguies” por a vera
effigies; manifesto “Máis sa-
lao”, por manifesto Máis alá,
“condición de vida”, por
condición debida. E un longo
etcétera. Rían ou choren, co-
mo preferiren. Chaman a un-
ha por teléfono para
(supostamente) pedir que se
acuda a un acto ou
actividade calquer. A peticio-
naria é unha persoa nova
que, despois de moitas
voltas, acaba perguntando se
“me apetece” ir a… Algunha
vez xa teño respondido que
apetecer, o que se di
apetecer, sería ir a unha praia
deserta, limpa e cálida, para
tomar baños de sol e nadar á
vontade, mais que non teño
inconveniente, en canto este
galano non sexa posíbel, en
acudir ao acto e realizar o
traballo que se me solicita.
Se houber unha negativa, es-
ta non se endosará á
pusilanimidade de quen tan
mal pede, senón a que a per-
soa requerida non aceita a
encomenda. ¿Tanto custa
gastar algo de palabras e de
tempo en pedir e defender a
petición que se fai?

Lois Diéguez, en
conferencia recente sobre a
súa obra, afirmaba que as
máquinas a que nos estamos
a referir son utilísimas en
canto nós as controlemos,
mais nunca se nos deixarmos
controlar por elas. Non estou
a me referir, como indiquei
no artigo anterior, a nengun-
ha teima pasadista; si a unha,
coido, necesaria
xerarquización. En ben das
neuronas, talvez, e do seu
exercicio activo…♦

Os militares esixiron exención do ensino do galego
para traspasar o centro Xoán de Lángara de Ferrol

Educación dálle exencións á Armada

Xosé Lastra, presidente de Nova Escola Galega e, á dereita, Elia Rico, ensinante e concelleira do BNG no Ferrol.



Hai uns meses, varios blogs en to-
do o mundo publicaban uns supos-
tos anuncios da marca téxtil Sisley
(do Grupo Benetton) con imaxes
de varias modelos que esnifraban
diferentes prendas de vestir baixo
un lema que aludía á adicción. Ra-
pidamente, os blogueiros difundi-
ron as fotografías con grandes crí-
ticas ao considerar que Sisley facía
apoloxía das drogas.

Case de inmediato, Sisley fa-
cía un comunicado público negan-
do que tal campaña a promovesen
eles ao tempo que publicaba as au-
ténticas fotos da nova tempada pu-
blicitaria, en nada semellante ás
anteriores imaxes. Con todo, para
os internautas, as explicacións do
selo italiano non son convincentes.
As primeiras imaxes teñen unha
alta calidade, as modelos son pro-
fesionais e incluso os deseños per-
tencen ao armario de Sisley. Se a
iso lle sumamos que o director de
arte da firma é o sempre polémico
Oliviero Toscani, xorden moitos
enigmas sobre a real autoría desta
campaña frustrada.

Casos semellantes ao de Sis-
ley xa se deron con outras mar-
cas. Hai anos, percorreu a inter-
net coma un raio unha campaña
de Puma que, supostamente,
aparecera na versión brasileira
da revista Maxim. Nunha serie
de anuncios víase unha moza
anicada, con tenis e bolso da
marca alemá, ao lado dun mozo.
O plano córtase nos ombreiros
da rapaza. Na coxa dela locen
restos de algo parecido ao seme.

Puma esforzouse en advertir-
lles a cada un dos blogueiros que
as imaxes non procederan dos seus
equipos creativos e esixiu a retira-
da das imaxes. O ton foi tan duro e
extemporáneo que esas cartas cir-
cularon pola rede profusamente.

Para algúns, o espallamento da
rede permitiu que o concepto de
realidade e ficción se contaxien. É
coma se as lendas urbanas puide-
sen facerse realidade grazas a un-
ha cámara dixital, algo de pacien-
cia e un blog. Na páxina de vídeos
www.youtube.com hai centos de

traballos non profesionais con
aparencia de spots, así como paro-
dias dos anuncios máis famosos.

Pero nesa páxina e noutras non
todo é enredo de publicistas frus-
trados. Cada vez máis as empresas
utilizan a denominada “web 2.0” e
as súas vías de intercambio para
encontrar un oco para a súa publi-
cidade. Sony tivo que recoñecer
que creara un blog para promover
a súa consola PSP. Baixo a identi-
dade duns supostos rapaces que
contaban as súas aventuras para
conseguir comprar o aparello, a
marca xaponesa buscaba influír en
posíbeis compradores. Mais os co-
mentarios eran tan irreais que fi-
nalmente pecharon a páxina per-
dendo bastante prestixio.

Algúns expertos consideran
que este é o único xeito de facer a
publicidade que realmente queren
facer as marcas para que todo o
mundo fale deles. Arestora son
moitas as campañas que non che-
gan a poñerse en marcha ou se frus-
tran tras dous días na televisión
porque levantan queixas de aso-
ciacións feministas, gremiais… Pa-
ra fuxir do politicamente correcto,
nada mellor que deixar enigmas.

A marca de desodorizantes Axe
ten experiencia en bater de fociños
con este problema. Por iso segue
sen recoñecer como propias cam-
pañas tales como www.telohaceso-
telohacen.com, cun ton moi seme-

llante a www.experimentoaxe.com.
Noutros casos, youtube serve

como medio de comunicación.
Foi o caso da cantante Marie
Digby. Hai uns meses empezaron

a publicarse algúns vídeos casei-
ros desta rapaza. Moitas páxinas
fixéronse eco das súas cancións e
algo despois publicouse a noticia
de que ía publicar o seu primeiro

disco. En realidade, cando os ví-
deos se emitiran Digby xa levaba
un ano contratada por Hollywood
Records, propiedade de Disney.

O caso é que este modelo fun-
ciona. Un dos últimos éxitos da rede
é un blog cheo de incógnitas. En
www.savethetextsavethewords.com
un suposto internauta do futuro avi-
sa os navegantes do presente de que
o texto escrito está a piques de desa-
parecer e pídelles que eviten o final
das letras. Todo o mundo anda a dar-
lle voltas para averiguar que empre-
sa puxo en marcha unha campaña
ambiciosa que conecta moi ben con
series de televisión tales como Per-
didos ou Heroes, de culto na rede.♦
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A.N.T.
“Acabar co galego”. Esta foi a
receita que lles propuxo aos em-
presarios Juan E. Iranzo, Direc-
tor do Instituto de Estudios Eco-
nómicos. A súa intervención ti-
vo lugar durante a celebración
da mesa redonda “Las Pymes
ante los Retos de la Nueva Eco-
nomía”, co gallo da celebración
do 30 aniversario da fundación

da Confederación de Empresa-
rios de Pontevedra.

Iranzo explicou que unha
das causas do forte crecemento
de Irlanda, até situala coa renda
“per cápita” maior da UE xunto
con Luxemburgo, foi o “acoller
ao inglés como lingua propia,
acabando co gaélico”, convi-
dando aos empresarios a facer o
mesmo co galego.

Dáse a circunstancia de que o
programa do 30 aniversario da
CEP estivo realizado integramen-
te en castelán por máis que a
maioría dos seus perto de vinte
mil asociados teñen o galego co-
mo lingua materna. En castelán
expresáronse todos os intervintes
no acto de clausura celebrado  no
Auditorio do Centro Cultural Cai-
xanova de Vigo o 30 de novem-

bro, incluído o conselleiro de Eco-
nomía Xoán Ramón Fernández
Antonio, que deu cabo á xornada.

Na cea posterior, o presidente
Pérez Touriño, que comezou falan-
do en galego e repartiulle á prensa
o seu discurso neste idioma, usaría
posteriormente o castelán.

A intervención de Iranzo
provocou murmurios de desa-
probación entre parte dos asis-

tentes, algúns dos cales critica-
ron tamén a postura de Touriño. 

Iranzo propuxo ademais que
os empresarios pagasen menos á
Seguridade Social, que “deberá
de ser mixta”, que se anulen os
impostos de transaccións e o de
sucesión. Nesta última demanda
coincidiron Fernández Alvariño,
presidente da CEP e Díaz Fe-
rrán, presidente da CEOE.♦

Nun acto do 30 aniversario da Confederación de Empresarios de Pontevedra

Un economista afirma que hai que ‘acabar co galego’

A internet cambiou moitas con-
dutas e hábitos. O sector da pu-
blicidade non ía ser menos.
Nestas mesmas páxinas, hai se-
manas contabamos como a des-
carga de contidos televisivos
pola rede estaba facendo estéri-
les as campañas publicitarias
pensadas para ese formato. A
crise de ideas nótase noutras
moitas faixas de mercado onde
os consumidores son cada vez
máis esixentes e necesitan for-
tes estímulos para consumir un
determinado produto.

Para non perder cota de in-
fluencia, as marcas e os publi-
cistas acordaron desenvolver a
estratexia do verme, buzz mar-
keting ou publicidade viral. Este
modelo consiste en que sexa o
receptor quen se encargue de
propagar a campaña.

Aproveitando a rede, unha
campaña só necesita atinxir uns
cantos puntos estratéxicos para
que rapidamente, ao xeito dun
virus informático ou un verme
áxil, todo o público obxectivo
fique sabendo dun novo produ-

to. Para conseguir o éxito, as
empresas converxen en que é
necesario superar a imaxe de
mensaxe publicitaria e adecuar
os contidos ao propio sistema de
influencias e opinións da rede.

O fenómeno blog reviviu
ideas como a do líder de opi-
nión. Nun determinado asunto,
un blogueiro adquire autorida-
de, crea opinión e os seus con-
sellos son seguidos por outros
blogueiros e internautas. É so-
bre esas persoas que as marcas
queren influír e xunguiren ese

produto co resto das mensaxes
da páxina. Para facelo máis
efectivo, hai que camuflar a pu-
blicidade baixo o manto da cu-
riosidade, o punto de vista orixi-
nal e a naturalidade.

Este “efecto caseiro” xa se
transmitiu aos medios tradicio-
nais. Como exemplo, o último
anuncio de Vodafone co cantan-
te colombiano Juanes. Nun só
plano, tranquilamente gravado
cun móbil véndese un teléfono
que contén o último disco do
cantautor.♦

A estratexia do verme

A rede énchese de campañas sen vinculación aparente cos donos das marcas

Publicidade para librarse do politicamente correcto
CÉSAR LORENZO GIL

Unha marca xa non pode aspirar a darse a coñecer cun spot tele-
visivo e uns poucos anuncios nos medios de comunicación. A in-
ternet provocou un cambio radical na maneira de facer publici-
dade: campañas con autor descoñecido, supostos anuncios falsos
dos que as empresas renegan e novos xeitos de vender baseados no
enigma están a deixar obsoletos os vellos manuais dos publicistas.

Foto da suposta falsa campaña de Sisley. Abaixo, unha das imaxes enigmáticas máis de moda na internet.
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A principios de curso, o Instituto
Calasancio anunciou o peche pau-
latino do colexio da Divina Pasto-
ra en Monforte por falta de alum-
nado e de vocacións. Non se trata
dun caso illado, nas periferias ur-
banas e nas vilas producíronse con
anterioridade deslocalizacións de
colexios relixiosos á procura de
zonas que desen máis beneficios.

O anuncio das monxas cala-
sancias en Monforte alarmou os
pais e profesores do centro, que
iniciaron unha serie de protestas
para, finalmente, acordar a consti-
tución dunha fundación que dea
continuidade ao centro. Para iso,
tiveron que superar as reticencias
da orde relixiosa e contar coa
anuencia da Administración, que
permitirá renovar o concerto edu-
cativo que financia o centro. “Es-
tamos obrigados a renovar o con-
certo independentemente da titu-
laridade do centro, mais en cada
unidade ten que haber unha matrí-
cula que coincida coa media dos
colexios do contorno”, sinaloulle
a A Nosa Terra o delegado de
Educación de Lugo, Luís Álvarez.

Tras 93 anos impartindo cla-
ses en Monforte de Lemos, o
Instituto Calasancio anunciou a
principios de curso o paulatino
peche do colexio da Divina Pas-
tora, circunstancia que ía produ-
cirse nun horizonte de aproxima-
damente cinco ou seis anos. A ra-
zón, a falta de alumnado no pri-
meiro ano da Educación Infantil
(rapaces de tres anos) e a falta de
vocacións relixiosas que achega-
sen profesorado ao centro, xa
que na actualidade só hai unha
monxa impartindo clases -outras
catro xubiláronse recentemente.

A orde relixiosa tomara a de-
cisión a raíz de que non se reno-
vase o concerto educativo coa
Consellaría no primeiro curso da
Educación Infantil, pois só conta-
ba cunha matrícula de cinco ne-
nos. Os rapaces foron matricula-
dos noutros colexios da localida-
de, aínda que os pais do centro
trataron de aumentar sen éxito o
seu número até once, xa que nou-
tros colexios a Administración
admitiu continuar co concerto
con esas cifras de matrícula. “Pa-
ra o ano que vén, podemos matri-
cular once nenos no primeiro
curso de Educación Infantil, só
temos que botar man dos irmáns
pequenos dos rapaces que xa es-
tán inscritos no colexio”, indicou
un profesor do centro.

As calasancias teñen outros
catro centros en Galiza -Ouren-
se, Pontevedra, A Coruña e Vigo-
e anunciaron que tras abandonar
Monforte, dedicaranse aos ou-
tros colexios que teñen no país e
ás misións. Aínda que inicial-
mente desexaban pechar o cole-

xio da Divina Pastora, agora ad-
miten que se faga cargo del unha
fundación constituída pola Aso-
ciación de nais e pais de alumnos
e o seu profesorado. “As monxas
rexeitaron incorporarse á funda-
ción, como lles pedíramos, de
forma que seremos os pais e
mestres quen dirixiremos a enti-
dade, temos que facer un desem-
bolso duns 30.000 euros; somos
26 as familias que vivimos do
centro. Contamos con 270 alum-
nos”, informou un ensinante.

Tras suavizarse as relacións
entre os pais, os profesores e a
orde relixiosa, as monxas admiti-
ron solicitar un concerto educati-
vo para o ano que vén. Posterior-
mente, a propiedade do centro -o
edificio pertence ao concello- su-
brogarase en favor da fundación.
“Non temos tempo de constituír a
fundación antes de que en xanei-
ro se aborden os concertos edu-
cativos, de modo que as monxas
realizarán a solicitude por nós”,
indicou un profesor.

Concorrencia desleal
entre colexios privados

A decisión de constituír unha fun-
dación e o cambio de actitude das
monxas colaborando nos primei-
ros pasos do novo organigrama
do colexio é do agrado dos pais e
nais de alumnos. “Agora estamos
tranquilos”, indicou a presidenta
da ANPA, Xulia Rodríguez.

De todos os xeitos, os pais non
deixan de criticar a concorrencia
desleal na que incorreu o colexio
privado concertado dos Escola-
pios, que solicitou para este ano
unha segunda unidade de nenos
de tres anos e acaparou parte im-
portante co alumnado desa idade
en Monforte. “Iso é lexítimo,
cumpre a legalidade, pero ao me-
llor a Administración tiña que evi-
tar que uns colexios queden atei-
gados de nenos e outros sen alum-
nado, por iso non fixo ben ao per-
mitir esa segunda liña de nenos de
tres anos nos Escolapios”, criticou
a presidenta da ANPA da Divina
Pastora, Xulia Rodríguez.

Os sindicatos de ensino e no-
meadamente a CIG veñen denun-
ciando habitualmente a práctica
da Administración de asinar con-
certos educativos con colexios
privados incluído treitos que non
son obrigatorios, como a Educa-
ción Infantil. Isto permítelle aos
colexios privados concertados
captar un alumnado que se que-
dará nos centros cando medren e
pasen a cursar o Ensino Primario.
Neste caso a crítica parte dun pe-
queno colexio privado concerta-
do que comeza a padecer a
concorrencia desleal por parte da
gran patronal confesional.♦

A perda de vocacións e de alumnado
lévaos a concentrarse nas grandes cidades e nas misións

Os colexios de monxas tamén se deslocalizan
H. VIXANDE

A competencia que fan outros centros públicos e privados, a
perda de vocacións e o descenso do alumnado está a produ-
cir un fenómeno de peche de colexios de cregos e monxas
nas vilas e nas periferias urbanas. As congregacións relixio-
sas prefiren migrar cara as grandes cidades onde aínda
queda alumnado, ou optar polas misións no Terceiro mun-
do. O exemplo máis recente é o da Divina Pastora en Monforte.

Tras 93 anos, as calasancias abandonan Monforte. Na imaxe, protesta contra o peche do colexio.                                       A . G . N .
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M. OBELLEIRO
Carme Freire perfilábase co-
mo única candidata para ocu-
par a secretaría xeral do SLG
no momento no que Lidia Sen-
ra anunciou a súa retirada.
Non obstante, á candidatura
de Freire uniuse a de Xurxo
Álvarez, que representa un
grupo de militantes desconfor-
mes co discurso actual do sin-
dicato.  O principal motivo que
os separa é a incorporación ao
órgano estatal COAG. Pola
súa banda, Mariano Lema re-
vela que “é posíbel” que se pre-
sente como candidato de non
chegar a un consenso para cre-
ar unha candidatura unitaria.

Dúas formas de entender o agro
compiten por acadar a secretaría
xeral do Sindicato Labrego, des-
pois de que Lidia Senra anunciase
que deixará de ocupar o seu cargo
logo dos dezaoito anos á fronte do
sindicato. Carme Freire, membro
da executiva da organización den-
de o 2003, preséntase para que a
liña sindical permaneza como até
o de agora. Freire, apoiada publi-
camente por Senra, aposta pola vi-
xencia “do que se veu facendo es-
tes anos”. O discurso da sindica-
lista baséase en tres puntos. Por
unha banda, defende a sostenibili-
dade das explotacións e a ecolo-
xía, “queremos que a política
agraria non dependa tanto da tec-
noloxía nin das materias primas
de fóra”. Freire apunta que algúns
sectores do SLG “entendéronnos
mal, xa que pensan que só de-
fendemos a agro-ecoloxía e iso
non é certo”. A candidatura de
Freire aposta tamén pola sobera-
nía alimentaria, “ten que haber
unha política agraria para poder
alimentar os galegos en base ao
que se produce aquí”. O discurso
da liña continuísta tamén fai fin-
capé na defensa das mulleres.

O punto controvertido, que
provocou o descontento nun sector
do sindicato, é a postura “aberta”
que mantén o SLG sobre a incor-
poración da organización sindical á
COAG, Coordinadora de Organi-
zacións de Agricultores e Gandei-
ros, un órgano de carácter estatal.
Segundo a candidata existen tres
posibilidades para debater o día do
congreso. “Por unha banda, existe
a posibilidade de pasar a formar
parte da COAG sen máis, tamén
podemos non entrar sen máis, que
é a actitude pechada que mantén a
outra candidatura, e podemos en-
trar con condicións, algo que cóm-
pre estudar”, apunta Freire.

Xurxo Álvarez,
o representante do cambio

“Somos un grupo de militantes
desconformes co actual discurso

sindical”, sinala Xurxo Álvarez,
que se opón ao continuísmo do
SLG. Álvarez, que durante oito
anos foi o representante do sector
do vacún, decidiu concorrer á se-
cretaría xeral “logo dos desencon-
tros que tivemos coa actual direc-
ción”. O grupo que representa
Álvarez rexeita a incorporación do
SLG á coordinadora estatal: “a
postura que mantén o sindicato so-
bre a COAG é a máxima deriva
para un sindicato que se autopro-
clama nacionalista”. O candidato a
ocupar a secretaría xeral considera
que “temos que ser os galegos os
que decidamos o futuro das nosas
explotacións, as decisións non po-
den vir impostas dende Madrid”.

Os militantes que apoian a
candidatura de Álvarez sinalan
que non é posíbel manter a pro-
posta da soberanía alimentaria de
Freire porque cómpre ter en conta
o contexto no que se insire a agri-
cultura galega, “non se pode enca-
drar no modelo económico que
domina a maior parte do planeta e
polo tanto non é viábel”. De aí
que a  liña que caracteriza o dis-
curso de Álvarez defenda a totali-
dade das explotacións de Galiza,
“por iso hai que rachar co discur-
so sectorial do falso ecoloxismo
que proclama a dirección actual
do sindicato”. Álvarez tamén
aposta pola relación de “afinida-
de, que non submisión” do SLG
ao actual Goberno galego. “Te-
mos que aproveitar a conxuntura
política para deseñar proxectos e
fórmulas para o desenvolvemento
agrario do país”, apunta o candi-
dato. O sector que representa

Álvarez considera que hai que
formular alternativas que reforcen
as explotacións existentes, “é im-
portante aproveitar a potencialida-
de que ofrecen medidas como as
do Banco de Terras ou as Unida-
des de Xestión Forestal.

Unha terceira
alternativa posíbel

O nome de Mariano Lema, respon-
sábel do SLG en Pontevedra, soou
como o terceiro candidato para
ocupar o máximo cargo á fronte do
sindicato. Durante días, non confir-
mou nin desmentiu a súa posíbel
candidatura. Non obstante, Lema
contestoulle A Nosa Terra que a
súa intención “é acabar coas actitu-
des que están a causar os enfronta-
mentos”. O responsábel da provin-
cia de Pontevedra recoñece que
traballa a prol dunha candidatura
unitaria, “quero que o SLG recupe-
re o liderado sindical que tivo até o
1998 e que perdemos por mor dos
nosos propios erros, polo que de-
fendo que saia reforzado cunha
única candidatura”. Lema apunta
que no caso de non acadar un con-
senso entre ambos os dous secto-
res, “sería moi posíbel que me
presentase como candidato”. O
responsábel sindical en Pontevedra
subliña que é doado arranxar os
problemas, xa que “é máis o que
nos une que o que nos separa”.

Será o vintecatro de novem-
bro, día no que se celebra o VII
Congreso do Sindicato Labrego
Galego, cando se coñeza quen
vai substituír a Lidia Senra á
fronte da organización.♦

Esperanza de vida
MANUEL CAO

A esperanza de vida é un indicador fundamental para avaliar
a calidade de vida dun país ao sintetizar nun único dato a
cantidade e calidade dos servizos nunha determinada comu-
nidade de vida. Os datos elaborados polo INE indican unha
mellora importante tanto en España (de 75,51 en 1981 a
80,23 en 2005) como en Galicia (75,23 a 80,44)  deixando a
España en boa situación a respecto dos países de UE. No
conxunto do Estado, Galiza mellorou a súa posición pois su-
pera a media española mentras en 1981 estaba por debaixo,
e por comunidades autónomas está no posto décimo en lu-
gar do noveno de 1981. Existen casos de mellora espectacu-
lar como os de La Rioja (74,7 a 81,1), Navarra (75,3 a 81,5)
e País Vasco (74,9 a 80,7) pero en xeral a esperanza de vida
mellorou entre 4,4 anos (Andalucía) e 6,4 anos (La Rioja).
En calquera caso, o elemento máis destacábel deste dato es-
tá nas grandes diferenzas por razón de sexo. En efecto, as
mulleres viven en xeral entre cinco e seis anos máis pero as
mulleres galegas viven 7,2 anos máis cos homes (84 anos
fronte a 76,8), o que supón case un 9 por cento máis de vi-
da para a muller escorando as pirámides de poboación a me-
dida que aumentan os grupos de idade. 

As consecuencias desta distribución poboacional son va-
rias. Dunha banda, prosegue a tendencia ao envellecemento
cunha taxa cada vez maior dos grupos de idade avanzada
coincidente co menor aumento da poboación nova e menores
taxas de natalidade. O grao de sostibilidade da economía vi-
rá determinado pola tendencia a atrasar a idade de xubilación
para aproveitar o capital humano aínda útil, pola mellor do-
tación de servizos e axudas ás familias para aumentar as ta-
xas de natalidade e, sobre todo e máis efectivo a curto prazo,
polo fomento da inmigración de persoas en idade de traba-
llar. Doutra banda, o aumento da esperanza de vida revela o
progreso real da calidade de vida como consecuencia da me-
llora manifestada nos servizos públicos e nas políticas de be-
nestar. Estas políticas teñen un alto custo orzamentario pero
tamén importantes rendementos electorais e unha oportuni-
dade de negocio para moitas empresas ao tempo que xeran
moito emprego por seren actividades intensivas en traballo.
Até agora, o coidado das familias estaba privatizado ben po-
las propias unidades e axudas familiares ou ben pola política
de residencias para a terceira idade dos gobernos de Manuel
Fraga, detectándose agora un cambio importante cara á in-
tervención pública por parte do novo goberno. 

En relación á distribución da poboación por razón de se-
xo, as consecuencias para o proceso político-económico son
enormes ao desequilibrar o proceso de decisión pública a fa-
vor do colectivo feminino que é máis numeroso, e segura-
mente máis participativo, que o masculino. En xeral, o nivel
de abstención diminúe coa idade, o que incrementa o poder
decisional destes colectivos interesadamente mimados polos
gobernos e pola oferta programática dos partidos que quei-
ran competir realmente polo poder. 

Con datos para España de 1 de xullo de 2007, nos tramos
de poboación infantil, xuvenil e de mediana idade o número
de varóns tende a superar ao de mulleres pero a partir do gru-
po de 50-54 anos o número de mulleres xa supera o de va-
róns (1.401.300 mulleres fronte a 1.372.172 homes) e esa di-
ferenza aumenta cada vez máis nos seguintes tramos de ida-
de até chegar a ao dato espectacular no último tramo de ida-
de de 85 e máis anos onde o número de mulleres (613.595)
máis que duplica o número de homes (282.149).

Os datos da esperanza de vida acrecentan o poder político
dos grupos de maior idade e dos colectivos de mulleres (en
setembro de 2007 hai 2.080.666 pensión de viuvez para mu-
lleres fronte a 150.399 para homes) o que explica en boa par-
te as políticas públicas elaboradas e aplicadas nos últimos
anos por todos os gobernos españois e europeos.♦

‘En xeral,
o nivel de abstención diminúe
coa idade, o que incrementa

o poder decisional destes colectivos
interesadamente mimados

polos gobernos e
pola oferta programática

dos partidos”

A incorporación á COAG e a defensa
da agricultura ecolóxica temas de debate

Ao menos dous candidatos
concorrerán á secretaría
xeral do Sindicato Labrego

Xurxo Álvarez.



CÉSAR LORENZO GIL
Algunhas vítimas criticaron a
sentenza do 11-M por “branda”.
En realidade, a Audiencia Na-
cional aplicou a xurisprudencia
sobre terrorismo nas acusacións
pero fuxiu da tentación da vin-
ganza e inclusou se atreveu a
absolver sete dos 28 imputados.

Máis de 40.000 anos de cárcere
para os principais acusados da
trama do 11-M. Especialmente
destacadas son as condenas pa-
ra Jamal Zougam e Otman El
Gnanoui, considerados os cere-
bros do atentado de Madrid; e
tamén para José Emilio Suárez
Trashorras, quen proporcionou
os explosivos cos que se reali-
zaron os ataques. Todos eles
cumprirán unha condena de co-
mo máximo 40 anos.

Outros 18 imputados foron
condenados a penas que van des-
de os 23 anos do traficante Hamid
Ahmidan aos tres anos que cum-
prirán procesados por cargos me-
nores tales como tráfico de explo-
sivos ou falsificación. Ao tempo,
outros sete sairán do cárcere unha
vez absoltos. O máis destacado
dos exculpados é Rabei Osman El
Saied O exipcio, que estaba acusa-
do de ser o autor intelectual dos
atentados e que volverá a Italia
cumprir o que lle resta de condena

por pertenza a grupo armado, un-
ha acusación que en España non
se puido duplicar ao impedir a lei
condenar unha persoa polo mes-
mo delito dúas veces.

Tamén foi absolta Carmen
Toro, muller de Trashorras, así
como o seu irmán Antonio Toro.
Eles os dous, ao igual ca outros
españois encausados, estaban

considerados parte da denomina-
da trama asturiana.

Tanto a Fiscalía como os
avogados defensores coinciden
en que a xurisprudencia sobre

terrorismo fixo posíbeis conde-
nas que con outras circunstan-
cias non podería producirse, xa
que en moitos casos se tomaron
como probas de cargo simples
indicios. Así e todo, ambas as
partes recoñecen que a senten-
za dirixida por Javier Gómez
Bermúdez non caeu nos vicios
da condena “vindicativa” e in-
cluso seguiu a máxima “en dú-
bida a favor do reo” en varios
casos.

O PP cambia de marcha

Tras varios anos insistindo en
que a autoría do 11-M tiña a ver
coa ETA, o PP vese obrigado a
cambiar definitivamente de sen-
tido político. Xa unha vez rema-
tada a vista oral, Mariano Raxoi
tirara da súa axenda calquera re-
ferencia á “Teoría da Conspira-
ción” en público pero seguíase
mastigando en privado, con al-
gunha outra variante como a tra-
ma policial.

A poucos meses dos comi-
cios xerais, Raxoi terá que aban-
donar completamente as referen-
cias ao atentado, o que suporá
abandonar o ataque ao “pecado
orixinal” do presidente José Luis
Rodríguez Zapatero. Necesitará
novos temas para armar con for-
za a súa candidatura.♦
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A.N.T.
O presidente do PNV, Josu Jon
Imaz, foi o encargado de dirixir
unha homenaxe do seu partido
o 28 de outubro aos 16 sacer-
dotes vascos asasinados tras a
conquista de Euskadi polas tro-
pas franquistas, durante a Gue-
rra do 36. Ningún destes reli-
xiosos está na lista dos 498
mártires que a Igrexa Católica
beatificaba ese mesmo día en
Roma.

Imaz foi moi duro ao consi-
derar os motivos do Vaticano
na beatificación. “A Igrexa op-
tou pola política en vez de op-
tar polo Pai Noso”, explicou.
Segundo o líder nacionalista
vasco, a xerarquía católica uti-
lizou a beatificación de Roma
coma unha arma de reivindica-
ción do franquismo. “Ningún
dos 16 curas vascos e moitos
outros do resto do Estado que
morreron por defender a legali-

dade na súa condición de reli-
xiosos foi homenaxeado nun
acto semellante”, explicou. “O
seu único pecado foi o de non
seren franquistas”.

Durante a homenaxe, Imaz
recoñeceu que, como cristián e
defensor da liberdade, condena-
ba profundamente os asasinatos
dos 498 relixiosos beatificados

en Roma o 28 de outubro. “Mós-
trolles o meu respecto e proximi-
dade porque lles arrebataron a
vida simplemente por defende-
ren as súas ideas e conviccións”,

mais dixo que “xa que ninguén
homenaxea estoutros sacerdo-
tes” alguén terá que facelo. “De-
beriamos todos bicarlles os pés
por venerábeis”.♦

Ningún relixioso executado polos franquistas foi beatificado

Imaz critica a Igrexa por primar a política sobre a doutrina

Ademais dos 16 relixiosos asasi-
nados durante a guerra, chama a
atención o caso do bispo de Vi-
toria no 1936, Mateo Múgica. O
prelado defendeu o levantamen-
to do exército o 18 de xullo do
1936 pero foise distanciando do
franquismo a medida que coñe-
cía o nivel de represión nas zo-
nas onde rexían os militares. No
1937 negouse a asinar un docu-
mento bendicindo como “Cruza-
da” o golpe de Estado e foi fi-
nalmente desterrado ao País
Vasco Francés. No 1947 permi-
tíronlle regresar e viviu en Za-
rautz até a súa morte no 1968.

Os asasinatos de relixiosos
en Euskadi foron previamente
planificados pola dirixencia mi-
litar que ordenou o golpe e a re-
presión. Documentos da época
verifican que os xenerais Mola e
Cabanellas, entre outros, consi-
deraban fundamental “escar-
mentar” a Igrexa vasca por per-
manecer fiel á II República. Hai
que lembrar que a sociedade vas-
ca da época era maioritariamente
católica e había moitos relixio-
sos militando no PNV, partido
gobernante naquel territorio na-
quela altura. De feito, durante os
meses posteriores ao golpe non

se documentou nin un só ataque
a igrexas ou conventos.

Aínda así, as tropas franquis-
tas fusilaron sacerdotes xusto
despois de conquistaren Guipús-
coa no comezo do outono do 36.
Iso si, vestidos de segrar, de noi-
te e con maior segredo que nou-
tras ocasións. Os dous primeiros
en seren executados foron Mar-
tín de Lekuona e Gervasio de Al-
bizu, vigairos de Rentería, o 8 de
outubro do 1936. Nove días des-
pois, tres curas son fusilados no
cemiterio de Hernani con outros
vascos. José de Ariztimuño Ait-
zol era un escritor proclive á im-

plantación do éuscaro na escola;
xunto a el caeron Alejandro
Mendikute e José Adarraga.

Á semana seguinte, executa-
ban os franquistas seis sacerdotes
noutras tantas localidades: o arci-
preste de Mondragon José Arin;
José Iturri, Aniceto Eguren, José
Markiegi, Leonardo Guridi e Jo-
sé Sagarna. Antes de que empe-
zase o inverno, caeron asasina-
dos José Peñagaricano, Celestino
Onaindia e Antonio Bombín. O
derradeiro executado foi o supe-
rior do convento dos carmelitas
de Amorebieta, Román de San
José, fusilado en maio do 1937.♦

O bispo de Vitoria morreu no desterro por non apoiar a ‘Cruzada’

C. L.
A decisión do Tribunal Superior
Vasco de encausar por un delito de
“colaboración nas actividades de
Batasuna” o lehendakari, Juan José
Ibarretxe, e os socialistas Patxi Ló-
pez e Rodolfo Ares, supón un cam-
bio radical no xeito de actuar dos
xuíces nas relacións políticas.

Ibarretxe considerou que a
acusación era un ataque contra
toda a sociedade vasca e aludiu
aos atrancos que existen para
avanzar no camiño cara á paz. A
reunión pola que está encausado
o presidente vasco produciuse na
sede gobernativa e diante de fo-
tógrafos e medios de comunica-

ción. Algo semellante ocorreu
coa xuntanza entre os socialistas
e Arnaldo Otegi.

En plena tregua, López e
Ares quixeron “desastacar” a re-
lación cos aberzales na procura
de “abrir vías políticas e superar
o clima de conflito” que existira
até entón. Agora, aquel encon-

tro público levaraos ao banco.
O tribunal continuou adiante

co proceso a pesar de que a Fis-
calía non presentou acusación e
que en casos precedentes (como
unha denuncia contra o presi-
dente español José Luis Rodrí-
guez Zapatero) tales procede-
mentos acabaron no arquivo. En

troques, si coincide coa política
sobre Euskadi que defendeu o
PP nos últimos anos da anterior
lexislatura, cando preveu penas
de prisión para presidentes autó-
nomos que ordenasen consultas
populares e quixo prohibir por
lei o diálogo como xeito de re-
matar co terrorismo.♦

Ibarretxe e os socialistas López e Ares acusados de “permitir actividades de Batasuna”

Un lehendakari no banco dos acusados

O PP obrigado a reverter toda a súa estratexia política meses antes das xerais

A sentenza do 11-M foxe da tentación da vinganza



Ana Miranda, responsábel de
Asuntos Europeos do BNG, apun-
ta que a necesidade de crear unha
delegación da Xunta en Europa
responde a políticas preventivas,
activas e de execución. “O obxec-
tivo é a anticipación das decisións
que afectan a Galiza, a xestión dos
recursos, dos fondos e da normati-
va e a transposición”, afirma Mi-
randa. A voceira do BNG-Galeus-
cat no Parlamento Europeo expli-
ca que un sesenta por cento da le-
xislación que afecta a Galiza é co-
munitaria. Segundo Miranda, de
ter unha delegación propia “pode-
ríanse evitar multas como a da ría
de Vigo ou problemas como o do
encoro do Umia ou o do porto ex-
terior da Coruña”.

O BNG considera que a Fun-
dación Galicia Europa non fun-
ciona como unha delegación ex-
terior oficial, “tentan enganarnos
dicindo que a fundación é unha
delegación, pero só actúa como
unha consultora e como un ins-
trumento informativo”, asegura
Ana Miranda. A responsábel de
Asuntos Europeos do BNG
apunta que a fundación apenas
deseña programacións e “case
non conta co eido empresarial”.
Miranda apunta que Euskadi,
Cataluña, Valencia e Andalucía,
que están representadas en Euro-
pa cunha delegación exterior,
“posúen máis rede e participan
en máis proxectos políticos”.

Pola súa banda, Luís Gago,

asesor técnico da Fundación Ga-
licia-Europa, define o ente como
unha “oficina de representación
rexional de carácter público con
participación de organizacións
privadas” fronte á “representa-
ción oficial e a extensión do apa-
rato administrativo” dunha dele-
gación. Gago sinala que a dife-
renza entre unha delegación ex-
terior e a fundación “é basica-
mente unha cuestión política
máis que de operatividade”.

Cales son os obxectivos
da Fundación Galicia-Europa?

O BNG revela que unha das fi-
nalidades que se recollían na
axenda da fundación era “crear
unha páxina web”. Ana Miranda
é partidaria de que a Fundación
Galicia-Europa reformule o seu
papel. Pola súa banda, o asesor
técnico da Fundación explica
que os seus obxectivos estanse a
cumprir “cun balance positivo,
xa que a fundación é axil e fun-
ciona”. Mentres que o papel da
entidade en Santiago baséase no
labor de dar a coñecer a UE en
Galiza, Gago asegura que a sede
de Bruxelas “tende pontes entre
a comunidade e a UE, canaliza
os intereses da sociedade galega,
ofrece información de primeira
man sobre a lexislación, facilita
contactos e xestiona visitas, en-
tre outras funcións”. Pola súa
banda, a voceira do BNG-Ga-

leuscat no Parlamento Europeo
denuncia que cando Anxo Quin-
tana, vicepresidente da Xunta,
visitou Bruxelas “a fundación
desentendeuse, nin o recibiu nin
xestionou a súa recepción”.

Algunhas voces apuntan que
a Xunta vai abrir unha delegación
exterior en Europa. Polo de ago-
ra, a fundación cambia de sede á
Rue de la Loi, cun investimento
moi elevado, segundo o BNG. A
Secretaría de Relacións Exterio-
res recoñece que o Goberno gale-
go está a estudar a idea, “legal-
mente non hai ningún impedi-
mento, pero é o Goberno quen ten
que tomar a decisión”. Segundo
Luís Gago, “a creación dun órga-
no oficial en Bruxelas non é unha
das preocupacións do Goberno”.
A Xunta, que polo de agora posúe
unha delegación oficial en Bos

Aires, ten previsto abrir máis de-
legacións oficiais en América La-
tina, pero non en Europa.

Miranda explica que a data
ideal para a apertura dunha dele-
gación europea sería no 2008 po-
los cambios que introduce o Tra-
tado de Lisboa. A voceira do
BNG-Galeuscat no Parlamento
Europeo sinala que existen dous
xeitos de crear a delegación. “Po-
derían creala deixando a un lado a
fundación, que captaría os recur-
sos, ou poderían transformar a
fundación en delegación, caso no
que sería preciso facer unha audi-
toría”, apunta Miranda. O funcio-
namento transversal en cada unha
das Consellarías, a supresión da
politización e a mobilidade fun-
cionarial serían as directrices po-
las que se tería que rexer a nova
delegación, segundo Miranda.♦
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M.O.
O texto do que naceu o Tratado
de Lisboa, que será asinado na
capital lusa o 13 de decembro,
recolle medidas que veñen suplir
as do proxecto da Constitución.
As novas directrices aprobadas
polos vinte e sete líderes da UE
comezaranse a aplicar a partir do
2009, unha vez que finalice o
proceso de ratificación en cada
un dos Estados membros.

Ademais de incluír emendas
aos dous únicos tratados que per-
manecerán vixentes na UE, o
texto acordado en Lisboa recolle
a creación da figura dun presi-
dente estábel elixido por un perí-
odo de dous anos e medio, reno-
vábel unha vez. Tamén reflicte a
creación dun cargo de alto repre-
sentante da UE para Asuntos Ex-

teriores e a Política de Segurida-
de, que á vez será vicepresidente
da Comisión Europea. En canto
á toma de decisións, o Tratado de
Lisboa introducirá un novo siste-
ma de cálculo da maioría cualifi-
cada. Non obstante, a denomina-
da “dobre maioría” aprazarase
até o 2014 co fin de satisfacer a
Polonia, un dos países que puxe-
ra trabas na aprobación do texto.
Será tamén no 2014 cando se re-
ducirá o tamaño da Comisión,
que pasará dos vinte e sete ac-
tuais a un máximo de dous terzos
de número de Estados membros. 

Os líderes da UE quixeron
incluír no pacto a iniciativa po-
pular para que os cidadáns teñan
a posibilidade de propoñerlle á
Comisión medidas lexislativas.
Non obstante, para facer efectiva

a petición será preciso reunir un
millón de sinaturas, o dobre que
no caso español, onde hai que
acreditar 500.000 sinaturas, e ca-
se sete veces máis que no galego,
onde cómpre acadar 15.000.

Cando se aplique o tratado de-
saparecerá o veto en corenta ám-
bitos, entre eles no eido do asilo,
na inmigración e na cooperación
xudicial e policial. En materia pe-
nal, tanto no ámbito xudicial co-
mo no policial, aplicarase un no-
vo mecanismo automático de co-
laboración reforzada. Entre ou-
tras medidas, o Tratado de Lisboa
recoñece a posibilidade dos Esta-
dos de abandonar a UE, que terá
personalidade xurídica única.
Ademais de conferirlle un maior
papel aos parlamentos nacionais,
o novo tratado aumenta o poder

de co-decisión e co-lexislación do
Parlamento Europeo. Aínda que a
Carta Europea de Dereitos Fun-
damentais non o recolle, inclúese
unha mención para sinalar o seu
carácter vinculante. Tanto o Rei-
no Unido como Polonia obteñen
importantes restricións e aclara-
cións na aplicación da Carta. 

Para que todas as medidas poi-
dan ser aplicadas é necesario que
todos os Estados membros da UE
ratifiquen o Tratado. Aprimeira das
trabas pode xurdir no Reino Unido,
xa que é posíbel que se fixe unha
convocatoria de referendo. Malia
que o primeiro ministro británico,
Gordon Brown asegura que non se
celebrará a consulta, a presión da
oposición é cada vez maior e mes-
mo no propio partido de Brown es-
tase a esixir o referendo.♦

A ‘Solución
coreana’
de Bush
GUSTAVO LUCA

Aprimeira razón fora
acabar co tirano. Con-
taran que os

comandos enviados por
Sadam Husein romperan un
hospital materno-infantil e
deixaran os cativos das incu-
badoras polo chan. Só era
agit-prop de telexornal. Todo
inventado.

A segunda, o arsenal.
Que o Iraq agachaba armas
para acabar coa cultura
cristiá do supermercado e
dos atascos nas estradas. Non
había armas para tanto.

A terceira, collida en
marcha, era que os iraquís
prepararan o atentado do 11
de setembro de 2001 contra
Manhattan para os sauditas
executalo. Era falso.
Aparecía na declaración dun
saudita abrasado a descargas
eléctricas por funcionarios
norteamericanos.

A cuarta, que o Iraq era
un país en feroz guerra inter-
na entre os restos do Baaz, o
partido árabe-socialista de
Saddam, as dúas confesións
islámicas con culto
consolidado (as mesquitas
rebentadas polos servicios
secretos dos demócratas) e
os curdos ao norte. Había
que protexelos deles
mesmos. Un modélico mani-
festo asinado polos 22 parti-
dos que forman a Resistencia
Iraquí, entregado de a pouco
ás axencias do Imperio e
apenas difundido, recorda
que  o obxectivo da agresión
norteamericana era
balcanizar o país á medida
dos intereses das petroleiras.
“Pero ese obxectivo hai tem-
po que fracasou”. 

En plena campaña pola
Casa Branca, o goberno de
Bush lanza a quinta proposi-
ción sobre a ocupación mili-
tar do Iraq: a conversión do
país nun Protectorado Norte-
americano, asegurado dende
cinco grandes campamentos
permanentes e que dure o
que se tarda en rapar o petró-
leo. É o que Bush chama
“solución coreana” en
referencia aos 10 mil
marines que manteñen o mu-
ro de partición da península
de Corea no paralelo 42. 

Coido que estes últimos
modelos de colonización xa
foran ensaiados con lacerante
fracaso na Guerra do
Vietnam: o Sur corrompido
colaboraría coa policía impe-
rial contra o Norte comunis-
ta; non podemos abandonar á
súa sorte un país tan
consumido polo fanatismo
etc. As mesmas mentiras do
xeneral Westmoreland en
Saigón, que ninguén cría, re-
petidas nesta hora polos tate-
xos de uniforme no Iraq. 

Como se defende un mapa
de oleodutos dende un recinto
amurallado? O mestre Sun
Tzu di que non pode ser.♦

Aínda que a ten en Bos Aires

A Xunta non conta
con delegación oficial en Bruxelas

Segundo o texto do Tratado de Lisboa

A iniciativa popular europea
precisará de un millón de sinaturas

Pormenor do Parlamento europeo.

M. OBELLEIRO
O Goberno galego, que dende outubro posúe unha delegación oficial
en Bos Aires, está representado en Bruxelas coa Fundación Galicia
Europa, unha entidade sen ánimo de lucro na que  participan varios
grupos financeiros e a propia Xunta. Non obstante, o BNG denuncia
que non existe ningunha delegación exterior oficial en Bruxelas,
“que é un punto neurálxico”, para defender os intereses de Galiza.
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O Partido Nacionalista Escocés (SNP)
acaba de celebrar en Aviemore o seu con-
greso anual, o primeiro como partido go-
bernante. Chegara a esa posición, impen-
sábel por tantos anos, nas eleccións de
maio deste ano. A minoría era precaria: 47
diputados dun total de 129, e só un máis
que os do Partido Laborista. Con todo,
Alex Salmond decidiu gobernar en mino-
ría. Estaba claro que a principal dificulta-
de para formar unha
coalición era o inde-
pendentismo do SNP,
que levaba no seu pro-
grama unha promesa
de plebiscito coa op-
ción de independencia
total antes do fin do
seu mandato.

Alex Salmond ten
sona de arriscado, de
xogador no bon senso
da palabra, e botou pa-
ra diante en maio.
Neste congreso de
Aviemore, esperaban
algúns que fose máis
moderado nas súas
afirmacións. Ao revés, insistiu nos avances
obtidos en materia de servizos e desafiou
os políticos de Westminster e os ingleses en
xeral a que seguisen o seu exemplo en vez
de queixarse. Se os servicios sociais non
melloran en Inglaterra, dixo, máis lles valía
aos ingleses seguir a política progresista do

goberno e o parlamento de Escocia. E para
coroar a súa prédica, repetiu a promesa de
plebiscito para antes das próximas elec-
cións, que tocan en 2011.

É certo que a distancia en cuestións de
educación e saúde, por exemplo, entre Es-
cocia e Inglaterra vai a máis. E, en xeral,
nos eidos cedidos ao Parlamento de Holy-
rood. A abolición das taxas académicas, o
coidado gatuito das persoas de máis ida-

de, os medicamentos
case gratuitos, e cada
vez máis perto da gra-
tuidade total, todo iso
é moi visíbel e irrita
moitos ingleses, que
xulgan que están fi-
nanciando boa parte
deses beneficios. É
verdade que un dos
puntos fracos da auto-
nomía é a forte doa-
zón de fondos públi-
cos británicos ao exe-
cutivo escocés. A con-
tía dese desembolso é
fixada pola famosa
Fórmula Barnett. Fa-

mosa polo complicada, pero que no rema-
te lle asegura a Escocia unha boa porcen-
taxe do orzamento do Reino Unido.

Salmond non se deixa prender pola
posibel perda dos fondos Barnett, e o
seu audaz argumento é que coa inde-
pendencia o petróleo escocés compen-

saría e máis que compensaría esa perda.
Das tres autonomías británicas, a es-

cocesa é a que está resultando máis traba-
llosa para o goberno do escocés que mo-
ra no número 10 de Downing Street, Gor-
don Brown. O próximo pesadelo vai ser a
insistencia cada vez maior en que se re-
solva a famosa cuestión que chaman de
West Lothian: o paradoxo de que os de-
putados que representan circunscricións
escocesas no parlamento do Reino Unido
poidan votar sobre asuntos que lles afec-
tan exclusivamente aos ingleses, pero que
estes non teñan voz nin voto nos que son
da competencia do parlamento de Edim-
burgo. Por dar un exemplo, a lexislación
de tempos de Tony Blair sobre hospitais e
taxas académicas foi aprobada grazas a
votos de diputados escoceses, que podían
permitirse o luxo de apoiar o goberno sen

que repercutise para nada nos seus repre-
sentados, que seguían desfrutando da le-
xislación escocesa, máis avanzada.

Dálle para alarmar a Brown a noticia
de que os tories, na súa fervente procura
de programa, están pensando en incluír
no seu manifesto a promesa de que en
asuntos que lle afecten só a Inglaterra
non voten nada máis que os diputados
que representan circunscricións de Ingla-
terra, que formarían un Gran Comité
dentro do parlamento de Westminster.
Responden os laboristas que ese sería o
primeiro paso para a criación dun parla-
mento inglés, nun camiño de desmem-
bración do Reino Unido. E, sen os dipu-
tados laboristas de Escocia en Westmins-
ter esfarelaríase a maioría laborista.

Veñen tempos interesantes nas auto-
nomías. E non só na escocesa.♦

Seis meses de goberno
en minoría do SNP

FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA

Aquí fóra

O guión das eleccións arxentinas estaba
escrito hai tempo: A gañadora sería Cristi-
na Fernández. Mais o guión da futura in-
quilina da Casa Rosada, a partir do día 10
de decembro, nin está escrito nin o guio-
nista vai ser Néstor Kirchner.

A presidenta deberá estudar o complexo
escenario herdado. Un panorama no que ten
que interactuar coa in-
flación, a distribución
inequitativa da rique-
za, o déficit enerxéti-
co, a actualización tari-
faria pendente, a re-
composición das rela-
cións cos organismos
financeiros, a necesi-
dade de perforar elec-
toralmente a impene-
trabilidade nas clases
medias urbanas, frear
os excesos de gasto
público, a reconstru-
ción do consenso insti-
tucional dilapidado
polo seu consorte... 

Nestór Carlos Kirchner, quen se desli-
zou accidentalmente até a presidencia,
aproveitando a fractura interna na familia
peronista, tivo habilidades das que Fer-
nández carece. Consciente das resistencias

ao seu liderado do 66 por cento do xusti-
cialismo, soubo construír alianzas exter-
nas chuchando votos e escanos en colme-
as alleas para ser independente dos “pun-
teiros” do partido. Ao dualismo arrincou-
lles líderes sindicais. Aos radicais e socia-
listas extirpoulles, en vida, importantes ca-
dros (alcaldes, deputados, gobernado-

res…). Todos eles
beben hoxe das fontes
do poder que emana
da Casa Rosada, ou
ven inxectados de re-
cursos orzamentarios
as administracións lo-
cais que presiden.

Cristina Fernán-
dez ten outra pasta,
menos versátil. Non
está cómoda nos su-
midoiros do poder.
Non é proclive a re-
fuxirse para mergu-
llarse persoalmente
na lama dos baixos
fondos. A despeitear-

se na loita do corpo a corpo. Aínda que
comparte o mesmo desexo luxurioso po-
lo poder, como todo peronista que se pre-
cie. Pola contra, ten un manancial de for-
za inesgotábel, a firmeza rochosa dunha

soberbia non agachada, a determinación
política que pode enfrontar de cara espi-
ñentos temas sobre os que Kirchner pa-
saba ás agachadas.

Non é usual que un político que sacou
o país dos abismos até facelo medrar en
perto dun 40 por cento nos últimos catro
anos, decida abandonar o poder. Deixar o
mando cando a crise de crecemento dei-
xou importantes fracturas sen reparar.

A principal, o crecemento inequitati-
vo. O proceso de cambio arxentino dife-
rénciase radicalmente do brasileiro e do
venezuelano na persistencia da desigual-
dade e da fenda económica entre clases
sociais, mesmo no período de Néstor
Kirchner.

Se no 1974 o 10 por cento dos arxen-
tinos  dispuñan do 21 por cento da rique-
za do país, en tanto que o 40 por cento da

poboación máis pobre administraba o 23
por cento. Hoxe a relación é 35 por cento
e 12 por cento, respectivamente.

A vitoria esmagadora do 45 por cento
non debe cegar a Cristina Fernández. Im-
pedirlle ver que o 70 por cento das clase
medias urbanas lle deron as costas ao
kirchnerismo por segunda vez en catro
meses. Un electorado informado, que non
está preso das redes asistenciais e cliente-
lares, crítico coa corrupción encistada, hi-
persensíbel á inseguridade cidadá, aborre-
cido do poder personalista e caprichoso.
Mesmo dun sector que devece polo gla-
mour da época menemista que imantaba a
dereita neoliberal. 

Tamén Cristina Fernández deberá fa-
cer deberes atrasados pero inaprazábeis.
Un país cun espírito crítico tan desenvol-
vido non vai perdoar desabastementos
enerxéticos como os acontecidos no in-
verno pasado. As empresas estranxeiras
que subministran servizos básicos están
ansiosas por actualizar as tarifas conxela-
das, a risco de disparar unha inflación xa
desbocada.

Recuperar as relacións cos organismos
financeiros mundiais e atraer grandes in-
vestimentos internacionais require do pre-
vio acordo na negociación da débeda ex-
terna co Club de París.

Cristina Fernández, a diferenza de
Néstor Kirchner, ten o aval dunha lexiti-
midade electoral, da que Carlos Menem
privou o seu consorte, fuxindo da segunda
rolda. Dispón dunha maioría parlamenta-
ria da que Kirchner careceu inicialmente. 

Para que as palabras de Fernández na
noite electoral “O cambio vén de come-
zar”, sexan proféticas, Arxentina deberá
asistir, nesta lexislatura, á experiencia iné-
dita de medrar en riqueza e minguar en
desigualdades.♦

Crónicas do mundo

Cristina sen K de Kirchner
LAUDELINO PELLITERO

A vitoria esmagadora
do 45% non debe cegar
a Cristina Fernández.

Impedirlle ver que o 70%
das clases medias urbanas

lle deron as costas
ao kirchnerismo
por segunda vez
en catro meses”

‘Os tories están
pensando en incluír a
promesa de que en

asuntos que lle afecten só
a Inglaterra non voten

nada máis que os
diputados que representan
circunscricións inglesas”

Parlamento escocés.

Cristina Fernández.
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CÉSAR LORENZO GIL
Por primeira vez en décadas, o
mundial de fútbol organizarano
consecutivamente dous países do
sur, de dous continentes subde-
senvolvidos. A escolla do Brasil
como sede da Copa 2014 é a
grande oportunidade que a socie-
dade daquel país estaba espe-
rando para pular en todos os
ámbitos dun xeito decidido.

Os argumentos preferidos po-
la Fifa para explicar a escolla
do Brasil como sede do mun-
dial xiraron ao redor da forte
preeminencia do fútbol dese país
en todo o mundo. Joseph Blatter,
o presidente do ente, lembrou a
influencia brasileira no fútbol
dos cinco continentes e resumiu
a autoridade verdeamerela cun
dato: “Non hai equipo de fútbol
profesional en todo o mundo que
non teña ou tivera nos últimos
cinco anos un brasileiro no seu
plantel”. É certo. Hai brasileiros
xogando en Australia, en Bulga-
ria, en Indonesia, no Canadá e na
India. A selección canarinha ga-
ñou cinco copas do mundo e as
súas estrelas son as máis famo-
sas entre afeccionados de todo o
planeta. Ademais, ex xogadores
como Pelé e Zico, e técnicos co-
mo Luís Felipe Scolari protago-
nizan sonadas campañas publici-
tarias e percorren o mundo entei-
ro dando conferencias.

Esta fortaleza irradiará a cita
e os organizadores saben que
está garantida a atención tanto
dos seareiros locais como de
cantos sigan o fútbol en cada re-
cuncho do mundo. Ademais, o
Brasil é un país turístico, cunha

avanzada infraestrutura hosta-
leira e un estreito contacto tanto
con europeos como con asiáti-
cos e norteamericanos.

Mais todos estes argumen-
tos, sen deixaren de ser verda-
de, son secundarios. A Fifa fi-
xouse sobre todo no desenvol-
vemento económico-financeiro
do Brasil e nas súas posibilida-
des de investimento.

É unha vella cantiga. O de-
porte internacional fixa as sedes
das súas grandes citas en países
onde non todo está feito, en Es-
tados que queren e poden apro-
veitar o acontecemento para da-
ren un salto adiante no plano so-
cial e económico.

Esta circunstancia gosta moi-
to tamén no propio Brasil. O Go-
berno Lula quere aproveitar o
mundial do 2014 para concretar
no práctico o optimismo que se
vive no político e no macroeco-
nómico. O investimento será xi-
gantesco. Construiranse novos
estadios, renovaranse campos
míticos, como o de Maracaná, no
Rio de Janeiro e acompañaranse
as obras de infraestrutura depor-
tiva con gastos en autoestradas,
aeroportos, camiños de ferro e
reformas urbanísticas nas mega-
lópoles, de norte a sur.

Nos últimos anos, o presi-
dente Lula conseguiu aumentar
a riqueza do país a base dunha

política que primou o aumento
da produtividade e favoreceu o
aumento de fondos públicos e
de beneficios das empresas pri-
vadas. Mais a mellora xeral non
se percibe polo momento entre a
cidadanía.

O herdo de Lula quere ser a
diminución da pobreza e a mar-
xinalidade. O presidente que re-
colla o bastón de mando cando
remate o mandato do trabalhista
terá unha boa oportunidade de
crear emprego,e polo tanto, no-
vas oportunidades. As obras pú-
blicas necesarias nas novas cons-
trucións potenciarán o desenvol-
vemento das áreas desfavoreci-
das, especialmente a favela.♦
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O Brasil quere aproveitar a copa de fútbol do 2014 para dar ‘un gran salto adiante’

Mundial de desenvolvemento

Josep Blatter, presidente da FIFA, anuncia que foi escollida a candidatura do Brasil. Á dereita, o presidente brasileiro, Inácio Lula, co
trofeo da Copa do mundo.

Revancha
para o
Maracanazo?

No Brasil os mundiais teñen unha
importancia crucial. Presumir de
penta (os cinco títulos mundiais)
case sempre sae na terceira frase
que un brasileiro pronuncia cando
presenta o seu país. Os partidos da
Copa séguense con paixón de tal
xeito que se paran as fábricas, se
descolgan os teléfonos e se lles dá
folga aos nenos nas escolas.

Esa paixón, curiosamente, tivo
unha orixe tráxica, traumática para
todas as xeracións que viviron o
único mundial organizado no país
sudamericano en 1950. Naquela
altura, o Brasil deseñou un cam-
pionato á súa medida, pensado pa-
ra gañar, e no entanto perdeu.

O mundial do 1950 organi-
zouse nun momento de moitos
cambios naquel Brasil. O país vi-
vía nunha época de transición, ini-
ciada catro anos antes cando o
presidente Getúlio Vargas foi de-
posto por un golpe militar que
convocou eleccións, uns comicios
que gañou Eurico Dutra, antigo
ministro da Guerra de Vargas.

Dutra converteuse decontado
nun aliado preferente para os EE
UU. Iniciou a persecución de co-
munistas (ilegalizou o PcdoB no
1947) e aproveitouse de certo fi-
nanciamento norteamericano pa-
ra modernizar o país co apoio
das elites dirixentes. A Copa do
Mundo tomouna Dutra como un-
ha oportunidade de mostrarlle o
Brasil ao mundo e foi por iso que
mandou construír o máis grande
campo nunca imaxinado, Mara-
canã, con capacidade pensada
para 200.000 espectadores. 

Semanas antes de que comeza-
se o mundial comezou as emisións
a primeira canle de televisión do
país, Tele Tupi, un adianto tecnoló-
xico considerado punteiro en todo
o mundo. Emigrantes da Europa
empobrecida pola guerra chega-
ban ao potente Brasil, empregá-
banse nas industrias de São Paulo,
adicábanse ao comercio no Rio, en
Salvador ou Porto Alegre. O país
era unha máquina a pleno pulmón
e o fútbol o mellor símbolo dun
país onde todo era aínda moi novo.

Cando chegou a final da copa
contra o Uruguai, os brasileiros es-
taban tan convencidos da vitoria
que se di que até os xornalista foron
para o estadio deixando as páxinas
escritas: “O Brasil, campeão”. Era
inimaxinábel a derrota. No estadio
había 173.000 espectadores (aínda
hai quen di que a cifra foi superada
amplamente ao non se contabiliza-
ren os ingresos non pagos), unha ci-
fra impresionante se temos en con-
ta que hoxendía no campo só caben
92.000 persoas. Os uruguaios aba-
faban ante a presión ambiental pero
lograron vencer e derramar a auto-
estima brasileira.

Meses despois, Getúlio Var-
gas, o vello Getúlio tan deostado e
admirado, volvía ao poder. Din no
Brasil que os dous momentos nos
que o país perdeu a inocencia fo-
ron durante o maracanazo e logo
do suicidio de Vargas no 1954.♦



O Museo do Mar
de Vigo abrirá
en decembro
O Museo do Mar volverá abrir as súas por-
tas a partir do 21 decembro cunha exposi-
ción que exhibe por vez primeira os seus
fondos. A mostra propón a través das 400
pezas que a compoñen un percorrido pola
relación que historicamente mantivo Galiza
co mar. Entre as pezas inclúense maquetas
de barcos, reproducións de parques de ostras
creados nas rías a finais do século XIX, in-
fografías, textos, vídeos así como material
sonoro. O museo contará ademais cun acua-
rio de 130 millóns de litros que reproduce os
tres principais ecosistemas das rías galegas.♦

Marica Campo,
chairega de honra 
A escritora Marica Campo será homenaxea-
da en Guitiriz o 10 de novembro nun acto
organizado pola Fundación Manuel María
no que se lle outorgará o título de Chairega
de honra. Durante a homenaxe representara-
se a obra A casilla, escrita pola propia Mari-
ca Campo, a cargo do grupo de teatro do IES
Poeta Díaz Castro de Guitiriz. Durante o
transcurso da xornada celebrarase ademais
unha mesa redonda na que participarán Pilar
García Negro, Manuel López Foxo, Bernar-
do Penabade Rei na que se abordarán aspec-
tos da traxectoria literaria da escritora.♦

Patrimonio inmaterial
en Pontevedra
Do 7 ao 11 de novembro Pontevedra acolle a
Mostra de Patrimonio Cultural Inmaterial
Galego-Portugués, posta en marcha polo pro-
xecto Ronsel en colaboración coa asociación
Ponte... nas ondas! e a Asociación de Gaitei-
ros Galegos coa que perseguen reflectir a di-
versidade deste patrimonio. A programación
das xornadas, que xirará ao redor das músicas
e os bailes, os oficios, as festas e os ritos, as
expresións orais e a relación co medio natu-
ral, inclúe exposicións, debates, producións
audiovisuais e degustacións gastronómicas.♦
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A ilustración en Galiza vai a dú-
as velocidades. A súa cara máis
amábel constata que cada vez é
maior a calidade e cualificación
dos nosos profesionais e maior o
recoñecemento que lles chega
dende o exterior e que con fre-
cuencia se traduce en premios.
Pero existe unha segunda reali-
dade, a da inexistencia de con-
tratos, incumprimento dos derei-
tos de autor e o estancamento
das tarifas como vén de denun-
ciar o gremio no marco do IV
Encontro Galego de Ilustración,
celebrado os pasados 26 e 27 de
outubro en Compostela. 

Por cuarto ano consecutivo,
ilustradores de toda a xeografía
galega reuníronse na que xa se
consolida como data de referencia
do sector, para avaliar o estado da
profesión e para abordar os dife-
rentes aspectos técnicos e proble-
máticos xurdidos ao redor dela. O
eixo central do encontro estivo
marcado pola presentación das
conclusións do Estudo sobre a
participación económica da Ilus-
tración Gráfica, elaborado por
FADIP e cofinanciado polo Mi-
nisterio de Cultura e a fundación
Arte e Dereito. Del despréndese
que os prezos están conxelados
dende hai anos, chegando nalgúns

sectores mesmo a rebaixarse e que
tan só un 40% de quen se adica
profesionalmente á ilustración po-
de vivir dela, todos eles datos alar-
mantes dunha situación que, se-
gundo o colectivo, empeora can-
do o ámbito se limita a Galiza.
Aquí o 25% dos ilustradores tra-
balla “sen papeis”, é dicir, sen
contrato en calquera das formas
contempladas legalmente. A por-
centaxe galega sitúase así por riba
da media estatal que ronda o 20%. 

Segundo comentou no seu
relatorio en Compostela Mario-
na Sardá, asesora xurídica da
FADIP, a pesar de que a federa-
ción de ilustradores consensuou
en 1999 coa Federación de Gre-
mios de Editores un contrato de
edición, nin el nin as súas cláu-
sulas se teñen en conta na maio-
ría dos casos nos que se estabe-
lece unha relación laboral entre
a editorial e o ilustrador. Sardá
asegurou que a empresa se ex-
tralimita no seu obxecto, agluti-
nando as máis da veces non só
os dereitos necesarios para a
edición dunha obra concreta, se-
nón todos, incluído o de trans-
formación, que posibilita a reali-
zación de produtos de merchan-
dising, por exemplo, sen o con-
sentimento explícito do autor.

O estudo, que foi coordina-
do pola economista e xerente de
FADIP Carme Castro, revela
ademais que “non é acorde o
valor económico retribuído da
ilustración co servizo e os bene-
ficios que xera a industria, xa
sexan estes monetarios ou de re-
percusión e prestixio social”.
Tan só o 20% dos ilustradores
estatais conseguen manterse en
boas condicións na súa activida-
de mentres que preto da metade
dos profesionais subsisten cun
salario mensual de 500 euros.

Dereitos de autor,
escollo a resolver

O recoñecemento dos dereitos
de autoría segue sendo o gran es-
collo a resolver, como se eviden-
ciou no encontro. Para o presi-
dente da AGPI, Manel Cráneo,
boa parte da situación actual vén

dada polo nulo respecto que se
está a facer da lei de dereitos de
autoría. Recoñece que a saúde de
tales dereitos é tamén unha cues-
tión de dereitos humanos, polo
que propón crear un observato-
rio estatal para frear este retroce-
so. Para Cráneo, o autor non
vende as súas imaxes senón que
cede os seus dereitos de reprodu-
ción, de uso e de comunicación
pública. Nesta mesma liña pro-
nunciouse outro dos convidados
das xornadas, Miguel Teso, o
presidente da FAIP. Teso ve ta-
mén na creación do observatorio
así como na regociación do con-
trato marco entre todos os impli-
cados na ilustración profesional,
dúas vías para paliar a precarie-
dade do sector.

Nova campaña

O encontro celebrado en Com-

postela iniciou unha campaña
de actividades coa que a Fede-
ración de Asociacións de Ilus-
tradores Profesionais persegue
dar a coñecer a situación eco-
nómica que atravesa o sector
profesional e que integra preto
de 1500 profesionais en todo o
Estado español. Dentro do pro-
grama posto en marcha celebra-
ranse até o 10 de decembro xor-
nadas divulgativas en cidades
como Barcelona, Madrid, Bil-
bao e Valencia nas que se pre-
tende dar a coñecer os datos
máis significativos do estudio
realizado recentemente. 

O IV Encontro Galego da
Ilustración clausurouse coa ho-
menaxe que AGPI rendeu a Siro
López pola súa carreira e pola súa
“integridade” á hora de desenro-
lar o seu traballo de caricaturista
de prensa ao longo de máis de
trinta anos de profesión.♦
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De todos é sabido que nos atopamos en
pleno período de recuperación da memo-
ria histórica. A comezos do presente ano
materializouse a devolución a Catalunya
do arquivo que gardara no exilio o músi-
co Pau Casals (1876-1973), depositado
en Nova York e recuperado despois do
seu pasamento en Puerto Rico. Alí che-
gou fuxindo da barbarie fascista españo-
la, que tampouco respectou os grandes
talentos musicais, coma o noso paisano
Jesús Bal y Gay, que atopou destino en
México. Entre a manchea de documentos
rescatados de Casals, atópanse testemu-
ñas da correspondencia que o catalán
universal estableceu con sinalados cole-
gas e políticos. Ademais, tamén perma-
necen abondosos documentos, que deta-
llan as axudas económicas que o compo-
sitor e violoncellista ofreceu a outros re-
fuxiados cataláns e españois. 

Cando ese sentimento tan etéreo que
é a sensibilidade vai máis alá das notas

sonoras, xorden iniciativas de índole so-
cial como a comentada. Para os melóma-
nos a música é, ante todo, un arte senso-
rial. Así o relataron escritores como
Franz Kafka, que salientaba no seu per-
sonaxe Gregorio Samsa unha reacción
visceral cando escoitaba tocar o violín á
súa irmá: “Será unha fera, que a música
tanto o engaiolaba?”, preguntábase o au-
tor checo d’A metamorfose . Para o Ma-
nuel Forcadela literato, “a música é sim-
plemente un custodio do sentimento”
(Paisaxe con muller e barco). 

Pero alén do irracional, entre as pala-
bras que xera o feito musical, ademais da
súa faciana vocal, cantidade de informa-
dores e estudosos tentan acotío teorizar
sobre o feitizo que acocha tan engaiolan-
te mensaxe sonora. O musicólogo Xoán
Manuel Carreira resume distintas avalia-
cións, comezando pola súa propia: “ (…)
trátase dun obxecto de estudo científico,
mentres que para un profesor a música é

fundamentalmente unha desculpa para a
educación do alumno, e para o público un
momento de felicidade” (ANT nº. 562-
25/3/1993). A harmonía, concepto de seu
inherente a toda composición que se pre-
ce, é definida polo etnomusicólogo Fran-
cisco Peña Villar como “a simultaneida-
de dos sons” (O engado da música). Se-
gundo o director de orquestra Ernest An-
sermet “a música, máis que unha adquisi-
ción é un esforzo, mesmo o anovamento
dun mesmo”. Algo así como unha muta-
ción permanente, e nese proceso cam-
biante, o primeiro impacto sensitivo vai
cedendo cara un afondamento no aspecto
técnico da composición e interpretación,
pois ademais de sentimento, tamén cóm-
pre facer uso da racionalidade, non en
van son asumidos desde hai ben tempo os
vínculos establecidos entre música-arqui-
tectura-filosofía-matemáticas. No que to-
dos parecen concordar é na definición da
máis universal das linguaxes, ben que a

miúdo cada territorio amose, na obra dos
seus creadores, o seu pouso máis ou me-
nos étnico, como proba o discutido termo
do nacionalismo musical, asumido igual-
mente na historia da música galega.

Pero na Galiza –e non só–, a teima
de salientados creadores non se ve co-
rrespondida co atinado espallamento do
seu catálogo de obras. Ú-las gravacións
que divulguen as composicións dos
Marcial del Adalid, Andrés Gaos, Reve-
riano Soutullo, Xoán Viaño, Roxelio
Groba…? Fagamos da próxima festivi-
dade de Sta. Icía –22 de novembro–, pa-
troa dos músicos, unha data reivindicati-
va, pois estes creadores conforman no
seu conxunto a banda sonora deste terri-
torio, aínda que nós, os seus habitantes,
dificilmente podamos personalizar a súa
creatividade. Menos mal que aínda lle
quedan a este legado outros destinos, os
universais da música, pois os pentagra-
mas tamén poden emigrar.♦

Partituras na procura de público
XOÁN MANUEL ESTÉVEZ

O 25% dos ilustradores están sen contrato
O incumprimento dos dereitos de autor é outra
das principais denuncias do IV Encontro Galego da Ilustración

M.B.
O 25% dos ilustradores galegos realizan o seu traballo sen un con-
trato que os avale. Así o denunciaron os profesionais do gremio no
marco do IV Encontro de Ilustración organizado pola AGPI (Aso-
ciación Galega de Profesionais da Ilustración) que reuniu a crea-
dores de todo o Estado para analizar a saúde da que goza o sector
os pasados 26 e 27 de outubro. Os ilustradores denunciaron ade-
mais o incumprimento dos dereitos de autor que se está a produ-
cir por parte das empresas contratantes así como o estancamento
das tarifas. Para resolver a precaria situación na que se atopa o co-
lectivo, o presidente de FADIP (Federación de Asociacións de Ilus-
tradores Profesionais), Miguel Teso, así como o presidente da AG-
PI, Manel Cráneo, propuxeron a creación dun observatorio esta-
tal de dereitos de autor e a renegociación do contrato marco.
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M.O.
“É fábula e á vez misterio.
Dentro de cada pobo, en virtu-
de dun común sentir, chega a se
converter en invisíbel e sólida
raíz que nin as máis avanzadas
técnicas globalizadoras son ca-
paces de arrincar”. Son as
verbas coas que a Asociación
de Escritores en Lingua Ga-
lega explica o senso do imaxi-
nario, un universo específico
de cada pobo. Galiza, Euska-
di e Catalunya desentrañan
cadanseu imaxinario do 1 ao
4 de novembro no Galeusca.

Con arelas de construír un espa-
zo de visibilidade pública e co
compromiso colectivo a prol da
diversidade cultural no Estado
español, representantes da litera-
tura galega, vasca e catalá están
a celebrar as xornadas Galeusca
ao peche desta edición. Ao longo
dos vinte e catro anos de historia,
escritores das tres linguas tenta-
ron acadar un estatus de norma-
lidade da literatura galega, vasca
e catalá no eido social e no eco-
nómico. A AELG sinala como
principais intencións “establecer
relacións de intercambio entre os
autores das tres culturas, com-
partir perspectivas sobre o fenó-
meno literario e crear un espazo
de diálogo ao redor da problemá-
tica común dos escritores”.

O encontro, que cada ano se
celebra nunha das tres comuni-
dades, estase a celebrar en Lugo

e Mondoñedo. Ademais de per-
mitiren contrastar as visións so-
bre a literatura, as xornadas po-
sibilitan establecer puntos de
contacto entre diferentes moda-
lidades artísticas. Segundo a
AELG, o Galeusca aborda ta-
mén proxectos de futuro como
“avanzar nos retos que implican
unha relación entre asociacións
constante, que permita consoli-
dar proxectos colectivos de edi-
ción, tradución e publicación de
autores das tres literaturas”.

O erario simbólico
da literatura

O tema elixido para debater no

2007 foi o imaxinario na litera-
tura, algo que segundo afirma a
AELG “nunca foi real, pero
sempre será a nosa verdade”.
Os que asisten ás xornadas po-
derán compartir contos e len-
das que chegaron até nós gra-
zas á transmisión oral e que ho-
xendía forman parte da identi-
dade colectiva de cada pobo.

Durante a primeira xornada,
os participantes reúnense para
preparar as sesións de traballo
dos seguintes días. O venres, 2
de novembro, ábrese a xornada
coa conferencia “As fontes do
imaxinario nas literaturas éus-
cara, catalá e galega”, a cargo
de Iratxe Retolaza, Alfons Llo-

renç e Xosé Miranda. Logo de
finalizar o roteiro polas rúas de
Lugo e do xantar, Caterina Val-
riu, Joxemiel Bidador e Darío
Xohán Cabana tratan “Os clási-
cos do imaxinario na literatura
de Catalunya, Euskadi e Gali-
za”. A xornada do venres rema-
ta coa actuación da Nova Gale-
ga de Danza e cunha cea.

Os asistentes ao XXIV en-
contro Galeusca parten cara a
Mondoñedo na mañá do sába-
do para continuar debatendo
sobre o erario de cada pobo no
foro “O imaxinario na literatu-
ra actual de Euskadi, Cataluña
e Galiza”, con Xabier Gantza-
rain, Francesc Serés e Chus
Nogueira. Logo do xantar, Me-
dos Romero, Marica Campo,
X. Henrique Ribadulla, Mont-
serrat Rodés, Ramom Guillem,
Jaume Miró, Aritz Gorrotxate-
gui, Juan Ramón Makuso e
Oier Guillan comparten a lec-
tura de textos nos tres idiomas.
Ao rematar de ler as composi-
cións literarias, os participan-
tes regresan a Lugo para asisti-
ren á actuación de Mofa e Be-
fa. A xornada do sábado pé-
chase coa cea e co acto de ho-
menaxe a Basilio Losada e Xo-
sé Estévez. 

Escritores vascos, galegos e
cataláns intercambian as súas
conclusións sobre as xornadas
precedentes na mañá do do-
mingo, día no que remata esta
última edición do Galeusca.♦

O imaxinario na literatura
tema do Galeusca
Lugo e Mondoñedo sedes da XXIV edición

Arde
California
RAMIRO FONTE

California é unha palabra
capital da miña
infancia. Na primeira

ou segunda década do século
XX alí se dirixiron unha serie
de persoas pertencentes a
unha familia honrada de mari-
ñeiros do popular de
Pontedeume. Sen saber que eu
existo, naquelas afastadas
terras proseguen o enigmático
ciclo das xeracións baixo as
impías estrelas, os bisnetos, os
tataranetos… do meu bisavó.
A California dediqueille unha
serie de páxinas literarias que
merecerán a gloria do piadoso
esquecemento. Coma esta
mesma columniña. Por se fose
pouco, sospeito que o destino
non me reserva unha cita na
baía de Monterey, no Océano
Pacífico. Procurando sombras
de sombras. Mais quen sabe. 

Nun poema enumerativo
de cento e moitos versos, que
non me atrevín aínda a dar ás
estampas, volvín utilizar a en-
feitizante palabra de
California. Na miña arriscada
salmodia relacionaba o
topónimo que menciona unha
das zonas máis ricas da terra
cunha serie de personaxes
que, dunha ou doutra maneira,
se converteron para min e pa-
ra moitos de nós en fetiches,
iconas, deuses familiares. O
cine, a literatura, as cancións
favoritas suceden en
California.

As noticias da televisión,
fatalmente, xa non asustan a
case ninguén. Na tranquilida-
de do meu apartamento da
Torre de Saldanha, rodeado
polo espectro do hotel que
acolleu o ricachón
Gulbenkian, unha maternida-
de, o tellado da casa do
pintor Malhoa, sigo as
noticias do mundo. Dos
canais globais –CNN, BBC,
Al Jazeera– obteño unhas
leccións debalde que
melloran o meu pobre ouvido
para o inglés, e os infinitos
documentos benjaminianos
da barbarie da miña época. E
nisto, entre traxedias previsí-
beis, as lapas infernais labran
nos bosques da costa califor-
niana e devoran paradisíacos
barrios residenciais,
topónimos de prestixio, estu-
dios de filmaxe. As mansións
que gardan tesouros transfór-
manse en cascallos. E as pis-
cinas –ese locus amoenus da
auténtica arte
contemporánea– convértense
en pucharcas mortas. Unha
cifra fabulosa recollen as
pantallas co correr dos días:
un millón de desprazados.
Números de África, de Asia,
quen sabe. E eu sen
decatarme que os discos que
escoito estes días veñen coma
anel ó dedo, e soan coma un-
ha sarcástica música de
réquiem por California. Si, os
que aínda nos aventuramos
en Frank Zappa sabemos que
todo o sólido pode esvaecerse
no…♦

Xosé Miranda.                                                                              XA N  C ARBALLA



Título: Aquel lugar.
Autora: Antía Nara.
Editorial: Xerais.

Oriente. Ese misterio. Velaí un
tema polo cal a narrativa galega
dos últimos meses sente predi-
lección. Por
exemplo, lem-
bran vostedes a
Dragona de
Xavier Quei-
po? Ademais,
hai aínda pou-
cas semanas
comentamos O
canto do mue-
cín (Lois Dié-
guez). Tamén
neste ano que
corre vén de
ser reeditada
Adeus India,
adeus (Xosé
Manuel Villa-
nueva) e agora
dispoñémonos
a traer a estas
páxinas Aquel lugar, novela na
que Antía Nara revisita o Orien-
te, concretamente Pakistán. Para
quen sinta especial apego pola
temática relativa ao oriente, ve-
laquí catro títulos que (sempre e
só referíndonos á narrativa) o
compracerán. Para quen aínda
non experimentara esta atrac-
ción, catro oportunidades de sen-
tir o seu fascinio.

De todas elas, a de extensión
máis levadeira (186 páxinas) é
este Aquel lugar, que constitúe a
estrea narrativa dunha nova auto-
ra, Antía Nara (pseudónimo de
Antía Mato Bouzas, 1974), e
chega da man da colección Abis-
mos. Propón un achegamento a
dúas realidades sociais xeografi-
camente distantes, a dúas cultu-
ras moi diferenciadas e que apa-
rentemente teñen pouco en co-
mún: Paquistán e Galiza. Apa-
rentemente, porque a xeografía
universal da dolor e da intransi-
xencia non entende de lindes
fronteirizos, non se cartografa en
mapas a ruindade dos corazóns.
Este achegamento e análise per-
cíbese de forma asimétrica. Tan-
to no caso da Galiza e os galegos
como de Paquistán e os paquista-
nís, a descrición constitúe unha
estratexia imprescindíbel, mais
con distinto valor en cada caso.
Mentres no relativo ao Paquistán
significa comprensión daquel
mundo, no caso da Galiza xa é
outra cousa. Precísase unha dose
adicional de ironía, de crueza, in-
clusive de subrealismo. Para po-
der entender a realidade moitas
veces hai que imaxinala coma
unha sucesión de caricaturas, es-
tratexia que proporciona, á vez, a
necesaria distancia do obxecto de
análise como para que doia me-
nos e a suficiente profundidade.
Obviamente, o resultado é o dun
discurso chamativamente asimé-
trico; ambos e dous vanse alter-
nando de xeito que o lector ta-

mén vai alternando dous climas
narrativos diferentes. Aínda que a
forza narrativa do relativo ao Pa-
quistán parece menor, máis con-
vencional (a parte relativa á Gali-
za, con ese realismo dramático,
irónico, subrealista, cru, desapai-
xonado, carnavalesco, resulta,
máis atraente e literariamente
máis rica), o exotismo actúa co-
mo efectivo contrapeso redirec-
cionante do foco de interese.

Non se trata de dúas reali-
dades que se queiran facer con-
verxer artificialmente. A narra-
dora, déixalle indicios ao lector,
a descrición da Galiza provén

parcialmente dun punto de vis-
ta oriental. Só un chisco, o  su-
ficicente como para que a men-
te do lector xere a pregunta cla-
ve: por qué. E para nivelar xa
que, irremediabelmente, o
oriente está visto desde os ollos
dunha occidental. Deste xeito, a
novela é unha contínua itine-
rancia con punto de saída (que
tamén é punto de chegada) na
Galiza e destino en Paquistán
(que tamén é punto de inicio).
Unha itinerancia que, pouco a
pouco, irá descubrindo múlti-
ples formas de violencia (vio-
lencia social, económica, reli-

xiosa, da tradición, inclusive
gratuíta) que afecta ao indiví-
duo ou á sociedade. E no medio
ela, a narradora, a interlocutora
do lector, empregando unha se-
gunda persoa narrativa que sa-
be implicar o lector na historia
que le, actualizándolla coma se
participase nela, unha segunda
persoa receptora na que non se
pode identificar sempre ao lec-
tor mais tampouco é posíbel
deixar de facelo nunca.

Deste xeito, a lectura resulta
moi atraente mesmo aínda que o
verdadeiro obxectivo narrativo
apareza tarde; aínda que o coñe-
cemento do a qué vén esta nove-
la sexa serodio,  o interese non
se perde nunca aínda que  esmo-
reza algo ás veces. Pasando por
riba, inclusive da motivación po-
la que a narradora se interesa por
Paquistán, motivación un tanto
endébel (unha borma dunha irmá
da narradora que morre aforga-
da), porque  iso é o de menos, o
importante é que se tomase esa
decisión e se fixese a itinerancia.
Unha itinerancia na cal o verda-
deiro punto de destino (xa vimos
que tanto Paquistán como Galiza
poden e débense consideran co-
mo puntos de orixe) é ela, a na-
rradora dun discurso que centra-
liza o seu obxectivo na análise e
descrición dos tipos, das perso-
naxes que poboan ambos mun-
dos, as que sofren a violencia e
tamén as que a desencadean.
Personaxes que podemos enca-
drar en tres categorías; os que
desencadean a violencia, os in-
transixentes; os que a padecen e
viven resignados; e os quea pa-
decen e se rebelan. Non hai máis
que pensar, esa é a única diagno-
se de que a humanidade é mere-
cente. Ese é o auténtico estado
da civilización que creou. O res-
to, as relixións, as culturas, non
son máis que máscaras fiscaliza-
doras e explotadoras da dolor
humana. Ampliamos agora o es-
pectro semántico daquela inicial
pregunta (por qué), deica esta-
blecela na súa completa dimen-
sión: por qué é tan difícil ser fe-
liz, por qué a procura do amor
sempre afoga na intransixencia.
Esa ruíndade dos corazóns, esa é
a auténtica miseria humana. Na
mente do lector ficarán as tráxi-
cas historias de Clara, de Talat,
de Faizah, de Eva, e toda a mise-
ria humana que as afogou.

Aínda que, como vimos, re-
sulta un tanto descompensada
en canto ás estratexias narrati-
vas; aínda que o lector tarda en
establecer cal é o obxectivo do
discurso; aínda con todo iso es-
ta primeira novela de Antía Na-
ra salienta pola forza expresi-
va, pola intensidade con que
atrae ao lector ese realismo
descarnado, brutal e de tan do-
ada certificación na realidade
de todos os días.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Nº 1.287
Do 1 de novembro ao 3 de decembro do 2007
Ano XXX

Emigrantes
a Europa
Pasado e presente do
fenómeno migratorio galego
en Europa, volume coordinado
por Julio Hernández Borge e
Domingo González Lopo,
recolle as actas do
coloquio
que, baixo
este nome,
se celebraron
en Santiago
o 17 e o 18
de novembro
do 2005. O li-
bro reflexiona
sobre as
causas e os
modelos de
emigración que estiveron
vixentes na nosa sociedade
desde o inicio da Idade Moder-
na. Edita Sotelo Blanco.♦

Arte publicitaria
Edicións Lea recupera un texto
do 1979, Publicidade e deseño,
de Joan Costa e Abraham Mo-
les, que serve
de reflexión
sobre as ferra-
mentas
técnicas do
sector publici-
tario, a súa re-
lación coas ar-
tes plásticas e o
traballo
comunicativo.
O volume quere
ser un manual práctico para to-
dos os traballadores ou
interesados na materia.♦

Desde Mondariz
Cada ano, Galaxia edita os
traballos resultantes dos
anuais Encontros de Monda-
riz-Balneario
sobre pensa-
mento. Agora
sae publicado
Violencia e
conflitos béli-
cos no novo
século, coordi-
nado por
Carlos Fernán-
dez, con textos
de Felipe
Fernández-Armesto, Xosé
Fortes Bouzán, Miguel
Fernández, Alberto Oliart,
Rafael Vilsanjuan e Bernard
Cassen.♦

Neira Vilas
no papel
Xosé Neira Vilas volve publi-
car unha recompilación dos
seus traballos xornalísticos.
En Arredor do
mundo, o au-
tor de Gres
reúne cen tra-
ballos que fo-
ron
publicados na
prensa escrita
sobre diversos
temas: historia,
emigración,
galeguidade,
noticias actuais… Textos che-
os de información e cultura.
Edita Xerais.♦

A novela
é unha
contínua
itinerancia
con punto
de saída
(que tamén
é punto
de chegada)
na Galiza e
destino en
Paquistán
(que tamén
é punto
de inicio).

FFIICCCCIIÓÓNN
1. MADE IN GALIZA.
Sechu Sende.
Galaxia.
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Título: Camposanto.
Autor: W.G. Sebald.
Tradución: Catuxa López Pato.
Editorial: Galaxia.

Malia a brevidade da súa obra,
W. G. Sebald é xa unha figura
imprescindíbel para interpretar a
literatura do noso tempo. Igual
que os de Claudio Magrís, os
seus textos foron escritos, dende
a primeira liña até a última, den-
de a conciencia de que o coñece-
mento do presente modificaba
–reescribía– a Historia. A dife-
renza de Magrís, non embargan-
te, o seu empeño foi afondar nos
silencios de que esa historia esta-
ba ateigado. Preséntase agora,
nunha excelente tradución ao ga-
lego, Camposanto, unha obra
póstuma que recolle textos inédi-
tos ou pouco coñecidos que nolo
descobren, mais unha vez, coma
un deses raros autores que se ex-
poñen en cada un dos seus escri-
tos. Camposanto é un libro que
se divide en dúas partes. A pri-
meira contén catro textos que, su-
postamente, pertencerían a un li-
bro sobre Córsega que Sebald
non chegou a rematar. A segunda
reúne diversos ensaios antes dis-
persos en distintas revistas espe-
cializadas. Trátase de ensaios es-
critos entre 1975 e 2001, na súa
maioría sobre literatura, e –aínda
que algún deles teña un claro ca-
rácter académico– son típicos do
mellor Sebald, guiados por unha
soberbia intelixencia literaria:
profunda, erudita, humanística,
capaz de mesturar a frialdade
analítica do bisturí cunha cálida
empatía cara ao analizado.

Este é un libro contraditorio.
Por unha banda, o lector podería
pensar que se trata dunha desas
operacións comerciais que reú-
nen todo tipo de escritos dun au-
tor falecido para continuar a
munxir a súa herdanza. E algo di-
so hai, xa que os temas que se tra-
tan nel son todos vellos coñeci-
dos dos lectores de Sebald. Mais,
por outra banda, esa especial na-
tureza que posúe de inacabado,
de fragmentario, outórgalle uns
trazos distintivos moi en harmo-
nía coa escrita do autor. Hai que
reparar na súa aseveración de que
o seu medio era “a prosa e non a
narrativa” para decatármonos de
que baixo a súa particular manei-
ra de borrar as fronteiras entre
xéneros –de mesturar narrativa e
ensaio, texto e fotografía…– sub-
xacía unha forte arela de enxen-
drar unha nova forma de crea-
ción literaria. A obra de Sebald
parte da certeza de que o Mal –o
Holocausto– non pode ser com-
prendido completamente pola
narrativa, de que a palabra non
abonda para explicalo. Daquela,
a súa poética tenta esclarecer as
condicións en que se dá esa ex-
periencia, ofrecer a posibilidade
de imaxinar unha dor inimaxiná-
bel. A estrita autoesixencia que
Sebald aplica a esta súa escrita, a

implacábel demanda de rigor éti-
co e estético que lle reclama á
obra literaria, convértese na im-
posibilidade de producir obras
acabadas, na visión do creador
como produtor de fragmentos a
través dos cales albiscar unha
verdade sempre fuxidía. E é pre-
cisamente este carácter inconclu-
so o que lle outorga carta de na-
tureza a Camposanto como bre-
viario das ausencias que se reflic-
ten no traballo do escritor. 

Así, atopamos no libro moi-
tos dos motivos centrais da súa
obra. En primeiro lugar, a viaxe.
Mais non esa anódina viaxe con-
temporánea que se efectúa coa
mirada distraída e indiferente do
turista, senón aquela que indaga
na topografía do chan que atrave-
sa. De feito, toda a obra de Se-
bald podería ser definida coma
un minucioso labor arqueolóxico
en que se interpela o territorio, as
súas cicatrices, para esclarecer os
lazos que o unen coa memoria.
Un escrupuloso traballo de ar-
queoloxía sentimental que xunta
o persoal e o histórico coa fin de
restituírlle a dignidade perdida.
Escarvar no refugallo da nosa ci-
vilización para habitar o presente
de forma ética. Hai que lembrar
aquela súa definición de Europa
coma “o lugar dun crime que aín-
da non foi expiado” para enten-
der que o seu é un diálogo coas
ruínas. Para comprender que a
viaxe de Sebald é unha incursión
nos dominios dun Outro a través
do cal acabaremos por nos reco-
ñecer a nós mesmos. 

Así hai que ler, por exemplo,
Camposanto, o fermosísimo tex-
to que lle dá título ao volume e
que, mediante a descrición dunha
visita a un cemiterio de Córsega,
nos amosa como as sociedades se
enfrontan á morte. Diante da ve-
neración aos falecidos, da necesi-
dade de preservar a memoria
nunha sociedade como a corsa,

na que a tradición aínda non per-
deu o seu sentido, Sebald láiase
das modernas sociedades tecno-
lóxicas nas que “dunha hora para
outra calquera é substituído e
mesmo dende o nacemento é un
excedente”, nas que “temos que
aliviarnos de carga constante-
mente botando pola borda todo
aquilo que é lembranza”.

Esta reflexión sobre a des-
memoria das sociedades moder-
nas non pode ir separada desou-
tro tema sebaldiano que é o da
tecnoloxía co-
mo segunda
natureza do
home. Campo-
santo inclúe un
texto que foi
xermolo do seu
libro Sobre a
historia natu-
ral da destru-
ción na que se
analiza o trata-
mento que a li-
teratura alemá
de posguerra
lle deu aos
bombardeos
das cidades de
Alemaña por
parte dos alia-
dos. Á parte do
interesante es-
tudo da obra li-
teraria dese pe-
ríodo, Sebald
incide no ca-
rácter inevitábel desa destrución,
sobre a súa natureza “orgánica”,
produto dunha serie de erros his-
tóricos e da hipertrofia dos me-
dios técnicos de produción. E ci-
ta a obra de Kluge na que relata
cómo un oficial da aviación
americana, ante a pregunta de se
sería necesario bombardear as
cidades ante unha hipotética ren-
dición destas, responde que, a fin
de contas as bombas eran “mer-
cancía moi cara. Na práctica, se-

ría imposible lanzalas sobre os
montes ou no campo despois de
que o país investise tanto traballo
para fabricalas”. A consecuencia
das prioridades da produción
“das que nin individuos respon-
sábeis nin colectividades eran
capaces de se desvencellar”,
conclúe Sebald amargamente, é
unha cidade en ruínas.

Máis unha vez, Sebald recla-
ma da memoria o papel de miti-
gador das calamidades da histo-
ria, mais consciente de que xa
non existe a posibilidade de re-
dención. Non é casual que en O
alleo, integración e crise, un es-
tudo sobre o Kaspar de Peter
Hanke, escolla a imaxe creada
por Kafka no seu relato Na colo-
nia penal para ilustrar o funcio-
namento da linguaxe: “A súa
gramática faise entendíbel en
tanto que sistema mecánico que
de forma gradual vai gravando
os conceptos na pel da vítima da
tortura”. A paixón polo coñece-
mento pode ser, tamén, a semen-
te da barbarie. Por iso o escritor
non debe temer á –citando a
Adorno– “o enorme horror que
pulula baixo a pedra da cultura”. 

Hai en Camposanto numero-
sísimos exemplos da coraxe e do
rigor con que Sebald perseverou
no seu propio programa poético.
Entre os ensaios, quizais habería
que destacar os dedicados a Bru-
ce Chatwin, a Nabokov e a Kaf-
ka. Mais tamén aqueles máis
persoais en que o seu estilo
emerxe con todo o seu poder de
suxestión: Moments musicaux e
o breve Discurso de entrada na
Academia alemá. Textos nos que
o azaroso encontro entre a reali-
dade e a conciencia ilumina o
sentido desa fulgurante idea do
exilio permanente como único
lugar dende o que enfrontar a in-
certeza da Historia.♦

MANUEL XESTOSO

Baixo a súa
particular
maneira de
borrar as
fronteiras
entre
xéneros
–de mesturar
narrativa e
ensaio,
texto e foto-
grafía…–
subxacía
unha forte
arela de
enxendrar
unha nova
forma de
creación
literaria. 

AG
Revista do Audiovisual
Galego

Nº 2. Outubro 07. Prezo 3 euros.
Coordina: Teresa Rocamonde.
Edita: Foro Galego do Audiovisual.

O tema principal deste núme-
ro é un debate a fondo sobre o
cinema de animación. No cara
a cara deste número “en-
fróntanse”
dous vete-
ranos da
TVG: Xo-
sé Ramón
Gaioso e
Begoña
Fontenla.
As entrevis-
tas nesta
ocasión
teñen por
protagonistas a Xosé García,
actor francés de orixe galega;
Gracia Querejeta, Tamar
Novás e Guillermo Escrigas.
Ademais, inclúense noticias
sobre as estreas
cinematográficas, novidades
bibliográficas e demais aspec-
tos relacionados co sector.♦

Protexta
Suplemento de libros
de Tempos Novos

Nº 4. Outono 07. Prezo 3 euros.
Dirixe: Luís Álvarez Pousa.
Edita: Atlántica de Comunic. e Información.

Iago Martínez entrevista a
Xurxo Borrazás, autor de Arte
e parte. Manuel Rúa encóntra-
se con Ramón Villares e Xus-
to Beramendi para falaren so-
bre o naciona-
lismo
galego
desde un
punto de
vista crí-
tica. Be-
lén Puñal
entrevista
As Garo-
tas, grupo
de música
rap.
Ademais, como en cada
número, unha profusa relación
de críticas sobre as últimas
novidades bibliográficas, tanto
galegas coma estranxeiras.♦

Encrucillada
Nº 154. Setembro-outubro 07. Prezo 5 euros.
Dirixe: Pedro Fernández.

Juan María Laboa reflexiona
sobre a crise da Igrexa na
década do 1930. Andrés
Torres Queiruga rescata a
imaxe cristiá de Alexandre
Bóveda, algo que tamén trata
Engracia Vidal no seu traballo
sobre a cuestión relixiosa no
líder
galeguista.
Tamén o po-
lítico é prota-
gonista da
sección “Do-
cumentos”, na
que se recom-
pilan as cartas
escritas por el
o día do seu
fusilamento. Ademais, varios
autores escriben sobre a súa
experiencia coa memoria
histórica.♦

Escritura para modificar a historia
Galaxia edita Camposanto, obra póstuma de Sebald

W.G. Sebald.



Título: A lámpada máxica.
Compañía: Teatro do Atlántico.
Dirección: Xúlio Lago.
Intérpretes: María Barcala, Manu Fernán-
dez, Daniel Lago, Dami Contreras, Gonzalo 
Uriarte e Lucía Regueiro.
Lugar: Carballo, 14 de outubro.

Remata en Carballo a XVI edi-
ción do Festival Internacional
Outono de Teatro, desta volta
en xornadas de fin de semana,
como vén sendo habitual nos
últimos anos, que foron do 13
de outubro ao 1 de novembro.

O sábado 13 perdimos a opor-
tunidade de ver o espectáculo Be-
bé de La Pavana Companyia Tea-
tral de Valencia, con moita sona.

O domingo 14 tocoulles a
vez aos galegos de Teatro do
Atlántico que estrearon un texto
de Woody Allen chamado A lám-
pada máxica. Un elenco com-
posto polos actores Manu Fer-
nández, Daniel Lago, Dami Con-
treras, Gonzalo Uriarte e as actri-
ces Lucía Regueiro e María Bar-

cala que resolveron con
mediana fortuna os seus
roles sen chegar a emo-
cionar o numeroso públi-
co congregado. E é que a
trama é a documentación
do fracaso. Fracasa o pai
–Dami Contreras–, ca-
mareiro, envilecido xo-
gador e indolente home
que nin é capaz de mar-
char coa mociña alouca-
da na que deposita o seu
fragor de macho. Fracasa
o fillo maior –Daniel La-
go–, supostamente su-
perdotado que arrastra
unha forte fobia á xente
que o leva a refuxiarse na
maxia. Fracasa o fillo
menor –Manu Fernández– que
segue os itinerarios do pai a quen
admira. Fracasa Betty –Lucía
Regueiro– incapaz de seducir o
seductor e arrastrando por riba
fortes sentimentos de culpa. Fra-
casa Jerry Wexler –Gonzalo
Uriarte– suposto manager de es-

trelas que malvive de representar
“artistas” menores apegado por
sempre á súa mamá. E sobre todo
fracasa a nai –María Barcala–
sostén e alicerce da casa que ve
como se desmorona a súa familia
e fracasa aínda no intento de que
o seu fillo maior, que nin estuda

nin vale para traballar, se
adique profesionalmente á
maxia e chegue a ser artista.

Tres espazos ben re-
soltos coas luces. O espa-
zo da cociña-sala onde
acontece a maioría das ac-
cións: aí a “representa-
ción” que fai Steve, ao seu
pesar, para tentar conse-
guir manager; aí o apaixo-
namento de Jerry e Hellen
en tanto dura a farsa de ser
un gran manager; aí a
chulería do pai e a miseria
de cartos para resolver o
cotián… O espazo da rúa
onde se atopan os aman-
tes, magnificamente dese-
ñado por unha luz hori-

zontal lateral, sen máis. E, por
fin, o espazo do cuarto, territorio
da impotencia, refuxio sempre
agochando o medo e a frustación,
que apenas se mostra ao público.

Estética realista para un es-
pectáculo que nos abafa, falto
de graza e sen a necesaria ten-

sión, agás en momentos pun-
tuais xa anotados. A María Bar-
cala de A lámpada máxica lém-
branos por demais á personaxe
do espectácu-
lo A raiña da
beleza de Lee-
nane mesmo
que a trama
non teña nada
a ver, mais si
no ton, si na
actitude da
personaxe, si
no discurso.
Se cadra, non
estaría de máis
darlles un
chisco de dis-
tancia a perso-
naxes tan pró-
ximas no tem-
po. E se cadra os espectáculos
de Teatro do Atlántico non de-
berían estar tan en función de
María Barcala.♦

PACO SOUTO
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Estética
realista
para un
espectáculo
que nos
abafa, falto
de graza
e sen a
necesaria
tensión,
agás en
momentos
puntuais

Woody Allen en Carballo
Teatro do Atlántico representa unha obra ao redor do fracaso

Título: O orfanato.
Dirección: Juan Antonio Bayona.
Intérpretes: Belén Rueda, Geraldine Cha-
plin, Fernando Cayo, Roger Príncep, Mabel 
Rivera, Montserrat Carulla.
Nacionalidade: España, 2007. Terror.

“A emoción máis antiga e a máis
intensa da humanidade é o medo,
e o máis antigo e máis intenso
dos medos é o medo ao descoñe-
cido”. Con esta frase comeza o
indispensábel H. P. Lovecraft o
seu seminal ensaio O horror so-
brenatural na literatura. E se nos
poñemos estupendos coas citas
xa nada máis empezar é porque o
debutante Bayona semella ter
ben asimilada a lección do mes-
tre, ou mellor dito, dos mestres,
porque O orfanato inscríbese sen
complexos nunha estensa tradi-
ción de xénero, sen escusas nin
coartadas posmodernas.

A moi promovida fita de Ba-
yona non lle pretende dar nin-
gunha nova reviravolta ao vello
cinema de pantasmas, máis ben
todo o contrario. Limítase a reco-
ller vimbios tan vellos coma
efectivos para construír un relato
clásico no que non falta ningún
dos ingredientes que calquera
afeccionado ao xénero saberá
identificar mesmo antes da súa
aparición na pantalla. Aquí xace,
desgraciadamente, o seu princi-
pal punto feble. A falta de ambi-
ción para se afastar dos códigos
máis estritos fai que en moitas
ocasións a depurada, e por veces
caligráfica, habilidade escénica

de Bayona non sexa quen
de evitar que nos asalte a
sensación de estar transitan-
do camiños xa demasiado
tripados. Unha sensación
de familiaridade agradábel
por veces, é certo, mais un
tanto irritante noutras moi-
tas ocasións. E mellor será
que non entremos a detallar
homenaxes explícitas, por-
que a conexión de Polter-
geist coa aparición dunha
inconscientemente autopa-
ródica Geraldine Chaplin
faría máis que atinado o de
poñer entre aspas a palabra ho-
menaxe. Con todo, o somete-
mento voluntario a todos os códi-
gos do clasicismo gótico supón
un lastre importante para a obra
de Bayona pero, ao mesmo tem-
po, tamén abre unha manchea de
oportunidades que o director,
moito máis ca o funcional guio-
nista, sabe aproveitar; cousa ben
pouco habitual, por certo, nun re-
alizador de tan escaso currículo
como o do que nos ocupa. 

Liberado de calquera respon-
sabilidade mesiánica de renovar
o xénero, reacio á necesidade de
epatar o espectador coa orixina-
lidade argumental, Bayona pode
centrar todos os seus esforzos na
construción dun relato sólido de
depurada posta en escena e fon-
das conviccións artesanais, as-
pecto tantas veces descoidado
polos apóstolos da renovación.
Bayona asimila con eficacia to-
dos os códigos e estilemas tanto

literarios como cinematográficos
que marcan o seu relato para ela-
borar esta revisitación do univer-
so de Peter Pan levado ao terreo
da casona gótica con pantasmas
desasosegados. 

Toma como lema a premisa
lovecraftiana que antes comenta-
bamos e deste xeito vai tramando
unha efectiva historia do fantásti-
co avant la lettre na que o desa-
sosego que asalta o espectador
procede desa lograda creación de
atmosfera e dese temor ao desco-
ñecido, ao que escapa da esfera
das nosas experiencias racionais,
máis ca o recurso ao escabroso,
ao sobresalto físico –que tamén
os ten– ou á evisceración anató-
mica. Eivas endémicas do 90 por
cento dos renovadores mesiáni-
cos das últimas fornadas do cine-
ma de terror internacional, sec-
ción asiática incluída. 

Na fita de Bayona, xa sexa
malia a súa proverbial ausencia de

pretensións, máis alá da efi-
cacia, ou precisamente gra-
zas á ausencia desa pesada
responsabilidade, podemos
atopar algunhas das secuen-
cias máis estarrecedoras do
cinema recente a conta de
situacións aparentemente
tan sinxelas e previsíbeis
que xa practicamente nin-
guén daba un peso por elas;
talvez, por facer unha breve
incursión na sección orien-
tal, tan só nos mellores mo-
mentos dun Takashi Shimi-
zu ou dun Hideo Nakata po-

demos atopar casos semellantes. 
Non é no guión da fita onde

imos atopar o máis destacábel
d’O orfanato, senón na habilida-
de de Bayona para lle dar un no-
vo brío a referenetes que en mans
doutros realizadores semellan xa
moi avellentados. Esa capacida-
de, que é a que distingue os gran-
des artesanos do Fantastique, de
Roger Corman a John Carpenter
pasando por George Romero, é a
que no seu debut semella acom-
pañar a Bayona, e a que explica o
entusiasmo da súa acollida en
Cannes, onde a fita triunfou nun-
ha arriscada premiere.

Un bo facer que, oxalá me
trabuque e me poidan botar en
cara as miñas palabras, non lle
vai servir de nada na carreira dos
Oscar por moito que leve de pa-
driño a Guillermo del Toro. E é
que alguén lles debería dicir aos
da Academia española que os
seus homólogos norteamericanos

valoran máis as pretensións ca os
resultados e seguen a ter un pe-
queno problema de intransixen-
cia crónica co cinema de xénero
sen complexos como o que, estu-
pendamente, practica Bayona. 

En resumo, unha boa mostra
da estupenda saúde da que goza o
cinema de xénero dentro do Esta-
do. Un novo nome que engadir
aos de Jaume Balagueró, Paco
Plaza –non cheguen tarde á pro-
xección se non
queren perder o
tráiler de REC,
a moi agardada
fita a catro mans
dos dous direc-
tores citados,
que promete
bastante–, Fres-
nadillo e ache-
gados. E é que
con Pedro Al-
modóvar ensi-
mismado, Ale-
jandro Amená-
bar e Fernando
León de esmor-
ga e Julio Me-
dem definit-
vamnete extraviado de tanto ler a
Castaneda e fumar herbas exóticas
–só así se explica o seu inexplicá-
bel último filme, Caótica Ana– se-
rán os deostados, e mal chamados
xéneros menores os que terán que
salvar –por enésima vez– o cine-
ma español. Se é que tal cousa é
precisa.♦

XOSÉ VALIÑAS

Cinema artesán de calidade
O orfanato, de Juan A. Bayona, consegue dar medo cun modelo clásico

Algunhas
das secuen-
cias máis
estarrecedo-
ras do cine-
ma recente
a conta de
situacións
tan sinxelas
e previsíbeis
que ninguén
daba un
peso
por elas.

Belén Rueda.



Estase especializando en per-
sonaxes históricos: Romasan-
ta, o marqués de Sargadelos,
María Pita…

En realidade, os personaxes
son secundarios. No fondo, to-
dos nos parecemos bastante. A
min o que me interesa é a histo-
ria. Desde rapaz me preguntei
como sería a historia de Galiza.
Eran tempos moi distintos aos
de agora e apenas había libros.
Pensei entón en cál é  a mellor
maneira de coñecer un tempo
histórico. Pois para min é escri-
bir sobre esa época. Son o gale-
go que viviu en máis séculos.

Nesta novela escolleu teste-
muñas directas do que sucedeu
para avaliar os personaxes his-
tóricos e narración máis clási-
ca para narrar o ataque inglés.
Cal era o obxectivo?

Calquera técnica é boa se re-
sulta útil e cumpre os seus ob-
xectivos. A min quedoume bo
sabor de boca de Romasanta
(Sotelo Blanco), onde utilicei a
primeira persoa porque penso
que é a maneira de narrar máis
interesante para facer críbel o
que se conta. Cando me ache-
guei ás personaxes de Drake e
de María Pita decateime de que
as fontes eran escasas, curiosa-
mente máis no caso do inglés.
Por iso decidín que fosen dúas
personaxes que tiveran contacto
con eles os que contasen cadan-
súa historia. En cambio, para
contar a realidade dos feitos
preferín o narrador omnisciente.

A novela histórica está de
moda desde hai uns anos pe-
ro en Galiza publícanse pou-
cos textos deste tipo. Pode ha-
ber algunha explicación?

Con certeza, non o sei. Pode
ser que a novela histórica dea
moito traballo porque hai que
informarse moi ben sobre a épo-
ca na que transcorre a acción,
hai que documentarse profusa-
mente para que todo encaixe e
todo tente ser verídico e verosí-
mil. Eu pódome gabar de que o
95 por cento das cousas que sa-
en nas miñas novelas “vai á mi-
sa” e para lograr tal cómpre un
enorme esforzo. Se relaciona-
mos isto co feito de que na nosa
literatura a maior parte dos es-
critores son afeccionados, dito
con todo o cariño, non viven do
que escriben senón doutras dedi-
cacións, esta tarefa complícase.
Pero en calquera caso isto é só
unha hipótese. A mágoa é que,
en efecto, a novela histórica cul-
tívase pouco no noso idioma.

Falaba vostede da caren-
cia de fontes históricas pro-
pias cando era miúdo. Que
opina dos novos estudos his-
tóricos que reivindican un
papel máis destacado de Ga-
liza en determinadas épocas?

Hai que ter en conta que a
historia, polo xeral, é unha orga-
nización do pasado seguindo os
intereses do presente. Eses inte-
reses predominantes no estudo
histórico, até hai moi pouco, eran
completamente alleos a Galiza.
Faltaban textos e historiadores.
Agora temos de ambas as cousas.
Pódense consultar traballos mag-
níficos que lle dan un enfoque di-
ferente ao noso pasado.

Polo momento, moitos
historiadores galegos pasan

máis tempo desmentindo his-
toriadores da liña “oficial”
que escribindo historia.

É lóxico. No sistema de na-
rración histórica como armazón
ideolóxica para as elites do pre-
sente asevéranse cousas que non
sucederon como na realidade co
mellor sistema que hai para iso:
ocultar as fontes. Hai pouco es-
tiven no palacio da duquesa de
Medina Sidonia. No amplo ar-
quivo histórico que posúe pó-
dense ler documentos abraian-
tes. Escritos do século XIV que
falan da presenza de papagaios
na península Ibérica. O papa-
gaio é unha ave americana. Co-
mo é posíbel que a coñecesen en
Europa varias décadas antes da
chegada de Cristovo Colón a
Venezuela? Incluso en asuntos
que eu supostamente controlaba,
caso da Armada Invencíbel (so-
bre a que me documentei para
escribir Xa vai o Griffon no ven-
to), deime de conta que naquel
arquivo se daban datos inque-
dantes, como que o destino final

da flota non era a costa inglesa
senón os Países Baixos. Se ve-
mos esta escuridade en temas
tan sonados e asumidos pola so-
ciedade, imaxinemos o que su-
cedeu en épocas anteriores e co-
as cousas relativas á nosa terra.
A min, persoalmente, dáme
moita rabia que o rei que naceu
en Allariz, coma min, Afonso
IX, pasara á historia entre nós
como Afonso X, por poñer un
exemplo. Cómpre, polo tanto,
desvelar os enganos para des-
pois poder contar o que tamén
sucedeu e nunca se contara.

Na súa nota inicial de agra-
decemento recorda unha figu-
ra sobranceira e ignorada da
nosa historia da Idade Moder-
na, Emilio González López.

Eu chámolle benquerido ne-
sas liñas. Eu coñecino e admiro
moito o seu traballo. É curioso
pero a xente non cre no que a con-
vence senón no que a calma. E
Emilio González non puña panos
quentes, era un escritor incómo-
do, ignorado e menosprezado por

moitos motivos. Primeiro porque
non tiña o título en Xeografía e
Historia e a titulite que herdamos
do franquismo é unha doenza
grave. Si é certo que era algo asis-
temático e intuitivo pero practica-
mente todo o que estudou é irre-
batíbel e anos despois de morto
segue a ser unha referencia de pri-
meiro nivel. González López su-
friu o que outros dos nosos gran-
des homes, caso de Lois Tobío,
que pagaron toda a vida as súas
escollas persoais. Por exemplo,
Emilio González era masón e iso
era como ser apestado nalgún
tempo neste país.

Xa vai o Griffon no vento e
María das Batallas son case
contemporáneas. Hai parale-
lismos?

Hai referencias implícitas
ao Griffon nesta novela pero en
realidade cada libro que escri-
bo ten un enfoque completa-
mente diferente. Se non o fixe-
se así, xa estaría aburrido de
escribir, e non o estou. Esta é a
miña décimo cuarta novela, un-

ha marca ao alcance de moi
poucos. Aínda que as épocas
coincidan, nese ánimo de va-
riar para non cansar, ambas as
obras apenas se tocan.

Agora moitos autores ga-
legos están a ser traducidos
ao castelán. Vostede é un ve-
terano nas traducións a ou-
tras linguas. É suficiente pa-
ra difundir a nosa literatura?

Eu considérome un escritor
moi afortunado. Despois da épo-
ca de Eduardo Blanco Amor e
Álvaro Cunqueiro fun o primeiro
narrador en ser traducido regular-
mente. Os meus libros triunfaron
especialmente en Rusia e hoxe
dou máis conferencias en Italia
que en Galiza. Pero recoñezo que
o meu é un caso estraño. Alégro-
me de que novas voces teñan es-
ta oportunidade e que conten co
aprecio e apoio da sociedade. No
meu caso non foi así. Era consi-
derado un intelectual orgánico,
primeiro do PSOE e despois do
PP, e fun moi criticado desde o
ámbito cultural. Mais pregúnto-
me: 20 anos despois de que eu
fose conselleiro de Cultura, ¿po-
de ser que aquel traballo que ini-
ciamos na promoción das nosas
letras fóra, cun ambicioso pro-
grama de exportación, estea ago-
ra a dar os seus froitos? Sen áni-
mo de reivindicarme, penso que
son unha das persoas máis desa-
proveitadas deste país porque te-
ño unha experiencia en determi-
nados temas que me gustaría
compartir. En calquera caso, te-
mos que entender que Galiza ten
que difundir a súa cultura. Cando
Luís XIV de Francia quería con-
quistar un territorio, os primeiros
que mandaba eran axentes cultu-
rais. E ese home sabía algo de
imperialismo. A min o imperia-
lismo non me gusta nada pero é
mellor exercelo que o padecer.

Pola contra, cada vez hai
máis traducións de novidades
doutros idiomas ao galego.
Como lle afecta isto á novelís-
tica en galego?

A tradución é básica para o
sistema literario galego. Sempre
fun moi partidario de publicar na
nosa propia lingua textos estran-
xeiros, incluso os provenientes
de linguas próximas como o cas-
telán ou o portugués. A tradución
é unha proba de esforzo para a
nosa lingua. No primeiro nivel
literario é onde ten que demos-
trar que ten músculo para ser
viábel e autónomo. Ademais, é
bo que os tradutores nos axuden
a mellorar o paradigma lingüísti-
co e literario propio porque en
moitas ocasións vemos que al-
gúns creadores son neofalantes e
só usan a escrita en galego por-
que se decataron de que é a úni-
ca maneira de, no futuro, conse-
guir publicar en castelán, o seu
auténtico obxectivo.

Que está a ler agora?
Son un lector voraz. Leo

moi ás présas. Agora mesmo es-
tou lendo a obra do escritor chi-
leno Ernesto Ayala e Me refiero
a los Játac, de Carlos Peromo,
premio Bruguera 2007. Tamén
teño na mesa de noite Masones
que cambiaron la historia, de
Gustavo Vidal. E acabo de re-
matar Terra pura, do escocés
Alan Spence, que me pareceu
unha novela excepcional.♦
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Alfredo Conde
‘Son o galego que viviu en máis séculos’

CÉSAR LORENZO GIL

Alfredo Conde (Allariz, 1945) vén de publicar María das Batallas (Ga-
laxia), novela histórica que se achega aos tempos do encontro entre
María Pita e Francis Drake. Aténdenos telefonicamente desde o seu ho-
tel de Santiago de Chile para falar sobre libros e o oficio de escribir.

A . G . N .



Título: A batalla dos xéneros.
Lugar: CGAC.
Datas: Até o 9 de decembro do 2007.

Dicir aínda hoxe “feminismo” re-
sulta ser, por estraño que pareza,
unha palabra que segue a crear in-
comodidades e sospeitas. Segura-
mente non lles descubro nada se
lles digo que estamos aínda a día
de hoxe tentando crear e asentar
mal que ben estruturas sociais,
políticas, culturais e económicas
fundadas no pensamento feminis-
ta (lembremos por exemplo as re-
centísimas e moi debatidas leis
postas en marcha polo goberno
español sobre a paridade ou a vio-
lencia de xénero e no caso portu-
gués o seu recente referendo so-
bre o aborto). Así que, malia que
moitos pensen que estas exposi-
cións de xénero están de moda ou
son habituais, o certo é que A ba-
talla dos xéneros constitúe a pri-
meira mostra dun museo do esta-
do español dedicada a contar a
historia da arte feminista interna-
cional dos anos 70 (Xabier Ara-
kistain comisariou este pasado
verán no Museo de Belas Artes
de Bilbao unha exposición de ar-
te feminista mais no seu caso ca-
recía dunha sistematización histo-
riográfica). E só por iso esta ex-
posición do CGAC constitúese
nun fito. É claro, ademais, que é
un proxecto no que hai unha fon-
da querencia, auténtica e compro-
metida, de Manuel Olveira,  di-
rector do CGAC, e boa proba di-
so é o longo texto que escribe ao
inicio do catálogo e que supera
con moito o mero escrito proto-
colario e institucional. A mostra
conta, ademais, co comisariado
de Juan Vicente Aliaga, unha das
persoas que máis ten escrito e in-
vestigado sobre arte, feminismo e
xénero dende a universidade es-
pañola e os seus numerosos pro-
xectos curatoriais. 

Sen dúbida, unha exposición
de gran envergadura  tanto pola
significación e proxección inves-
tigadora, como polo número de
autoras representadas, como po-
las múltiples procedencias das
pezas. Aínda que non é precisa-
mente unha exposición de pezas
“bonitas”, nin “tecnicamente ad-
mirábeis”, no sentido burgués de
ambas categorizacións, se non
máis ben todo o contrario: tráta-
se de obras na vangarda da ac-
ción e do pensamento, da arte
belixerante e autónoma, afastada
do mercado e da academia, da
xenialidade e a beleza. Así que
non lles sorprenda se atopan dia-
positivas, fotografías -documen-
tos en branco e negro ou de co-
res desgastadas, vídeos preca-
rios, super 8, fotocopias ou gra-
vuras e case nada de pintura de
cabalete ou escultura (demasia-
do canónica e impostada para a
urxencia do momento teórico-
político-ideolóxico artístico des-
tas creadoras). Porque se trata de

obras xurdidas da urxencia dun-
ha reivindicación feminista que
xa non podía agardar máis tem-
po, que precisaba remexer e re-
mover as estruturas sociais, polí-
ticas, culturais e tamén artísticas,
coas armas dúctiles (e confiemos
que de longo alcance) do pensa-
mento artístico contemporáneo.

Esta do CGAC é unha expo-
sición que investiga e documen-
ta, compila e organiza o que foi
o xurdimentos do feminismo in-
ternacional dos revoltos anos
70. Un proxecto que conta cun-
ha singularidade  ao respecto de
outras mostras anteriores que re-
visitaron o feminismo artístico,
porque aquí se reúnen tamén tra-
ballos de homes artistas cuxas

obras asumiron unha implica-
ción real coa pensamento femi-
nista, pezas que resultan ben ex-
presivas desas influenzas, da re-
ceptividade e permeabilidade
que amosaron algúns artistas va-
róns. E, por certo, non deixa de
seren curioso e sintomático ob-
servar como tamén son homes
os quen encaran esta exposición
(o comisario e o director dun
centro de arte).

Eu só lle vexo unha tacha a
esta grande exposición: resulta
escasa. A un gustaríalle ter reu-
nido tamén o soto do edificio
para esta batalla. E, que queren
que lles diga, un posto a imaxi-
nar quixera que todo este CGAC
de agora convertérase nestes

meses nun grande e extenso
contedor da arte feminista, e po-
dería terse feito de xeito doado,
incluso co mesmo número de
obras e autoras que hai agora en
cartel, abondaría para iso que
eses pases de vídeos circunscri-
tos a determinados días e horas
nunha sala de proxeccións (e
imposíbeis de ver para a meiran-
de parte dos visitantes ocasio-
nais) estivesen proxectándose
decote formando parte de xeito
permanente do proxecto exposi-
tivo. Digo isto porque exposi-
cións como esta que establecen
discursos e investigacións cohe-
rentes e rigorosas resultan abso-
lutamente imprescindíbeis dota-
las dunha entidade espacial, e o

CGAC podía telo feito. Porque a
exposición Cuestión xeracional
que convivía coa A batalla dos
xéneros e que ficaba no soto do
edificio posuía en troques un
máis que feble discurso: velaí o
acervo duns novos coleccionis-
tas cuxo máxima ideolóxica non
é outra que a de seren coetáneos
e contemporáneos dos artistas
que forma a súa colección. Insis-
to: moito mellor aproveitado es-
taría ese soto, por discurso e por
coherencia interna, cos traballos
audiovisuais de A batalla dos
xéneros, nun grande campo de
batalla amplo e múltiple espa-
cialmente.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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A batalla dos xéneros 
Exposición de arte feminista dos 70 no CGAC

Vista da exposición coa videoinstalación Herakles-Herkules King Kong, 1977, de Ulrike Rosenbach.

Louise Bourgeois. Hanging Janus with Jacket, 1968. Bronce. Á dereita, Martha Rosler. Pat Nixon da serie Bringing the War Home: House Beautiful, 1967-72. Fotomontaxe.



O s tuaregs do Sáhara a lxeriano, os
pobos pastores do Tíbet, cínganos
romaneses, os Uros de Perú e os Pinj
de Papúa-N ova Guinea teñen en co-
mún moitas cousas a pesar da dis-
tancia que os separa . Todos conser-
van  a índa os seus hábitos itineran-
tes e a súa capacidade de adapta-
ción ás circunstancias a pesar da
amea z a de extinción que lles ronda .
Forman parte adema is da cifra ofi-
cia l que sitúa nun 1 ,5% á poboa-
ción nómade, é dicir, ao redor de
90 millóns de persoas escolleron o
nomadismo como xeito de vida .

Esa  lo ita  po la  de fensa  dun es-
ti lo de vida  baseado nunha  inter-
pre ta ción da  liberdade d ifici lmen-

te  comprensíbe l p ara  as socieda -
des urbanas predominantes c a ti-
vou ao fotógra fo monfortino M a -
nue l Va lc árce l C abo .  Durante un
ano ,  coa  súa  c ámara  ao lombo ,
Va lc árce l percorreu os cinco conti-
nentes na  procura  destes últimos

pobos.  As súas imaxes,  reco llidas
en gran forma to dentro da  mostra
N ómades no C entro Sociocultura l
Funda ción C a ixa  G a lici a  a té o 2
de decembro ,  reve lan os seus cos-
tumes,  a  súa  cultura  e a  súa  forma
de vida .  

Iniciado en novembro de 2005 ,
despois de ter viaxado asiduamente
por Á frica e de ter entrado en con-
tacto con a lgunha das súas poboa-
ción, o proxecto levou a Va lcárcel
C abo primeiramente ao Tíbet, onde
viven de xeito transhumante os sher-

pa . Este pobo cruz a no seu andar
diario a coñecida como estrada da
Amiz ade, que une as cidades sa-
gradas de Ka tmandú e Lhasa . A lí,
nunha beira do camiño no que tiñan
insta lado o seu campamento, foi on-
de Va lcárcel os retra tou. N a actua li-
dade esta ruta , dende a que se po-
de observar o Everest e o Cho- O yu,
está moi vixiada polo goberno chi-
nés, polo que o seu tránsito se veu
reducido sensibelmente. Ma lia todo
os nómades seguen a  colocar polas
proximidades os seus asentamentos,
nas abas das montañas, onde pas-
torean os seus rabaños, para má is
tarde vender a carne e a pel do seu
gando na vila de Tingri. Como Va l-
cárcel C abo deixou apuntado nas
súas anotacións en referencia ao Tí-
bet “no teito do mundo fa lta osíxe-
no, non é lugar para o corpo, senón
para o espírito; por iso son moitos
os que dedican a súa vida a Buda
cunha peregrinación continua que
os converte en errantes; outros po-
rén, dedican a súa vida ao pasto-
reo, o que os leva por rutas migra-
torias ancestra is na procura dos me-
llores pastos para os seus anima is”.

Entre o ma teria l exhibido tópan-
se adema is fotografías de pastores e
comerciantes tuaregs, antigos gue-
rreiros, insta lados no Sáhara . Perco-
rren o deserto na procura de pasto
para os seus camelos e as súas ca-
bras. O  fotógrafo conviviu cunha de-
sas caravanas en Ahaggar, no sur
de A lxeria , unha zona montañosa
da que din foi fogar dos reis tuaregs.

A exposición percorre adema is
o andar errante dos cíngaros ro-
maneses, a  cargo de varios carro-
ma tos tirados por caba los, a  vida
dos descendentes dos uros do Pe-
rú, que hab itan un arquipé lago
dunhas corenta illas flotantes loca -
liz adas no lago Titicaca así como o
comercio dos hab itantes das illas
Trob iand , nos arrecifes de cora l no
sur de Papúa - N ova Guinea , que se
caracteriz a  polo intercamb io de
adob íos cerimonias. 

Todos eles forman parte ade-
ma is do ca tá logo N ómades, que
xunto ás fotogra fías da mostra in-
clúen reproducións de billetes, do
pasaporte e extractos do que pode-
ría denominarse diario de viaxes.

Como exp lic a  o presidente da
Fundación C a ixa  G a licia , M auro
Vare la  Pérez  “na era  da  a ldea  g lo-
ba l M anue l Va lc árce l emprendeu
unha ruta  c ara  a  sinxe lez a  dos
costumes, c ara  á  hosp ita lidade e
c ara  a  mestría  en saberes re lacio-
nados cos háb ita ts na tura is, c ara
as constantes que fic an e re lacio-
nan etnias d iferentes que desen-
vo lven un xe ito de vida similar” .♦Nº 1.287 ● Do 1 de novembro ao 3 de decembro do 2007 ● Ano XXX

Os últimos errantes
M.B.

A vida diaria dos sherpa , un pobo de comerciantes tibetanos, que cruzan periodicamente o paso cha-
mado N angpa La a 5.500 metros de a ltitude entre o Cho-O yu e o Everest co seus yaks cargados até os
topes de mercadoría abre a mostra Nómades, do fotógrafo Manuel Va lcárcel, que acolle o Centro So-
ciocultura l Fundación Ca ixa G a licia de Compostela . Rea lizada con má is de cincuenta fotografías de gran
formato, a exposición revela os costumes, a cultura e a forma de vida dos últimos nómades do mundo.

Crianzas nepalís.

Tuareg. Papua-Nova Guiné.



Á revista española El Jueves sa-
íulle unha irmá menor. Trátase
de Retranca, a nova revista de
humor para e sobre os galegos
que se estrea nos quiosques do
país en novembro. Mais para o
seu director e promotor, Kiko
da Silva, non se trata dunha al-
ternativa á publicación que re-
centemente saltou aos medios
por unha caricatura dos Prínci-
pes, senón que quere ser, máis
ben, o seu complemento. 

Tras a desaparición de pu-
blicacións como Can sen dono
e Xo!, Retranca cobre un oco
baleiro dentro do mercado de
publicacións en galego como é
o humor gráfico e dá a coñecer
a unha nova xeración de crea-
dores.

Preséntase aos lectores baixo
o lema “Lerasnos de morto se
non nos les de vivo”, cunha San-
ta Compaña de mascota e chega
disposta a xerar debate dende as
súa páxinas con viñetas agudas
sobre a actualidade do país e ra-
char así a “parálise na que nos
topamos”. O feísmo é o tema
central do primeiro número da
revista, que agasalla os lectores
cunha foto do rei que, segundo
se anuncia na portada, “esperta-
rá as paixón máis ardentes”. A
proposta estará a primeira sema-
na de novembro nos quioscos de
todo o país, cunha tirada de
8.000 exemplares que se vende-
rán a 2,20 euros cada un.

Neste primeiro número, a
Kiko da Silva súmanselle sina-
turas de referencia como as de
Miguelanxo Prado ou Manuel
Rivas. Xunto a eles reflexiona-
rán sobre os descalabros urba-
nísticos autores xa coñecidos
dos xornais galegos, entre eles
Xaquín Marín, fundador do
Museo de Humor de Fene, Pin-
to e Chinto, Kohell, Leandro,
Luís Davila e Andrés Mexide.
Entre as outras colaboracións
galegas tópanse ademais Alber-
to Guitián, Xacobe Fernández, e
os colectivos Pestinho+1 e Rei-
zentolo, promotores e deseña-
dores da marca de camisolas
homónima que opera dende
Pontevedra. Desde fóra do país
achegan a súa ollada Idígoras &
Pachi, e o autor chileno Alberto
Montt, que publica por vez pri-
meira no Estado e en  galego.
“Apostamos pola normalidade”,
sinala Da Silva “ten que come-
zar a ofrecérselle a posibilidade
de ler en galego aos autores de
fóra que despuntan no eido do
humor gráfico internacional”. 

Como explica o seu director,
Retranca persegue entre os seus
obxectivos “ofrecer un punto de

vista alternativo” e converterse
nun “foro aberto da liberdade de
expresión” sempre coa retranca
como bandeira. “Faremos auto-
crítica da nosa terra”, advirte Da
Silva e sinala que “o momento
de cambio no que nos topamos
é o máis axeitado para reflexio-
nar sobre onde cara nos quere-
mos dirixir como galegos”.

A revista quere reivindicar
ao tempo a tradición humorísti-
ca do país, ao ver de Da Silva,
“un humor que nos caracteriza e
que non se pode perder”.

Profesionalización

Retranca súmase así a toda unha
serie de revistas publicadas nos
últimos vinte anos, encabezadas
por iniciativas como Xo!, Vagalu-
me, Xofre, Patito Feo, Valiumdez,
A ameixa cacofónica e Can sen
dono, entre outras, dunha dura-
ción efémera e aperiódica, con ca-
rácter underground e poucos pun-
tos de venda. A diferenza das súas
antecesoras, Retranca compite no
mercado como unha revista profe-
sionalizada, de tirada mensual que

pretende estar presente en todos
os quioscos do país.

A aposta de Kiko da Silva
aparece case trinta anos despois

de que revistas como El Jueves
patentaran un modelo de publica-
ción de éxito que ten enganchado
a un público fiel polo seu formato
e polos seus contidos. A posta en
marcha dunha revista con caracte-
rísticas semellantes en Galiza non
foi posíbel antes, ao ver de Da Sil-
va por “falta de iniciativa”. “Está
ben criticar e reivindicar platafor-
mas e revistas que canalicen o tra-
ballo dos nosos autores, laiarnos
de que non existe mercado nin un-
ha industria do cómic, pero é que
moitas veces nós somos os que
deberíamos tomar a iniciativa e
non agardar por un mecenas que
nos dea todas as facilidades”. 

Kiko da Silva pon en marcha
este novo proxecto avalado por
cinco anos de experiencia no
campo da edición de revistas des-
te tipo. “É máis barato montar un
bar”, sinala. “ En Galiza a comida
semella que dá máis cartos que os
produtos elaborados coa cabeza,
por iso, cando comento o da re-
vista táchannos de tolos”, indica o
director. A pesar de todo Da Silva
móstrase esperanzado co proxec-
to, que está dirixido a un público
adulto con inquietudes sociopolí-
ticas. “Non sei canto duraremos”,
indica, “telo intentado xa vale pa-
ra que quede constancia para a
historia”. De momento xa se está
a elaborar o segundo número da
publicación, que estará dedicado
ao debate xerado ao redor da Ci-
dade da Cultura.♦
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‘Creamos unha revista de humor,
aínda que sabemos que o máis lóxico é

montar un bar’
M.B.

A partir de novembro os lectores terán unha cita mensual co humor no quiosco. Sae á rúa Retranca, a primeira revista de humor profesional que
se edita en Galiza, que chega disposta a sacarlle punta á actualidade do país. Coa Santa Compaña como mascota e baixo o lema de “Lerasnos
de morto se non o fas de vivo”, a publicación quere recuperar ademais a longa tradición humorística do país. O seu director: Kiko da Silva.



En 1989, Xurxo Souto facía
nunha radio local unha radio-
novela. Chamábase Os frigoris-
tas, pero faltáballe sintonía ao
proxecto. Coñecía a un acorde-
onista, Rómulo Sanjurjo, e xun-
tos compuxeron Non chas que-
ro, tema que pasaría a historia
da música do país e que servi-
ría de detonante do nacemento
de Os Diplomáticos de Monte
Alto, un dos grupos con Xurxo
Souto á cabeza, fundadores do
rock bravú. O seu disco Arrou-
tada pangalaica (Dro, 1991), de-
dicado ao que fo-
ra adestrador do
Deportivo, Arse-
nio Iglesias, con-
verteuse no pri-
meiro dunha lon-
ga lista de ál-
bums e maque-
tas que pariría o
movemento bra-
vú, entre eles o
recompilatorio
Unión Bravú, de
Edicións do Cu-
mio.

A pesar de to-
do, o termo non
se acuñou até o 3
de outubro de
1993, cando unha
serie de grupos
como Herdeiros
da Crus, Os Ras-
treros, Skorna-
bois, o Caimán do
río Tea, Yelow Pi-
xoliñas, Os Diplo-
máticos e Os
Papaqueixos ce-
lebraron a cha-
mada cea de Via-
na, na taberna Ca-
ballero, a única
existente na pa-
rroquia chantadi-
na. Alí fundouse o
movemento bra-
vú, bravo ou
arroutada, do que
deron fe Manuel
Rivas e Alberte Casal. Pouco
despois tería lugar o Castañazo
Rock,  que os reuniu a todos en
Chantada. 

“O bravú foi unha etiqueta”
comenta o ex-acordeonista
dos Diplomáticos, Rómulo
Sanjurjo. “Cando iamos tocar
por aí comezouse a falar de
agropop e outros epítetos cos
que non nos sentiamos identi-
ficados”. O músico sinala que
o bravú serviu para mudar
moitos conceptos, como o de
poder facer rock en galego so-
bre experiencias cotiás que lle
acontecían aos intérpretes nas
aldeas ou nos barrios das ci-
dades. O bravú foi “unha se-

mente” da que, máis de dez
anos despois, “queda unha
escola de músicos e de discos
para quen a queira recoller”. 

“Fixemos rock sen com-
plexos en galego” apunta Ri-
chi, membro dos Rastreros e
un dos organizadores do fes-
tival Castañazo Rock 2007,
que se celebra en Chantada o
3 de novembro, “e consegui-
mos meter a música galega
no mundo, mesturando o rock
con ritmos de pachanga e
sons de verbena”.

Da repercu-
sión que tivo o
bravú, Richi
destaca a nor-
malidade coa
que agora se ve
facer calquera
estilo de en ga-
lego. “Xa non é
noticia facer
música en gale-
go”, comenta. 

Como expli-
ca Antón Díaz,
membro dos de-
s a p a r e c i d o s
Papaqueixos, o
bravú xurdiu
porque era o
momento. A fi-
nais dos oitenta
esmorecía a
movida que ca-
tapultara a Vigo
ao máis alto da
escena alterna-
tiva estatal. Por
aí andaban os
R e s e n t i d o s ,
Emilio Cao, Fu-
xan os Ventos,
Semen Up. O
bravú foi quen
de aglutinar a
toda unha serie
de grupos que
por aquel entón
estaban a facer
música moi se-
mellante case

sen sabelo e deu resposta a
un sector da mocidade galega
farto de non topar unha músi-
ca coa que identificarse. 

Concerto e disco

Hoxe, 14 anos despois da reu-
nión de Viana e 16 da publica-
ción do primeiro disco dos Di-
plomáticos, algúns dos parti-
cipantes da cea chantadina
decidiron que era tempo de re-
cordar o que era o bravú. Para
iso e co apoio do Concello de
Chantada, o 3 de novembro
celébrase unha nova edición
do Castañazo Rock, no que
ademais se presentará 120 ca-

padores, o disco tributo que
máis dunha vintena de bandas
galegas lle renden a un dos
fundadores do movemento
bravú, baixo a produción de
Antón Díaz. Ruxe-ruxe, Zënzar,

Os tres trebóns, Os Cuchufe-
llos, Lamatumbá, os asturia-
nos Dixebra, Pulpiño Viascón,
Sonoro Maxín, A banda Potem-
kin, Nao, Galegoz, Safari Or-
questra, e a Matraca perversa,

coa que se perfila como a súa
último gravación, son algun-
has das bandas que versionan
temas da formación de Xurxo
Souto e Rómulo Sanjurjo. Par-
ticipan ademais Os Rastreros
de Chantada, que se volveron
xuntar exclusivamente para a
gravación do disco.

Masterizado nos estudios
Abrigueiro por Arturo Vaque-
ro, o traballo inclúe ademais
“catro rarezas, temas de cara
B”, que, como sinala Antón
Díaz, “dan conta da evolución
da música galega”. A iniciati-
va procede de komunikan-
do.net e do colectivo social
Atreu. Edita Falcatruada.

Ademais dos concertos a
cargo de Motor Perkins, Os
Cuchufellos, Rastreros, Ruxe-
ruxe, Os tres trebóns e Zënzar,
o mercado gandeiro acolle no
marco do Castañazo Rock a
primeira feria do disco galego,
coa que se quere promocionar
a música que se fai no país.♦
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“Dos pinchos e das flores do toxo máis agreste
do monte máis salvaxe.
Da calor dos aromas da augardente e da queimada,
que teima do orballo e das xeadas nos ósos.
Dos aquelarres en covas. en noites perdidas,
con bruxas e trasnos danzando por riba do lume.
Das pedras nos valados, nas cabezas e nas gadañas,
cravuñando o asubío dalgún cantar popular.
Das guitarras compradas cos primeiros cartos do paro
ou da economía somerxida.
Do tabaco da batea adulterado con aromas tropicais.
Do amor, do odio, da frustración
ou dunha borracheira de vatios nun alambique clandestino.
De todos estes sitios e de moitos máis,
naceu, cun aturuxo na boca, este rock tan noso, SEN CAPAR” 

Manifesto bravú

anos bravús
M.B.

Preséntase no Castañazo rock de Chantada o tributo dos grupos galegos aos Diplomáticos de Monte Alto. 120 ca-
padores. Así se titula a homenaxe ao grupo senlleiro do bravú, un momento definido no seu día como o que pasa
cando as guitarras entran nas aldeas. A etiqueta bravú non se empregaría até outubro de 1993, cando un serie de for-
macións que estaban a facer rock en galego se reuniron en Chantada e bendeciron o termo a golpe de licor café e
augardente. Catorce anos despois o Castañazo rock 2007 recorda o que significou aquela unión de rock sen capar.

1111 4444

Xosé Manuel Pereiro, Manuel Bragado e Xurxo Souto.

‘O bravú serviu
para poder facer
rock en galego
sobre experiencias
cotiás
que acontecían
nas aldeas ou
nos barrios
das cidades’

Nunca foron músicos profesio-
nais, é dicir, poucos dos inte-
grantes das bandas que puxeron
o bravú por bandeira puideron vi-
vir en exclusiva da música. Tam-
pouco tiveron pretensión diso, ou
tal semella. Os bravús ademais
de rasgar as súas guitarras eléc-
tricas, dedicábanse a gandeiría,
facían pan ou traballaban como
fontaneiros. Quince anos despois

o conto repítese. Antón Díaz, dos
Papaqueixos está no metal e Ri-
chi, dos Rastreros, é veterinario.
Xurxo Souto exerce de director
de programación da Radio Ga-
lega e ten en marcha o grupo
Os tres trebóns. Rómulo San-
jurjo continúa, xunto con Julián
Hernández en Transportes Her-
nández y Sanjurjo. Pero hai
profesores de música, e intér-

pretes eventuais de orquestras. 
“Non son nada nostálxico”, di

Sanjurjo, “non penso que eses fo-
sen os mellores anos da música
galega. Agardo que eses aínda
estean por vir.” Da actual escena
musical galega destaca que “hai
moitos grupos que exploran todo
tipo de estilos, cunha calidade moi
alta. Só falta ese pequeno empu-
xón para dar o salto a fóra”.♦

A que andan hoxe os bravús?
Os Diplomáticos de Monte Alto.
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Francisco
Castro
‘Quería que
os rapaces
reflexionasen sobre
a bomba humana
que somos’

M.B.  
Xa está na rúa a novela xu-
venil O ceo dos afogados, coa
que foi finalista do Premio
Fundación Caixa Galicia
que organiza Xerais. Está
protagonizada por delfíns.

Son tan só unha parte dos
protagonistas que desfilan
por esta novela, que escribín
a xeito de collage. É unha fá-
bula ecolóxica cunha gran
carga crítica. Unha lectura
superficial apunta cara a de-
nuncia do maltrato ao medio
ambiente. Nela aparecen por
unha parte toda unha serie de
animais, non só delfíns, que
nun momento dado empezan
a ter un comportamento moi
estraño, que mobiliza a toda
a comunidade científica. Por
outra parte, está Jonathan, un
rapaz con problemas de co-
municación que dificultan
súa relación coa xente.

Cando xurdiu a idea
desta novela?

Comecei a traballar nela
en novembro de 2006 e rema-
teina en decembro. Apareceu-
me o personaxe de Jonathan,
un rapaz cunha forza desme-
dida. Tiña claro que quería
escribir sobre o tema e facer
reflexionar os menores sobre
a bomba nuclear que somos.

Esta non é a primeira vez
que escribe para rapaces.

Xa publiquei no 2004 Un
bosque cheo de faias, edita-
da por Everest, que se verteu
tamén ao castelán, que refle-
xiona sobre as agresións xe-
nófobas. Fundamentalmente
a miña obra está dirixida ao
público adulto pero de can-
do en vez gústame baixar ao
mundo dos rapaces. 

Recunca na internet,
como xa fixera en Spam.

Aparece a miña dupla
condición de blogueiro. Pa-
réceme inevitábel. Na actua-
lidade á hora de buscar in-
formación moita xente xa
recorre á internet e a google.

En que está traballan-
do agora.

Aínda que dende as miñas
primeiras obras o amor foi un
tema recorrente, no 2003
abandoneino. Para esta novela
na que levo perto dun ano tra-
ballando volvo rescatalo. É o
proxecto narrativo no que le-
vo máis tempo embarcado.♦

A corredoira
da vella
da manta
Infórmame o amigo Paco Nieto da existencia
no Lugo vello dunha corredoira que levaba o
asombroso nome de “Corredoira da Vella da
Manta”. Comprobo o dato e atopo, efectiva-
mente, esta corredoira que leva un nome co-
ma unha bomba de reloxería. Un nome que
asusta polo que implica e que me obriga a fa-
cer reflexións sen número.

Primeiro, polo sorpresa, porque é unha co-
rredoira (agora unha rúa entre traseiras de casas)
pola que teño pasado centos de veces e nunca
souben cal era o seu nome. De feito, cando eu
era neno non o tiña. Era só “o carril que vai das
Casas Baratas ao Camiño Vello”. Un carril tris-
te e suxo, frío, umbrío, pequeno. Miña nai dicí-
anos que para ir ao cine (ao Paz, ao Victoria)
non fósemos por alí. O nome perdérase. Cal o
motivo? Sen dúbida, a deturpación franquista
(ou anterior) de todo o noso. Desapareceu o no-
me como desapareceu outro ben similar, o do
“Carril das Estantigas”. Pero como as cousas
nunca acaban de desaparecer, un pleito fixo que
nun documento oficial (un boletín da Provincia)
rexurdise, porque cando hai que entenderse é
preciso entrar en detalles e hai que acudir ás es-
crituras. Por iso, paradoxicamente, só hai que
entrar na rede, poñer “vella da manta” e alí está:
unha casa que dá á rúa Pontevedra e, polo nor-
te, á “antes llamada Corredoira da Vella da
Manta y actualmente rúa do Freixo”.

Toda a barriada á que se accede desde a
Porta Nova levou o nome de “Arrabal da Por-
ta Nova” e as Casas Baratas (que tiveron o no-
me oficial de Cidade-Xardín) son unha parte
dela. Non cabe dúbida de que antes de facerse
esas casas e de abrirse esas rúas no primeiro
terzo do século XX, a corredoira da Vella da
Manta sería moito máis longa e, polo trazado
actual, debía continuar pola que é agora rúa
Tui. Ocorre precisamente que canto máis torta,
estreita e labiríntica é unha rúa, máis vello é o
seu trazado: o carril é preexistente ao barrio.

Neses momentos a zona era extrarradio,
un extrarradio sen luz e de míseras casiñas. As
nais, para impedir que os nenos se metesen
por percorridos escuros e perigosos (sempre
houbo asasinos e violadores), dicíanlle que
por alí andaba o chupasangues, a Compaña ou
a meiga chuchona. Mariamanta, a muller que
se corresponde pé a pá co home do saco, o sa-
caúntos, é unha muller que rouba os nenos.
Descríbese como unha esmolante moi fea, cun

papo moi grande, envolta nunha manta: a Ve-
lla da Manta, que lles vai zugar o sangue. Un
personaxe mítico que poden vostedes atopar
no Dicionario dos Seres Míticos.

A función protectora dos cocos queda explí-
cita. A mesma función debía ter o nome “Carril
das Estantigas” noutra zona despoboada e me-
drosa dentro de murallas. Este carril tivo máis
sorte. Cambiáronlle o nome polo de “Carril das
Ortigas”. Haber, había ortigas e ademais rima.
Como quen alterou o nome probablemente non
comprendía o que eran “estantigas”, buscou un
con certa lóxica. Afortunadamente alguén se
deu conta (grazas aos documentos e planos) do
calote e o nome volveu oficialmente ao seu.

Habería que pedir o mesmo para a Corre-

doira da Vella da Manta, porque rúa do Freixo
é un nome posto ao chou e non ten ningún
senso. Posto, iso si, con boa vontade e con
vontade galeguizadora (peor sería “calle del
Fresno”). Con boa vontade pero errada, igno-
rando (neste caso con desculpa) a realidade
ilustre do carril. Ilustrísima, pintoresca, atra-
ente, romántica realidade. Que lle devolvan o
seu belísimo nome. Porque aínda que non es-
tivese na conciencia dos nosos antergos, esa
vella ten parentela ben coñecida en sociedade.
Esa vella fea, tenebrosa, é curmá de Hécate e
irmá xemelga de Lilith e Ceres. Parécese tan-
to a elas que un diría que é a mesma, esa que
rouba os nenos para chucharlles o sangue e fa-
cer con ela a cor vermella do seu arco.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Pazo San Mauro 06. Nun-
ha das mellores paraxes do
Condado e formando unha
pequena península que se
adentra no Miño creando un
microclima especial grazas á
súa orientación, pendente e
proximidade ao río, atópase
a parroquia de Porto (Salva-
terra do Miño) e nela o Pazo
de 1561 que foi morada prin-
cipal de Pereira de Castro,
descendente de Sancho I de
Portugal, na actualidade pro-
piedade dun gran grupo ade-
gueiro rioxano. 

Conta cun viñedo de 30
hectáreas, unha parte deles a
xeito de cuncha descenden-
te até o Miño, maioritaria-
mente de albariño, xunto ás
clásicas variedades desta
subzona das rías baixas co-
mo son a loureira, a treixa-
dura e o torrontés.

Este ano resultou elexido
na festa do Viño do Condado
“Viño Delicioso”.

Temos diante nosa un
albariño vestido de amarelo
cunha tonalidade palliza
que á luz natural mostra bri-

llantes reflexos verdosos. 
Cando acercamos a copa

ao nariz a nosa memoria ol-
factiva recoñece os aromas
que recordan o mel, o cabe-
lo de anxo, as froitas en al-
míbar e o plátano maduro,
deixando unha sensación de
dozura.

O seu gusto resulta equi-
librado grazas ao seu volume
que enche a boca, ao seu ca-
rácter frutal e cítrico que a
refresca e o punto amargoso
final que remata por redon-
dear o círculo.♦

A Viñoteca

Gusto equilibrado

ANTONIO PORTELA

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

LÁZAR O  E N RÍ Q UEZ



H.V.
Os días nove e dez de novembro
ten lugar na localidade portugue-
sa de Chaves o I Encontro de An-
tropoloxía do Norte Portugal e da
Galiza, que organizan a Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto
Douro e a Universidade de San-
tiago. O seu principal obxectivo é
glosar a figura do etnógrafo gale-
go Xesús Taboada Chivite.

A conferencia inaugural ten
lugar ás dez da mañá no Audito-
rio Municipal de Chaves e corre
a cargo do profesor e membro
do Consello da Cultura Galega
Xosé Manuel González Rebore-
do, que pronunciará unha charla
titulada “Taboada Chivite etnó-
grafo”. A continuación, o histo-
riador Xerardo Dasairas dará a
conferencia “Portugal na bio-
grafía de Taboada Chivite”. Tras
o xantar, terá lugar a mesa re-
donda “Identidades eurorexio-
nais. O caso do Norte de Portu-
gal e da Galiza”, que coordina o
profesor da Universidade de
Trás-os-Montes, Humberto
Martins. O último acto do día
consiste noutra mesa redonda,
que neste caso leva por título:
“Turismo, patrimonio cultural e
museos na Galiza e no Norte de
Portugal”. Coordinan a profeso-
ra da Universidade de Santiago,
Nieves Herrero, e o profesor da
Universidade de Trás-os-Mon-
tes, Xerardo Pereiro.

Ao día seguinte, domingo,
tamén no Auditorio Municipal,
ás dez e media da mañá ten lu-

gar a mesa redonda: “Antropo-
loxía aplicada e intervención
social no contexto eurorexio-
nal”. Coordina a profesora da
Universidade de Trás-os-Mon-
tes, Luzia Fernández. A clausu-
ra do Encontro terá lugar ás do-
ce e media da mañá.

Etnógrafo e antropólogo

Xesús Taboada Chivite (Verín,
1907-1976) iniciouse nas disci-
plinas da etnografía e a antropo-
loxía cando, tras ser destinado no
Centro de Telégrafos de Ourense
en 1930, trabou contacto co gru-

po formado por Florentino Cue-
villas, Ramón Otero Pedrayo e
Vicente Risco. Despois da gue-
rra, regresou a Verín e comezou
a súa actividade docente e inves-
tigadora. Centrouse na historia e
etnografía da súa vila natal e am-
pliou os seu estudos a toda Gali-
za e Portugal.

Tamén destacou polo seu in-
terese na conservación do patri-
monio artístico e especialmente
o Castelo de Monterrei, por cuxa
restauración e conservación ma-
nifestou gran compromiso. Cata-
logou e trasladou aos museos
gran cantidade de achados histó-
ricos e etnográficos.

De formación inicial radiote-
legrafista e profesor mercantil,
tardiamente e por consellos ami-
gos, iniciou aos 42 anos os estu-
dos de Filosofía e Letras na súa
rama de Xeografía e Historia, na
que se licenciou en 1951. Ligada
a esta formación, a súa activa
participación en numerosos con-
gresos de arqueoloxía, etnogra-
fía e folclore en moitos puntos
da xeografía portuguesa permi-
tiulle trabar amizade con senllei-
ros especialistas lusos na materia
e alcanzar un coñecemento e un
estudo notábel sobre a cultura
portuguesa e a súas vinculacións
coa Galiza. É esta dobre faceta a
que levou a que o I Encontro de
Antropoloxía do Norte de Portu-
gal e da Galiza estea dedicado á
súa persoa. Xesús Taboada Chi-
vite morreu en Verín o 27 de no-
vembro de 1976.♦
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a primeira
modernidade
FRANCISCO CARBALLO

Os autores dos tomos
VI e VII da Grande
Historia de Galicia ti-

tulan como “A Galicia do An-
tigo Réxime” a época dos sé-
culos XVI-XVIII. Tan
peculiar iso de “grande”
como iso de “antigo réxime”
Unha das preguntas para
facer polos historiadores é se
a “modernidade” tivo somen-
te niños neste país ou se este
país viviu daquela os inicios
da primeira modernidade

Pegerto Saavedra é o autor
dos dous volumes do tomo VII.
Un autor consagrado, de inves-
tigacións copiosas. Cantos
datos se adiantan no tomo VI,
volume I, veñen ben documen-
tados no VII. Que engade o VI?
Unha análise estrutural da
poboación e da economía. É
autor Hortensio Sobrado. No
caso da poboación ve na
nupcialidade o recurso máis de-
cisivo para o control demográ-
fico. O modelo desa nupcialida-
de perdura nos tres séculos: pe-
ríodos de máis adianto ca nou-
tros segundo a capacidade de
sostemento familiar. Así a fami-
lia daquela Galiza non era
numerosa, tampouco era de alta
mortaldade infantil.

Hoxe constatamos un des-
censo demográfico intenso en
Galiza. É de observar como a
nupcialidade dá a clave dese
fenómeno inquietante. Parece
que os galegos son
sensibilísimos das
dificultades económicas a
afrontaren pola familia.

En canto á primeira moder-
nidade que calla na Ilustración,
os primeiros trazos desa nova
mentalidade xa apareceran co
humanismo do século XVI.
Mais a Galiza dese século dá a
impresión de ter acollido en es-
pazos limitados os amenceres
fuxidizos de humanistas. E así
no século XVII. Bieito Xerome
Feixóo e Montenegro, que
estudou no mosteiro de Lérez
Artes, que ensinou alí mesmo
Filosofía e Teoloxía en Poio,
era un home “moderno”, un
ilustrado (1676-1764). A reper-
cusión xeral, nos mosteiros e
no clero deste país, dos seus
escritos garante certa
mentalidade receptiva que, sen
dúbida, non era exclusiva do
claustro. A Galiza do século
XVIII dá signos de mobilidade
en todos os niveis: económico,
social e cultural. Ventaba a
Ilustración como fame de saber
en todo o país.

Moito nos queda por
coñecer, tanto cuantitativa co-
mo cualitativamente, da reali-
dade da Galiza moderna. Os
autores devanditos acoden ao
catastro de Ensenada e
enchen páxinas cos datos ca-
tastrais. Toda a
argumentación ten esas
premisas e do XVI e XVII se-
guimos con hipótesis sen pro-
bas convincentes. Moito a in-
vestigar.♦

Acabado de chegar desa estadía de 12 días
polas mozambicanas cidades de Maputo,
Quelimane e Manpula a un apetécelle croni-
car brevemente o andar e ver por esta in-
mensa nación da lusofonía. Sorprende como
ese portugués ben falado e matizado prevé-
moslle longa vida nun país onde todos os
seus veciños son anglófonos. E concreta-
mente Maputo, tan ao sur do país, xa metido
case nun enclave de Sudáfrica, onde as gran-
des superficies comerciais son de sudafrica-
nos e en todo o país se conduce á esquerda
como en Inglaterra. Esta fórmula foille suxe-
rida polos ingleses de Sudáfrica a António
Oliveira Salazar, dado que eles dicían non
adaptarse a conducir á dereita e o ditador
portugués concedeulle ese privilexio a esa
caste de privilexiados racistas e así ficou es-
te fórmula de condución. Aínda que o idioma
inglés ten presenza en Mozambique non é
para que a comunidade lusófona estea preo-
cupada por un retroceso ou perda do portu-
gués. A sociedade mozambicana fala con or-
gullo o portugués e úsao como expoñente da
súa independencia e da súa diferenza. Mais
aínda, están presentes os agravios que os se-
ñores do apartheid sudafricano lles fixeran
aos mozambicanos, e, nese conflito, a lingua
portuguesa é o elemento máis diferenciador
e dinámico da súa expresión nacional.Fala-
mos dunha das ex colonias portuguesas máis
pobres, se a comparamos con Angola, mais
cuns recursos naturais sen explorar e cunha
sociedade non desenvolvida que segue o rit-
mo ancestral das súas tradicións. Mais isto
non é o referente de seu atraso económico.

Os seus dirixentes, é verdade, teñen voca-
ción  de cambio; un cambio feito por eles e
en proxección coas súas necesidades, onde
as tradicións ancestrais non estean exentas
da mobilidade e dese respiro tan personifica-
do na súa identidade tradicional. Mais o tra-
dicional non nega os avances tecnolóxicos
que teñen que cubrir todas esas carencias que
a sociedade mozambicana precisa de supe-
rar. Estamos falando dun pobo excepcional e
cariñoso, que gosta de falar, suxerir e escoi-
tar. Un pobo que é consciente da súa propia
realidade e que das pedras saca pan. Mais
Mozambique é África, ese continente ver-
gastado, na súa totalidade, por ambicións co-
loniais que en moitos dos casos o saqueo ma-
terial e espiritual foi tan frenético que esa
África irredenta ten que pulsar moitas claves
para saír das frustrantes contradicións en que
está sumida. Pero os mozambicanos son
conscientes de que os pobos sumidos na po-

breza saben crear fórmulas para sobrevivir e
resistir, vencendo todos esas anomalías que o
cotián lles impón.En Quelimane visitei o seu
hospital e no departamento de Uroloxía ollei
adolescentes infectadas da SIDA. O avance
desta terríbel doenza en África lévanos a for-
mular seriamente unha serie de deficiencias
provocadas polo mundo rico, que limita os
medicamentos a África en función do seu
mercantilismo e non en función das súas ne-
cesidades. Visitei unha escola mixta de ne-
nos e adultos onde todos tratan de vencer o
analfabetismo que a pobreza impón. A cultu-
ra e o ensino son dous elementos claves para
saír da pobreza e proxectar futuro nas zonas
mais deprimidas. Tiven unha reunión con di-
versos escritores, na sede da Associação de
Escritores Moçambicanos, falamos de moi-
tos temas, sobre a cultura e a literatura. E un
comproba que hai ideas, proxectos e valores
creativos que, sen dúbida, farán invulnerábel
unha das literaturas mais dinámicas da luso-
fonía. Falei con profesores da Universidade
Eduardo Mondlane de Maputo, e todos con-
templan as deficiencias con esperanza de se-
ren superadas. Visitei dúas das mais impor-
tantes librarías, conversei co dono da Libre-
ría Minerva, a mais antiga de Maputo, crea-
do en 1908, el non é optimista, dado que as
edicións publicadas en Mozambique son es-
casas e moitas delas non pasan dunha tirada
de 300 exemplares. Tamén comprobamos
que a editorial Ndjira é a máis importante na
que se promovan os grandes valores da li-
teratura mozambicana, que son moitos e es-
tán en primeira liña.♦

ECOS LUSóFONOS
XOSÉ LOIS GARCÍA

Crónicas de Mozambique

Taboada Chivite será homenaxeado
nun congreso de antropoloxía en Chaves

Xesús Taboada Chivite.



ArArteixoteixo
■ TEATRO

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Áncora producións repre-
senta esta obra (premio ao
mellor libro de teatro 07 da
AELG) o venres 2 ás 20h30
no Centro Cívico Cultural.
Dirixida por G. Pernas Co-
ra está interpretada por
Ánxela G. Abalo, Vicente
de Souza e Xosé Bonome.

O BarO Barcoco
■ TEATRO

NOITE DE REIS
O teatro Lauro Olmo acolle a
estrea do último traballo do
CDG baseado na obra de
William Shakespeare, dirixi-
do por Quico Cadaval e in-
terpretado por Rebeca Mon-
tero, Borja Fernández, Si-
mone Negrín, Marcos Co-
rrea, María Bouzas, Susa-
na Dans, Marcos Orsi, Xan
Cejudo, Xosé Manuel Ol-
veira Pico, Víctor Mosquei-
ra, Bernardo Martínez,
Suso Alonso e Ramón Ló-
pez Castro Mon, que pode-
mos ollar o venres 9 ás 21h.

CambadosCambados
■ TEATRO

LAGARTA LAGARTA
Apeza As últimas lúas repre-
séntase o domingo 4 ás 19h
no Auditorio Municipal A Xu-
ventude. Ernesto Chao, Ro-
sa Álvarez e ArturTrillo son
dirixidos por Xúlio Lago.

CangasCangas
■ MÚSICA

QUEMPALLOU
A festa chega o venres 9 á sa-
la Son, coa presentación do
seu novo disco Polo Aire!!

CarballoCarballo
■ MÚSICA

SEVIGNY
Lucia Rolle vaise despe-
dindo da Galiza, antes de le-
var a súa música e voz por

outras latitudes e adicarse á
composición do segundo
disco. O vindeiro venres 9
actúa no pub A Reserva.

■ TEATRO

FIOT
O Festival Internacional
Outono de Teatro remata
este xoves 1 ás 21h no Pazo
da Cultura con Los locos de
Valencia dos casteláns-leo-
neses Teatro Corsario.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

RUDESINDUS
Podemos coñecer a  mostra
O legado do santo até o 2
de decembro na Igrexa de
San Salvador.

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 5 na Real Academia
Galega de Belas Artes habe-
rá un diálogo entre Alberto
Schommer, da Real Acade-
mia de Bellas Artes de San
Fernando e Ángel Luis
Hueso, da Real Academia
Galega de Belas Artes Nosa
Señora do Rosario sobre A
Fotografía e o Cinema. O
martes 6 proxéctase no
mesmo lugar a fita Blow Up
(1966), dirixida por Miche-
langelo Antonioni.

■ EXPOSICIÓNS

OS MÁRTIRES DO MAR
Até o xoves 15 esta mostra
estará instalada na Casa
Museo Casares Quiroga.

A HISTORIA
Até este domingo 4 de no-
vembro temos unha mos-
tra sobre o ensino na Casa
da Cultura Salvador 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
insigne pintor. Seoane par-
ticipou activamente na rea-
lidade arxentina e consoli-

da unha obra marcada polas
tendencias artísticas máis
avanzadas do momento. A
capital arxentina é capital
na súa vida, alí naceu... e
voltou para vivir o exilio.
Na Fundación L. Seoane
até o 9 de decembro.

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

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
presenta, até finais de ano,
unha mostra sobre a pintura
máis gozosa e creativa do
propio Luís Seoane, que for-
ma parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se traza-
rán as liñas do seu traballo. 

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

Quince temas cargados de influen-
cias variadas artellan Atabernade-
mou.com. Trátase do álbum en soli-
tario de Mou, produtor musical de
Dios Ke Te Crew. En formato web
e de descarga gratuíta, o proxecto
sae á luz o 1 de novembro. Hevi, Dj

Kaze, MVP e o resto de compoñen-
tes de Dios Ke Te Crew, Sokram,
Dj Murdock, Jamas e García, co-
laboran nun traballo cheo de diver-
sas misturas que fusionan rock, jazz,
soul, funk e mesmo electrónica bai-
xo a cadencia do hip hop.♦

Atabernademou.comAtabernademou.com
O O TTrinquerinque

Para a
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de informa-
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A Fundación Barrié presenta as
mostras Laboratorio de estilos nas
súas sedes da Coruña e Vigo, até
febreiro de 2008. O duplo progra-
ma expositivo xira en torno a dúas
das temáticas principais da obra
do pintor, os retratos femininos,

dos que poderemos ollar na cidade
herculina 57 cadros realizados en-
tre 1924 e 1972, e as naturezas
mortas, pertencentes á primeira
metade do século XX e das que se
poderán admirar en Vigo 32 mag-
níficos exemplos.♦

PicassoPicasso
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☞ STARDUST. Tristan
ofrécelle como proba de

amor á súa namorada ir buscar-
lle unha estrela. Par iso cruzará
o valado que separa o seu mun-
do dun país máxico cheo de
bruxaría. Con Michelle Pfeiffer
e Robert de Niro, entre outros.

☞ SAW IV. Aínda que se
pensaba que os creadores

do macabro xogo de torturas es-
taban mortos, un policía acaba
secuestrado e obrigado a xogar
por salvar a súa vida. Película de
terror que segue a turrar da teta
dunha marca xa consagrada.

☞ O SOÑO DE CAS-
SANDRA. Dous irmáns

con problemas económicos por
culpa do xogo acaban aceptan-
do o encargo de asasinato dun
seu tío estadounidense dispos-
to a darlles os cartos. Terceira
película de Woody Allen loca-
lizada en Londres.

☞ 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 MO-
ZA. Historia romántica

aproveitando a biografía da es-
critora Jane Austen. Na Inglate-
rra de finais do século XVIII, un-
ha mociña rebelde vai arreporse
ás duras convencións 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.

☞ 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.

☞ 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. 

☞ 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.

☞ PROMESAS DO
LESTE. Viggo Mor-

tensen é o chofer dunha das
máis influentes familias ma-
fiosas rusas afincadas en
Londres. A vida do mafioso
vai mudar cando coñeza unha
comadrona tamén rusa, Nao-
mi Watts.

☞ 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.

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira
O Simposio Internacional
sobre a pobreza e a desigual-
dade presenta o martes 6 ás
17h no C.S. Caixanova de
VIGO a mesa Influencia do
cambio climático na pobre-
za. Alternativas, con Ramón
Fernández Durán, Juán
López de Uralde e Carlos
Vales;e ás 19h30 a conferen-
cia Riqueza, pobreza e ecolo-
xía de Marcos Arruda. O
mércores 7 ás 17h no Ateneo
do FERROL a mesa Transna-
cionais enerxéticas: desen-
volvemento ou destrución?,
con Pedro Ramiro, do Ob-
servatorio Multinacional de
América Latina, e Gemma
Giner, directora de mercado-
tecnia de Unión Fenosa; ás
19h30 fala Marcos Arruda,
ao que seguirá o fundador de
ATTAC e director xeral de Le
Monde Diplomatique con
Como a clase mundial de
súper-ricos está destruíndo o

planeta. No Auditorio da Fa-
cultade de CC da Informa-
ción de SANTIAGO falan o xo-
ves 8 ás 19h30 Alfonso Du-
bois e Luis de Sebastián so-
bre Pensar noutra globaliza-
ción: o desenvolvemento
humano como alternativa.
O luns 5 ás 20h en VIGO,
proxección de Amazonia
prometida. Acolonização de
Ro, de Lara Silbiger; e Ca-
mino de la extinción, de
Carlos Estévez. O martes 6
no FERROL o documental
Fórum Social Mundial, de
Joaquim E. Palhares e Flá-
vio Aguiar; e El mundo de
hoy (voces contra a globali-
zación), de Carlos Estévez.
O mércores 7 en SANTIAGO
tócalle a A guerra no Irake,
de Leonor Areal; Patmos,
de Ric Oliveira; e Camino
de la extinción. Información
completa en www.pobre-
mundorico.org.♦

PobrPobre mundo ricoe mundo rico

O Mercado Gandeiro de CHANTADA acolle, a partires
das 21h deste sábado 3, os concertos de Motor Per-
kins, 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 dis-
co de homenaxe aos Diplomáticos de Monte Alto, que
veñen de gravar máis de 20 bandas galegas e, ás 17h,
celébrase a mesa redonda Bravú: pasado presente no
futuro, coa participación de Xurxo Souto, director de
programación da Radio Galega, os escritores Manuel
Rivas e Jaureguízar, o autor do libro Rock´n´grelos e
director do Xabarín Club, Alberto Casal, o autor do li-
bro Bravú, a paixón que queima o peito, Xavier Vali-
ño, Xosé Manuel Pereiro, ex cantante de Radio Océa-
no e director da revista Bravú, o ex cantante de Skor-
nabois, Emilio, o anterior director do Xabarín, Suso
Iglesias, e a responsábel –no seu día– do portal bra-
vú.net, María Yáñez. Ás 17h tamén dará comezo a 1ª
Feira do Disco Galego. A presentación corre a conta de
Carlos Blanco. Os asistentes terán feira con polbo, car-
ne, pan, viño e un gran magosto –de balde–.  Informa-
ción completa en www.castanhazo-org.com.♦

Ruxe RuxeRuxe Ruxe
A banda compostelá despide a xira de presentación do
seu último disco Comercial, este xoves 1 na sala Most-
Music de LEGANÉS; o venres 2 estará na sala Baranda
do BARCO DE VALDEORRAS.♦

The HomensThe Homens
O grupo santiagués presenta, o venres 2 na sala Nasa,
de SANTIAGO, xunto con Fanny e Alexander, o seu no-
vo traballo titulado Tres, que contén once temas de pop
enerxético e guitarras ruxidoras –descargabeis de bal-
de en www.thehomens.com– ademais de poder mercar
o disco en CD ou nunha edición especial en vinilo. O
vindeiro xoves tocan na festa da Universidade Autóno-
ma de BARCELONA, no Campus Universitario.♦

Castañazo RockCastañazo Rock

Ruxe Ruxe
toca en

LEGANÉS,
O BARCO DE
VALDEORRAS
e CHANTADA. 

Esta fundación celebra o
seu 40 aniversario cun ci-
clo musical dos seus bol-
seiros, coordinado por
Cristina Pato e Pilar
Alonso, no que podere-
mos escoitar, o mércores 7
na sede de VIGO e o xoves
8 na da CORUÑA ás 20h30,
as interpretacións do

trompetista Adolfo Cari-
de Rodríguez e a pianista
Natalia Méndez Zunzu-
negui; de Saleta Suárez
Ogando á frauta e de Iago
Núñez Novo ao piano; e
de Roberto Alonso Trillo
co violín acompañado ao
piano por Octavio Váz-
quez Rodríguez.♦

Músicos da BarriéMúsicos da Barrié

Escenarios
de Luís
Seoane,
con Buenos
Aires como
protagonista
na fundación
do pintor
na CORUÑA.



■ TEATRO

DESCONCIERTO
Arturo Fernández prota-
goniza esta peza que pode-
mos ollar no teatro Colón
até este xoves 1.

GALILEO
Esta compañía representa
Rosso profondo in punto
di morte este xoves 1 ás
19h no Rosalía de Castro.
Dirixida por Pedro Rubín
está protagonizada por Fer-
nando Morán.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

MAR
As fotografías de Manuel
Amado expóñense no Co-
lexio Oficial de Arquitectos
até o venres 9.

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

■ TEATRO

SARABELA
O martes 6 ás 20h30 no
Jofre temos a esta compa-
ñía con Margar no pazo
do tempo. Escrita e dirixi-
da por Ánxeles Cuña Bó-
veda está interpretada por
Fernando Dacosta, Tito
R. Asorei, Sabela Gago,
Helena Seixo, Fina Ca-
lleja, Josito Porto e Nate
Borrajo

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

ALFREDO ERIAS
Durante novembro podere-
mos contemplar na Casa do
Mar esta mostra –Xente no
Camiño II– na que o pintor
reflicte a imaxe dos galegos
da Baixa Idade Media.

■ TEATRO

ASESINOS ANÓNIMOS
Podemos ollar a Teatre Ar-
ca na sala Bahía este venres
2 ás 21h.

GondomarGondomar
■ TEATRO

SKENÉ
Esta compañía representa A
asemblea das mulleres o
sábado 3 ás 22h30 no audi-
torio Lois Tobío. Leonel
García Laborde dirixe a
María Caparrini, Edgar
Costas, Bernardo Fraga,
Sara Marcet e Franccelina
Méndez.

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
recoñecida fotógrafa que
debemos coñecer no Mu-
seo Provincial, onde esta-
rá até este domingo 4 de
novembro.

OleirOleirosos
■ TEATRO

BACANA
Podemos ollar no auditorio
Gabriel García Márquez a
súa representación de Hen-
daya mon amour o sábado
3 ás 20h30.

OrOrtigueiratigueira
■ TEATRO

TALÍA
O venres 2 ás 20h30 re-
presenta no Teatro da Be-
neficencia Quero ser
grande, da que é autor e
director Artur Trillo e es-
tá interpretada por Marta
Ríos, Rosi Barcala e Ma-
ría Ordóñez.

OurOurenseense
■ DANZA

DESEO
A compañía Hojarasca ac-
túa o sábado 3 ás 20h30 no
Auditorio Municipal.

■ 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.

■ TEATRO

A BOMBILLA MÁXICA
Teatro do Atlántico pre-
senta o sábado 3 e domingo
4 ás 20h no Principal esta
peza de Woody Allen dirixi-
da por Xúlio Lago está in-
terpretada por María Bar-
cala, Gonzalo M. Uriarte,
Antonio Simón, Santi Ro-
may, Victoria Romero e
Alexandre Lago.

PontearPonteareaseas
■ ACTOS

XEIRAS MICOLÓXICAS
Na 18ª edición destas xor-
nadas, o sábado 3 ás 10h
ábrese unha feira con di-

versos postos na Praza
Maior, e ás 10h30 sairase
ao monte nun roteiro guia-
do á busca de cogomelos;
durante a tarde haberá xo-
gos para os máis cativos e
un concerto ás 23h. O do-
mingo 4 desde ás 11h tere-
mos a mostra de cogome-
los e degustacións gastro-
nómicas, e ás cinco da tar-
de un magosto.

As PontesAs Pontes
■ TEATRO

ZIPI E ZAPE
Podemos ollar a Teatro do
Adro o venres 2 ás 21h no
cine Alovi. Cándido Pazó di-
rixe a Josito Porto, Fernan-
do Dacosta, Belén Consten-
la e César Cambeiro

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ GUTIÉRREZ
SÓLANA
A obra deste artista na co-
lección MAPFRE está expos-
ta até o 16 de decembro no
Edificio Sarmiento.

DALÍ
No C.S. Caixanova presén-
tase, até o 9 de decembro,
unha das obras gráficas

más importantes do xenio
de Figueras, as ilustracións
da Divina Comedia. Un
cento de xilografías reali-
zadas polo artista entre
1960 e 1964

BEREBERES: OS
SEÑORES DO DESERTO
A muller bereber é a prota-
gonista e responsábel deste
tesouro, pois utilízao para
embelecerse e como estatus
de poder. Falamos das al-
faias, que actúan como ob-
xetos cargados de “baraka”
(boa sorte): amuletos e ta-
lismáns feitos con plata,
sal, azafrán, sementes, ám-

bar, coral, area, vidrio, ná-
car, turquesa, feldespato,
lapislázuli, flores... Até o
25 de novembro no C.S.
Caixanova.

JONATHAN FERNÁNDEZ
Até o 20 de decembro a
Fundación Rosón Arte
Contemporánea (Padre
Sarmiento 41) acolle a
mostra Tempo perdido, ga-
ñado e empatado, na que o
artista mexicano desenvol-
ve un exercicio de apropia-
ción de imaxes e obxectos
atopados no entorno inme-
diato cos que compuxo co-
laxes e ensamblaxes.
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Berrobambán estrea o venres 2 ás 20h no Salón Teatro
de SANTIAGO DE COMPOSTELA esta peza para crianzas
maiores de 4 anos –gañadora do I Premio Manuel María
de Literatura Dramática Infantil– con texto de Paula
Carballeira, dirección de Jorge Padín e un elenco for-
mado por Anabell Gago, Lorena Conde, Chiqui Perei-
ra, Paula Carballeira e Manuel Vázquez, acompañados
por 3 músicos tocando en directo. O sábado 3 e domingo
4 poderemos ollala ás 18h no C.C. Caixanova de VIGO.♦

AfterplayAfterplay
A compañía Avance Producciones representa esta
obra o venres 2 ás 20h30 e o sábado 3 ás 20h no Audi-
torio Municipal de NARÓN. O vindeiro xoves 8 podere-
mos ollala no teatro Rosalía da Coruña ás 20h30.♦

Boas NoitesBoas Noites

Na edición número 25 deste,
xa tradicional, certame pode-
mos gozar de 47 exposicións
individuais e 35 colectivas en
27 cidades e vilas de todo o pa-
ís. En OURENSE, entre outras
moitas mostras, temos a colec-
tiva 25 outonos, coa obra dou-
tros tantos fotógrafos, até o

martes 13 na Casa da Xuventu-
de; Rostros e Rastros de Euro-
pa, de Antonia Mª López Ro-
dríguez, permanecerá até o
venres 16 na A.X. Amencer;
até o domingo 18 temos At the
checkpoint, de Khaled Jarrar,
na Residencia Sanitaria; Mar
de fondo en Chiapas, de José

Miguel Alfonso Suárez, no
Centro de Saúde Valle Inclán;
Retratos urbanos, de Marcos
Rodríguez, no Centro de Saú-
de da Ponte; Modelos de cida-
de. A periferia no centro, de
Pedro Gómez, no Centro de
Saúde Novoa Santos; Cidades
Efímeras, de Sergio Belin-

chón, no Centro de Saúde da
Cuña; ou Fotopress 07, no
Museo Municipal. No C.S.
Caixanova estará instalada, até
o domingo 22, Mares doces de
Galiza, de José Luis Gonzá-
lez; e até o venres 30 Galizas,
de Juan Rúa, no Centro de
Saúde da Teixeira, e Espectro-
nautas, de Jonathan Saldan-
ha, na Biblioteca Universita-
ria do Campus. Até o venres
30 a sala de O Potiños no CAR-
BALLIÑO acolle as mostras Mi-
rar, un lugar distinto, de Stép-
hane Lutier; Paisaxe Urbana,
de Conchi Filgueiras; Mines-
tra, de Tatiana Fernández; e
Soidade compartida, de Oda-
vid Mate. No Centro Comar-
cal da Terra de Caldelas en
CASTRO CALDELAS estará até
o xoves 15 a reportaxe A quen
lle importa a ría se temos fút-
bol no pobo?, de José Rodrí-
guez Romay. Na Casa do
Concello de CORTEGADA pó-
dese visitar Auga, auga, auga,
de Francisco Menjivar, até o
luns 16. No Salón Multiúsos
da Feira de MACEDA, até o
venres 30, Sabías que é así?:
Flores e Insectos, de Mari C.
Hernández Izquierdo; e Noc-
turnos de José Señorín. No
Claustro do Mosteiro de MON-
TEDERRAMO temos até o ven-
res 30 Cotidianeidade, de Do-
lores Carretero. No Centro de
Saúde de Parada do Sil Ilu-
sións, de Luísa Lorenzo. Na
Casa do Escudo de VERÍN até o
mércores 14 Roma Segreda de
Carlos López Serrano. Ao
tempo celébranse numerosos
cursos de fotografía e outras
moitas actividades. O programa
completo pode consultarse en
www.outonofotográfico.com.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

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; na CO-
RUÑA Despreocupado
mais non indiferente de
Man Ray; e o vindeiro
xoves 8 inaugúrase In-
verso urbano de Manuel
Vázquez, no C.C. da De-
putación de OURENSE.♦

PhotogaliciaPhotogalicia

RA Q UEL C ASTR O

Alberto García-Alix (autoretrato).

A Orquestra Filharmónica de Baviera
vai dar un concerto o xoves 8 no C.C.
Caixanova de VIGO; e o venres 9 no C.S.
Caixanova de PONTEVEDRA.♦

KlangverKlangverwaltungwaltung

Mostra
de xoiaría
bereber en
PONTEVEDRA



O PorriñoO Porriño
■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
A grupo de rock sureño actúa
este venres 9 ás 23h no Li-
ceum. Os prezos son de 5 eu-
ros para a entrada normal, 4
anticipada e 2,5 para socios.

RedondelaRedondela
■ MÚSICA

CODETTA
A orquestra de cámara pre-
senta Pequena serenata noc-
turna o venres 2 ás 20h30 no
Multiúsos da Xunqueira.

RibadaviaRibadavia
■ ACTOS

NOITE MEIGA
A asociación xuvenil Riba-
davia Activa-t organiza esta
festa, que se celebra este sá-
bado 3, e convida a que os
asistentes participen vesti-
dos de meigas, bruxas, tras-
nos, feiticeiros, lobishomes
ou con cores negras para es-
pantar os malos espíritos.
Haberá queimada, concurso
de cabazas e moitas sorpre-
sas. Máis información en
www.noitemeiga.com.

RibadeoRibadeo
■ DANZA

NIÑA FRIDA
Javier Leoni produce esta
obra da compañía Karlik
que se presenta o domingo 4
ás 17h30 no Hernán Naval.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ TEATRO

ROMEO E XULIETA
Teatro do Noroeste presen-
ta unha adaptación da obra
de William Shakespeare o
domingo 4 ás 19h30 no Cen-
tro Sociocultural. Dirixida
por Eduardo Alonso está
interpretada por Luma Gó-
mez, Aitor Rei, Xacobo
Bugarín, Fernando Gon-
zález, Vitoria Pérez Varela,
Fernando Tato, Cristian
Escuredo, Omar Rabuñal,
Antela Cid, Sara Casasno-
va e Alexandro Carro.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

XOIAS FRANCESAS
Neste ciclo podemos ollar o
luns 5 ás 20h15 no C.S.C.
Caixa Galicia Meu tío
(1958), de Jacques Tati.

■ EXPOSICIÓNS 

NADA QUE VER
Até o 10 de decembro na
Casa da Parra a obra de E.
Lista, J. Caruncho, M. Vi-
cente e T. Behrens.

44 YOUNG ARCHITECTS
No Colexio de Arquitectos,
na Casa da Conga, até o sá-
bado 10.

GRAVADO ANTIGO
A colección de Carmelo
Portas Oliver exponse, até
o 2 de decembro, no cole-
xio de Fonseca.

GRANELL
Na súa fundación temos, até
o luns 19 de novembro, o
diálogo entre as obras do
pintor surrealista Rick Lina
e a ceramista Elizé Lina.
Até o martes 30 de outubro
podemos visitar a instala-
ción Como converter unha
esqueira nunha máquina de
transporte interestelar de
Pablo 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/constru-
cións; e Contemplando 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 atar-
deceres até este domingo  4
de novembro.

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

AXENCIA MAGNUM
A mostra de fotografía North
South East West, sobre o
cambio climático, realizada
por dez fotógrafos da axen-
cia Magnum, a instancias da

Axencia Cultural do British
Council, permanece instala-
da no Parlamento de Galiza
até o 11 de decembro. Unha
dúcea de impactos provoca-
dos 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).

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

TTuiui
■ TEATRO

LA CANICA
A compañía madrileña pre-
senta a peza El elefantito
para público infantil de 3 a 6
anos o vindeiro venres 9 ás
20h na Área Panorámica.

VVigoigo
■ ACTOS

OUTONO
O Verbum organiza esta se-
rie de obradoiros para crian-
zas –a partir de 3 anos– e fa-
milias, para achegar os asis-
tentes aos cambios que se
producen nesta estación,
dunha maneira lúdica e di-
dáctica. O domingo 4 de
12h a 13h30 aproveitarase
para coñecer mellor a festa
do Samaín, facendo manua-
lidades con cabazas e som-
breiros de meigas.

■ CINEMA

ART FUTURA
O MARCO acolle, até o sá-
bado 17, unha nova edición
do festival de cultura e cre-
atividade dixital, cun amplo
programa audiovisual agru-
pado no título A próxima
rede, ás 20h os xoves e ven-
res e os sábados ás 18 e
20h. Entrada de balde.

PISCIFACTORÍAS
Dentro do ciclo Galiza e o
Medio Ambiente que organi-
za a A.V. de Teis podemos
ollar este venres 2 ás 20h no
Centro Cívico do barrio un
documental realizado pola
Radio Televisión Portuguesa
sobre a realidade dos macro-

proxectos de acuicultura na
Galiza e Portugal, cun colo-
quio posterior no que se con-
tará co secretario executivo
de ADEGA Fiz Eirexas.

■ DANZA

MOMIX
O espectáculo Sun flower mo-
on, de Moses Pendleton, está
no C.C. Caixanova o martes 6
e mércores 7 ás 20h30.

■ EXPOSICIÓNS

JANO MUÑOZ
Podemos ollar a súa obra até
o domingo 18 na Sala I do
C.S. Caixanova. Na Sala II
temos una mostra de Hélder
Mendes até o domingo 11.

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

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

MERCEDES RUIBAL
Os seus óleos e acrílicos esta-
rán expostos durante novem-
bro 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-

V PREMIO
F. FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Caixanova quere con este certame ani-
mar e impulsar o uso da lingua galega
nos medios de comunicación, ao tem-
po que recoñece a tradición literaria e
xornalística dos escritores que utiliza-
ron e utilizan a nosa lingua na prensa.
O certame acollerá traballos xornalísti-
cos de todo xénero, publicados con no-
me ou pseudónimo, en calquera medio
de comunicación impreso de Galiza ou
fóra, entre o 1 de xaneiro e o 31 de de-
cembro de 2007, e que estean escritos
en lingua galega. Cada autor só poderá
participar cun traballo, do que se debe-
rán presentar orixinal e catro fotoco-
pias da páxina completa do xornal ou
revista que acollese a publicación, de
xeito que se poida identificar a data co-
rrespondente á edición do traballo.
Nun sobre, e acompañando ao traballo
a concurso, incluiranse os dados perso-
ais do autor, e remitirase todo, antes do
10 de xaneiro de 2008, á Área Socio-

cultural de Caixanova, rúa Augusto
González Besada 2, 36001 de PONTE-
VEDRA, indicando no exterior Para o
Premio Francisco Fernández del Rie-
go. Ademais Caixanova tamén promo-
ve o XXIX Premio de Xornalismo Ju-
lio Camba, que se rixe polas mesmas
bases que o anterior, mais está destina-
do a traballos xornalísticos escritos en
castelán. Ambos certames teñen unha
retribución de 12.000 euros.

PLAY-DOC
O Festival Internacional de Docu-
mentais de TUI mantén aberto o prazo
para participar na súa cuarta edición,
invitando a participar a todos aqueles
realizadores e/ou produtores que po-
súan os dereitos das obras que inscri-
ban, sendo a convocatoria para docu-
mentais de calquera duración, na-
cionalidade e temática, producidas
despois do 1 de xaneiro de 2006. To-
das as persoas interesadas deben pre-
sentar os seus traballos antes do 15 de

novembro de 2007. As bases e ficha
de inscrición poden consultarse en
www.play-doc.com.

III TERRA MEIGA
A A.C. Santa María do Viso organiza
este premio literario de relato ou con-
to breve, para o que se establecen tres
categorías: o grupo A) de 7 a 11 anos;
o grupo B) de 12 a 15 anos; e o grupo
C) de 16 a 21 anos. Cada participante
poderá presentar un só traballo, inédi-
to, en lingua galega, cunha extensión
mínima dun folio e máxima de tres,
en formato A4 escrito a máquina –ou
dun mínimo de 3 e máximo de 5 páxi-
nas a man, con letra lexíbel–, paxina-
dos e cunha portada na que apareza o
título do mesmo e a categoría á que
pertenzan. Acompañando o relato, e
dentro dun sobre pechado no que apa-
reza no exterior o título da obra e a
categoría, introduciranse os dados
persoais do autor e enviaranse, antes
do 8 de decembro de 2007, á A.C.

Santa María do Viso (Bº Tuimil 73,
36810, O Viso-REDONDELA). Máis in-
formación enviando no correo elec-
trónico a acviso@lycos.es ou no telé-
fono 656 938 058.

VIOLENCIA DE XÉNERO
Do 15 ao 17 de novembro vaise cele-
brar, no Auditorio de Galiza en SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA, a primeira
edición deste congreso internacional,
tres xornadas nas que perto dunha
vintena de profesionais e representan-
tes de diferentes colectivos implica-
dos na materia abordarán o problema
da violencia de xénero de xeito inter-
disciplinar e dando a coñecer os últi-
mos estudos e investigacións relacio-
nados con esta problemática. Xa está
aberta a matrícula e as prazas son li-
mitadas, concedéndose por orde de
solicitude. O programa e o boletín de
inscrición pode descargarse en
www.igualdadegaliza.org/actualida-
de/nova.php?id=69&lg=gal.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Convócanse axudas económicas
para o alumnado que realiza for-
mación práctica en centros de tra-
ballo correspondentes aos estudos
de ciclos formativos de grao me-
dio e superior de formación profe-
sional, módulos profesionais ex-
perimentais e artes plásticas e de-
seño. Poderán concorrer a esta

convocatoria o alumnado matricu-
lado en centros públicos galegos e,
no caso dos centros privados, o
alumnado matriculado en ensinan-
zas concertadas coa Consellaría de
Educación e Ordenación Universi-
taria. O alumnado que reúna os re-
quisitos contemplados na orde de-
berá presentar a solicitude antes
do 24 de novembro de 2007. A in-
formación completa desta orde es-
tá recollida no DOG de 23 de ou-
tubro de 2007.♦

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

O festival de música de VIGO co-
mezou o 30 de outubro e chega
até o 17 de decembro. Estruturado
en ciclos: Formación de público
(bebés, familias...); Músicas para
o Silencio; Historia do Piano;
Paixón e Música; e Música Anti-
ga, non se limita aos
concertos senón que
nos propón películas
e conferencias. No
Verbum o venres 2 ás
16h e 17h Paulo La-
meiro dá uns concer-
tos para bebés (3 me-
ses a 5 anos) que repi-
te o sábado 3 e do-
mingo 4 ás 11h30 e
13h. O domingo 4
nos Salesianos ás 17h
w 19h As miñas prii-
meiras Catro eta-
cións, con Ara Mali-
kian. O luns 5 ás

20h30 no Auditorio Municipal ci-
ne con música en directo: The Kid
(Charles Chaplin) polo Cuarteto
Ancestral. Abonos, descontos,
venda de entradas e máis informa-
ción no telf. 986 810 260 ou en
www.festivalaremore.com.♦

ArAre More Moree

Sobre o
cambio

climatico vai
a mostra do

Parlamento
de Galiza

da axencia
Magmum.

Até este
venres 2
está a
mostra
Nazón
de Breogán
en VIGO.



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 arquitec-
tónico do CUVI na Casa
das Artes até este domingo
4 de novembro.

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As obras do prestixioso
Wildlife Photographer of the
year, recoñecido como o
máis importante do mundo e
organizado pola BBC Wildli-
fe Magazine e o Museo de
Historia Natural de London,
pódense admirar na sala III
do C.S. Caixanova até este
domingo 4 de novembro.

AFINIDADES
SELECTIVAS
A Casa Galega da Cultura
reúne, até este domingo 4
de novembro nesta colecti-
va, obras de Marina Nú-
ñez, Victoria Diehl, Xoán
Anleo, Cristian Carvalho,
Pablo Otero, 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

TRASH DEATH ASSAULT
O sábado 3 ás 22h tocan na
sala Anoeta os portugueses
Pith Black e Web, os ou-
rensáns Ephemeral e os re-
dondeláns Agónica. Entra-
da de 5 euros na billeteira.

O COMBO ROXO
Poderemos escoitalos o sá-
bado 3, xunto cos The Tu-
rres Band, en MATAMÁ.

KRILIN
Este xoves 1 ás 22h30 pode-
remos escoitar o punk rock
desta banda donostiarra, que
toca xunto cos locais Próxi-
ma Parada, na Fábrica de
Chocolate. O venres 2 tere-
mos na mesma sala a Elek-
tra e Reos; e o sábado 3 aos
uruguaios No te va a gustar
e a El grito de Harpo.

INTERBARRIOS
No III Festival Folclórico
podemos escoitar no C.C. de
Valadares o domingo 4 ás
18h, xunto coa anfitriona, ás
agrupacións das asociacións
culturais de Bembrive, Bea-
de, Matamá e Castrelos.

SINSAL
O festival presenta o con-
certo das bandas indepen-
dentes Raccoo-oo-oon e
Acid Mothers Temple, o
domingo 4 ás 20h no MAR-
CO, con sesión previa de
DJs desde ás 19h. Máis in-
formación e entradas en
www.sinsalaudio.org.

MOON CRESTA
Toca, xunto con Zia, o ven-
res 2 na Iguana Club. O do-
mingo 4 poderemos escoitar
os británicos The Tommys.

■ TEATRO

VICHELOCREGO
Esta compañía de Gondo-
mar presenta, o sábado 3 ás
20h30 no C.S.C. O Pedre-
gal, a peza Spot, dentro do
ciclo de teatro afeccionado
Valadares Teatral.♦

Este
domingo 4

remata a
mostra
Wildlife

Photographer
of the year

no C.S.
Caixanova

de VIGO.

AQUÉN
http://sli.uvigo.es/toponimia

Aquén é unha ferramenta de divulgación
e consulta desenvolvida no Seminario de
Lingüística Informática da Universidade
de Vigo que permite coñecer, localizar
xeograficamente e visualizar cuantitativa-
mente os topónimos oficiais dos 315 con-
cellos, 3.794 parroquias e 37.297 lugares
de Galiza, tal como están estabelecidos na
lexislación vixente de acordo cos ditames
da Comisión de Toponimia.♦
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■ Véndense paredes en ruinas con
200 m2 de terreo a 40 minutos de Vi-
go. Telf. 986 666 202.

■ 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.
676 727 518.

■ Véndese mesa antiga de come-
dor, de castiñeiro. Telf. 676 727 518.

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

■ Alúgase casa restaurada por fins
de semana ou tempadas na Serra do

Suído (Covelo). Chamar aos telf. 986
373 099 ou 645 663 142.

■ Psicólogo especializado en fami-
lia e vítimas de violencia. Posibilida-
de de resolución de conflitos, preven-
ción, reformulación de proxectos de
vida. Para particulares e institucións.
Primeira consulta de balde. A Coruña.
Telf. 981 134 144.

■ Vendo Enciclopedia Galega Uni-
versal. Telf. 653 928 083.

■ Búscase persoa, preferibelmente
que non sexa fumadora ou estudante,
para compartir piso novo, amobla-
do, luminoso, exterior, na zona de
Conxo (Santiago de Compostela),
perto do Campus Sur e dos Hospitais,
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.

■ 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
para cuidado de animais, fincas,
peón de albanel ou de pintor, etc.
Telf. 662 522 888, preguntar por Al-
berto 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
dormitorios antigos e por todo tipo
de antigüidades, mobles, louzas, re-
loxos, radios, lampadas... non im-
porta 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, ade-
ga e garaxe. Seminovo. Telf. 986
422 093.

■ Ofrécese Enxeñeira Agropecua-
ria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520

■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traducións,
editoriais, docencia non pública, revis-
tas, corrector ortográfico, etc. Telf. 619
991 876 (polas tardes).♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Ten que ser un asociación nacionalista quen faga o traballo que non dá feito a Santa Igrexa Metropo-
litana Catedral de Santiago de Compostela, ou quen manda ideoloxicamente nela. Ante o deliberado
abandono e recoñecemento do Panteón das Raiñas e Reis de Galiza, enterrados baixo as arcadas me-
dievais, os do “Galo” optaron por editar unha tarxeta que explique, mediante un plano, a súa locali-
zación exacta no templo catedralicio.♦

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

O MARCO de VIGO de-
senvolve, a partir da ex-
posición Tempo ao Tem-
po, até o 15 de febreiro de
2008, un programa de vi-
sitas e obradoiros para es-
colares, adaptados para
educación infantil, prima-
ria e secundaria, que te-
ñen como obxectivo des-
cubrir, explorar e repre-

sentar o significado que o
paso do tempo ten na no-
sa experiencia persoal, a
través das obras presentes
na mostra. Esta activida-
de levarase a cabo de
martes a venres de 10 a
14h, previa cita nos telé-
fonos 986 113 900 / 11.
Información completa en
www.marcovigo.org.♦

TTic ic TTacac

O Combo
Roxo
toca este
sábado 3
en Matamá
(Vigo),
xunto con
The Turres
Band.



Nº

Nº 1.287
Do 1de novembro
ao 3 de decembro
do 2007 Apaisaxe constituíu un-

ha das principais tei-
mas identitarias do

galeguismo. Otero Pedrayo
foi un gran teorizador da pai-
saxe, pero houbo outros, co-
mo Rof Carballo. Abonda ler

o seu libro Mito e realidade
da terra nai. Agora volve
preocupar a paisaxe, tanto a
costeira, como o feismo do
interior. Loubábel a concien-
ciación que se está a dar. A
pregunta é: por que se consi-

dera tan importante a paisa-
xe que, ao cabo, non é co-
mestíbel, como xa sinalara
Castelao, e en cambio se es-
quece o idioma? Por que se-
ría peor urbanizar a costa
que matar unha lingua?♦
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Editores
FRAN ALONSO

Nese entrelazado te-
cido con forma de
arañeira que é a in-

dustria do libro galego, os
editores son o elo social-
mente máis desprestixia-
do. Se cadra, porque os
editores fixan os prezos
dos libros, representan a
parte con máis peso eco-
nómico da balanza, e de-
ben apostar por determina-
das liñas de edición e xus-
tificalas publicamente. Ás
veces, son o elo máis des-
prestixiado mesmo dentro
do propio sector. Evidente-
mente, a súa posición es-
tratéxica leva consigo un-
ha dimensión de maior
transcendencia social e,
por suposto, un maior ris-
co nas actuacións na medi-
da en que son a parte que
máis decisións públicas
deben tomar. De feito, esas
decisións dos editores,
acertadas ou equivocadas,
teñen moita máis repercu-
sión que as que toman ou-
tros profesionais cos que
comparten espazo nesa
arañeira intercomunicada
que é o mundo do libro, e
iso provoca que moitas ve-
ces se focalicen na exclusi-
vamente edición moitos
estigmas do ámbito do li-
bro. Ademais, a recalcada
conexión entre o labor dos
editores e o mercado –fóra
do que case sempre nos
queremos situar os crea-
dores–tradúcese de xeito
habitual en connotacións
negativas para a profesión. 

E, se ben é certo que
existen moitos tipos de
editores e que hoxe a di-
námica universal da co-
mercialización do libro
está enfebrecida e en moi-
tos aspectos resulta enfer-
miza, por fortuna en Gali-
cia os editores representan
en xeral proxectos cultu-
rais entusiastas e o seu la-
bor constitúe un acto de
prestixio, fortalecemento
e apertura para a cultura e
a lingua galega. E cada
vez resulta máis indispen-
sábel a visibilización dun-
ha industria editorial forte
e profesionalizada, sólida
e solvente, competente,
que se converta nunha
plataforma con capacida-
de de proxección para a
cultura galega. 

Como autor –que é a
miña única vocación– non
son quen de concibir un
editor máis que como un
aliado, como unha forza
motriz imprescindíbel pa-
ra o diálogo en torno á mi-
ña obra. Sobre todo, por-
que a edición se basea no
diálogo, no intercambio e
na confianza mutua. 

E se a edición en lin-
gua galega ten aínda
moitas dificultades e
problemas é porque, co-
mo di André Schiffrin,
“representa un microcos-
mos da sociedade da que
forma parte”.♦

Ano XXX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Ten un posto de venda de flo-
res no mercado do Progreso
de Vigo e nestas datas é cando
máis crisantemos despacha en
todo o ano. Chámase Tere Co-
llazo e non gusta moito do Día
de Defuntos, decántase por
outros días de traballo máis re-
laxado e significado máis ale-
gre. “Prefiro as vodas”, confesa.

Defuntos é a época do ano que
máis vende?

Si, nos tres días previos ao un
de novembro non paro.

E canto chega a vender?
Cuadriplícanse as vendas. En

cartos non lle sei dicir, mais en
cantidade é un catrocentos por
cen máis do habitual. Non pense
que me compensa. Demasiado
traballo, moita elaboración para
moi pouca ganancia. A xente ho-
xe non leva as flores soltas, pide
ramos xa preparados. Quere que
lle fagas ti o traballo.

A pesar de todo, para vos-
tede Defuntos é o que para o
Corte Inglés representa o Na-
dal.

Algo así. Clientela teño to-
dos os días, pero nestas datas
vén todo o mundo. É a nosa da-
ta máis forte.

Que é o que máis se vende?
Crisantemos, orquídeas...

Máis ben flores boas, canto me-
llor calidade, véndese máis en
Defuntos.

Que significado ten o cri-
santemo?

Non o sei. É unha flor de
tempada. Como só vén nestas
datas, a xente asóciaa con De-
funtos, por iso a leva.

E o que menos vende?
O caravel, está tan visto...

hoxe a xente quere algo máis
sofisticado.

Non hai quen lle leve car-
dos a un parente que odiase?

Non sei, como non vendo
cardos...

Vostede estará en contra da
incineración, por aquilo de que
non se usan tumbas nas que
deitar as flores.

Persoalmente estou a favor.
Mais non pense que agardo de-
sesperada por esta data. Prefiro
outros días, con traballo máis
repartido. Gústanme as vodas,

cousas máis alegres.
E a medicina non axuda o

negocio, hoxe a xente vive
máis, que problema!

Sobre todo as mulleres; so-
mos máis lonxevas.

E pérdense os costumes.
Non, os costumes non se per-

den, son os de sempre. Mesmo
hai quen incinerou un parente e
vén buscar flores para tiralas no
sitio onde botou as súas cinzas.
Aquí mobilízase todo o mundo.

Como é a súa clientela de
Defuntos?

O 20% a habitual. É xente que
ao mellor lle leva flores a un pa-
rente de cando en vez, ou no cabo-
dano. O resto, só vén nesta data.

Xente nova non a ten de
clientela?

Isto renóvase moito, non vaia
pensar. Segundo van morrendo
os vellos, os novos van incorpo-
rándose á tradición de levarlles
flores en Defuntos.♦

As escolas de fundación
en Galiza.

Unha necesidade social de alfabetización
Luís Obelleiro Piñón

Presentación en PONTEVEDRA
o venres 16 de novembro ás 20h no Auditorio de Caixanova.

A  N O S A  T E R R A

Tere Collazo
‘Para min, Defuntos é como para o Corte Inglés o Nadal’

A . N .T.

CAMPUS




