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Roque Cameselle
Opausiñas
O Baixo Miño é o espacio onde se desenvolven os relatos contidos
en Opausiñas. Neste seu primeiro libro, Roque Cameselle
bota man das tradicións narrativas
locais, marcadas por un humor
costumista, celebrativo e lírico, pero
tamén por unlJa, memoria histórica
-a emigración, a guerra, a opresiónsalferida de traxedias.
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Neira Vilas recorda a emigración
no seu discurso de académico

FUNDADO EN 1907

Un acordo necesário
Os promotores do acordo van comezar unha campaña de
axitación para reclamar da Académia que retome o consen,
so normativo. Vários numerários tamén se manifestan en
idéntico sentido. Consideran que despois de dous anos de
conversas e negociacións veu a luz un acordo normativo
que "semellaba imposíbel", polo que seria nefasto tirar pola
borda da desilusión todo o traballo realizado. Afirman ser
unha arela que os sociolingüísticas apontaban prioritária
para a normalización. Un avance social, tan difícil de con,
seguir e que tanto ilusionou a todos aqueles que defenden o
galego, que non pode ser derrubado polo autismo dunha
institución como a Académia, por moi respeitábel que sexa.
Fronte á discreción mantida neste proceso por todas as or,
ganizacións científicas, sociais, políticas, sindicais e secto~
riais que teñen un compromiso coa nosa língua, queren
agora que a sociedade teña a voz directa.+
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Estudos do Consello da
Cultura, CIG eAS-PG
denúncian o
incumprimento lexislativo

Tres informes
consideran
•
o ens1no
como principal
elemento
desgaleguizador
¡
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Distintas organizacións comezan unha campaña en d~fensa da
normativa de consenso
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A Académia negouse a aceitar a normativa de consenso acadada polo ILG e as tre~ Universidades despois dun proceso de case dous anos que seguíu á convocatória da AS-PG. A ilusión o amplo apoio que
o acorde acadara nas organizacións e entid~des relacionadas coa língua son paral~es á decepción sentida despois do rexeitamento. Escritores, editores, asociacións e ensinantes artellan di tintas iniciativas paémia por "darlle as
ra botar a andar unha campaña a pral do fi :1 do conflicto lingüístico e critican a A
costas á sociedade". Todos coinciden en que se perdeu unha grande oportunidade . e cara á normalización lingüística do galega e néganse a que esa porfa fique pechada. Á manee dos t~es académicos que
elaboraron a proposta, catre numerários, cando menos, estarian dispostos a que tema se retomase.

p

ensión e lamento seguiron á xornada do Sábado, 17 de Novembro en que os académicos votaron por maioria en contra do
acordo normativo. Tamén reaccións que camiñaban de cara a
xuntar esforzos para que un estarzo como o realizado non quede en auga de bacallau. Os escritores autoconvocáronse de
seguido para unha xuntanza o
Sábado 24 en Compostela, o
Mércores 21 reuníase de novo
no ILG a equipa de lingüístas
que redactou a normativa de
consenso, distintas asociacións
farán forza con distintas accións
para apoiar o consenso, os centros de ensino manifestaranse
sobre o tema e mesmo desde a
rede se intenta botar a andar unha campaña de recollida de sinaturas. Mentras que durante o
proceso os partidários gardaron
respectuoso siléncio, agora mobilizáronse de imediato para que
non pase de longo o que xa é
considerado un acorde histórico.

T

Á Asociación Sócio-Pedagóxica
Galega, organización que convocou ás partes participantes no
acorde hai case dous anos, resúltalle "chamativo que a Académia
non teña aceitado. Os lingüístas
máis significados da Académia
participaron na proposta, se son
agora os non filólogos os que a
botan abaixo é porque as razóns
non responden a critérios científicos e teriamos que concluír en
que son presións políticas as que

De esquercla a direita, Manuel González, Franco Grande, Feno Ruibal e Cons1antino Gorcia que ~n a reunión .xuslo á sctido.
1

induciron ao resultado negativo",
explica Alberte Ansede, que era
presidente da asociación durante
o proceso de acordo.

"Á vista quedou a intromisión de

Francisco Vázquez e outras
máis ocultas como as de altas
instáncias da Administración
Galega. A Académia comprometeu· o seu prestíxio e perdeu a
oportunidade de eliminar un dos

gran~es

atrancos para a normalizaci n lingüística. A sua decisión eva consigo a exclusión e
iso é !gravísimo para unha instituciól]I cultural", afirma Ansede.
:

Pasa á pá.xi1la seguinte

Ferrin defendeu oacordo eFerro Ruibal, Alonso Montero, Ramón Lourenzo e ~uz Pozo opuxéronse

Unha reunión tensa e unha saída silenc~osa
¡

O remate da reunión foi tenso. Os
académicos saían da sala de
xuntas e dispersábanse polo edifício, a piques de comezar xa o
acto de entrada de Xosé Neira Vilas no salón nobre. Dous dos protagonistas, os lingü ístas que
apresentaron a proposta, Antón
Santamarina e Francisco Fernández Rei mostraban nunha beira a
imaxe da derrota. Neutra beira
conversaba Xesus Ferro Ruibal
-opositor ao acorde- con Manuel
González -o outro dos académi-

cos que asinaban a reforma- e
Constantino Garcia, os tres pertencentes ao Centro de lnvestigacións Ramón Piñeiro.
Só o presidente Francisco Femández del Riego ia valorar ao remate
o resultado da reunión. Os académicos saían sen dicer palabra e remitíanse á máxima autoridade da
institución tal como se acordara na
xunta extraordinária. Del Riego informou do voto negativo á proposta de acordo pero negouse a dar

os dados concretos do resultado
da votación dunha das reunións de
maior asisténcia das celebradas.
"Houbo un amplísimo debate, unha polémica, a exposición de diversos pontos de ·vista e por maioria decidiuse non aceitar'', dixo.
Tanípouco quixo o presidente dar
conta dos argumentos empregados polos defensore? de cada unha das posicións. "E difícil expresalo dun xeito definido, foron intervencións que duraron tres cuartos

ae hora, unha hora, e é difícil re~umir as posturas. En realidade a
proposta estabelecia que se chegara a un consenso, era un blo~ue que habia que aceptar na to~alidade e non por partes e entón
ldecidiuse non aceptalo ao comjpleto", acertou dicer o presidente
Jque repetiria ese argumento tres
reces durante os cinco minutos
¡que durou a sua intervención polo
~ue se intue que debeu ser un dos
'argumentos máis repetidos polos
ntrários ao acorde.
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Sorpresiva
decisión
i

Ao rexeitar a proposta de modificación da normativa ortográfica,
a Académia fixo uso das suas lexítirnas cornp'.eténcias. Mais
como entender esta decisión? En primeiro lugar, os cámbios
propostos son mínimos. Menores que os protjucidos en 1995,
cando se actualizou a codificación escrita do ~alego. Cámbios
que, por outra parte, apresentábanse avaladqs polo Instituto da
Língua Galega, organismo encarregado pala (\cadémia de
redactar as normas. Cámbios que non impidet' seguir
escribindo na normativa oficial actual. A Acad~mia decidiu, con
esta votación, rexeitar, dalgun xeito, as suas próprias normas.
Lago, é preciso descartar princípios filolóxico~ nesta decisión.

co~senso

Tentaron unicamente os académicos opositorei ao
preservar a "independéncia" e a identidade da f-cadémia ante
unha proposta externa? Pódese considerar ext~rna unha proposta
asinada por vários académicos que, ademais, fpron os redactores
da norma vixente? Trátase de dar por fenecido ¡a un tLG que non
controlan, polo castelo oficial do.Centro Ramón Piñeiro?

Aniba, Ramón Lourert%0, Femándes Rei, Ccuares e Santamarina. Abaixo, Garcia Boclaño e Rio Banca.
Vén da páxlna anterior

Non falar de fracaso
Sen embargo, desde a AS-PG
non se quere talar de fracaso ,
"pois o traballo máis difícil está
feito que é o acorde das partes.
Criouse un estado de ilusión xeralizada e a Académia non pode
frustrar esas expectativas polo
que se debe volver a considerar o
tema". A AS-PG participará, polo
tanto, da campaña na que se implican distintos colectivos para recavar o máximo apoio social. "Se
a Acadérnia foi sensíbel aos que
desprezan o galega, se quere ser
prestixiada, respeitar o pluralismo
e instalarse na toleráncia terá que
cuestionar a situación", defenden.
Tamén o Instituto da Língua Galega é partidário de que a Académia faga rnovimentos para acadar
o consenso lingüístico. Nun comunicado remitido polo seu Consello Cientftico, despois de lamentar a decisión, afirma que "espera
que a RAG, que ten a autoridade
en materia normativa, asuma tamén a sua responsabilidade e tome iniciativas dirixidas a recons-

truír un consenso de ampla aceptación que resolva unha cuestión
tan primordial na normalización
do idioma". O ILG móstrase convencido de que "o texto proposto
contribuiria de maneira moi importante a resolver un grave problema para a consolidación social do
galego". Permitiria, segundo o instituto universitário, a incorporación
á normativa oficial de persoas e
colectivos relevantes na defensa
da língua e non por iso levaria á
ilegalidade aos que usan as normas xa que a redacción incluía
distintas alternativas que facian
que "as eventuais modificacións
non resultasen traumáticas sobre
todo no mundo do ensino". Quedou á vista, segundo o ILG, que
era posíbel dartle solución ao grave problema do conflito lingüístico
e o amplo respaldo "académico e
social" acadado pala proposta
"mostra que existe un problema
real que cómpre resolver en ben
da saude do idioma".
Diante das múltiples reacións
producidas polo rexeitarnento da
normativa de consenso, a Acadérnia quixo puntualizar que "a
resolución, adoptada despois

Existindo un recoñecemento explícito e unive}sal dos
sociolinguístas de que o-chamado "conflito normativo"
representa un importante atranco para a nor~alización social, é
rnáis importante para certos académicos o fei10 procedimental
que a normalización do galega?
!

dun lago debate desenvolvido
en diferentes sesións, non estivo
en absoluto condicionada palas
presións políticas que se apontan en distintos médios". Engade
a institución presidida por Francisco Fernández del Riego que
"a Real Acadérnia Galega adoptou a sua decisión pensando exclusivamente, con criterios institucionais, en prestar un servizo
ao idioma e á cultura galegas".•

A Académia viviu ao longo destes anos illadaj balorecida e de
costas totalmente á realidade sociocultural galega. Agora que
estaba a sair do buraco negro que a tragou di!Jrante' o
franquismo, vóltase a precipitar en caida libre¡cara o alleamento
social. Préstalle desilusionar a moitos e poñer¡se en contra de
todos os que traballan a pral da normalizaciór'¡ lingüística?
Enfrontarse ao Instituto da Língua, a case todbs os profesores
universitários, aos escritores, editores, sindic4tos, partidos
políticos e asociacións de toda caste?
i
1

En público a negativa ao consenso normativo\foi defendida
unica e notoriamente por aqueles que están en contra do
galega, polos que pretenden que sexa unha IÍ,ngua marta, polos
que están a criar as condicións para que o español lle coma
cada dia máis as papas na cabeza. Está aliaqa a maioria da
¡
Académia con esta postura?

Femández del Riego despediuse da Presidéncia da RAG na mesma reunión.

Por que non cadran as contas?
Os que perderon a votación
conHnuan a ter máis apolos
dentro da Académla ca votos
emitidos. A aflnnaclón pode semellar un sensentido pero cobra
forma cando se valoran tanto as

declaraclóns posteriores como
distintas razóns que terian que
avalar o voto positivo. Calquer
dedución partlria, por exemplo,
de considerar como afirmativa a
posición dos académicos que

apresentan a proposta. Sen dubidar de razóns como estas, sobran académicos con respeito
aos apoios acaclados.
Que tres académicos asinasen
Pasa á páxina seguinte

Foron os inimigos do galega os que lanzaron ~ campaña
pública contra o acordo mentres todos aqueles que levan
loitando anos e anos a pral da língua, dun xeito que se
apresenta agora corno inxénuo, mantivérons~ quedos
agardando a vitória da razón. Moitas destas organizacións e
persoas cederon todo o posíbel para, introdutjindo algunha
modificación, pasar a usar a normativa oficial.: Fronte a esta
postura altruista, álzase a nécia acusación dei estar ao servizo
de intereses portugueses. Qué amolou aos académicos
opositores, que se persista no recoñecimentol histórico e
científico de que galega e portugués forman ~n tronco comun?
Ou querían unicamente abafar ao inimigo? !
Este Govemo, que ten a encomenda de puxa pola
normalización lingüística, na vez de resolver e te problema fai
todo o posíbel para que se manteña entesteci o na sociedade.
Como entender senón a ledícia do conselleiro de Cultura Pérez
Varela e o de Educación, Celso Currás, ante negativa da
Académia? Para Fraga lribarne, para o PP e parte do PSOE,
asi como para moitos académicos, ~é prioritáriq o acoso ao
nacionalismo. Estiveron historicamente en co~tra do galega. O
novidoso é que a Académia se alie:con esta postura cando
;
i
estaba a levantar cabeza.•

;
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Fernández del Riego, que dixo ter
actuado como "árbitro", destacou
que foran "razóns lingüísticas" as
que se esgrimiran. "Aqui non se
discute outra causa", engadiu. Era
a última reunión na que participaba
como presidente pero ese feito, histórico para a institución, non habia
ser mentado na sua intervención
pública. Sen embargo, pronto hab!a
de trascender que Fernández del
Riego se despedira nesa xornada
dos académicos, facendo no seu
discurso balance das actuacións
desenvolvidas no seu periodo camo presidente.
Trascendía a despedida do presidente como tamén se ·ian facer públicos a pingueiras os termos nos
que se desenvolvera a reunión. As

intervencións foran, de certo, Iongas e centradas en poucos protagenistas. Tres parlamentos mastraron a oposición ao acordo. Como era de esperar palas suas manifestacións na reunión do 27 de
Outubro, Xesus Ferro Ruibal e Xesus Alonso Montero íanse erixir en
defensores do voto en contra. Ferro Ruibal, segundo disversas fontes, aludiu a razóns filolóxicas nunha longa intervención que levou
por escrito. Xesus Alonso Montero,
ao dicer dalgun académico, foi
máis "dialéctico" e centrouse nas
formas da proposta e na inconveniéncia das modificacións. Tampouco se esperaba a participación
de Ramón Lourenzo que expresou
igualmente a sua postura negativa.
A surpresa habia de vir pala ínter-

vención da escritora Luz Pozo Garza -que tamén levaba notas escritas- quen participou explicando
a sua posición negativa e referíndose, entre outras cousas, ao problema que suporia a modificación
para a produción de dicionários, libros e outros materiais editoriais.
A favor, ademáis dos académicos que asinaban a proposta, falou o escritor Xosé Luís Méndez ·
Ferrin, quen defendeu a necesidade de consenso nunha intervención con diversas referéncias
literárias.

A imaxe

cando non hai palabras
Pouco máis dun cuarto de hora

faltaba para que dera cornezo o
acto de ingreso de Xosé Neira
Vilas cando os académicos saían da sá de xuntas. Ninguén falaba pero alguns rostros evidenciaban o sentir de certos
académicos. Antón Santarnarina e Francisco Fernández Rei
non podian agachar o disgusto
cando se sentaron sós no sofá
vermello da sala. A eles achegouse Xosé Luís Méndez Ferrin
mentras os académicos comezaban a baixar as escádas de
cara ao salón de actos. Na outra beira formábase un corro do
que partiflaban Xesus Ferro
Ruibal, Xosé Luís Franco Grande, Constantino Garcia e Manolo González e ao que tamén se
achegou Xesus Alonso Monte-

ro. : Gonzálezl un dos asinantes
da ; proposta!, comentaba nun
ton que trascf3ndeu aos seus inter.l ocutores ique quedaba demostrada "a ~utoridade da Acadéiinia".
¡
l
Sóubose de iseguido que o resultado era ~e sete votos a favor, once en¡ contra e dous en

branco pero

f

abia que esperar

ao ágape qu oferece a Académia para cel brar a entrada do
novo membr<¡> para que as quinie:las come:iasen a saír. Nenguoha daba, ! as vontades a favor- eran maiores que os votos
afirmativos. Jcompria eliminar
nomes de adadémicos que até
o rhomento ~e tiñan manifestado :a favor doi acorde.•
1
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Vén da páxina anterior

o acordo e levasen a proposta
á institución era unha das razóns para o optimismo dos
defensores. Contábase asi
con tres votos positivos que
se sumaban ás declaració·ns a
favor feitas con anterioridade
por distintos académicos entre os que se atopan nomes
como os de Carlos Casares,
~osé Luís Méndez Ferrin, Salvador Garcia Bodaño ou Xosé
Ramón Barreiro. Outros
académicos tiñan manifestado
tamén en conversas privadas
a sua vontade de votar favorábelmente.
Se as estimacións daban un
cálculo positivo nada facia
prever que os resultados surprendesen aos próprios promotores, que non eran quen
de cadrar as cantas mínimas
dos votos positivos. Que
aconteceu para que se dera a
surpresa?
A própria directiva da Académia mostrou distintos
pareceres ao respeito do acordo. Constantino Garcia, secretário da Académia e presidente
en funcións despois de que
Del Riego abandone o cargo,
era partidário do voto
negativo. A vicesecretária, Luz
Pozo Garza, foi unha das participantes na xunta para dar
conta da sua oposición ao
acordo xunto con Xesus Ferro
Ruibal. Constantino Garcia é o
coordinador científico do Centro de lnvestigacións Ramón
Piñeiro, ao que tamén están
vencellados os académicos
Ferro Ruibal, Ramón
Lourenzo, Manolo González,
como directores de distintos
proxectos, e a própria Luz Pozo a través da sua revista Clave Orión. Neste grupo de cinco
membros numerários atópanse algunhas das surpresas da
votación.
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Dous anos de reunións para chegar.aunha normativa de consenso que parecia 'imposíbel'

Os redactores
da proposta manifestan a sua 'frustraciPn'
O profesor da Universidade
da Coruña, Xosé Ramón Freixeiro Mato participou durante
case ano e meio nas negociacións que conduciron á
proposta de acordo lingüístico. O resultado da votación
suponlle unha "grande surpresa xa que todo indicaba
que a opinión maioritária era
1 a favor e é o freo dun proceso
de ilusión". Para Freixeiro a
Académia ponse "en contra
do sentir xeral dos que defenden a língua e queda nunha situación de debilidade
porque, se non serve para rematar con este conflicto, non
ten razón de existir. Convértese nun atranco sobre o asunto
máis importante sobre o que
ten que decidir".
Explica o profesor que a decisión dos académicos supón
ademais a "desautorización
dos próprios lingüistas que a
compoñen". O cámbio de intención do voto dos académicos faille pensar en "que houbo fortes presións políticas o
que resultaria moi grave nun
acorde propiciado por lingüistas entre outros, polos da
própria Académia". A decisión
de non aprobar o acordo é,
ao seu ver, "excluínte, xa que
se pretende deixar fara do
uso normativo da língua amplos sectores sociais que son
os máis comprometidos coa
normalización. En cámbio,
moitos dos que se manifestaron en contra son os que non
4tilizan nunca o galega".
Abrese, para Freixeiro Mato,
un periodo de reflexión e de
novas actuacións xa que "o
contlito non se resolveu e,
polo tanto, continua. Non se
pode dar por pechada unha
etapa".

Existia a vontade de deixar
zanxado o tema nesa reunión
que era a segunda do debate
e a última da presidéneia de
Del Riego. Todo fai indicar
que dous dos componentes
da directiva da Académica se
inclinarian polo voto afirmativo por várias razóns, entre
outras, para deixar o debate
pechado de cara á nova etapa
e para que o balance de Del
Riego incluíse tamén o feito
de ser o presidente que
acadara o acordo lingüístico.
Xosé Luís Méndez Ferrin, Salvador Garcia-Bodaño e Carlos
Casares foron votos anunciados por declaracións prévias
e confirmados en afirmacións
feitas despois da reunión. Xohana Torres, que asistia a sua
primeira xunta como académica, entra tamén no cálculo de
apoios á proposta.

A partir de agora, alguns dos
promotores do acordo participarán nunha campaña para
dar a coñecer os termos nos
que foi redactado. "Cómpre
que a sociedade saiba ao que
se negou a Académia. As modificacións non eran grandes",
sinala. A nível persoal o resul. tado da votación do Sábado
supúxolle unha grande "sen.sación de frustración" despois
dun proceso que durou case
dous anos con "momentos de
desánimo, de esperanza e tamén desa grande ilusión de
conseguir un acordo que no
comezo parecía imposíbel".

Os académicos tiñan que escribir Si ou Non nun papel e
depositar os votos nunha urna. O reconto segue sen
cadrar e continua a haber
máis académicos que se manifestan a favor -máis se se
teñen en conta os tres propoñentes- ca votos emitidos.
Diante de todas as especulacións, a Académia emitiu un
singular comunicado que di:
"A votación secreta á que foi
sometida a citada proposta
non autoriza, en rigor, a publicación da adscrición personalizada dos votos emitidos".•

Membro da Académia, do Instituto da Língua Galega, profesor da Faculdade de Filoloxia
e participante na comisión técnica que elaborou a normativa
do acorde é Francisco Fernández Rei. "Os que defendemos
o acordo actuamos con prudéncia e xenerosidade para
que ninguén quedase fara. Fixemos un traballo moi sério e
con grande ilusión. Agora estase a desperdiciar unha grande oportunidade para resolver
un problema que continua vivo" afirma, con cautela nunhas
declaracións nas que intercala

Carlos Casares e Garcia Bodaño son dous dos académicos que se manifestaron a favor do acordo.

un "prefiro non opinar máis
neste momento". Sen embargo, Fernández Rei non deixa
de apontar a idea de que "a

lidade a moitas persoas ás
que ninguén pode cuestionar
o seu compromiso coa lingua'', afirma.•

Academia non pode pechar
os ollas á realidade". "Os
cámbios non eran moitos e
permitían non deixar na ilega-

Polo menos catro académicos
confian en que o tema se poda retomar
Son poucos os académicos
que queren manifestar as suas
opinións despois da reunión do
Sábado. A maior parte alude ao
compromiso de siléncio para
que as suas declaracións non
saian publicadas_ Este xornal
falou con catre académicos tora dos asinantes da proposta- que confian en que o tema
se poida retomar. Tres é o número-de membros necesário
para elevar calquera proposta
ao plenário da Académia.

mas anos se manifestou publicamente a favor do acordo, ten
elaborado un diagnóstico completo sobre o que aconteceu para que o acorde non fose aprobado. "Houbo erras no procedimento que foron insalvábeis. En
primeiro lugar, a discreción con
que foi levado pala que non se
fixo partícipe en nengun momento á Académia. Tres dos redactores son membros pero
non actuaron en calidade de
académicos. Na primeira reunión xa se detectou unha división que se acentuou cando se
dixo, á perguntas dun membro,
que non se podía facer nengun
cámbio porque o acordo estaba
tomado. Foi mal entendido e explica alguns votos en contra. De
dar posibilidades a cámbios o
resultado poderia ser distinto".

O escritor Salvador Garcia-Bodaño lamenta que a Académia
non lle puxera fin ao conflito.
"O que defendimos moitos é a
resolución dun cisma lingüísfr·
co e dunha situación moi prexudicial para a nasa língua. Os
cámbios eran reducidos e a
proposta facilmente asumíbel"
afirma. "De momento é nece1
0 problema
sário serenarse e abrir un cadesborda á Consellaria'
miño para ver que posibilidades se abren. Os que estamos ' afirma Casares
a favor non nos irnos retirar tan
Outras das razóns que Casares¡
pronto. Precísase reflexionar e
coida que inclinaron o voto á
ver que camiños se poden encontra é que se criou "desde fo-;
cetar para retomar a cuestión"
ra a sensación de que habia un-·
defende Garcia-Bodaño.
ha revolución na ortografia cando os cámbios non eran signifiO escritor, académico e presicativos e case todos morfolóxidente do Consello da Cultura
cos". Afirma que, despois de ler'
Galega, Carlos Casares opina,
o texto, mesmo el se surprenpala contrá que "non seria prudeu polo pouco alcance das.
dente reabrir o tema polo de
modificacións que facian, por
agora". Casares, que nos últi-

exemplo, que el mesmo non tivera nada que mudar na sua
escrita para asumir as novas
normas. "Non habia na proposta
nada qµe non estivese xa. Só
cambiaban as preferéncias",
aponta este académico que
desde hai máis de dous anos
vénse manifestando en repetidas o~sións e en distintos foros a PfOI do acordo normativo.

'

Explica, por tanto, Casares a
negativa da Académia por erras
de procedemento e nega que
existisen presións políticas.
"Perdeuse unha grande oportunidade. Cando desde a Consellaria din que están satisfeitos
co resultado non se dan conta
de.que o problema existe e non
o pode~ resolver. Se fose un ou
dous p~ofesores os que incumprisen a normativa poderian tomar medidas pero son centos,
por nori dicer milleiros, os ensinantes que non acatan a norma
e non hai expedientes que solucionen ~sta situación. O problema de~borda a própria Consellaria e esta era a ocasión para
poñerlle fin" afirma. "A xente
que non está no mundo da cultura non sabe o que está a pasar e a frustración que supón
ter un bo libro ou un artigo e
non poder publicalos por cuestións normativas", afirma, botando man da sua experiéncia
na edit~rial Galaxia.•
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Alberte Ansede, coordenador no debate normativo por parte da AS-PG; Fabiola Sotelo, presidenta da Asociación de Editores; e Miguel Anxo Femán Vello, director da editoñal Espiral Maior.

Anúncian unha frente para non botar terra sobre otraballo da AS-PG, as Universidades eo ILG

Decepción de escritores, editores e defensores da língua
Nas asociacións culturais e de
defensa da língua seguian con
atención o desenlace deste novo capítulo no proceso normalizador. Os escritores axiña se
pronunciaron contra o uretroceso" atraves da sua asociación e
na Mesa pota Normalización califican a decisión da Académia
como "un erro absoluto". Aos
editores tampouco os deixa indiferentes a votación. A expresión
máis repetida: "perdeuse unha
oportunidade histórica".
Frustración, desprezo á intelixéncia construtiva, claro paso atrás.
Na Asociación de Escritores non
evitan as expresións negativas para referirse ao acontecido na rua
Tabernas o Sábado, 17 de novembro. "A actuación do sector
conservador da Académia, aposto
á chamada normativa da concórdia, comporta un claro paso atrás
nunha entidade que nos últimos
tempos se tiña significado pola
sua revitalización institucional e
pala sua capacidade de relación
co mundo cultural e social de Galiza". Meios de comunicación, autores literários, editores, sectores
vencellados ao ensino, son partícipes desa frustración xeral, din os
escritores, por non desenvolver un
"acordo fundamental".
Xosé Baldomir, vicepresidente
da Mesa, sinala o importante
que foi chegar a un acorde entre
lingüístas para que agora a Académia o bote por terra. "Só se
desprenden razóns políticas". A
Mesa, que non tivo nada que
ver na proposta de modificación
de normativa, si a consideraba
necesária para solucionar "problemas reais que padecen as
editaríais, os meios de comunicación e o ensino". Baldomir
acredita na capacidade dos departamentos universitários e do
Instituto da Língua e subliña a
surpresa e indignación tras a
votación académica.

"É un xesto de prepoténcia dun organismo ao que nós consideramos coma un marta en máis dunha ocasión. Outorgámoslle un voto

de confianza coa presidéncia de
Femandez del Riego. Pero decepcionou nos de novo e continuou
coa sua tónica dos últimos anos
de non facer nada polo galega", sinala o vicepresidente da Mesa.
Fabiola Sotelo Blanco, presidenta dos editores, manifesta a sua
postura de maneira persoal, xa
que está pendente unha reunión
no seo da asociación para emitir
unha opinion conxunta. "O que si
podo dicer é que se perdeu unha
oportunidade para deixar a cuestión normativa zanxada. Para o
mundo editorial era importante

porque coido que todas as empresas poderiamos ternos adaptado aos cámbios sen problemas. A proposta de cámbio é mínima, non entendo como se bota
a perder porque agora vai ser difícil retomar o proxecto", sinala.
Pero a modificación normativa
non vai quedar aparcada. O vicepresidente da Mesa pota Normalización adianta que "é preciso aproveitar o acorde entre lingüístas" e que con este motivo
diferentes organizacións van
reunirse para estudar alternativas. "Todo depende das forzas

que queden porque a decisión
da Académia é un varapao frustrante, pero queremos desbloquear o debate e facer posíbel
que a proposta continue adiante", canta Baldomir.
A Francisco Veiga, da Nova Escota Galega, a Académia española parécelle máis aberta aos
cámbios que a galega, despois
da votación do Sábado 17. "Amasaron estar lonxe dos anceios da
sociedade, tendo en canta que a
normalización da língua continua
nun estado delicado. Ademais
desprezouse o traballo de tres

universidades e do Instituto da
Língua. Había un amplo consenso en que os cámbios eran bos;
cónstame que persoas abertamente reintegracionistas vian con
satisfacción o acordo. Ninguén
prognosticaba unha votación así",
di Veiga, mestre en Melide.
O que si "prognosticou" o fracaso
desta proposta foi o movimento
reintegracionista. Alomenos así o
lembra Joáo Guisam Seixas,
portavoz dunha comisión que sinala que a decisión da Academia
non é o fin da cuestión "mais o
comezo dunha nova vía".•

BNG ve adecisión como un 'desprezo' aos filólogos eoPSOE di que 'non émomento oportuno' para cámbios

O ponto de vista lingüístico de partidos e sindicatos
"Non detectamos a demanda do
cámbio de normativa". Celso
Currás, conselleiro de Educación, encheuse de razón para
aplaudir a decisión da Académ i a Galega que, segundo o
conselleiro, actuou de maneira
responsábel. Rexeitou que hoube ra presións da Xunta para
que os cambios propostos non
sairan adiante e sinalou que
"non había demanda de nengun
cámbio, ou cando menos nos
non a detectamos nen en sectores institucionais, nen nos centros de ensino e da lingüística
galega, para modificar a normativa vixente". Currás considera
que a normativa actual está
"moi traballada e consensuada".
Toda o contrário replica a deputad a nacionalista Pilar Garcia
Negro, quen lembra que a Academia é a "responsábel legal da
actualización do idioma". A sua
é unha actuación irresponsábel
que bota por terra moitos meses
de traballo de institucións como
as Universidades, o Instituto da
Língua e a AS-PG, di Garcia
Negro. "Traballaron na proposta
persoas moi cualificadas en matéria Lingüística, elemento que

non define precisamente a moitos dos académicos que votaron
en contra nen aos opositores
políticos dos cámbios, ou sexa
Francisco Vázquez, o próprio
presidente Fraga ou Xaime Pita", comenta a parlamentária.
Para o BNG, non é aceitábel
que "alguns voceiros que viven
da língua pero non para ela talen de intento de lusificación". ·
García Negro engade que os
cámbios propostos respostaban
a unha actualización e mellara
da língua ad,mitida pala normativa oficial. "E falso e insultante
que se mencione ao portugués,
era unha proposta desde o galega para o galega". Reflexiona a
deputada sobre a interferéncia
política que deixa a Académia
nunha discutíbel posición de autonomía intelectual. "Desprezouse desde dentro a académicos
que ingresaron nesta institución
pala sua competéncia lingüística
e que propuxeron os cámbios'',
sinala Pilar García Negro.
Os socialistas respeitan a decisión da Académia e consideran
que non é o momento "oportuno" para modificar a normativa.

"As académia europeas non
son dadas a faceren cámbios
se non están moi madurados.
Aqui, desde que se promulgou
a Leí de Normalización ainda
hai xente que está combatendo
a normativa. Supoño que a
Académia valoraría estas circunstáncias e, en todo o caso,
pedimos a todo o mundo que
respeite as decisións do organismo capacitado. Vai ser bo
para o idioma", afirma Antón
Lauro. No PP foi imposíbel recabar unha opinión sobre a decisión académica.

Debater o acordo no
ensino
"Respeitamos a decisión da
Académia ainda que persoalmente non a comparto. Perdeuse unha oportunidade historica
pero que máis podemos dicer?".
Vítor Gesto, responsábel de acción sindical de CCOO, considera que tras a decisión tomada
pouco se pode facer. Para Xoán Ramón País, de FETE-UGT,
a pote·nciación do idioma pasa
por un mínimo de acordo e a
decisión académica non axuda
a normalizar o idioma no ensi-

no. "Pensamos que a proposta
estaba consolidada e suprendeunos a votación", comenta.
Anxo Louzao, da CIG-Ensino,
quedou surprendido tamén pala decisión académica. "Surpresa e indignación porque a
Académia sitúase de costas á
sociedade", di para engadir
que a central nacionalista vía o
acordo como positivo para o
ensino. "Non entendo como se
pode botar abaixo unha reforma proposta por académicos.
Só se explica palas interferénci as políticas de Fraga e o
conselleiro Currás, que o dia
anterior e o posterior adicouse
a facer declaracións impróprias do seu cargo sobre a falta de demanda dun acordo" ,
sinala. Na CIG non queren que
o acordo caia en saco roto e
através do que resolvan os departamentos de língua dos
centros de ensino e das equipas de normalización emprenderán unHa campaña para a
Academia 1retome a cuestión.
"Esta votacbión non é un fracaso nen dd.s artífices nen dos
que apoia~on o acordo, é un

fracaso da ( cadémia", sinala.•
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Todas as institucións e poderes institu,
cionais existentes arestora: nesta Galicia
de Fraga Iribame -a Galiza está por reali,
zar- están contaminadas do virus antide,
mocrático e algunhas simplemente anula,
das. Esta Galicia autonómica é un
paisiño baixo mínimos no que non houbo
ruptura co franquismo, no que os cambios
xurídicos e institucionais adaptáronse
corno unha luva de seda sobre a mesma
man franquista, sobre a ideoloxía e os Pº'
aeres que a viñan gobernando durante a
·
longa dictadura.

unha solución histórica, un camiño para
existir á lingua, cando votaron contra un
acordo que xa era mísero, ruín, mais que
era a porta pequena para que a rnaioría
dos activistas da lingua aceptasen a auto,
ridade lingüísüca da Academia. A esa
rnaioría de académicos non Hes importa
desconsideramos na súa soberbia, xa que
teñen confianza no seu respaldo político
e institucional. Fraga responde. Así pois
desafíannos e desprézannos explícita,
mente, eles son a autoridade e exércena
do modo que saben.

Que a autonomía fose instituída e admi,
nistrada corno súa todos e;;tes anos pala
dereita posfranquista tivo como conse,
cuenda que aquí se crease unha especie
de réxirne, non só é o poder dunha maio,
ría electoral senón que sufinca o seu do,
minio nunhas estructurás que penetran
toda a sociedade para controlala e que
conta cuns medios de coerción, premios e
castigos, xunto cun control dos medios
de comunicación. As novas institucións
da autonomía foron ocupadas por persoas
afectas á AP, agora PP. Para lexitirnar o
travestismo, os que antes eran franquistas
pasaron a ser demócratas e os que antes
perseguían o galega pasaban a ser gale,
guistas de forma rnáxica, houbo que con,
vocar a un espírito santo do galeguismo
que derramase a súa gracia sobre todas as
cabezas. Así que tendo sido fusilado, exi,
lado, aniquilado o galeguismo histórico
anos antes, os mesmos que o fixeron pre,
cisaron para o tempo autonómico dunha
nova instancia lexitimadora e sumisa. De
contado apareceron unha nova fornada
de "galeguistas históricos" a principios
dos anos oitenta.

Esta decisión é outra alegría para os que
queren que o galego se extinga, corno se
está a extinguir, entre pompas e panos fi,
nos. Para o galega non hai alegrías. Ta,
rnén é unha ofensa para os que levamos
anos defendéndoo e arnpliándoo. Nunca
foi esta unha Academia que se alimenta,
se do entusiasmo e das enerxías dos acti,
vistas da lingua, nunca, mais esta deci,
sión desafiante ven de romper de forma
brutal co mundo da cultura galega, e en,
fróntase claramente a inmensa maioría
dos defensores da lingua e á práctica to,
talidade dos escritores. Iso si, terá a com,
placencia da prensa do réxime.

Baixo este dominio absoluto da dereita
posfranquista fóronse redactando todo
tipo de leis e normas, tarnén as
refa,
donadas coa lingua. A política lingüís,
tica de deii(ar que todo seguise o seu
curso e reducir o galega a adorno Jnsti,
tucional ven de aí, e a normativización
do galego sorneténdoo ao castelán ven
de aí. Todo existe dentro deste contexto
histórico, non doutro. Un poder político
que tivese utilizado as institucións auto,
nómicas tería feíto sen dúbida outra po,
lítica lingüística e outra normativiza,
ción da lingua.
Mais a situación da Real Academia Gale,
ga ven de antes, hai dúas fases na súa his,
toria, unha desde a súa fundación ata a a
Guerra Civil. Logo veu a purga e o que
ficou foi forzosamente unha institución
toleráber ao franquismo, moi lonxe do
alento cultural do galeguismo republica,
no. Sobre esa base veu a fase da autono,
mía e todo foi un continuo, esta Acade,
mia é aquela que primeiro foi tolerábel
ao franquismo e agora está senda útil ao
réxime de Fraga lribarne, que está esga,
nando desde dentro a Galiza corno na,
cionalidade histórica e facendo desapare,
cer silenciosamente o naso idioma. No
franquismo non houbo outra posibilida,
de, agora ... é o _q ue hai.
·
Nas discusións sobre normativas e lingua
todos din que non defonden criterios téc,
nicos e que pola contra os que opinan
distinto teñen intencionalidade política.
Castelao, cando defende no Sempre en
Galiza o reintegracionismo corno carniño,
basease nunha interpretación histórica
da lingua e desde logo ten intencionali,
dade política. E esa maioría de académi,
cos que ven de arrornbar o traballQ de
rnoitos e as ilusións de prácticamente to,
dos os que defendernos a lingua tarnén se
basea nunha interpretación histórica do
galega, unha fala rexional española, e
nun discurso, o do españolismo castella,
nista de Menéndez Pelayo, Menéndez p¡,
dal e discípulos.

Non é raro logo que non estea presente na
Academia a c.o rrente rnáis lexítirna á cul,
tura galega, o reintegracionismo. Iso hoxe
parece impensábel nesa institución. Tam,
pouco é raro logo que se sinta moi cómo,
da con ela a corrente da dereita españolei,
ra que epcarna no político Vázquez
V ázquez. E irnpensábel que esta Academia
coopte a representantes da postura lin,
güística de Villar Ponte, Xoan Vicente
Viqueira, Castelao, ... o galeguismo repu,
blicano, o históricamente lexítimo. Sen
embargo non hai problema en que rnern,
bros cualificados da mesma apoien públi,
camente a candidatura municipal de V áz,
quez Vázquez, que xustarnente utiliza a
alcaldía corno punto de apoio da panca

'Fraga lribame, e o
seu axudante Vázquez,
gañaron con maioría
absoluta e varren en
todas partes, tamén na
Academia.

contra a normalización da lingua galega.
Vázquez é un político públicamente rebel,
de ás leis da autonomía, rnoi en concreto
que se burla en público da lingua galega e
desafía a Lei de Nomalización Lingüística.
Sen embargo a Academia non ten proble,
ma en que conspicuos mernbros dela
apoien a ese político.

• 0 TRUNFO DE FRAGA E V AZQUEZ~ Es,
ta é a Academia que sintoniza co triste
tempo histórico do país. Fraga lribame, e o
seu axudante Vázquez, gañaron con rnaio,
ría absoluta e varren en todas partes, ta,
mén na Academia. Esta decisión tan grave
da RAG dinos que é a academia de Fraga e
V ázquez, non a nosa, a dos galego falantes
con orgullo e C<?nciencia de lingua.
A actuación da RAG está explícitamen,
te na onda que marcan as mensaxes dos
poderes triunfantes, e está expresamente
en contra dos que pretendemos a existen,
cia da lingua galega e a súa normaliza,
ción. Fraga e Vázquez fixeron palmas
cando esa rnaioría de académicos votou
contra un- acordo que nin sequera daba

Esta decisión da Academia acae ben ao
tempo desta política coa que a lingua ga,
lega retrocede a pasos axigantados sen
política de normalización ningunha.
Unha política destinada a reducir ao ga,
lego a unha fala rústica encerrada tras
unha fronteira, que reclama alfándegas
con Portugal e guardiñas autonómicos.
Igual que para salvar o campo, o mar, a
industria ... , para salvar a lingua galega e
a cultura nesa lingua só hai un camiño,
unha ruptura política con este posfran,
quisrno. Só un goberno que corte con
este periodo de traizón aos principios da
autonomía poderá empezar unha política
de normalización llingüística, imaxinar
un futuro para a lingua no mundo. E ha,
berá que repensar radicalmente que insti,
tucións ternos e quen está nelas.
• ¿NORMATIVA DIVINA? 0 resultado
da votación foi presentado corno definiti,
vo, non haberá máis debate, ¿quere iso
dicir que esta normativa, corno os Dez
Mandarnentos, e seica tamén agora a
Constitución española, vai ser eterna xa
que é de inspiración divina? Non lembro,
en relación coa lingua, ningún exernplo
de irresponsabilidade semellante, de poli,
tización partidaria tal do terna da lingua
como esta decisión da RAG.

Esa rnaioría de académicos empoleirados
na súa autoridade actúan como se fosen os
donos da lingua, deberan lembrar que a
súa autoridade nace da cooptación, nin é
contrastada científicamente nin é por
elección democrática, están alí porque
eran da confianza dos que xa estaban den,
tro. Ese coñecernento do carácter non de,
mocrático da praza que ocupan debéraos
levar a ser humildes,a comprender que de,
ben ser un instrumento da sociedade. E
non os rnandarfus dunha lingua privatiza,
da. Esa maioría debera damos a coñecer as
súas razóns para contradicir e frustrar o que
din defender, porque a lirigua non é súa.
Térnome que na súa irresponsabilidade
nin sequera se decatan da situación na
que colocan á propia institución que ocu,
pan, enfrontándoa á sociedade á que de,
beran servir. Sen outros títulos ou graos
que os de cidadán e de escritor, se a Aca,
dernia non revisa a decisión penso que os
usuarios da lingua debemos pedir a demi,
sión de todos os seus rnembros para dar
paso a un periodo constituínte no que os
departamentos universitarios, os escrito,
res e as intancias culturais propoñan os
seus candidatos.+

CÉSAR C. MORAN FRAGA

O rexeitamento por parte da Real Acade,
·mía do recente acordo entre os lingüistas
representantes das tres universidades ga,
legas non cerra senón que abre un novo
capítulo no proceso normalizador do noso
país. E isto é así porque, co seu proceder a
Academia Galega demostra non ter saoi,
do estar á altura das circunstancias nun
momento clave do problema, cando era
sabido que se esperaba dos seus inte,
grantes unha actuación responsábel e
acorde coa xenerosa actitude dos especia,
listas quesouberon chegar ao que todos
consideraban "o único acordo posíbel".
Con independencia da rnaior ou menor
sorpresa que tal rexeitamento está a pro,
vocar nos que, como profesionais con
conciencia lingüística, ternos unha xa
longa experiencia arredor dun conflito
que interrelaciona o problema da norma
co problema do uso, o público en xeral
debe coñecer algúns extremos sobre o par,
ticular: e o primeiro de todos é que as no,
vidades introducidas no acordo agora re,
xeitado non só eran mínimas e mesmo
pouco satisfactorias para os sectores roáis
críticos con respecto ás normas do 82, se,
nón que en xeral xa figuraban en letra pe,
quena na citada normativa. Non se trata,
pois, da instauración dunha normativa
reintegracionista de máximos nen de mí,
nimos, aínda que existiu neste sentido
unha cena e deliberada propaganda para
conseguir, acaso, o triste resultado que
agora resulta ser noticia.

É verdade que, ao longo dos últimos vinte
anos, despois de terse aprobado e imposto

unha normativa non consensuada entre
os lingüistas do país, e sabendo das fortes
discrepancias que desde entón até hoxe
suscitou e suscita, o máis grave problema
non foi apenas a diverxencia de opinións.
Foi especialmente un problema de cea.su,
ra e exclusión dos elementos discrepantes,
o que tampouco se ía solucionar da noite
para a mañá coa aprobación dunha nor,
mativa de concordia. Certamente. Mais
este recente acordo era, sen dúbida, un
paso adiante, que se perfilaba como dis,
tensión necesaria e demostraba a capad,
dade das partes para confluíren e cederen,
aínda que fose en pontos mínimos.
Chegados a este trance, perguntámonos ,
e non podemos menos que perguntarnos,
quen eren que son estes ilustres señores da
Academia para se erixiren en salvadores
dunha causa histórica por riba do ben e
do mal, anulando ou descualificando o
"bon senso" dos lingüistas. ¿Quen pensan
que son estes señores, de eminente presti,
xio cultural, mais só en parte especialistas
na materia que nos ocupa, membros dun,
ha Academia que sen dúbida é "galega" e
é "real", pero que propiamente non é "da
lingua"? ¿Como se pode levar a contraria
ao que o "bon senso" reclama e obrar con
total irresponsabilidade?
A esta hora poderíamos estar a celebrar o
principio da confluencia, mais i.nfelizmen,
te a decisión da Academia aponta neutras
direccións. Se nos últimos anos sernellaba
que só o camiño da "moderación" e da fle,
xibilidade podería levamos a un consenso,
agora a intransixencia non fará rnáis que
radicalizar as posturas, porque esa vai ser a
consecuencia do desencanto. Non esta,
mos aquí para vislumbrar o que vaian facer
no sucesivo os académicos, especialmente
aqueles contrarios á decisión adoptada.
Pero algo se perfila con claridade: desde
hoxe, e perante tamaño despropósito, para
min e para moitos lingüistas, escritores e
profesionais do ensino, tanto nos dá que a
Real Academia exista corno que non.+
César C. Morán é Catedrático de Lingua e Literatura Galega
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QUE ACADEMIA? QUE LINGUA?

Paradóxica
recusación

MARTA DACOSTA ALONSO

Desde q e naceu, a Academia Galega, perdóenme se
no lle di o Real, emprendeu diferentes traballos que
ainda ho e fi.can inconclusos. A que nos din é a má,
ridade na cuestión da lingua, a única capa,
sancionar unha normativa, volveu nestes
días a de
sen rematar unha obra en que bos e xe,
nerosos asaron máis dun ano de traballos e conver,
sas. Non volverá haber :ramo no cumio, como tantas
A Acad mia é soberana e independente, pero per,
tence a ste país e decide sobre a lingua de todos os
galegas e galegas, por iso mesmo ternos dereito a pre,
guntarn s por que algúns que hoxe forman parte
desa ins ituzón e presumen de traballar a prol do
noso idi
dei.xan que isto aconteza.
Cando lfa no xornal o resultado
da reunión do dezaseis á tarde,
sentín vergonza, ¡vergonza allea
por tod os que apoiaron e deci,
diron est paso atrás. Xa non pú'
demos onfiar en ninguén, o
noso tr allo pode ser tripada
por calq era. En que pensaban?
Non o
ían, desde logo, en nós,
cernos cada dia que o
tea vivo. Pesaron máis
as
e ignorancias de "cer,
tos
olfalantes", que o dese,
xo e a il ión de milleiros de ga,
legos e
egas.

noso idioma, volvan aos textos medievais e convén,
zannos de que a nosa lingua se ten que afastar do
portugués. Comecen xa por favor. Quizais preferirían
que, polo contrario, a castelanización que padecimos
pervivise e que cada día estivesemos máis próximos
ao castelán, até convertemos nunha variante con,
textual do idioma do antigo Imperio.
O acontecido a fin de semana pasada fai que algun,
has e algúns nos convenzamos definitivamente de
que esa instituzón é máis Real que nunca, pregada ás
vontades da coroa e dos seus virreis no Noroeste.
Anquilosada e falta de iniciativa, déíxanos como sal,
do dos últimos anos a entrada no seu seo dalgúns dos
nosos mellares escritores e estudosos, e case máis
nada. Un mero reparto de cadeiras e un lavado de
cara que non deu erradicado as
humidades que corroen o edifi,
cío. Unha Academia acorde co
goberno deste país, o mesmo
que comproba que o noso idio,
ma non é empregado como !as
súas leis establecen e se en.iza
de brazos a ver pasar os días.

'Imos continuar
.

traballando co mesmo
empuxe, porque o naso
idioma vai seguir vivo
e vai ser a lingua dos
nasos fillos e fillas, das
nasas netas e netos,
.,,
.,, '
xerac1on
tras xerac1on

cadémicos votaron en
lo que este acordo sig,
e aproximación ao Lu,
e lusismo? Como mi lo-tía isto a Radio pública
ando a entender que
dos pecados capitais e deixando clara a súa
ia sobre a historia da nosa lingua e o seu
mento do que se leva publicado.

razóns lingüísticas para votar en contra
o que segue maioritariamente a normativa
ente e que como novidade pon en pé de
soluzóns que xa aparecían comentadas na
82, aínda que na letra pequena, eis a gran,
ao portugués. E se así fose? esgriman os se,
fübres a démicos razóns lingüísticas e históricas para
demos
os que o portugués non ten nada a ver co

Din que van abrirse a campos
alleos á lingua, naturalmente,
porque a esta xa a teñen aban,
donada.
. '
Só resta unha pregunta: a qufn
beneficia este retroceso? A ~e,
sar da censura invisíbel que qos
afoga, todos os dedos aponran
na mesma dirección, na dir~c,
ción dos que viven de costas lao
noso idioma e antepoñen os
seus intereses particulares ~os
do pobo galega.
1

Aínda así, os que hoxe nos sentimos defraudados
polo senfacer desta Academia, sabemos que os ~e,
partamentos de Galego das Universidades, o ILG'} e
a AS,PG deron o grande paso de sumar esforzos, gor
iso irnos continuar nesta mesma liña, traballando±o
mesmo empuxe, porque o noso idioma vai seg ir
vivo e vai ser a lingua dos nasos fillos e filias, das º'
sas netas e netos, xeración tras xeración. Esta n~r,
mativa é un paso máis nese camiño. •
MARTA DACOSTA AwNso.

Escritrra

NOVIDADE
Co alborexar do século XX, a literatura
vive un segundo rexurdimento: As
Innandades da Fala,
o grupo Nós, o Seminario de Estudos
Galegos, recollen o enlace co século
anterior e serven de ponte para ocupar
todos os campos da criación literaria.
Ponto e aparte supono o período de longa
Ditadura de Franco que condiciona o
desenvolvemento da sociedade e tamén
da literatura. A escisión desenvolve
unha literatura no exilio e outra no
interior con diferentes condicfonantes,
tanto pola ausencia dos autores como
pola imposibilidade de editar no país ...

A

EDICIÓNS

ABOS&Ulli

Fraga
e Vázquez
contra o
acordo
Xosé Luis Regreira, especia,
lista en fonética e membro
do Comité Cirntífico do lns,
tituto da Língua, do que ta,
mén é secretá#o, defende o
acordo! nunha 1'. entrevista pu,
,
blicada en VI~IROS.COM. A
pergunta de se; houbera pre,
sións contra o!acordo,
resposta: "Si, houbo certos
problemas. Dd que se puido
ver na anterio~ reunión da
Académia, al~ns puideron
entender que p acordo
ninguneaba o ¡papel da Aca,
1

démia, por e¡~mplo. Outra
xente, dende óra, xogou a
carta para qu non se
aprobase. Er , precisamen,
te, seitores qu non son os
máis favorábe s ao emprego
do galego. T aifén dende o
Govemo galeld' houbo pre,
sións contra o a'cordo. E eu
creo que a filt ación do pro,
ceso ao Corre Galega debe
enmarcarse rn;sa orb'ita de
accións que tifian un obxec,
tivo claro de íl:npedir a apro,
bación do acordo". Regueira
acrecen ta esta! opinión nun
artigo que pulfüca en LA
Voz DE GALifIA: "Os cám,
bios propostos;eran moi mo,
derados e foroh explicados o
mesmo sábadq por Henrique
Monteagudo rias páxinas de
La Voz de Galicia: preferencia
do ao sobre o ó, preferéncia
de ,aria sobre ,ería, de facer
o traballo sobr~ face,lo
traballo, as tedninacións dal,
· gunhas palabras presenza, pu,
berdade) e algunhas cousas
máis. As opcions ó, ,eria etc.,
non obstante, non quedaban
fóra da normativa. O aportu,
guesamento que viu nelas un
xornal compostelán era mera
propaganda alarmista. Pare,
cia, daquela, un acordo pou,
co traumático e facilmente
asumibel nos estamentos ofi,
dais. Polo menos no seu as,
pecto lingüístico. En contra
destas propostas estaban, que
se saiba, Manuel Fraga, O
seitor do PSOE ligado a Paco
Vázquez e algúns xomalistas
e colaboradores que se
distinguen por estaren en
contra do galego en xeral e
palas suas fóbias anti,
nacionalistas ( ... )
Incomprensibelmente, o
Governo galego que ten ao
seu cargo a normalización
lingüística, no canto de puxar
por resolver este problema,
fai o posibel por facer que se,
ga equistado na socied~de". •
1

,

O feito de o plenário da 'Aca,
démia recusar as mudanzas
promovidas polo Instituto da
Língua, os departamentos de
Filoloxía Galego, Portuguesa
e a ASPO, parécelle á cate,
drática na Universidade de
Vigo, Maria do Carmo Hen,
ríquez Salido, un paradoxo.
"As mudarn;as eram, apenas,
cinco ou seis aspectos míni,
mos (uso de ao, promover
bel, formas em za e zo e recu,
perac;om de grande parte do
léxico que harmoniza com o
luso,brasileiro) ,escrebe no
FARO DE VIGO'. (. .. )Estas
op~ons ja estavam recolhidas
pola Comissom lingüísti a
(1979~presidida polo ines,
quecí el professor Ricar~o
Carva o Calero, que
elabor ra urnas proposta
provisórias que seriam aiiali,
sadas~armonicamente 9om
o pro sso de normaliza'}om.
Non s acaba de
comp nder, pois, como ¡o
plená io rejeita este
traba o. Que o plenárid da
Acad mia non tome em\con,
sidera om um trabalho rfali,
zado r especialistas e pro,
fissio ais com mais
comp tencia e mais aucfri'
tas po lei do que a maiol ia
dos ac dé micos (o núm€1ro
de fil 'lagos e lingüístas <ila
~
mst1t l\:Offi e mmto
,
limita o), nom deixa delser
urna o ensa e, além do mais,
unha rincadeira de pés mo
gasto' +
1
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C~spiración dos
se izas secrettjs
lusi anos
Carlo¡L. Rodríguez,
come tarista de O COR*E~
GALE o, critica aos "lus~st~s
despe hados que denún ian
interf
e
evitaren a reforma ortb~táfi,
ca. QJen sospeitase tras ~os
intentos de aportuguesar o
galega, o comezo dunha
conspiración dos servi~os se,
cretos llusitanos para rec6ns,
truir devagar unha Gallaecia
con sede en Porto, terian as
mesmas probas. É mais lóxica
esta hipótese". Rodríguez si,
~ala que Francisco Vázqlfez e
eaga, coa axuda dunha rp.an,
hea de votos, chafáronlle o
ropósito aos reformistas '.
Ignoramos pola contra a re,
'presentatividade social dos
~ue falan de manexos e ma,
nobras. Especulando coa sua
~doecida lóxica conspirató,
ba, poderia pensarse que son
quinta coluna dunha
[perversa poténcia lingüística
.que pretende colonizar o no,
:so idioma e a nosa cultura
( .. ) Non só Fraga e Vázquez;
:todos os políticos e partidos
deberan ter a sua opinión so,
,b re un asunto que non é me,
-ramente académico nen eru,
<lito. A Galiza ten direito a
saber que é o que se fai co
seu idioma, dita isto sen o
permiso dos bons amigos do
servizo de espionaxe
portugués".•

ré~cias presión~~ara

~

a
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Presentáronse no Congreso Linguas non normalizadas: presente efuturo da AS-PG eaUniv$rsidade de Vigo

Tres investigacións confirman que o ensino
está a ser desgaleguizador
O Congreso Internacional Linguas non normalizadas: presente e futuro, organizado pola AS-PG e a Universidade de Vigo
acolleu a apresentación de tres investigacións sociolóxicas
que confirmaron o incumprimento do decreto que regula o ensino do galego. Durante os dias 15, 16 e 17 reuníronse en
Pontevedra investigadores e expertos en normalización lingüística que avaliaron a situación das línguas minorizadas.
O Congreso Internacional Uriguas non normalizadas: presente e futuro inscríbese no proxecto Galbreus, promovido pola
AS-PG e único destas características que a Unión Europea
patrocina para Galiza dentro do
programa que esta institución
artellou para a promocióne protección de línguas e culturas minorizadas. O proxecto ten como
obxectivos, entre outros, coñecer o grao de implantación no
ensino das línguas galegas,
vasca e bretoa asi como oferecer propostas que permitan subsanar as dificudades que interfiren tanto no proceso de aprendizaxe como no uso social das
línguas en cuestión.
Con este fin, o proxecto inclue
tamén a realización da investigación As línguas minoritárias
no ámbito do ensino. Análise da
situación en Galiza, País Basco
e Bretaña, un estudo promovido
pola AS-PG e que contou coa
colaboración da Rede de escolas Diwan de Bretaña e a Viceconsellaria de Política Lingüística do País Basco. Foi o profesor da Universidade da Coruña,
Xosé Ramón Freixeiro Mato o
encargado de apresentar o estudo baseado nun inquérito que
foi repartido polos centros de
ensino de Galiza, País Basco e
Bretaña. "En canto á situación
galega, confirmouse o alto incumprimento da lexislación nun
ensino que non está a producir
galego-falantes", comentou.
A falta da análise final dos dados, valorou o incumprimento
entre o 80 e o 70%, cunha
maior incidéncia nos centros privados. "O problema non é que
as disposicións legais sexan limitadas senón que se están a
incumprir sen que haxa ningun
tipo de intervención do. governo
ao respeito. Mentras que en
Euskadi a política lingüística está a dar resultados aquí o ensino está a ser desgaleguizador
xa que moitos rapaces entran
talando galega e abandonan a
língua na escala", engadiu.
O informe do proxecto Galbreus
está a confirmar os dados do
mostreo realizado pola AS-PG e
a CIG-Ensino nos centros escolares galegas. Segundo os resultados .deste estudó un 91,5%
dos centros que imparten Infantil e 1º ciclo de Primaria que teñen o galega como idioma habitual do alunado non están a
cumprir o Decreto que regula o
uso do galega no ensino. Do
41,5% do alunado que ten como
língua predominante o galega
só recibe as aulas nesta língua
o 17,7%. En canto á Educación

Secundaria Obrigatoria, o
77 ,3% dos centros non seguen
o lexislado na regulación actual,
fronte a só un 22, 7% que o
cumpren. Segundo os dados
é!POrtados, tampouco a situación
éámbia no bacharelato, onde o
87,5% dos centros non respeitan o decreto fronte ao 12,5%
que se adecuan á lexislación. O
incumprimento chega a un 69%
na Formación Profisional.
O estudo indica ademáis que o
incumprimento é maior canto
máis urbano sexa o centro de
ensino. Neste sentido, por
exemplo; no caso da Educación
Secundaria Obrigatoria, nos
centros urbanos só o 7, 1% dos
centros respeitan o lexislado.
Nos centros rurais o incumprimento establécese no 59,3%
que pasa pois a 87 ,2% nos
centros semi-rurais chegando
ao 92,9 % nos centros ubicados nos núcleos urbanos. O
mesmo acontece ho Bacharelato, onde só un 12,5% dos centros cumpren a lexislación fronte un 87 ,5% que non chegan
aos mínimos legais. Nos centros urbanos o incumprimento
chega ao 96,8% que pasa nos
semi-rurais a 81, 1% e nos rurais ao 85, 7%.

Informe do Consello da
Cultura
O escritor ~ profesor Agustín
Fernández Paz foi o encargado
de levar ao congreso investigación que o Consello da Cultura
Galega está a desenvolver no
ámbito do ensino, dentro do
proxecto máis amplo que abarca tamén outras áreas como a
administración pública ou os
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Un dos temas de debate no
congreso referiuse á situación
na que se atopan as linguas
non normalizadas diante das
novas tecnoloxias. No remate
do encentro concluiuse en que
"é preciso tomar medidas para
que estas linguas se incorporen
de xeito decidido ás novas tecnoloxías de modo que, na era
do globalización, tamén as no-
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Agustín Femánde% Paz, Anxélica Rendo e Xosé Ramón Freixeiro Mato nunha dos sesións do Congreso.

medios de comunicación e que
está coordinado por Henrique
Monteagudo e Xan Bouzada. A
investigación, que está en pro. ceso, consiste na selección
dunha mostra de 201 centros
significativos de ensino entre
todos os establecidos en Galicia nos que se realiza un inquérito e se cubre unha ficha informativa, ademáis de elaborar un
estudo minucioso entre alguns
casos concretos, ben por atopar unha presencia satisfactoria de clases en galego ben por
ser moi deficitária.

Os datos que aporta o informe
son, segundo Agustin Fernández Paz, os que describen unha
situación "preocupante, unha radiografia que se corresponde
cunha realidade do· ensino que
non está a ser efectiva na galeguización e que confirman o incumprimento da lexislación vixente". O estudo, centrado no
ensino infantil e primário, mostra
que, nos casos concretos nos
que a preséncia do galego é
eleyada "sempre hai unha persoa ou un grupo que fai de motor en cada un deses centros o

~eclámase o recoñecemento dos Direitos Lingüísticos dos povos
O presidente da AS-PG, Xoán
Costa e o coordinador do congreso, Gonzalo Constenla demandaron nas conclusións do
congreso que "os poderes oficiais garantan que o uso público das línguas de Europa sexa
necesário nos seus ámbitos de
xeito que todas aparezan diantes dos cidadáns .en idéntica
situación de igualdade".

............

.. .._..,._4',...+ . . . . . . . . . ......... ~ ..

sas culturas teñan presenza
universal" do mesmo xeito que
se demandou que as línguas
non normalizadas se desenvolvan nos medios de comunicación nun plano de igualdade
efectiva. Reclamouse asimesmo un plano de normalización
do galego no ensino "considerando que pode ser unha maneira eficaz de inverter a actual
perda de talantes".
A maioria dos ponentes e, moi
especialmente Sebastiá Serrano e Yann Choucq, deixaron
nas suas intervencións unha
mensaxe .de optimismo cando
se dirixiron ao auditório e convidárono a defender as suas
culturas e a sua lingua con
enerxia. Tamén isto se deixou
sentir no remate cando se reclamou a nível social un "com-

premiso de lealdade ca idioma".
O profesor Rafael Ninyoles e
distintos especialistas que
participaron no Congreso botaron abaixo coas suas argume ntacións a idea do bilingüismo harmónico e asi a declaración final lida o Sábado
dia 17 contemplaba a necesidade de substituir "políticas
lingüísticas baseadas en falsos conceptos como o bilingüísmo harmónico por outras
centradas na lealdade lingüística, pois só así poderemos iniciar os camiños do
restablecemento de usos daqueles idiomas que, como os
analisados neste congreso,
están nunha situación de
anormalidade". •
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que fai concluir que o proceso
avanza debido á vontade dalguntias persoas".
Agystín Fernández Paz adiantou que a situación peor para o
galego está nos centros privados¡e urbanos. Un ha das variábeis analizadas é a dos contactos linformais en corredores e
pát~· s. 86 galega se tala nun
0% dos centros privados e un
25, % dos públicos entre o alunadp. Só castelán emprégan~
un t5, 8% dos alunas do ens1no privado e un 14,6% do público. ~s dados informan asimesmo ue os alunes que usan só
cas elán ou máis castelán aseen e a un 95,8 % no privado
me~tras que só un 4,2 por cento f~larian só galega ou máis
gah~go. Os profesores que talan só galega no ensino privado
sonl só un 4%. As cifras varían
en función do ámbito rural-urbario e polo número de habitan~es da poboación polo que,
segundo Agustín Fernández
Paz¡, se pode concluir que "ning u~ cativo en municipios de
máis de 50.000 habitantes está
a ut~lizar só o galego".
En canto ás funcións administrativas -que a lei recolle que teñen
quelser na sua totalidade en galegg- os resultados son que se
cu~pre a normativa nun 96%
dos~ centros públicos e nun 52%
nos privados, sendo este o apartad con resultados máis positivos jno que se retire á normalización lingüística.+
1
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Acrise das vacas tolas rematou
para o Ministério de Agricultura
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Un recorte de máis do 90% aos fundos destinados a combatir a Encefalopatia Esponxiforme Bovina (EEB). Esa foi a nova que comunicou o ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete aos seus homólogos autonómicos nunha reunión mantida o Luns 19. O Governo central pasa dos 152.000 millóns
destinados este ano que remata aos 10.000 do vindeiro ano.
A crise foi unha cuestión excepcional e son as consellarias
as que teñen que asumir as consecuéncias agora, explicou
Arias Cañete. Desde que se detectou o primeiro caso en Lugo en Novembro do pasado ano suman 27 os animais aos
que lle foi atopada a enfermidade na Galiza. •

OPP m ntén aXosé Maria Garcia Leira como presidente da Cámara

Mul eres por vez primeira na Mesa
do arlamento

OPP de Oroso súmase á oposición a ·unha
mini-central

_. PAULA BERGANTIÑOS

Cos votos~ favor dos 41 deputados do PP e a abstención do
BNG e do PSOE, Xosé Maria
Garcla Leira ~x-alcalde de Vilalba- fol re-elexldo como Presidente do Parlamento o Martes 20 de Novembro, durante a
sesión de constitución da Cá·
mara Galega. Da Mesa do Parlamento fonnarán parte tamén
Inmaculada Rodríguez (PP),
como Vicepresidenta Primeira,
Salomé Álvarez (BNG) Vicepresidenta Segunda e Xoan Pedrosa (PP) Secretário. Dores
Vilarlfío {PSOE), candidata tamén a Vlcepresldéncia, ocupará finalmente o cargo de Vicesecretária. Estas tres mulleres
son as primeiras que .forman
parte da Mesa do Parlamento.
O empate de escanos entre
BNG (17) e PSOE (17), derivou,
como se previa, nunha segunda
votación para elexir asignar Vicepresidéncia Segunda. Finalmente foi a abstención dos socialistas a que desbloqueou a
constitución da Mesa e confirm ou o nomeamento da nacionalista Salomé Álvarez para
o cargo. Inmaculada Rodríguez,
cabeceira de lista do PP por
Ourense, vai ser a primeira muller en ocupar a Vicepresidéncia
Primeira do Parlamento. Contou
-igual que García Leira- ca
apoio dos 41 deputados populares, pero, entre o público, o presidente da Deputación de Ourense, Saltar evitou aplausar a
sua eleición . Despois da eleición da Mesa, os deputados xuraron ou prometeron o seu cargo ,
un
xesto
que
os
representantes do BNG, volveron facer, como en anteriores
ocasións, coa man deitada no
Sempre en Galiza de Castelao.
A sesión comezou coa constitución da Mesa de ldade. Manuel
Fraga, como deputado máis ve11 o, presidiu as votacións . Ao
seu carón as deputadas máis
novas, Laura Seara (PSOE)
que subiu á Mesa cun autocolante co lema Non a LOU e Maria Xosefa Caldelas (PP). A prime ira xornada parlamentar
rematou ca canto do himno,
que de non ser polo empeño
dos deputados do BNG, que
seguiron cantando as últimas
estrofas sen música, teria quedado na metade. Sumáronse os
deputados do PSOE , o presidente da Cámara e algun popular despistado.
Para Xosé Maria Garcia Leira
está vai ser a sua segunda lexislatura como Presidente do Parlamento. Garcia Leira estreouse
como deputado no 1989. Xubílabase daquela como alcalde de
Vilalba, cargo que ostentou durante a década dos oitenta (desde 1979 até 1989) e como Vicep residente da Deputación
Provincial de Lugo, cadeira que
ocupou tamén desde 1983 até
1989. Desde a eleición como

No pleno que se celebrou no concello de Oroso o Martel
20 producíronse surpresas. O PP posicionouse en contr
de autorizar a construción dunha minicentral no rio Tam
bre. Até este momento os. viciños afectados tiñan o apoi .
dos representantes socialistas e nacionalistas, pero tras
unha reunion o Domingo 19 co alcalde, o popular Euxéni
Neira, o seu grupo decidiu tamén apoiar aos afectados.
No pleno fíxose a solicitude a Augas de Galicia para que
denegue a licéncia administrativa á instalación da
minicentral e, a iniciativa do BNG, acordouse que unha d
partida dos vindeiros orzamentos se destine a subvenci 1•
nar os gastos que os afectados teñan para apresentar
alegacións ao salto hidroeléctrico.•

Unha nova parada da Marcha das Mulleres
en Compostela

oa:
<(

z<(
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Na mesa de idade tamén foron no comezo desta lexislatura maioria as mulleres.

As mulleres seguen en marcha a finais do 2001. Para o
Sábado 25 de Novembro está convocada unha
manifestación na praza da Quintana en Compostela ás doce
da mañán pola coordenadora galega da Marcha Mundial. O
pasado mes de Outubro celebrouse o Terceiro Encentro
Internacional da Marcha na cidade canadiana de Quebec, no
que se analisou a situación criada polos atentados nos
Estados Unidos e a resposta norteamericana en Afganistán.
Nel foi constatábel o afortacemento das redes de mulleres e
acordouse facer un chamado á contrución dun mundo xusto,
igualitário, solidário, dem~crático e pacífico.•

Os veterinários de sanea mento contra o
desmantelamento da servizo"
/1

deputado, sempre formou parte
da Mesa do Parlamento.

Vaidade" do PSOE

11

Ao remate da sesión, Xosé Manuel Beiras referiuse ao acontecido coa eleición da vicepresi dé nci a segunda, como unha
"situación absurda" que respondería á ''vaidade" do PSOE. Beiras explicou que os socialistas,
ao non aumir que BNG canta
cun maior apoio eleitoral, agravan "o crecente divórcio entre
as forzas políticas na sua presen za institucional e os cidadáns" e acusou a Touriño de
apuntarse á técnica do PP de
governar desde tora do Parlamento. Emilio Pérez Touriño,

A.

recordou que o PSOE quer pór
de manifesto unha "nova situación na Cámara", con dous grupos da oposición empatados a
igual número de escanos. A
esta teima responde tamén a
petición que Antón Louro
(PSOE) fixo a Mesa da Deputación Permanente para variar a
colocación dos deputados ·na
Cámara durante a sesión constitutiva. Oeste xeito os do PSOE
pasaron a compartir co BNG as
primeiras filas detrás do Governo. O BNG coñeceu a decisión
na véspera e respetouna "para
non entorpecer a c'elebración da
sesión" pero resérvase formular
tamén propostas para a ubicación "non momento procesal
adecuado".•
EIRÉ

Oposición ou alternativa
Ocupar a vicepresidéncia da Mesa do Parlamento contituiuse para o
BNG nunha cuestión primordial para patentizar que segue a ser a
"primeira forza da oposición". Acadado o obxectivo, sernella que agora os nacionalistas deberian ocuparse (e preocupar rnáis) en aparecer
corno alternativa que como oposición. Nas pasadas eleicións, moitos
cidadáns non ollaron ao BNG como opción de Govemo, mália as
suas contínuas rnensaxes neste senso, porque na lexislatura trasmitiu
unha imaxe de oposición efectiva, pero non foi quen de apresentarse
como a "forza do cámbio". Corno lle demostraron os resultados eleito,
rais, non chega con ser a "segunda forza política", senón que hai que .
exercer como tal, mudando rnoitos modos de actuar e de apresentarse
ante unha sociedade que apoia maioritariamente ao PP. Un PP que
lle amosaba continuamente engados ao BNG para acentuar o seu per,
fil radical e de forza antisistema, caendo rnoitas veces os nacionalistas
na trampa. O norneamento, outravolta, de Xairne Pita corno voceiro
popular e as palabras de Fraga de que "a rnillor renovación é que desa,
pareza o BNG", indican que esa estratéxia se vai acentuar. Pero existe
unha nova variante: Fraga ditou a orde de achegarnento ao PSdQ,
PSOE en todas as institucións para illar ao BNG e de socavar todas as
plataformas que ulan a nacionalismo.•

1

Vestidos coa sua roupa de traballo os veterinários de sa~
neamento da Xunta concentrábanse o Mércores 21 de 1
Novembro diante dos edifícios de San Caetano, en Com 1
postela. Son perto de 150 os profisionais que se adican a
desenvolver as campañas de saneamento gandeiro no
país. Quéixanse polos baixos salários, a reducida planti·
lla e por non seren considerados persoal laboral da Xunl
ta. Estes profisionais foron durante anos autónomos até\
que foron dados de alta, de ofício pola inspección, na S~
guridade Social. Sen embargo, consideran necesário pr~
sionar para pasar a ser persoal laboral e frear "o desmantelamento do sistema público de control veterinário". •

Absoltos polas pintadas ao cabalo de Ferrol
Definitivamente absoltos quedan os catre mozos que foran
procesados por pintar de rosa o 19 de Novembro do ano 2000
a estatua de Franco a cabalo que preside a praza de España
de Ferrol. O xulgado número 2 de Ferrol emitiu o fallo definitivo para estes militantes de Nós-Unidade Popular. O concello
ferrolán retirara as acusacións antes de que se celebrara o
xuízo.•

Francisco Rodríguez califica de coerción1' a ~i
de Cooperación Autonómica
/1

O ministro de Presidéncia, Jesús Posada, afirmou na
comisión que se celebrou no congreso o Mércores 21 que ~
Lei de Cooperación Autonómica promoverá unha
"cooperación sen medos". Ainda que a Francisco
Rodríguez, deputado do BNG, gostoulle escoitar isto de
boca do ministro, demandou máis información dunha lei q~e
considera "que o estado das autonomias está fechado e,
·consecuentemente, consolidado. Non podemos concordar
nen cunha cousa, nen coa outra". Rodríguez sinalou que
non se pode elaborar un texto partindo de que as
autonomias "están subordinadas ao poder central" e
lembrou que os nacionalistas defenden a cooperación
1
poñendo como exemplos as infraestruturas ou a promoció~
da língua entre Galiza, Astúrias e Castela León.•
·
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OPtNIÓN
OQUE DIGA
PERCIVAL

ALGUNHAS tAVILACIONS NECESÁRIAS
FRANCISCO RODRIGUEZ

Os resultados eleitorais do 21 -O deixaron
a moita xente desiludida. Tamén deixaron
preocupado a quen isto escrebe. Pero non
é que non teñan explicación, téñena, mália nalguns aspectos remetan a dinámicas
ideolóxicas e sociais que, non por coñecidas, deixan de espantar ou entristecer. Porén, non podemos caír nas lamentacións
sobre certos riscos do noso povo, que precisamente o BNG existe para modificar.
Seria ilóxico surprender-nos até a derrota
por redescobre-los. Gostaria de deixar
constáncia de un feixe de aseveracións
cruciais para saber mover-nos na nova situación e, sobor de todo, para actuar con
correción:

ticipar á sua militáncia na sua actividade
interna e externa e na sociedade coa enerxia dabondo tendo en conta o contexto
ou se, polo menos, a nosa organización está á altura do que cómpre nllnha alternativa como a nosa. A resposta é seguramente negativa. Como posibelmente seria en
moitos casos negativa a avaliación sobre o
comportamento individual de alguns dos
nosos militantes cualificado"s á hora de facer o traballo político de forma que atraia
á xente e non a espavente. Ou ben, posibelmente en alguns casos, seria negativa a
avaliación que fariamos de cargos institucionais que pensan que con desempeñar
estes como unha tarefa de representación
burocrática, ahonda.

• EXISTE MOITO POVO DETRAS DO BNG.

En 15 anos, pasamos de ser unha forza política marxinal a ser a segunda forza política de Galiza, cun programa e uns posicionamentos teóricos e moitas veces práticos
nidiamente nacionalistas, o que equival a
dicer necesários para Galiza, rnais non
aceitados democraticamente por moitos
elementos fundamentais do actual réxime
político. Lembremos que o nacionalismo
na Galiza ten unha importante tradición
histórica de carácter ideolóxico e cultural,
mais unha febleza ou falla de tradición orgánico-social e institucional que pon moito máis de relevo o éxito' da resposta social ás nasas alternativas durante os quince últimos anos. Non vou falar do esforzo
voluntarista feíto nos últimos anos do
franquismo e os primeiros da democrácia.
• HAI MOITO QUE RECTIFICAR. Mono
QUE MELLORAR. Seria errado cavilar en
que o problema está en modific~r os pre-

supostos ideolóxico-políticos, que están
perfilados sobre mínimos nacionalistas. Isto é, mínimos para un cámbio ou para unha actuación táctica orientada a que Galiza teña outro papel dentro do Estado español. Si hai que modificar e rectificar as
maneiras de dirixirmo-nos á sociedade, o
coidado pedagóxico das mensa.Xes e, sobar
de todo, si hai que afondar moito máis no
contacto co noso povo. Eis unha das chaves. O nacionalismo na Galiza ten que
contar cunha sólida base social organizada. Neste camiño hai moito percorrido
por diante. Seria ilusório plantexar governar o país sen máis vertebración e estrutura na sociedade a prol das nosas alternativas. Nesta tarefa de vertebración, cómpre
tirar todas as potencialidades da moita sociedade que directa ou indirectamente nos
escoita e coa que podemos dialogar. O nacionalismo non somente non tocou teito,
senón que ten un traballo ímprobo por
<liante moi fructífero se pon maos á obra
de maneira máis decidida, convencida e
paciente. A paciéncia e a perseveráncia é
sempre a chave nestas situacións nas que
se produz un revés eleitoral.

NON CABE LAIAR-NOS de que, contrastivamente coque representan e fano Partido Popular e o PSOE na Galiza, o BNG
merecia un resultado eleitoral mellor. A
nasa sociedade, para ben e para mal, non
xulga da mesma maneira ás tres formacións políticas. A nós exixe-se-nos non só
un comportamento, senón uns resultados
na nosa acción política, especialmente a
acción política de governo, realmente diferenciados e alternativos. Conceición na
que non está equivocada a xente. Outra
•

'Hai que modificar e
rectificar as maneiras
de dirixirmo . . nos á
sociedade, o coidado
pedagóxico das
mensaxes e, sobar de
todo, si hai que
afondar moito máis no
contacto co naso
pavo ..

le iras, isto é, unha organización de xente
honrada. Mais cabe perguntar-se se é unha
organización con capacidade de facer par-

• ÜPCION LEXITIMA. O nacionalismo na
Galiza non é só unha opción táctica lexítima dentro do actual marco legal e do actual xogo eleitoral, para ocupar uns espazos nas institucións. Ten que ser J:amén un
elemento vertebrador do país. E por isto
que non é indiferente contar con organizacións nacionalistas amplas e o máis
conscientes posíbeis, sexan sindicais, sexan profisionais, sexan empresariais ou sexan culturais. Certamente, non se pode
dicer que fixésemos todo o que podíamos
facer neste aspecto nos últimos catro anos,
sen dúvida urxidos por moitas chamadas
aparentemente de máis realzo a cuno prazo e condicionados por unha escaseza de
médios non só económicos, senón tamén
ás veces humanos relevante en función
dos obxectivos que perseguemos. Nisto da
vertebración podemos seguir facendo o
parvo sen facer todo o que podemos para
impulsar a articulación de meios escritos e
audiovisuais que manteñan unha mínima
ponderación e pluralismo na información
sobre o próprio país? Podemos seguir aturando que apenas se teña modificado nen
unha soia pauta de conduta lingüística ou
cultural despois de vinte anos de autonomía, precisamente pala imposición dunha
política oficial que non fornas quen de
contrarrestar na nosa base social con alternativas verificábeis e praticábeis através do poder que ternos nalgunhas institucións e a influéncia social de que gozamos
por moi fragmentária e fráxil que esta poda ser?

• 0 NACIONALISMO GALEGO É PLURAL,
dentro dunhas determinadas coordenadas
ideolóxicas. A estrutura dunha organización unitária que respeite este pluralismo
segue a ser chave no presente e no futuro,
tanto para manter a unidade que nos caracteriza e cuxa consecución foi un esforzo
modélico como para ii.tra_guer a máis sectores sociais á nosa caus'a. Teñamo-Lo en
conta. Modifiquemos todo o que houver
que modificar, mesmo nos aspectos organizativos, para funcionar mellor. Respeitemos que somos moitos, diferentes, necesários e mesmo cunha perspectiva de ampliación como non podemos nen sospeitar. Un revés eleitoral non é o argumento
para guindar pala borda todo o que de positivo levamos acumulado. Enfrontemonos decididamente co negativo. Por responsabilidade da maioria dos que formamos parte do BNG non ha quedar.+

Xosé Lois

• ESTE REVÉS ELElTORAL produciu-se,
para alén de causas externas, por causas de
carácter interno, que son nas que podemos
actuar. Se hai inmovilismo, se hai ratina
nas decisións e nos comportamentos, a comezar polos da direción do BNG, ternos
que superá-los. Se son necesários cámbios
mesmo na función das persoas, por moi
importantes e válidas que poidamos ser,
deben acometer-se. A renovación, porén,
non pode ser só unha cuestión de persoas
mália sexa moi importante, senón tamén
de conduras práticas que conduzan a ese
maior contacto e atración da sociedade á
nosa causa.

• 0 BNG É UNHA ORGANIZACION DEMOCRATICA e sen corruptelas nas suas fi-

cousa é que a xente non sexa dabondo crítica e dura con comportamentos de partidos aos que considera que forman parte do
poder institucionalizado.
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EMiuo Cm FERNANDEZ
Hai xa máis de coarenta anos da publicación de Percival e outms historias de X.L.
Méndez Ferrín e o seu vigor segue sendo excelente. Eu recordo a sua leitura como un
descobrimento e unha aguilloadela. Para os
que ·a índa andan ás voltas cos resultados
eleitorais e non saben que cousa pensar nen
como fincarlle o dente analítico, transcrebo,
co permiso do mestre Ferrín, a pasaxe do seu
Perciool que a min sempre me impresionou e
que fula da incríbel felicidade do esmagado e
de como o pé do esmagador e a cabeza do esmagado teñen algo en común:
"Por fin, tras de longas xomadas, chegou
Percival a un chao. No meio do chao estaban dous homes. O primeiro home tiña debaixo del ao segundo. O pé do primeiro esmagáballe a testa ao segundo. O de abaixo
tiña un incensario co que incensaba ao de
de arriba aspiraba o lume. O e
arriba.
abaixo louvábao:

a

- Meu señor, meu dono, que felicidade vos
ter enriba de min!
O de arriba calaba, e aínda lle pisaba a testa
máis feramente.
Percival alporizouse e precipitouse sobor do
opresor. Apertoulle ben a gorxa. Pero ... no
intre decatouse que o pé do de arriba estaba inxertado na cabeza do segundo, as carnes do pé e a cabeza eran as mesmas. Percival encheuse de noxo e saiu correndo,
meio entolecido. Por trás del ouvíase a voz
do de abaixo:
-Porco ! Queríasme botar de embaixo do
meu amo? Pois agora olla! Olla que
noxa che pegou por me quereres botar
de embaixo do meu amo .... ! Olla como
corres! Porco !"
O que queira entender que entenda e o que
non queira entender que lle vire as costas á
realidade e lea as análises dos xornalistas e
opinadores, que hai moitos e moi bons. Neste intre histórico e por razóns que sobardan
as análises de circunstancias, compre dicer
que a maioria dos galegas e galegas tefien a
cabeza inxertada no bastón de mando d ex,
ministro franquista, a quen agasallan con in,
censo e votan con compracéncia. Os viv ,
os monos, os de aquí e os de ac lá. Unha
constatación que fere o ánim e obriga a
pensar. Por exemplo, non será a mai ría absoluta do partido do "Patrón" ou "rocha antropomórfica confundida coa xeoloxía galega", como lle chama Manuel Rivas, unha
alucinación colectiva da que non n dam
desprendido? Que se pode esperar dun "pr:; xecto" político governado por intereses persoais e que ten como eixo principal a desfeita
de Galiza como nación produtiva e a procura
do envellecimento da povoación como "viveiro" de votos escravos? Ternos que deducir
da contumacia dos resultados que o noso xeito de "ser e estar" no mundo é o complexo
de inferioridade, que nos leva a conferirlle
unha aura totémica a calquer caciquiño e celebrar a festa da "autoidentificación" fraguista como o máis alto expoñente da nosa identidade como povo? Como é que os galegos e
as galegas, que pasan por ser tan realistas,
preferen antes unha imaxe autoritária que a
quen lles fala dos problemas reais de Galiza?
Acaso traballar por unha Galiza emancipada
de vasalaxes e socialmente desenvolvida é
unha arroutada ou aberración política abocada por sempre ao fracaso? Deixaremos algún
día de sair correndo cheos de noxo e meio
entlecidos como o Percival? Cantos Castelaos se precisan para petar de veras na
conciencia do povo galego? E se a xente vive
mellar do que pensamos e non precisa de
ninguén que lle pete na conciencia? E se xa
non queda conciencia na que petar?+
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A ministra Piiar del Castillo
repite que os que se opoñen á
LOU son uns desinformados.
Surprende que a estas alturas se
lle queira dicer á xente algo así.
Coñecimos o borrador da leí en
Maio e límolo moi ben. Ten que
lembrar a ministra que ela fixo un
discurso no mes de Abril diante
do Consello de Universidades
cunha análise compartidas polos
seus membros. Dicia que a universidade conseguiu nos anos oitenta e noventa despegar e que a
investigación, ainda sen financiamento, conseguiu estar na media
europea. A ministra tamén subliñaba a boa formación do profesorado e a necesidade de converxer en Europa, senda máis eficaces e mellorando a selección do
profesorado. Correcto, dixemos
os reitores. Cando nos chega o
borrador decatámonos de que
entre o que dixo e o que se escrebeu hai unha longa distáncia.
Néganos a autonomía da universidade. lncreméntanse os cargos
do Consello Social, elexidos polo
poder politice, no consello de govemo da universidade; onde falaba de calidade, tala de control.
Cando se nos fala da selección
do profesorado, voltamos a "saberse a lición".

Domingos Decampo

"A maior instigadora.das mobilizacións
é Pilar del Castillo''
*A. ESTtVEZ

CONVENCIDO DE QUE A LEI DE ORDENACIÓN UNIVERSITÁRIA ESTÁ REDACTADA DESDE A DESCONFIANZA EODESCOÑECIMENTO, OREITOR DA UNIVERSIDADE DE VIGO, DOMINGOS DOCAMPO, SINALA QUE "NO MINISTÉRIO CONCIBEN
A UNIVERSIDADE COMO UNHA PARCELA DUNS PROGRES TRASNOITADOS QUE OLIEREN MANTER O SEU ESTATUS".
PARTICIPOU NA MANIFESTACIÓN DO MÉRCORES 14, QUE REUNIU A 12.000 PERSOAS EN VIGO "PORQUE LLO PEDIA
O CORPO", E SINALA QUE SE EL FOSE MINISTRO "TOMARIA BOA NOTA DO QUE QUERE COMUNICAR A MOCIDADE".

~as

manifestacións os estuquéixanse dunha universidade Jfutura para "ricos e
listos". C~mo o ve vostede?
Non podemos dicer que a lei vai
a ter ese efeito, pero o que os
estudante~ manifestan é que
non teñen claro o que vai pasar.
De súpetd, a ministra lanza a
mensaxe, para gañar aos estuaantes, de :que se suprime a selectividad Aparecen novos
xeitos de s~leccionar. Pero se a
selectividade non era un problema! A maioria dos estudantes
éstaban aqcedendo ás carreiras
que querían. Por que o ministério fai disto! un problema se adem ai s sabE!!mos que hai unha
tendéncia éP. baixa do número de
matricula~os? Os estudantes
pensan q e van ter que facer
un · esforz para informarse de
que proba hai en cada universidade ou aculdade para entrar
ademai~, sinten o agrávio de
que un estudante de ensino privado, nunca vai ter que facer un
exame hotnologado para acadar un titulo universitário. Os
estudantesi están máis informados do qye moitos dirixentes
políticos p4nsan.

Non casa o texto co anterior discurso ministerial. Un momento
moi esperanzador, no que había
consenso, bótase a perder. O
choque foi inmediato. A Conferéncia de Reitores que non pasa
por ser un organo moi crítico,
afirma rotundamente que a LOU
non serve. Dicímoslle que hai
que empezar de novo e comeza
unha apariencia de diálogo cos
reiteres, cando nós eremos que
hai que debatir coa comunidade
universitária. O ministerio só
quería talar dentro da Conferéncia de Reitores. Entón, comeza
outro discurso, a universidade xa
non está tan ben, agora a universidade é un barco a deriva, un
edifício que se derruba, formado
por progresistas trasnoitados que
queren manter o seu estatus.
Escóllese talar mal dos centros,
dos reitores, dos docentes e dos
alunas para criar opinión. E sentfmonos todos agredidos.

e.

e,

Os reilar• reúnense cos se~adQ res ¡para consensuar
emendas, f>ero ademais vostede partici~ nas mobilizacións.

O mesmo presidente da Xunta
di que as moblllzaclóns están
Instigadas, citando a Belras e
a Xosé Luis Barrelro.

Seria capaz de explicar sintetlcamente por que non é boa
a lel?
A lei está feíta desde unha postura de desconfianza na univer-

a

~antes

Que dicer que a ministra cámbla o discurso?

A instigadora máis importante
chámase Pilar del Castillo. Como
poden dicer que só se manifestou
un 2,5% do censo universitário?
É un convite a que mañán se manifeste o doble. O ministerio non
acaba de ver claro que a resposta, cívica, festiva, imaxinativa,
dos estudantes esta querando
comunicar algo á sociedade, non
molestala. Tamén moitos xornalistas acusaron recibo da opinión
extendida de que a universidade
está adormecida, que os universitários só se adican a buscar un
posto de traballo. Os xóvenes están concitando a opinión favorábel da cidadania e o ministério
segue sen darse por enterado.
Como se pode crer que uns persoeiros poden instigar a protesta? Desde logo, xa lles gostaria a
algun dos mencionados ter esa
capacidade de convocatória!

1

é(igora? Te~ário imposto e tribunal formado por sorteo, non palas persoas máis cualificadas.
lsto era o jque habia até o ano
1983, algj. én que decidia que
fulano ou .mengano traballara
en Córdopa ou en Santiago,
que pasara ali . uns anos até
conseguir praza definitiva. Asi
habia universidades de destino
e universi9ades de paso, e na
situación que ocupa Galiza, corremos o risco de ter universidades de paso. Nun momento
no que se ~stá a facer un estarzo por avtnzar, tanto na criación de co¡ñecemento, como na
viveza d~ universidade, co
exemplo d~ cámpus de Santiago estes d as, como se lle pode
pedir a un profesor universitário
que paralir' e aos vintenove ou
~rinta anos a sua actividade, no
$eu mell r momento, para
$presentar¡se a u,nha oposición
a "dar a lioión"? E unha conceieió n recerhtralizadora, moi en
consoáncia co estilo do governo
que a proppn.

~ min par~ceme tan importante
lllnha cousa como a outra. Fágoo
sen ánimo ,de protagonismo. Pídemo o corpo, penso que non
esta ·de máis que este ali, ainda
que entando a postura doutros
compañeirc>s reitores de que non
pasa nada por non estar na rua.

Mobilizacións abraiantes, pero coida que no ministério
van cambiar de atitude?
!

PACOVILA

sidade, e, máis triste, de descoñecemento. Nos discursos oficiais, lóuvasenos, pero despois
se pide opiryión externa para
avaliarnos. E unha agresión á
autonomia. A lei considera aos
claustros incapaces de levar a
cabo unha reforma "rexeneradora". Pero que se eren que están
inventando? A democrácia? Os
órganos de govemo estan elixidos de forma democrática e
transparente. Recuaron no do
cese do reitor, para ver se nos
puñan do seu lado. Pero como
pode cesar o claustro e non o

reitor, se este é escollido por
aquel? Como se pode propor
que no Consello Social, un órgano de govemo, o reitor pode estar con voz e sen voto? Tampouco hai fundamento para que o
reftor sexa elixido cunha votación universal, en troques de polo claustro. A alguén se lle ocurre que non sexa o Parlamento
que invista a un presidente? Por
outra parte, a mellara da calidade que se pretende non ven
acompañada de financiamento.
O ministério fai a lei, pero van
ser as comunidades autónomas

as que paguen, as mesmas que
non foron consultadas.

No ministério din que existe
endogámia en canto ao profesorado.
Non estamos de acorde coa
"endogámia" que eles ven na
selección de profesorado. Non
creo que sexa axeitado chamar
asi á capacidade de formar
equipas e de fomentar a investigación. Pode haber comportamentos anómalos, pero esa non
é a norma xeral. Que irnos ter

'A esa cue~tion hai que resposfar en clave política. Mal farian
os políticos en ver estas mobilmo un asunto que
ziacións
atinxe só educación superior.
Se o outro día habia en Santiago 25.000 estudantes e en Vigo 12.000taqui hai algo máis:
unha xuv ntude que busca o
seu lugar un contexto político
marcados~!por Gescarteras e
guerras n s que España intervén. Esta ei fai que a mocidade se mov , que o faga de maneira cívic~. que intente atraer
opinión ¡doutros cara si. Se
eu tora ·mi~istro, ternaria nota e
deixaria d~ falar de que só participa un ~% e de que están
mal inform~dos. •

!:'
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Ao redor de 15.000 estudantes saíron ás ruas de Compostela o pasasdo Mércores, 21

A poucos dias de que se
CUl"flpra un mes do comezo
da~ protestas, asisten a aulas ·na rua, nas que se explican os contidos máis polémicos da lei, entre outros temas, ou participan en colóquios, en doazóns de sangue masivas, peches, colapsos do Servizo Galego de
Colocación ou de oficinas
bancárias, caceroladas ou

A. PANARO

funerals polo ensino público.

As universidades eoensino meio celebran aterceira xornada de folga xeral

An~es da entrada do euro,
despedirán a peseta, pintado
no~ billetes "Non a LOU".

Santiago acollerá o Mércores 28
unha gran manifestadón nacional contra a LOU
90- PAULA BERGANTIÑOS

Por terceiro Mércores consecutivo, o 21 de Novembro, milleiros de estudantes, profesores e PAS volveronse mobilizar contra a LOU nas diferentes cidades con campus. As
protestas continuan a ser as
protagonistas da vida académica en Santiago, Lugo, Vigo, Pontevedra, Ourense, A
Corufia e Ferrol, pe.ro a comunidade universitária quer
sumar esforzos e xa se está
a preparar para unha nova cita: unha gran manifestación
· nacional en Santiago para o
Mércores 28 de Novembro.
As folgas, os paros e as mobilizació ns varian dun campus a
outro. A mensaxe Non a LOU é
contundente, pero non homoxénea na forma de manifestarse
agás na cita do Mércores. Cada
faculdade, escola, instituto ... incluso cada sector da comunidade universitária argalla a sua
própria contestación á Lei Orgánica de Universidades, pero cada Mércores, desde hai case
que un mes, ensino meio e universitário paralizan a vida académica e saen á rua de maneira
conxunta. Coa próxima convocatória, a do Mércores 28, queren xuntarse todos en Santiago
para denunciar o carácter "centralizador, privatizador, elitista e
anti-democrático" da LOU.

tamén acudiron universitários,
PAS e profesores, que se situaron á cola.

caran a axenda do comezo dos
últimos cursos.

Os estudantes de ensino meio
tamén partici"Na casa somos
paron na manitres irmáns. A mifestación que
ña irmá xa está na I
percorreu
o
Universidade. De
a casa
onde irnos sacar
centro de Vigo
os cartas na casa somos tres. Miña
e que congrepara que nos os
gou
un has
dous poidamos ir irmá está na
7.000 persoas.
tamén?", pergunAli, a xornada
tábase un aluno universidade. De
rematou cun
da ESO. Neutro onde irnos sacar
magosto
na
grupo, outra moza
Praza da Prinlaiábase, "quítan- os cartas para
cesa, con acnos a selectividatuacións muside, pero vannos irmos nós os
cais e teatrais.
pór outras probas".
En Lugo, ao redous?",
Saben que a LOU
d o r de 2.000
non ven soa, té- perguntábase un
manifestantes
menlle a anunciacortaron o tráfico mentres fada
Lei
de aluno da ESO
Calidade, porque
cian cola no re.
coñecen a política
xi stro xeral da
educativa do PP. Non é casual
Xunta de Galiza. "Alguns foron
que as suas manifestacións en
testemuñas -explica o repredefensa do ensino público marsentante dos CAF, Lois Nieto-

N

de como o secretário de xustiza,
Rafael Díaz, agredeu a un fotógrafo mentres retrataba como
axentes da policía autonómica
trataban de impedir o acceso ao
edifício. Só despois de que o
deputado do BNG, Emílio López, mantivera unha entrevista
co delegado da Consellaria de
Presidéncia se nos volveu permitir a entrada, en grupos de
quince, ao rexistro".
Duas ringleiras formaron os manifestantes en Pontevedra para
chegar desde a Praza da Ferreiria até a Subdelegación do
Governo, que tamén colapsaron
con escritos dirixidos a Ministra
de Educación. Ao tempo bocadillada e sentada reivindicativa
en Ferrol e corte de tráfico na
Coruña. Ali o estudantado aprpveitou o partido entre o Deportivo e o Arsenal para montar unha boa cacerolada. En Ourense, cadea humana ao redor qa
Ponte do Milenio, ademais da
¡
manifestacións. •

OBNG promoverá un recurso de incostitucionalidade •

O Mércores 21 de Novembro, a
manifestación máis numerosa,
con arredor de 15.000 participantes, volveu ser a de Compostela. Estaba convocada polos Comités Abertos de Estudantes (CAE) e a cabeceira nutriuse fundamentalmente de estudantado de ensino meio, pero

\

O senador do BNG, Anxo Quintana, xa anunciou que se o PP
decide seguir adiante coa LOU,
sen abrir o ,debate e introducir
as modificacións "léxicas'', a sua
formación promoverá a recollida
das cincuenta sinaturas de deputados que son necesárias para apresentar un recurso de inconstitucional idade. Quintana
comprometeuse ademais a incorporar as demandas do profesorado, dos estudantes e dos
PAS ás emendas.

Martes 20 no Parlamento, o senador nacionalista remataba a
rolda de reunións con todos os
sectores. O BNG ten a intención
de volver a apresentar no Senado a sua emenda á totalidade e
as 40 parciais. "Solicitaremos a
devolución da leí ao Congreso e
se isto non sucede incorporaremos ás nosas propostas, as
emendas que nos fixeron chegar os reiteres, o profesorado,
os PAS, estudantes e sindicatos", explica.

Cunha xuntanza que mantivo
con representates da CIG, UGT
e CCOO e que se celebrou o

O Luns 19 de Novembro reuniuse no Senado a Comisión
de Educación e Cultura. O

Na última semana acuñáronse novos termos como
boeadílfadas, miniolimpiadas, asembleas de ideas ou
trens humanos contra a
LOi-J. Est€ último percorreu
as ¡ruas da zona vella de
Co~postela, onde universitáríos e profesorado, seguen
innovando. Nesta cidade,
dewois da insólita folga de
consumo que deixou sen estu~antes a movida do Xoves
15 de Novembro, o estudantado esceníficou, entre outro~ actos, un sulcídio colec-

prazo de apresentación de
emendas ampliouse até o día
24, pero o PP xa rexeitou,
igual que fixo no Congreso, ~
posibilidade de que compare_,
zan representantes dos dife..!
rentes sectores implicados.:
"Esta primeira reunión só ser~
viu para aumentar o naso es ~
cepticismo -comenta Quinta-1
na. Pensamos que van conti ~
nuar coa mesma liña meteóri-:
ca e imposibilitar un debat~
sosegado". Para este senador
"as presas do PP responden ~
sua intención de chegar á Pre '
sidéncia da UE no 2000 se~
nengun conflito".+
¡

¡

tiv~

na Quintana. Fixérono

del:>pois de participar nunha
cayerolada diante do Parlam~nto, o Martes 20, mentres
os 1deputados tomaban pose~ión do seu cargo. Desde
as fiestras do Hórreo podía~
se ler o lema pintado con ti~
za no chan: "Fraga fascista,
pensionista".

fa,e

C~n paros activos e enerxla
renovada, sumouse a xeira
1 del protestas chamativas o
personal administrativo e de

1
~

$eMZ-oS dé$~ uníversídade.
íÜSt~epb'~ a sua presenza

' ' t>bfütaoióM por,baíón xlgan.sobrs 'as cai.

" rintés, -·~
~· Foi 9 ~

Goberno
e oposición en España
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MANuEL CAO F'ERNANDEZ

Nas sociedades democráticas con convocatorias electorais
a data foca -cada catro anos normalmente- os axentes Pº'
líticos tenden a axustar as súas actuacións e propostas ao
ciclo político electoral para presentarse diante dos electo,
res, o día dos comicios, cos mellares activos humanos e
programáticos que lle permitan vender aos cidadáns pro,
xectos atractivos que o elector comprará sen posibilidade
de voltarse atrás ao día seguinte dos comicios. Para mi,
nimizar os efectos <leste ciclo electoral, que favorece exclu,
si vamente aos políticos, nalgúns países, existen renova,
cións parciais das Cámaras lexislativas cada dous anos ou
mecanismos como o da democracia directa.
En España, existen varios ciclos electorais asociados a cada
tipo de elección: Europea, Xeral, Autonómica e Local,
sendo as tres últimas as realmente significativas. En todo
caso, cada unha delas ten especificidades dado que a ci,
dadanía vota, a veces, de maneira diferente segundo o tipo
de elección mais, as grandes tendencias electorais tenden a
manifestarse en todas as convocatorias. Considérase que os
gobemos teñen os dous primeiros anos para gobernar real,
mente segundo os intereses específicos do grupo de poder
tendo que adicarse a partir daí a tratar de obter o favor dos
cidadáns nas seguintes eleccións. A tendencia dos grupos
dirixentes a maximizar os seus intereses parciais e agacha,
dos nos programas preelectorais debe ser contrarrestada
pola sociedade civil que ha de someter aos políticos a unha
continua e implacable presión para obter dos mesmos as
mellares prestacións ou, ao menos, minimizar os riscos de
decisións irreflexivas.
No contexto da sociedade española de hoxe, atopámonos
xa moi cerca do punto no que gobemo e oposición teñen
que axustar as súas actuacións e mensaxes a captar o voto
da sociedade a principios do 2004. Téñase en conta, ade,
mais, que xa a mediados do 2003 haberá eleccións autonó,
micas en 13 CGAA e eleccións municipais polo que am,
has convocatorias solaparanse e fan que, en realidade, o
ciclo político se acorte e xa vaiamos entrando en período
de quentamento preelectoral.
Pois ben, polo que se refire ao Gobemo de Amar a situa,
ción podería térselle complicado seriamente de xeito xa
irreversible. O ciclo económico parece camiñar claramen,
te á baixa e non está nas máns de Moncloa modificar esa
tendencia. A parte este dato esóxeno, o grupo de Amar
pode empezar a recoller os froitos de importantes desatinos
cometidos na xestión sanitaria, no pufo de Gescartera, na
crise das vacas tolas, nos problemas co País Vasco, etc.
Probablemente, os dirixentes do PP interpretaron a enési,
ma maiorfa de M. Fraga como a confirmación da súa líber,
tade de acción pero non deberían esquecer que, en Gali,
cia, a oposición nunca ganou unhas eleccións xerais nen
autonómicas dende que existe a democracia polo que o
mérito é relativo. A actuación na LOU debe asentarse
n ta idea e velaf o éxito na convocatorias estudiantís.

'O ciclo económico,
o desgaste propio do gobemo
e as manifestacións
estudian tís representan
unha serie de cartas que
medianamente ben xogadas
poden darlle unha nova maioría
ao PSOE.
En canto ao PSOE, como principal grupo da oposición, o
ciclo económico, o desgaste propio do gobemo e as maní,
festacións estudiantís representan unha serie de cartas que
medianamente ben xogadas poden darlle unha nova maio,
ría nos vindeiros comicios. O intento, agora perceptible e
nítido, de reconstruír o modelo franquista por parte do PP
deslexitimando as institucións e as normas sen derogalas,
controlando á sociedade civil e ás institucións autónomas,
ninguneando aos axentes da democracia representativa e
facendo unha voadura controlada dos servicios públicos,
supón un perigo real que o PSOE pode rendibilizar facil, '
mente con só poñer algo rnáis de enerxía e certa dureza na
crítica política (para minimizar a abstención) e proporcio,
nar algo de ilusión e claridade nos proxectos e mensaxes
presentados (para motivar aos novas electores).+

A gasolina subirá alomenos catro pesetas por litro a partir de Xaneiro, xusto no momen~ no ue os carburantes rebabtaron o prezo.

Carburantes, alcol, tabaco, butano ou autoestradas, máis
caras cando se compren en euros

Aznar prepara.várias subas de impostos
para o comezo do ano
-0- CÉSAR LORENZO GIL

A chegada do euro e a fin da
peseta motivarán un aumento
dos prezos. Ademais dos red ondeos con picaresca que
xa iniciaron moitos comerciantes, o governo de Madrid
prepara un aumento dos impostes dos hidrocarburos, do
alcol e do tabaco. Os consumidores tamén pagarán máis
pola bombona de butano ou
por utilizar as autoestradas.
Cristóbal Montoro anunciou o
pasado 20 de Novembro un
acordo con Convergéncia i Unió
(CiU) para fixar unha nova
cuantia para o imposto que grava os carburantes. Con esta suba, o prezo final da gasolina aumentará 4 pesetas por litro (ao
redor de dous céntimos de euro)
a partir do 1 de Xaneiro de
2002. Segundo o ministro de
Facenda, esta suba é precisa
para asumir o aumento do gasto
da Seguridade Social, resultante
da actualización das normas do
financiamento autonómic:;o. Mais
os convénios sobre estas matérias ainda asi ficarán con fundos
insuficientes. É por iso que o
governo de Aznar xa prepara
novas subas dos impostos que
gravan o alcol e o tabaco. "E a
maneira de favorecer a sanidade pública atacando dous dos
produtos que máis problemas
de saúde provocan".
Desde o grupo do Bloque Nacionalista Galega (BNG) nas
Cortes, acusaron ao Partido Popular (PP) de escoller a via dos
impostas indirectos para manter

·os princípios da sua economía.
"Este non é o procedimento
máis axeitado para financiar a
sanidade. Os impostes indirectos son regresivos porque prexud ican os cidadáns, no seu
conxunto, sen ter en canta os
seus ingresos". Para o BNG, o
governo español permanece
inamovíbel da sua postura de
chegar ao déficit cero sen lle importar que iso supoña un recorte
na calidade asistencial do Estado. "Aznar segue na sua teima
de facer unha política en contra
das necesidades reais da xente.
En troques de buscar solucións
para manter o benestar, prefire
financialo a costa de todos". Segundo o grupo parlamentar nacionalista, o único positivo desta
reforma impositiva é a redución
da débeda histórica que se ten
respecto ás comunidades autónomas."

o PP nen sequera se molestou
en adobiar para que os cidadáns non se decatasen".

O Partido Socialista oponse á
suba do imposto ao considerar
que a cidadania percibirá este
novo tributo coma un sinal de
fraxilidade do Estado. "A cidadania percibirá que as prestacións
que mereqen non están de todo
seguras. E completamente inoportuno, no momento político e
económico que atravesamos,
exixirlle á xente que pague
máis". O secretário xeral dos socialistas, José Luis Rodríguez
Zapatero, expresou o s~u malestar polo sistema de planificación das reformas de financiamento. "Non é normal facer unha reforma financeira sen saber
cales van ser as fontes dos ingresos necesários. Esta suba
parece un remendo seródio que

Mais a chegada da moeda única non só traerá subas de prezos dos impostas. A abriga legal de respectar os actuais prezos cando se converta á nova
moeda espertou a picaresca
entre moitos comerciantes. Panaderias, carnicerías ou peixerias adaptan un pouquiño os
seus prezos en pesetas ao novo valor do euro. Por exemplo ,
un café que pagamos a 120 pesetas hoxe serian exactamente
72 céntimos. Como non é unha
cifra nada "redondiña", alguns
bares comezan a cobrar o café
a 124 pesetas, para acabar por
cobrarnos 75 céntimos en 2002,
ao redor de 125 pesetas. Entre
un cámbio e o outro, o café subiu un peso.+

Prezos sen cont..01
Pendentes da cifra real da suba
dos tributos sobre alcol e tabacos (ainda que se perfila que ·
rolde os 2 céntimos por paquete), xa éstá claro que viaxar por
autoestrada e comprar a
bombona de gas butano vai ser
máis caro ao ter que pagalo en
euros. A reforma do Imposto sobre o Valor Engadido para ambos os produtos do 7 ao 16 por
cento suporá unha suba do 9
por cento para os consumidores. Seguro é tamén ~ue se lle
aplicará a suba do Indice de
Prezos ao Consumo a todas as
taxas públicas e aos demais impostos indirectos dependentes
do governo central.
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tniciarase en Xaneiro efinalizará no 2005

A reunión da OMC _
en Qatar complica a nova rolda

de negociación do comércio mundial
!

-0- RAMON MACEIRAS

, As mai-s polémicas negociacións comerciais que coñeceu a humanidade se iniciarán
a partir de xanelro do 2002 tras o
acordo atinxido na IV Conferéncia da Organización Mundial de
Comércio (OMC) que concluiu
esta semana en Doha, Qatar.
Trátase máis dun acordo de
compromiso logrado por cansa'nzo debido á necesidade de manter un foro de negociacións entre
ricos e pobres, que dunha expresión de vontade política dos
paises industrializados de solucionar os graves problemas que
enfronta a economia mundial.
Os atrancos que trabaron a xuntanza foron superados só na
sua dimensión semántica con
fórmulas gramaticais que complicarán nun futuro as negociacións, cando comecen as interpretacións libres dos termos.
Na sua dimensión prática seguen os mesmos obstáculos ao
comércio que até agora.
Nese caso está o "consenso" logrado no urticante tema dos
subsídios agrícolas, onde á palabra "eliminación" se lle deu unha connotación redutora en lugar de prescindinte.
A Unión Europea negouse a
subscreber un compromiso para
"eliminar progresivamente" os
subsídios ás exportacións agrícolas, como exixian os 18 paises do Grupo de Cairns que non
tSubvencionan aos produtores, e
negouse ~ votar unha declaración que tivese esa frase.
A saída de ''consenso" 'foi engadir un parágrafo e sinalar que as
negociacións se levarán a cabo
"sen prexulgar sobre o seu resultado final", é dicer sen que

A proibición de manifestacións en Qatar motivou que se desen as protestas fóra. Na imaxe, a mobilaacións de Filipinas.

haxa necesariamente que acordar o fin de todop os subsídios.
De ali que a palabra "eliminar"
perdera o seu significado e fose
interpretada como "reducir" pola
UE. Ou o que é o mesmo, Europa non renúncia a seguir subsidiando as suas exportacións agrícolas, o cal introducirá un sabor
ben amargo á nova rolda.

Textil e fármacos
Outro botón de mostra oferéceno

relazón entre comércio e investimentos, o que travou a conferéncia no seu tramo final e prolongouna 24 horas máis.
A liorta textil está na interpretación sobre a velocidade á que
os paises industrializados deben abrir o seu mercado. A
Índia buscaba unha fórmula para que a apertura sexa máis rápida, pero Estados Unidos opú:.
xose e, xunto a Canadá, négase a reducir os aranceis para
esas importacións.

?S obxeccións formuladas pala
India á apertura do mercado de
textis, a interacción entre comércio e política de competéncia, e a

Os outros dous temas obxectados, a relazción entre comércio e
investimentos e comércio e com-

peténcia, atan ao estabelecemento dun marco multilateral que
interfere coas políticas nacionais
neses sectores e coas estratéxias de desenvolvimento.
A fórmula para sair do oco nqn foi
satisfacer as demandas da India
e os paises que a apoiaban, senon deixala fóra das negociacións coa aprobación dunha
cláusula de non participación. lso
quer dicer que Estados Unidos
non variará a sua posición actual
no tema textil nen nos demais obxectados.
Encanto aos fármacos, adoptouse unha declaración minis-

terial aparte sobre o direito a
dispar de mediciñas baratas ,
apesar da protección das patentes, e outra que recoñece
os problemas dos paises pobres para pór en marcha anteriores acordes da OMC e a necesidade de os axudar.
Esa, en sentido xeral, é a tónica
do documento final, o cal fora
cualificado antes polo presidente
do Consello Xeral da OMC ,
Stuart Harbinson , de texto que
non satisfará a todos pero que
servirá de base para as negociacións que comezarán en xane i ro do 2002 e acabarán en
igual mes do 2005. •

Arxentina, adeus ao Plano de Convertibilidade
'

A importáncia dos mecanismos de sinalizazón e dos símbolos na economía dos nasos dias non pode ter ficado mais en evidéncia durante as declaracións mais recentes do Presidente do Banco Central de
Arxentina, Roque Maccarone, ao Wall
Street]ournal (WSJ).
En primeiro lugar, o artigo fai énfase cada
vez que se refere a Maccarone como ao
Presidente do Banco Central, unha figura
que os arxentinos desde 1991 escoitaran
moi pouco, envoltos entón pola eufória
colectiva que xerou o Plano de Convertibilidade, a eliminación do Banco Central
(repetida até o cansanzo), e o pas:;ir ateta
mesma moeda que os Estados Unidos.
Agora quen fala é Maccaroni, Presidente
do Banco Central da República Arxentina, xa non fala Cavallo, Ministro de Eco. nomia. Agora a mensaxe de que o governo vai manter a estabilidade cambiária,

non importa a disciplina fiscal que sexa
.necesária, difundida por Cavallo desde o
seu renomeamento até hai moi pouco, está a ser substituida pala retórica de Maccaroni: "Non queremos
que a convertibilidade
dure para sempre; o
problema é escoller o
momento
axeitado" .Maccaroni
foi inclusive un pouco
máis loll{e ao recoñecer que o momento
ideal para abandonar a
convertibilidade foi
1994, cando a economia arxentina estaba a
medrar a níveis do 7%
anual; non agora, cando o país está en meio
dunha forte recesión económica que tumbou a fonte de ingresos fiscais principais, o

ISLR e o IVA. Hai que lembrar aos que
expuxeron as bondades da experiéncia arxentina como aproximación ao modelo
neoliberal, que Arxentina se mantivo
durante estes dez anos
co imposto ao valor
engadido máis alto de
América Latina.

'Unha devaluación
viria a exercer unha
farte presión sobre o
sistema de pagos da
economía e.. a pór en
risco o sistema
bancário'

Adicionalmente, hoxe en dia 70% dos depósitos da banca e a
maioria dos contratos
de financiamento
-empréstimos e hipo~ecas- atópanse denominados en dólares,
polo que unha devaluación viria a exercer unha forte presión
sobre o sistema de pagos da economía e a
pór a risco ao sistema bancário. Un non

se explica porque ambos (Cavallo e Maccaroni) solicitaron, ás instituizóns bancárias arxentinas que teñen fondos depositados no exterior, que repatríen 2 mil millóns de dólares de reservas para manter
.os requerimentos mínimos de reserva que
o sistema actual arxentino necesita para
funcionar.De maneira que a mensaxe implícita mudou. En lugar de ter a Cavallo
a dicer que os investimentistas tiñan razón, que o esquema era insostíbel, e que o
que tentaba o govemo era facer crer que
era sostíbel a ver se chegaba ás eleizóns
de Outubro, pero non funcionou; ternos a
Maccaroni a recoñecer que a convertibilidade non debe durar para sempre, pero
hai que buscar "o momento axeitado".
Lamentabelmente o espazo de manobra
estase a acabar e moi probabelmente o
govemo non vaia ter o benefício de escoller o momento axeitado. Ese., o momento axeitado, 'Vai vir imposto polas circunstáncias. +
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minutos
na consulta
do médico

Por esta razón a plataforma
inícia unha campaña para informar a cidadania das consecuéncias da masificación das
consultas, e da falta de médicos e de recursos económicos.
Van comezar unha recollida
de sinaturas para realizar na
Galiza unha lnicitiva Lexislati va Popular que incida na
necesidade de 1O minutos por
media en c nsulta de Atenci n P irnária. Farán un estúdi c próprios facultativos
ara b r cant tempo adican a paci nt , cant tefien ignado por dia e cantos
son maiores de 65 anos.
O 21 de N v mbr xa comezar n coas concentracións de
10 minutos no recibidor dos
centr s de saude, ás doce da
mafí.án e á cinco da tarde.
Repetirán a protesta o dia 28
deste mes e, xa en Xaneiro, o
22 e o 30. Os seus obxectivos,
ademais dos dez minutos, estabelecer un máximo de consultas por día e a adicación
alomenos dun 30% da xornada a tarefas non asistenciais.
Piden o apoio dos colexios
médicos, das sociedades científicas de Primária, dos sindicatos e dos usuários para estabe lec er "un consenso de
Atención Primária amplo e
aberto que lidere esta mobilización11. Entre os médicos, a
campaña consiste en que envíen follas de exoneración de
responsabilidades ás autoridades sanitárias facendo constar
que non poden desenvolver
adecuadamente o seu traballo
en tres minutos.•
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Debate en Cangas ao
redor da globalización
e os entornos locais

A utopia
de dez

Algunha vez vostede pasou
dez minutos na consulta do
médico de Atencion Primária? Seguramente, non. C.Omo
moito, cinco ou seis, tempo
no que lle farian un diagnóstico, dariaselle unha receita ou
seria enviado a un médico es-pecialista. Na Galiza constituiuse unha Plataforma por
10 minutos de consulta, formada por profisionais da sanidade e cuxo portavoz é Manuel Marín, do centro de saude de Seixo, en Marín. Martín estará presente no debate
que se vai dar en Donóstia
con motivo do C.Ongreso da
sociedade española de medicina familiar. Os médicos tamén se decatan de que o tempo que adican aos pacientes
non é de ahondo para unha
boa atención.
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O1 Foro Internacional da Prostitución analisa as condicións da vida
de milleiros de mulleres no Estado

Da rua ao 'sube e baixa' do hotel
se da cita todo o famoseo, é un
escenário deste tipo.

-0- A. ESTÉVEZ

As prostitutas viven a marxe, agora como no século XV, cando
eran consideradas como viciosas e pecaminosas. Preocupan
ás institucións máis por cuestións sanitárias que polas condicións sociais nas que se desenvolve a sua vida. A non ser que
esteñan implicadas menores de idade ou se produza un secuestro, sobre elas semella non cometerse nengun delicto.
Do I Foro Internacional sobre Prostitución, que organizou Alecrín en Vigo os dias 16 e 17 de Novembro, sairon cifras como
a de perlo de trescentas mil mulleres prostituídas no Estado.
Os clubes son imensos, con máis
de dous andares e con luces vermellas que os publicitan. Se dentro deles nos dixesen que se comete un delicto con impunidade,
non o creriamos. Se nos din que
o delicto é a explotación,de mulleres, xa é outra cousa. "'E surprendente a compresión social e institucion alidada da prostitución",
queixouse a xuíza Dolores Galovart, que participou no Foro xunto
a traballadoras sociais, ademais
de cargos políticos e policiais.
Mentres o prostituidor, ou sexa o
cliente, teña impunidade non se
rematará coa explotación; mentres non se axude ás prostituídas,
non se conseguirá a sua colaboración policial. Estas foron duas
das conclusións do Foro. A traballadora social e profesora en Madrid, M!I Jase Barahona, explicou
a tipoloxia, lugares e condicións
das mulleres que exercen a prostitución, a maior parte extranxeiras. Da que cobra duas mil pesetas á que gaña até un millón ao
mes, da que traballa na rua faga
sol ou neve á que exerce de "señorita de compañia".

unha modalidade que se coñece
no argot como o "sube e baixa".
As mulleres están aloxadas nun
hotel no que pagan entre sete e
dez mil pesetas por noite. Traballan no bar do hotel onde obteñen
un benefício adicional. Avantaxes
para o proxeneta? Acostuman ser
lugares de difícil fuxida, as mulleres están controladas e a relación
co hotel é de residente, co que o
dono do estabelecemento ten
gardadas as costas.
Piso e teléfono móbil. Pagan o
aluguer do piso entre várias, pero
cada unha ten un número de telefono móbil que anúncia de xeito
particular nas páxinas dos xornais. Normalmente non hai chulo
e a ganáncia é íntegra.
Discotecas de copa a mil pesetas. Outro xeito de exercer a
prostitución é acudir a discotecas
e locais, que non barras americanas. Alomenos de maneira explícita. Tampouco locais de catre
perras; son moitas as que buscan
clientes en discotecas nas que un
cubata custa mil pesetas~ En Madrid a discoteca de moda, na que

Curriculum e book. No Foro de
Vigo foron descritas como a elite da prostitución. Estas mulleres son captadas por anúncios
nos que se requiren "señoritas
de compañia". Deben entregar
un currículum e pasar un test e
entrevista sobre "saber estar". A
muller ten que posar espida
para un fotógrafo e coas imaxes
realízase un book para o cliente.
De todo se encarrega dunha
axéncia, que é a que liquida coa
prostituta.

A profesora Maria José barahona e a
xuiza Dolores Galovart.

Cita no Peepshow. Os espectáculos pornográficos ou de strip-tease son en ocasións tapadeiras
de prostitución. Algunhas mulleres complementan os seus ingresos con servizos sexuais oferecid os aos clientes destes
espectáculos ou cabinas dos sexshops, cando estes aterecen actuacións en vivo e non simplesmente vídeos. lsto non quer dicer
que o sexo se produza dentro do
local. Ademais nas grandes cidades están a xurdir locais de intercambio de parellas, a onde os
prostituidores levan ás mulleres
para practicar sexo.+

Rua, coche ou pensión. Todos
as vemos contactar cos clientes
en espazos abertos. Supoñen a
parte máis visíbel da prostitución.
O coche do cliente ou unha pensión achegada poden ser lugares
para un servizo rápido.
"Sube e baixa" e· clubes de estrada. As autoestradas foron un
revés para os danos de clubes de
estrada, que quedaron apartados
de moito automobilista asíduo á
prostitución. Chegaron os grandes clubes á saida das cidades
onde conviven unha marea de
mulleres. Pero os proxenetas,
ante as redadas, potenciaron

Call-girls. Contáctase con elas
por teléfono e poden traballar
para unha axéncia ou por canta
própria. No primeiro caso os donas non teñen preséncia física,
hai unha encarregada. Anúnciase diariamente no xornal excepto os Domingos, que acostuman
a descansar. Os anúncios teñen
poucas palabras, como poucos
son os minutos que dura o contacto telefónico cos clientes. As
prostitutas saben que moitos
chaman para masturbarse e,
polo tanto, non alongan a con versa máis do imprescindíbel.
Se o teléfono que aparece no
anúncio é fixo, paga á axéncia a
inserción no xornal. Poden ir a
medias nas ganáncias, pero a
regla corrente é a de 60% para a
muller, 40% para o proprietário
da vivenda, unha persoa non
allea ao ambiente prostibulário.
Os pisos, céntricos pero discretos, organízanse cada vinteun
dias, pala menstruación.

No centro cultural Xiria e na
asociación Lume Manso do
Morrazo están preocupados
polos efeitos da
globalización económica no
terreo local, polo que organzian uns foros de debate
que arrancan o Martes .27 e
rematan o Venres 30. Co título "Globalización e entornos locais" desenvólvense
os debates no Instituto de
Ensino Secundário Rodeira,
en Cangas. Xan Bouzada
participa na primeira xornada cunha charla sobre cultura e identidade; o Mércores son Cesar Lema, biólogo, e Agatha Broeskamp,
quen se adica á agricultura
ecolóxica, os encarregados
de talar da crise
alimentária, e o Xoves 29
·celébrase unha mesa
redonda ao redor da participación política e das alternativas á globalización. Para pechar os foros o Venres
30 unha mesa co título
."Globalización e as cantas
do transporte privado". Todas as charlas e mesas comezan ás oito da tarde.+

Unha senténcia avala
a "obxección
dos famacéuticos
11

Na Xunta de Andalucia
quedaron suprendidos pola senténcia emitida polo
Tribunal Superior de Xustiza desta comunidade avalando a negativa dalguns
farmaceuticos a vender anticonceitivos. Sobre todo
porque quen litigou para
derogar a obriga de vendelos nas farmácias foi un licenciado de Granada sen
estabelecemento. A
senténcia non só afecta á
venda obrigatória da pílula
do dia despois, senón
tamén a dos preservativos.
Nos coléxios
farmaceuticos sinalan que
é insignificante o número
de estabelecementos que
se nega a despachar anticonceitivos. •

Ferrol del Caudillo,
na Seguridade Social
da Coruña
Na Tesorería xeral da
Seguridade Social da Coruña ainda seguen empregando nos seus escritos a forma ilegal Ferro/ del
Caudillo. A pegada de Franco neste topónimo ven de
ser denunciada no Congreso dos Deputados polo nacionalista Francisco Rodríguez, que demanda do Ministério de Traballo un "es.
pecial coidado para que
non se repitan estas ilegalidades". Pergúntase como é
posíbel que no ano 20001 a
cidade teña que aturar un
nome imposto por
"autoridades estatais carentes de lexitimidade
democrática".•
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Portugal enfróntase aun baixo crecimento económico eátaxa de paro máis alta de Europa

Guterres, co paso cambiado na economia
e nas 1nst1tuc1ons

...
/

*

GONc;ALO NUNO
DE FARIA

A menos dun mes das eleicións
locais, os portugueses enfrontár-onse, neste último período
do ano, con situacións verdadeiramente kafkianas. En todas
elas tiveron protagonismo os
máls importantes órganos _9a
soberanía nacional: xefe do ~s
tado, Parlamento e Governo.
O presidente da República, Jorge Sampaio, promulgou de "forma irregular", ~egundo alguns
xuristas, a Lei de Programación
Militar que, ao ser considerada
Lei Orgánica, era obrigatório
recibir os votos favorábeis da
maioría dos 230 deputados que
compoñen o\ Parlamento portugués. Mais esta votación contou con sQ 70 deputados, coa
conseguinfe crítica de diversos
meios informativos.

Os governos británico e español acordarán o verán
próximo o futuro de Gibraltar. Os ministros de asuntos
exteriores Jack Straw e Josep Piqué decidiron que será o próprio pavo da rocha
os que voten o estátus no
que prefiren convivir. O governo británico insistiu neste feíto para que España
non asuma directamente a
soberania -prevista, se quixesen os gibraltareños para
o 2052- nun momento no
que as autoridades políticas
da colónia británica están
en contra de pasar a
depender de Madrid. O governador de Gibraltar, Peter
Caruana, adiantou que defenderá o direito de autodeterminación e nunca aceptará o cámbio de soberania.
Pola sua parte, Piqué
afirmou ,que España nunca
permitirá a independéncia
da rocha. +

Ataque da ETA
contra dous
ertzainas

)

En realidade, o feíto de que
houbese tan poucos deputados
na cámara responde a un pacto
entre as direccións dos diferentes partidos. Por este acorde,
cada partido envia ao Parlamento unha representación dos
seus deputados en proporción
ao seu número total de escanos. Ao tempo que se denunciou este sistema, vários xorn a is publicaron listas de
deput'ados que non asistiron ás
xuntanzas da Asamblea da República desde o comezo da lexislatura. Estes parlamentários
son de todos os grupos con
presenza na cámara.
O escándalo provocou que se
rachase o tal acorde e a p~rtir
de agora todas as leis serán
votadas deputado por deputa- .
do. Mais, contado, Sampaio insistiu na promulgación da lei de
reforma do Exército, o que foi
valorado como inconstitucional
por vários analistas. "O presiAntonio Gutérres, primeiro ministro portugués, xunto a Amar nun _recente cúmio ibérico.
dente tiña o deber de-ter devolto ao Parlamento a lei, votada
nas, os orzamentos lusos apronesta altura suporian un descaen manifesto atropelo das rebáronse ca apoio dun deputado
labro absoluto.
gras e do tE!xto constitucionais.
autodenominado independente,
! Cometeu un errb irreparábel e mais nas filas da direita, Daniel lnimigos cariñosos
; perdeu o respecto que debe
Campelo, que inclinou a balanza
: merecer un xefe de Estado",
cara ás teses do governo de AnAgora cúmprense seis anos de
: avaliaron algunhas fontes da
tónio Guterres, tal e como xa fixegoverno socialista de António
xudicatura.
ra no exercício do ano pasado.
Guterres. Neste tempo, o primeiro ministro ten aproveitado
'. O Par¡tido Social Demócrata
Antes do dia da votación, O
o poder para todo tipo de impu' (PSD), líder da oposición, incluPSD fixo críticas moi contunnidades aos máis diversos ní¡ so chegou a exixir a demisión
dentes, tanto ao contido da lei
veis e ~ospéitase que asi vai
¡ de Sampaio, ao considerar que de orzamentos como á forma continuaj até o· 2003, cando se
: a sua atitude foi moi irresponimoral e nada ética utilizada pocelebre'J novas eleicións. De
: sábel. Mais o presidente da Relos socialistas para conseguiren
moment9, os inquéritos favoré. pública procurou o apoio de reo voto do deputado Campelo.
ceno e todo o mundo sabe en
, coñecidos constitucionalistas,
Mais foi o próprio partido oposiPortugal que a oposición non
: .que saíron , na sua defensa. "O
tor o que facilitou a aprobación
canta cun proxecto o suficiente· presidente tivo que apagar un
dos orzamentos ao faltaren tres
mente atractivo e coerente
incéndio e, entre os erras da
como para tíralo do poder.
dos seus parlamentários na se: Asamblea e a necesidade da
sión de votación. lsto responde
· renovación das Forzas Armaá estratéxia global deste partido,
O dramático desta situación é o
: das, Sampaio colocou a razón
que non confiaba en Campelo
feito de que Portugal aparece
de Estado por diante da razón - mais non quería que· os orzacomo o país europeu de menor
do Direito."
mentos de Guterres saísen recrecimento económico, cos máis
xeitados. De fundo, fica o interebaixos salários e os máis altos
. A ficción do orzamento
se en manter a situación política
impostas. Os índices da inflación
actual e non abrigar ao presiestán
por riba da média dos
. Ainda o país non se recuperara
dente a disolver o Parlamento e
Quince e o déficit público atinxiu
desta polémica, o cidadán comun
convocar comícios antecipados.
xa os límites permitidos pala
portugués sufriu outro incidente
Dado que o PSD atravesa unha
zona
euro. E todo isto porque os
político, tamén con base no Parcrise interna que se ten mostraportugueses están a ser gover· lamento. Tal e como informou A
do incontrolábel, as eleicións
nados por persoas que perderon
Nasa Terra hai algunhas serna- . ·

Gibraltar decidirá
o seu futuro
en referendum

Unha bomba agachada ao
carón dunha pancarta feriu dous axentes da
Ertzaintza en Bilbo. O exptosivo estaba colocado
no céntrico Parque
Etxebarria, á beira dun
cartaz que rezaba "Policía
asesina. ETA mátalos". Os
ertzainas achegáronse á
zona para retiralo, logo de
seren avisados telefonicamente. A forte explosión
causoulles danos nos oídos e diversas queimadu·
ras, ainda que ambos pollcias bascas pulderon entrar no hospital de Basurto polo seu próprlo pé. +

a noción do que é mínimamente
digno e que nos seis anos de
actuación governativa non levaron á prática nen unha única reforma de fundo. Con certeza, estes anos de governo non
alteraron nen modifacaron para
nada o estado de atraso económico e social que sofre historicamente Portugal, a moita distánci a de Europa no plano da
produfividade e competitividade.
O governo de Guterres é, na verdade, un governo que, por culpa
do seu abandono, está a hipotecar o país a, o futuro dos portugueses, máis' preocupado por se
manter no poder que por dignificar as institucións e os princípios
elementais da ·democrácia. O gabinete de Guterres anunciou un
crecimento do 2,25 por cento
para o vindeiro ano e foi desmentido polo próprio Banco de Portugal e outras institucións interna-.
cionais que apontan -no mellar
dos casos- para o 0,3 por cento .
Pero ao tempo, este governo aumentou o número de funcionários
públicos -dependentes do actual
partido no mando- en 70.000
persoas.•

O PSOE propón
unha refonna
da Constitución
O Partido Socialista propuxo unha reforma das
funcións do Senado através
dun cámbio da Constitución
de 1978. Esta modificación
pretende converter a Cámara Baixa nun centro de "cooperación entre as
autonomías e un órgano de
relación destas co poder
central". Os senadores
terian, entre os seus cometidos, protexeren "os direitos
das autonomías con feitos
diferenciais". Para isa, os
representantes das autonomías estarian inscritos en
grupos territoriais, en vez de
políticos. Para o PSOE, esta reforma conseguiria centrar o debate sobre a
ampliación da soberanía
das comunidades históricas
e impedir que se sigan liñas
que tendan á
desmembración do Estado.
Desde os socialistas
cataláns, preferiuse aceptar
estas premisas da Executiva Federal.+
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Procura adefensa total dende aqueima de Washington polos británicos en 1812

EE UU aumenta a sua vulnerabilidade
na búsqueda da seguridade absoluta
-0-G.L.

Estar a salvo de calquera ataque exterior é unha preocupación que domina aos Estados
Unidos dende os seus comezos. O incéndio de Washington polos británicos en 1812 e
a campaña do xeneral Jackson en Florida e Alabama en
1816, deron lugar á utopia da
invulnerabilidade total, que
ten a sua expresión máis alta
na Guerra das Galaxias de
Reagan, hoxe chamada Iniciativa de Defensa Estratéxica.
O soño da nación acorazada é unha das ideas que condicionan a
construcción política dos Estados
Unidos e xustifican cando é preciso a invención de inimigos. Asi sucede coa declaración de guerra
contra México ao que rouban Texas e California, en 1944, coa xustificacion dunha inminente venda
deste territórios a Inglaterra. A
construcción do castelo inexpugnábel é obxecto dun ensaio de James Chace e Caleb Carr, publicado en 1988 en Nova York co título
de América lnvulnerabel, ou a procura da seguridade total dende
1812 á Guerra das Ga/áxias que
hoxe recobra actualidade.

A policia axuda ás vítimas da atentado con bombo contra as Torre Xemeas de Nova
Yoric o 26 de FebnJiro de 1993. O Govemo resofveu dende aquela reforzar a segurida·
de de todo• os edifícios públicos de Nova Yoric e Washington.

A comezos do XX, Woodrow Wilson trazou unha triple pantasma
amenazante para a Unión, formada pelas ideas do comunismo, o
anarquismo e o socialismo. Wilson é quen primeiro define que a
supervivéncia dos Estados Unidos depende dun mundo no que
impere o mesmo sistema político,

convencimento que o levou a enviar tropas a Sibéria para axudar
aos brancos na guerra civil e invadir México e Nicarágua.

Dende o Elba ao Amarelo
"Durante máis de dous séculas escreben Chace e Carr-, os Estados Unidos quixeron asegurarse
contra calquera amenaza exterior. A alarma contra perigos reais
e imaxinados -xustificou a extensión de fronteiras de tal xeito que
os argumentos de seguridade leváronos _dende o Ria Elba ao Rio
Amarelo. Ainda asf, fracasamos
sempre no naso degoiro de seguridade absoluta".
No canto de acomodar os intereses nacionais a este fracaso, cada novo inquilino da Casa Branca
considerou invaríabelmente que o
seu predecesor non atend~ra como debia a cuestión básica da
defensa do país. A constitución
dun Consello de Seguridade Nacional débese a Harry Truman en
1947 e a pesar de que o seu poder aumenta sen parar, George
W. Bush refunda espectacularmente a idea dun gabinete especial encargado da defensa do país unhas horas despois do atentado do 11 de setembro pasado.
A seguridade territorial garantida
no Tratado de París de 1783 (non
confundir co de rendición asinado
por Montero Rios en 1898) foi
considerada insuficiente en 1812
polo que os partidários da guerra
sairon a expulsar aos británicos
de California e Rio Grande. Porén, tanto a expansiónn territorial
como os intereses estratéxicos e
políticos demedrados, non fixeron
outra causa que aumentar os riscos e a vulnerabilidade do país.
Na espiral de guerra, os defensores de tratados e alianzas perderon decote fronte aos partidários
da guerra e da escalada das armas. A ruptura dos acordos sobre
contención de armamento ten o

seu momento crítico en Marzo de
1983 co anúncio de Reagan de
que Estados Unidos construiría
un sistema de defensa espacial,
en desafio aberto contra todos os
tratados prévios de Iimitacion de
armas.
Contra os que nos anos de Regan defenderon o conceito de
seguridade relativa, gañaron os
partidários de reforzar a defensa,
dende o espazo exterior até a
complexidade infinita dos sistemas de información interior. Esta
teoría recebeu un golpe mortal o
26 de febreiro de 1993 ao estafar
no soto das Torres Xemeas de
Manhattan unha furgalla con explosivos que estacionara ali presuntamente Muhammad Salameh. "A imaxe do poder de Norteamérica tocado deu a volta ao
mundo -Iembra Mark Juerguensmeyer-. E como o Governo estaba convencido de que os edifícios públicos máis coñecidos
eran alvos principais dos terroristas, leváronse ao extremo as medidas de seguridade nas torres e
monumentos de Nova York e
Washington. Despois, en Abril de
1995 unha bomba de características moi semellantes á denenanterior tumbou o edificio federal Alfred P. Murrah ·en Oklahoma.
Despois de responder con enorme violéncia aos atentados de
1998 atribuidos a terroristas de
orixe musulmán, Madeleine Albright proclamou que Norteamérica estaba en guerra con terroristas relixiosos. "Vai ser unha
guerra de longa duración -dixo a
secretária de Estado de Clinton Por desgraza esta vai ser a nasa
guer~a do futuro".
"Mentres nos empeñemos en
manter a sociedade norteamericana hipnotizada coa ilusion da
seguridade total, non podaremos atinxir un equilíbrio entre
os nasos compromisos e as nasas potencialidades"- indican
Chace e Carr. •
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En Galiza, aPlataforma pela Paz fai concentracións periódicas en diversas cidades

Numerosas manifestacións
en todo o mundo exixen a fin da guerra

Gra1
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Londres, Ottawa, Washington, A Coruña, .Peshawar ... Unha longa lista de cidades foron ou serán cenário de multitudinárias
protestas contra a gue~ra que os Estados U~idos e os :;~us ali~
dos libran en Afganistan. Entrementres, os lideres poht1cos oc1dentais miran o xeito de xestionar a toma de Kabul por parte da
Alianza do Norte e planifican o futuro do país sen demasiadas
pistas. O inimigo principal do "mundo libre", Osama Ben L~
den, segue libre. O líder dos talibáns, o Mulá Omar advE!,rt1u
de que o seu exército segue en pé nas aldeas e montanas.
Máis de cen mil persoas saíron
o pasado 18 de Novembro ás
ruas de Londres para demandar que pare a guerra. Segundo os seus organizadores, multitude de asociacións e grupos ·
pacifistas, a manifestación que
percorreu a capital británica
non foi só un acto de repulsa
contra os ataques sobre Afganistán senón unha resposta cívica aos intentos do governo
do laborista Tony Blair por reducir as liberdades civis e implementar un "Estado policial".
O pacifismo de todo o mundo
tomou a masiva resposta de
Londres -unha das cidades
máis multirraciais do planetacomo a expresión desa parte
do mundo que non ten cabida
nos grandes titulares dos médios pero que non está de
acorde cqa política que se seg u e en Asia central nen en
Ocidente lego dos atentados
do 11 de Setembro. A manifestación, que estivo presidida polo xornalfsta George Monbiot
ou polo escritor pakistani Tariq
Ali, entre outros, plasmou unha
demanda xeral que "quer antepor a democrácia por riba de
calquera outra continxéncia",
tal e orno se referiu no seu
comun cado oficial.
A mes a semana da protesta,
Blair i iciou os debates no Parlamen sobre a eliminación do
habea corpus para os detidos
e as r gras especiais de interrogat rio e xuízo para os acusados de terrorismo, seguindo
ao pé da letra as receitas penais q e impuxo o presidente
estadounidense, George Bush,
no se país. Ademais, Gran
Bretañ leva a voz cantante en
todas s relacións diplomáticas
dos E UU e crese que a
maiori das tropas especiais
que p rticipan en operacións
terrest es en Afganistán no nome do aliados pertencen ao
Royal rmy.
Para s convocantes da manif esta ión, é unha realidade

, $-emos a talar
dunbá J)artlda do famoso

·, x()g•de mesa Dlplomácla,
,~

que a doutrina de "choque de
civilizacións" que se está a seguir é culpábel do aumento dos
atentados racistas e os incidentes cos muslimes en moitas
capitais do Reino Unido. "Se
antes da guerra, xa tiñamos
problemas ces neonázis e os
racistas, agora isto multiplicouse, sen que a policía teña unha
resposta axeitada", explicaba o
comunicado.

está mellor colocada e nas
próximas quendas val ob-

ter reforzos. A toma de Ka·
bul por parte da Alianza fa.voreceu1 principalmenteJ
os intereses de Vladimir

Putfn na zona.
Hal que lembrar que, entre
os conquistadores da capital tallbá, a meirande parte
do material e dos técnicos
mmtares son de procedéncia. se non rusa, ex soviéUca. O próprto Bush admlttu

Mais a protesta londinense non
é única. A reunión do Fundo
Monetário Internacional en Ottawa, Canadá, foi aproveitada
polo movimento de antimundialización para reclamar unha
política xusta e o fin da guerra.
Ao tempo, en Pakistán, multiplícanse as protestas contra a
intervención militar e pédese a
demisión do ditador Parvez
Musharraf. En Galiza, a Plataforma pala Paz e a Non Intervención continua coas suas
concentracións. O Xoves, 22
de Novembro, sairán na Coruña pedindo a imediata fin dos
bombardeos.

que mottas armas foron
obtidas da colaboración de
Moscova e está claro que
os lideres opositores obedecen orcles dos govemos
de Uzbekistán e TaBdstán,

O único presidente recoñecido
palas Nacións Unidas, Burham uddi n Rabbani, regresou a
Afganistán para exixir os seus
direitos. A presenza da Frente
Unida na capital favorece as
suas reclamacións. Consciente
de que non cantan co apoio da
étnia pashtun, as outras minori as pretenden converter o

Se ca1
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tas: ¿
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ultlmamente mol aliados

deRúsiá.

Só foi por este motivo que
os Estados Unidos non qu1xeron que a Frente entrase
en Kabul. Co control da capital, cámbia radicalmente
o balanzo de poderes entre
dLJa$ correntes contrapostas: por unha banda a que

Conferéncia de Berlin
Mais o que pasa en Afganistán non convida ao optimismo
nen ao fin das hostilidades. O
país está a atravesar un momento moi duro, co recrudecimento dos combates entre a
Alianza do Norte (autodenominada Frente Unida) e os talibáns. Ao tempo, os EE UU e a
Unión Europea (UE) pretenden evitar o valeiro de poder
en Kabul e apresúranse a procurar un · governo de coalición
que tome o relevo do réxime
do Mulá Ornar.

de looas as fichas que par·

tjcipan nesta partida de
Asia Céntral, Rúsié é a que
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a Alianza con Rú·

sia, .a India e Irán; pota ou-

tra, Jlakistán e Arábia SauditaJ aliados de primeira orde de Washington.
!

Tal ' como aflnna o profe-

sor •saac Bigio, a intervenció~ estadounidense pre-

xud cou princlpalmente os

Montaxe Fotográfica de imaxes das protestas pacifistas de Londres, extraída de
http:/ /uk.indymedia.org

apoio estadounidense ao vello
rei Zahir no refrendo para a
sua participación no poder.
De momento, as primeiras negociacións políticas para asegurar un futuro estábel para
Afganistán teñen unha cita na
Conferéncia de Berlin. Ali estarán non só representantes

da monarquía e da Frente senón tamén membros dos Procesos de Chipre e Peshawar,
duas correntes de opinión que
pretenden devolverlle a Afganistán a democrácia que a
própria Frente lle arrebatou ,
ao país cando derrocaron o ·
último governo prosoviético,
en 1992.+

Jnte eses dos seus aliados.
Ria~ e lslamabad tlveron
que1mlrar pera outro lado e

tfrarUe a man aos seus protexii:fos talibáns e Musha
tta1 1sotre en carne própria
a tehtJón da colaboración
con¡Bus'h.
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Aganistán "liberado", país sen lei
As maxes de normalidade dun
paí "liberado'', coa reconstrució dos seus meios de comunic ción -non hai que esquecer
qu os bombardeos aliados
des ruíron o arquivo de Rádio
Ka ul-, as primeiras protestas
da mulleres condenadas á
bur a e o efémero traballo dos
bar eiros (de socato todos os
afg, ns voltan ter tupidas
bar as) chocaron co fedor a
sangue da vinganza. As Na-

ciór

i

~nidas denunciaron que

a Frente Unida executou máis
de 500 persoas en Kabul, Mazar-i-Sharif, Jalalabad e Herat,
moitos deles civis e incluso menores de idade e anciáns. Ademais, moitas das compañías da
guerrilla opositora tomaron o
control dalgunhas rotas de ópio
ou saen ás estradas para roubaren as migallas da miséria.

Kabul (entre os que estaba o reporteiro español Julio Fuentes, de
El Mundo). Rapidamente, os próprios portavoces da Alianza afirmaron sen dúvidas que os asaltantes pertencian aos talibáns pero horas antes permitiran o transporte do convoi da prensa sen
protección aludindo a que aquela
área estaba nas suas mans.

As últimas vítimas deste "Far
Wesf' afgán foron os catro xorna1istas asasinados de camiño a

Os testemuños dos métodos de
"governo" da Frente Unida no seu
governo entre 1992 e 1996 pon

os pelos de ponta. O prestixioso
xornalista inglés · Robert Fisk, recordou en The lndependent a forma de execución favorita dun dos
líderes aliados, o xeneral Dostum. "O naso novo heroe gasta
de atar os soldados inimigos ás
rodas dos tanques e facelos carne picada cunha simple volta de
cen metros". Nos próprios médios
estadounidenses xa xurdiu a pergunta. Non teremos que volver
bombardear o país para tirar estes tipos de Kabul?+
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Grandes homes

Sanmartín

¡Por fin -pensei-, os grandes
homes van chegar a un acordo e
irnos poder construir un idioma
entre todos! ¡Rematáronse as
discusións baleiras, de se son
galgos ou podencos mentres os
cans ouvean xa preto das nosas
orellasl ¡Rematáronse as posturas persoais e os egoísmos académicos! ¡Por fin toda esa enerxía pode encamiñarse ao verdadeiramente importante: a promoción do naso idioma, cerne da
nasa identidade!
Mais velar que non puido ser:
os grandes homes -os mesmos
ou outros, para un alleo tanto
ten- tiveron unha xuntanza moi
académica, na que amosaron o
seu fondo sentido democrático
discutindo algo que nos afecta
a todos a porta pechada -de
seguro que non pechan tanto
as portas para recebar as subvencións que lles damos con
cartos de todos . Tomaron a decisión de segui r co enfrontamento, de tentar deixar fóra a
un dos sectores máis activos e
vivos da cultura galega . ¿A
quen beneficiará esa decisión?
Se cadra - malpensei- durante
a discusión tiñan outro motivo
para manter pechadas as portas : ¿En que idioma falarían
estes grandes homes?•
BREOGAN RIVEIRO
(ÜLEffiOS)

O desacordo
ortográfico

LUIS CHAPELA BERMUDEZ
MOAÑA

Mas o passo nom chegou, o
qual, a pouco que se analise a
situac;om, nom admira. Nom admira para quem olha as causas
do lado de tora dos círculos onde se manejam os fios. Imagino
a cara de susto que lhes deve
ter ticado a muitas pessoas que
dedicárom meses a tentar conseguir um mínimo consenso para levar a proposta a RAG. E a
mesma cara que lhe fica viageira do deserto quando vai encher o cantara e descobre que
tudo era miragem. É o conto da
leiteira, neste caso com os coros de muitos meios de comunicac;om, que nom reparárom na
grande pedra que tinham frente até esnafrarem com ela.

a

a

1

tária e ilegítima. Utilizando esse
poder para decepar toda e
qualquer dissidéncia , alicerc;ou um engendro
de
atropelos que Fica esperar,
cresceu a sol- como mal
ta durante vinte anos. E cla- menor, que isto
ro, quando se sirva para abrir
utiliza e se
potencia a im- os olhos de
posic;om para muitas pessoas
mandar,
e
nom o diálogo que pensavam
para conviver,
este país
já sabemos o l'rne
que acontece:
que o día que
nos levantamos "progres" e queremos dialogar, nom encontramos o interlocutor,
porque
nós
mesm@s o eliminamos.

um

O ILG, agora, nom entende que
as directrizes políticas estejam
por cima das lingüísticas. Alguns membros destacados
sentem-se desautorizados como lingüistas -dizem eles próprios- , talvez mesmo como
pessoas que amam o galega aventuro eu-. Pois bem-vindos
ao clube, car@s amig@s. Só fica esperar, como mal menor,
que isto sirva para abrir os olhos de muitas pessoas que
pensavam ser este um país livre só porque a sua opiniom
coincidía com a de quem governava.
"Que veinte años no es nada",
dizia Carlos Gardel. E tanto
que él+
SILV1A CAPOM SANCHEZ
PORTA- Voz NACIONAL DO
MOVIMENTO DEFESA DA LINGUA (MDL)

Mas esta era umha leiteira um
tanto atípica. Porque claro, esnafrar com umha pedra é cousa
que lhe acontece a qualquer
pessoa. Mas esnafrar com umha pedra que um próprio tem
ajudado a colocar primeiro e
crescer depois, isso já... Ou se
tem dupla pessoalidade, ou entom se acredita muito na Divina
Providencia.

Paralaia,
algo máis
cun monte

O ILG criou um modelo de língua partindo dum poder que
lhe foi transferido de forma sec-

Xa hai moitos anos -que non se
escoita a voz dalgún campesiño dos que ían todo o día para

o monte a rozar o toxo, chamando polo seu filio que pastaba as vacas nas ladeiras do
monte. Apesares disto o monte
Paralaia segue cheo de fermosura co paso dos anos, exercendo de centinela de todos os
barrios e parroquias do concello de Moaña. Os seus farallóns
de pedra impresionan nada
máis velos, e coma si exerceran de escudo protector del
mesmo. Son moitos os que ainda lembran cando a xente ía
cos seus carros ata alí a procura de toxo e votaban todo o dia,
non é de estranar que ainda
hoxe cando un fai ese percorrido polo camiño antígo dos carros, cando chega a Paralaia
nota o cansancio pero tamén
unha gran satisfacción cando
alí está. Isa nos pasou a nós.
Despois de recuperar forzas
andivemos ata o pouco das
Cruces, despois ata o impresionante mirador do monte Xestoso, ao pé da cruz que alí se
atopa. Sentados nunha enorme
pedra convers abamos de
que as árbores naquela
altura eran Sonmottosos
tan duras co- queainda
ma a pedra
mesma, alí lembran cando a
mesmo Luis xenteíacos
Entenza,
mostrounos seus carros ata
unhas herbas alí aprocura de
que sedán en
Paralaia e en toxo evotaban
poucos sitios todo odia
máis,
chámanlle "tremo n te lo",
cheira moi ben, e tamén nos dixo que había moitos anos unha
cantiga decía: "mociñas de alá
da riba/ con que lavades o pelo/ cunha herba do monte/ que
se chama tremontelo".
Aquela tarde o monte Paralaia
tampouco tiña dono, semellaba
un lugar sagrado e solitario, a
súa fermosura fai que se respete. Detrás del ponse todos os días o sol que durante horas acaricia a ·terra, este feíto provocado pala natureza tamén facía de
reloxo para as xentes dos lugares próximos anos atrás. De súpeto, unha brisa fresca que semellaba chegar do mesmo mar,

Chalecos
salvavidas
para todos
os mariñeiros
¿Cantas vidas de mariñeiros se
podían ter salvado se levasen
pasto no momento do sinistro o
chaleco salvavidas? A lei de
prevención de riscos laborais
facia obrigatorio a utilización do
chaleco individual para cada
mariñeiro, ademais das lanchas, botes ou balsas salvavidas nas propias embarcacións.
Poucos eran os que utilizaban
este medio de protección persoal. Así cando se producía un
afundimento ou caída ao mar
de un traballador, a maioría das
veces, o sinistro era de irreparábeis consecuencias persoais.
A maioría dos mariñeiros da
pesca de baixura ou litoral eran
reacios ·á utilización dos chalecos, alegando dificultada para
poder traballar coa liberdade
necesaria nas faenas pesqueiras ou marisqueiras. Parte de
razón tiñan porque, ata hai
pouco, os chalecos tiñan que
estar homologados e ser dunha
maneira determinada. Moitos
deles non eran os máis axeitados para facilitar as labores de
pesca. Agora parece que o novo conselleiro de Pesca quer
tomar cartas no asunto dunha
maneira seria atraves de equipar a unha serie de tripulantes
con diferentes modelos de chalecos para comprobar a sua eficacia. Polo menos hai unha
preocupación polos órganos da
Administración de quen debe
partir os estudios para unha homologación axeitada é que sexa de eficacia real no traballo
cotián, e logo ás empresas e
traballadores a cumprir con
esas normas.
O buque ou embarcación que
non cumpra con esas obrigacións de prevención e seguridade a bordo pois aplicarianse11 e as importantes sancións
económicas que contempla a
propia Lei é posterior Regulamento de Riscos Laborais. Os
traballadores serían tamén respolisábeis se a empresa dispón
dos chalecos axeitados e os
mariñeiros non os utilizan. A lexislación laboral sobre preven-
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1 llas, ~adañas, fou1 ces Tfachas, recia; man :xustiza para o
• Gal~go. Nengun
1 dest~s irmandiños
1 é galega talante?
1 Que ¡se lles perde1 ria nesta guerra?
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ser:

De certeza, o 17 de Novembro
ficará para @s galeguistas como um "Sábado negro". Para
quem pensava que esse dia
era o dia D, de Definitivo, e
também para quem pensava
qu e esse dia era apenas um
pequeno trecho num caminho
que tardava muito a fazer-se,
um tfmido passo que chegava
demasiado tarde.

fixo mover ·as árbores, refrescaba, os pinos parecía que .respiraban lentamente, e ese respirar
perdíase nas alturas camiño de
Hermelo. Sen darnos conta o
sol ía perdendo forza e o monte
Paralaia sabíao, e sin inmutarse
cumplía a súa función unha vez
máis despedíndose do sol en
fermosura armonía.
Tamén para nós aquel paseo
fermoso ía tocando _ao seu fin,
Luis Entenza, Bernardina, Cristina, Isabel e o que escribe, voltamos polo mesmo camiño de
carros ata o Chan das Bolas, e
de alí ao mirador da Fraga,
cando chegamos miramos outra vez para o monte da Paralaia e pareceunos máis fermoso ainda, cun desexo de que
sempre siga así.•
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1
: Frantisco Vázquez,
1 por Jxemplo, bate
1 cun~a bandeira escrita \en español
sobre a cabeza
dos P,artidários do
aco~o normativo.
No ube e baixa,
berr a todo vapor:
Fanr ticos, terroristasr
1
1
1

1

1
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1Carl~S Luis

1 Rodt¡íguez qLier

1 que toda Galiza

~. saib~ o que se fai

coa ~ua língua.
Lev~ razón. Con
luz taquígrafos
igua recuperamos
aqu la língua
- sobr un zapato de
• charol, nun famoso
1 deb~xo de Chichi
; Ca~pos.
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: com reas, que leva
1 o se o da consella1. ria dr-Presidéncia,
: . está~'en Español.
1 Na ecretaria de
~ Plan ficación e Del sen olvimento Col mar~al dinque é
~ paral os turistas
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: - A prensa de orde
1 celebra a reapertu1 ra do cine en
: Cabul. Por fin os
1 afganos teñen
1 liberdade para sen: tarse diarite dunha
1 pantalla. A película
1 é de guerra.
1

ANO

1

1
1 que cita "unha

1 axéncia árabe non
1 contrastada por
1
1 nengunha axéncia
1 independente".
1 Nada novo: a tele1
1 visión pública
1 española ten máis
1 confianza nos que
1
1 deitan as bombas
1 que nas vítimas
1 das bombas.

1
1
1

"Pili, coa LOU a

1
1

universidade
palmou". Os
estudantes
desafian o frio nunha enorme
manifestación en
forma de enterro
da sardiña. A
ministra estaba
preparada para
plantarlle cara a
unha protesta
formal pero non sabe responder ás
risas.

1
1

1 Igual lle pasa a
1 Fraga. Leva toda a

1 vida coa leira de
1
que o seu é a
vocación para o
ensino, de que non
é máis que un vello
profesor e dalle e
tumba ... Xúntanse
máis decena
pedirlle unha clase
e acobárdase.

Monterroso
en Afganistán
Traduzo do castelán ó guatemalteco Augusto Monterroso:
"Un día o Mal encontrouse fronte a fronte co Ben e estivo a
punto de engulilo para rematar
dunha vez con aquela disputa
ridícula, pero ao velo tan cativo
pensou: l'sto
ten que ser
unha emboscada, pois se Axentevai
eu me trago
ao Ben, que pensar que fixen
se ve tan fe- mal, e
ble, a xente
vai
pensar encollereime
que fixen mal, tanto de vergoña
e encollereime tanto de que oBen me
vergoña que
tragará amin,
o Ben metragará a min, coa diferencia
coa diferencia
de que entón de que entón a
a xente pen- xente pensará
sará que el si
fixo ben, pois que el si fixo
é difícil sacar ben, pois édnícil
á xente dos
se.us moldes sacar áxente
mentais con- dosseus
sistentes en
que o que fai moldes mentais
o Mal está
mal e o que fai o Ben está ben.
E así o Ben salvouse unha vez
máis". Este texto procede de

V ALCARCEL

O nome dunha
operación de guerra

RIBEIRA

1 norteamericanos

:

MARCOS

XosÉ MANuE1 PENA

: Os bombardeos

1
1
1

"La Oveja negra y demás fábulas" (Anagrama, 1991) e foi escrito moito antes go pasado once de setembro. E unha mágoa
que Monterroso non estea entre as lecturas habituais de
Bush e do tal Ben Laden .. •

ción e de igual acatamento tanto para as empresas de terra
coma do mar. Si se tomasen en
serio as medidas de prevención, poderían acontecer os
mesmos sinistros, pero non coas consecuencias tan graves
de moitos casos. Logo de nada
sirven as lamentacións. Diso
sabemos moito nas comarcas
do Barbanza e o Salnés. A rutina á as costumbres non son,
en moitos casos, boas conselleiras. +

1

1 causan unha
1 matanza. Dio TVE
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Os estrategos do Pentágono
non acertan. Primeiro chamáronlle "Xustiza infinda" ao seu
proxecto de guerra antiterrorista
e tiveron que trocalo, pois foi
considerado causa de tolos ou
iñorantes chamarlle deste xeito,
xa que na terra non se pode
atapar ista xustiza. Despois
chamáronlle "Liberdade contínua" e ben cedo viuse que era
outro engano, cando o Presidente Bush asinou a lei antiterrorista, anulando leis que protexían as liberdades para acomodalas aos seus propósitos,
invocando para iso "urxéncias
dunha nazón en guerra" e deste
xeito poder converter a calquer
cidadán norteamericano en sospeitoso o que xa chega para
que lle poidan intervir o seu teléfono ou calquera outro de que
, faga uso; facer rexistos na sua
casa con ardes xudiciais secretas; remexer nas suas cantas
bancárias e até a sua andaina
por Internet pode .ser vixiada.
Mais para os inmigrantes estranxeiros é moito piar, pois poden ser detidos e interrogados
cando lles pete e non fai falla
ter sospeitas, pois disto encárgase o Fiscal Xeral, que si dispón de plenitude de liberdade
para poñer o seu ollo acusador
en quen considere. Coido pois
que o título máis axeitado e o
de "Liberdade perdida".
1

E se despois de todo isto, botamos unha ollada aos bombardeos de Afganistán, que comezaron o 8 de Outubro con cincuenta misiles Tomahawk e un-

ha grande cantidade de bombas lanzados desde avións, n~
vios e submarinos e que desde
aquela, e a diário, seguen machucando cidades e aldeas afganas, causando grandes danos materiais, destrución de Vivencias e martas a mans cheas
na povoación civil, ademais de
milleiros e milleiros, que poden
chegar a millóns, de cidadár;is
que fuxen por montes e carreiros para buscar refúxio en Paquistán, que polo momento l~o
nega, constituindo, deste xeitp,
unha moitidume na que a fame
e a enfermidade van ser causa
de milleiros
de mortos.
Despois disto
coido que hai
motivos para Comprendemos,
chamarlle
"Xenocídio tamén, mais
contínuo".
tampouco
Non
debe aceitamos, que
responderse iste povo, no
unha violéncia terrorista, paroxismo do
como foi a cri- ódioeda
minal das Torres Xemel- vinganza,
gas de Nova considere esta
York, con outra violéncia resposta coma
criminal como un acto de
é o bombardeo de Afga- xustiza
nistán, e ainda que non
sexa doado
facer comparacións, pois ámbalas duas son
rexeitábeis, esta pode acadar
unha magnitude moi superior á
recibida e pon ao agredido e ao
agresor no mesmo nível , pois
se un é terrorismo de grupo o
outro é terrorismo de Estado.
Escachiza todos os principios
de xustiza e fai retrotraer a
quen asi actua a civilizacións
xa superadas onde imperaba a
lei de "olla por olio", anque neste caso un pode quedar chasco
e o outro "ceguiño de todo". Isto non é próprio de nacións civilizadas!
Poderiamos comprender, mais
xamais aceitar, que un pavo

que ise considera líder do mundo, !ainda que patrioteiro en
demasia, e neste caso alporizad<l> polos seus governantes,
sentise o desexo de que se
res~ondese a agresión de que
foi qbxecto, dun xeito contundente e vingativo, xa que ista
agresión foi causante de miles
de ~ortos e de grandes perdas ¡materiales, de botar abaixo símbolos do seu poderio e
de ROñer en dúbida a sua pretenc~ida e orgullosa seguranza.
Comprendemos, tamén, mais
tampouco aceitamos, que iste
pov~, no paroxismo do ódio e
da · inganza, considere esta
res asta coma un acto de xustiza, mais que os seus governan es, que teñen por abriga
diri ir a sua política e que se
lles supón conscientes da
gra de influéncia desta no desen~ olo dos acontecementos
mu diais, caian no mesmo
erro, parécenos unha gravfsima lrresponsabilidade de consecwéncias imprevisíbeis, entre elas un enfrontamento co
mundo musulmán que poderia
levar á desestabilización de
governos desa zona e a extensión da guerra a lfmi tes insospeitados. lsto lévanos a pensar que aceitan istos riscos para conquerir obxectivos de
consolidación do seu domínio
mundial e poñer término a todo
aquilo que o atranque. Desde
lago que son obxectivos ocul tos, ata para os seus aliados,
que van á feira de comparsas
ou coa intención de sacar algun proveito, como Rusia que
pensa meter no saco o problema de Chechenia.
Ben sei que son os governos
quen toman as decisións, mais
os pavos que os elixen ou os
aturan deben deixar ouvir a sua
voz. Ternos que manifestar a
nasa protesta pala postura do
Pre9idente Aznar e do seu governo , que aceitan sen condicións e con todas consecuén cias esta guerra que ninguén
sabe até onde poderá
levamos.•
GONZALO GOMEZ CARIDAD
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Ne ira Vilas trae á memória dos
emigrantes no seu "acto de·xustiza"
Homenaxea á cultura galega de Buenos Aires ao entrar na Académia
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lrnposíbel contar todos os nomes que intercalou Xosé Neira Vilas no seu discurso de
ingreso na Académia Galega.
O escritor quixo que na sua
entrada no edifício da coruñesa rua Tabernas viñesen canda el todos e todas as que promoveron a cultura galega desde a emigración e o exílio.
Coma eles, Neira Vilas foi un
"candidato ao esquecemento",
por iso agradeceu o recoñecemento e aproveitou a protocolária celebración do Sábado
17 de Novembro para realizar
un "acto de xustiza" cos que
tiveron que marchar do país.
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Como reza o protocolo da Académía foron os dous membros
numerários que entraron por
último na institución os encargado de apresentar ao novo
académico no seu acto de ingreso. Neste caso, Xosé Luis
Méndez Ferrin e Xohana Torres
puxéronse á beira de Xosé Ne ira Vilas para acompañalo polo
corredor que levaba ao estrado.
A im.axe formábana pois tres figuras das máis recoñecidas da
nasa literatura, tres novos académicos que protagonizan a entrada última de criadores na
institución.
O de Xosé Neira Vilas era un
discurso anunciado. O escritor
tiña sinalado desde que foi propos to como académico a sua
vomade de referirse nesa data á
cultura da emigración e o ex(lio. A ua traxectória biográfica
e lit rária facian tamén rever
que as r feréncia ha ian de mirar cara América com lugar de
tin
tant galeg s. e
teman n urprendia, nada agachaba u
autor do vário
volum da Memoria da emigración e das Crónicas galegas de
América, queria qu o auditório
qu da abraiad co esforzo de
pr m ción da cultura galega desen vol v ido po la col ctividade
estabe lecida en Buenos Aires.
Á fin, como destacou desde o
comezo, a própria Académia tiña o seu berce na emigración e
el mesmo foi emigrante durante
máis de corenta anos. "Coma
tantos, e tal como reza unha ve11 a canción cubana ausencia
quere dicir olvido, fun candidato
ao esquecemento, á anulación
como parte deste meu pobo"
confesou o escritor que agradeceu o recoñecemento en nome
"dos galegos emigrados, e sobre
todo dos que non puideron volver á terra orixinaria". Agradecia no seu nome a homenaxe e
tornábase en representante de
todos aqueles nomes que a partir desta afirmación primeira
ian a converterse en protagonistas do seu parlamento.
Mostrouse afortunado Neira Vilas por ter vivido o "agurgullar"

Neira Vilas durante o seu discurso de ingreso na Academia Galega.

cultural de Buenos Aires na década dos cincuenta e quixo dar
notícia de tantos acontecementos que el mesmo viviu de primeira man. Recuperou por iso
na sua lición a história dos galeg os na capital arxentina no
tempo que vai desde o pasamento de Castelao en 1950 até
a manifestación galega de comemoración da loita independentista arxentina en 1960.
Mención obrigada portanto ao
autor de Sempre en Galiza, porque, ao seu ver, "a impronta do
seu maxistério fixo posíbel, directa ou indirectamente, todo o
labor cultural e patriótico".
O discurso tomouse asi en crónica de grandes acontecemento do que Neira Vilas ten notícia directa, caso do Congreso
da Emigración celebrado en
1956. Grandes acontecementos
e per onaxes coñecidos pero tamén episódios personais e história anónimas como tantas que
naceron do drama dos desterrados. Especial emoción deitou o
escritor á h ora de mostrar como
a l íngua galega actuaba como
un ele mento de "autodefinición" dos emigrantes galegas.
Relatou lembranzas da sua infáncia, cando a nasa língua era
a "fala da pobreza, da burla
allea, do entredentes familiar,
do chiste grotesco e ata do autodesprezo" e os emigrantes atopaban en Buenos Aires a posibi-

lidade de acceder a "unhas liberdades que non tiñan no seu
país de orixe, entre elas a de poder ler revistas e xornais nos
que aparecian traballos, ás veces
de contido político, escritos en
lingua galega: oían galego na rádio, vian representacións teatrais e utilizaban a fala herdada
cos paisanos".

Un trato co pai:
as cartas en galega
O galego era a lingua da fala familiar pero os paisanos mudaban ao español para dirixirse
por carta ao parente que estaba
lonxe. Neira Vilas pídelle un
dia ao seu pai que envie a correspondéncia en galego. "E faino. E tamén el descobre algo
que o sorprende. Dime que con
menos palabras podía contarme
máis cousas e mellor contadas,
e o raro que resultaba andar
traducindo a fala de cada dia a
oiltra lingua mal sabida, que
non era a do sentimento para
escribirlle a un fillo" . Vintecatro anos máis tiveron os dous
para se comunicar en galega a
través do mar.
Os nomes continuaban a sair.
O de Luís Seoane de forma especial ao destacar o nacemento
de tantas iniciativas editorias
promovidas polos emigrantes e
exilados das que foi dando canta. Como a produción de libros,

Un novo científico na Casa das Palabras
A completa xomada do Sábado
17 de N ovembro deparaba tamén na rua Tabernas a elección
por parte do plenário dun novo
académico. Despois de que as
últimas incorporacións se centrasen no mundo da literatura e
a língua, tocáballe agora á ciéncia contar cun representante

máis na institución. Francisco
Diaz-Fi.erros é membro do Consello da Cultura Galega e catedrático de Edafoloxia e Química
Agrícola e no futuro próximo
ocupará tamén uDha cadeira na
Académia Galega ao ser aprobado en votación polos seus
membros actuais. •

a crer que novas n1mos ian levar á Academia Galega
(segue-se chamando "gallega"?) a
visitar os sotos da nosa cultura, da
nosa língua; os lugares soterrados
onde, como na "Divina Comedia",
se oen os laios dos humildes e os
soberbos berros dos turiferários.
Criamo-lo de boa fe, pois tratamos
de que a esperanza nunca nos
abandone. E velaí como ante a primeira proba que lle pede un idioma
tan españolizado, tan dependente
dunha postura política que o leva,
pouco a pouco, á despersonalización, a Académia repete a sua eterna história de atrincheirar-se na
comodidade oficial dos que non
dan un peso nen polo País nen
pola sua história. Haxa membros
con sana de progresistas ou non.
Ao final, a asimilación edulcorada
do poder sempre lambe a forza dos
máis arriscados.

o escritor repararía nas emisións radiofónicas, no teatro representado na capital arxenti,
na, na prensa ou nas artes plásticas de tantos criadores dos
esquecer ou obviar a
que moitos deixaron pegada en
raiz libre e própria do galego, que
Buenos Aires. Mentou igualdeu en portugués e non pudo, aquí,
mente con especial énfase á
desenvolver con liberdade a sua
Asociación Galega de Univerevolución. Pexar políticas impesitários, Escritores e Artistas
riais coutaron o camiño (Fraga, o
(AGUEA), criada, entre outros
eterno Fraga, perseguindo-o na sua
obxectivos para difundir e fomentar "as obras de todo autor • etapa franquista e hoxe presionando, xunto co seu compañeiro de
que signifiquen a exaltación de
leas, Francisco V ázquez, para que
Galiza" e que tiña entre os seus
siga
agachado nunha urna de rnuprincipais protagonistas a Seoaseu), e ideoloxías momas ou espane, Dieste, Blanco Amor, Loñolistas serveron-serven para frear
renzo Varela, Antonio Baltar
un proceso vivo acorde coas caracou Núñez Bua. Tamén lle aditerísticas nacionais do noso País.
cou atención ao empeño desenNon
se entende, xa que logo, que
volvido palas Mocidades Galeexistindo unha Lei de Normalizaguistas constituidas en 1953 e á
ción que abre os camiños da adeAsociación Arxentina de Pillos
cuación da normativa ao tempo, se
de Galegas de 1959.
ignore con tanta frialdade e se submeta
á etemidade o seu texto,
Eran libros, eran representaaprobado xa nos primeiros anos da
cións teatrais, eran emisións
década dos oitenta.
radiofónicas pero era tamén a
preséncia constante do país en
cada casa de emigrantes. "Altodos que detrás
guns pedian semente a Galiza e
desta postura está o de semrpe: afonas hortas cultivaban patacas,
gar o futuro dun idioma de seu,
verzas, cebolas ou nabos de desubmete-lo ao español mesmo até a
terminadas variedades; houbo
dialectalización, converter en ríxiquen fixo levar nabiña de toxo
do o que tiña que ser flexíbel, e
para o xardin, e , ovos galados
continuar co monólogo dos popes
co propósito de criar certas cassen
o contraste daqueles e daquelas
tes de galiñas" sinalou, do mesque son os que o falan e os que o
mo xeito que se podia atopar
recrian na arte literária. Non nos
un pasto de venda de empanaenganemos: a cerrazón oficial a
das a anacos ou afiadores e parespeito da normativa, serveu para
lilleiras nas máis populares mas
modelar
conciencías de dependénbonaerenses.
cia e aillar ou romper camiños literarios próprios, censurar a meios
Correspondeulle respostar a
que escreben con critérios máis de
Neira Vilas ao académico Xesus
noso , e repartir esmolas aos que,
Alonso Montero quen mostrou
cansos, acataban o imposto. Este
a sua "adhesión activa á causa
País necesita diálogo, debate, aceidas páxinas literárias" do escritación do que é e do que representor. Referiuse ao discurso como
ta, e isto, desgraciadamente, nega"un relato erudito feito desde
se cada dia coas armas da
.dentro, feito por quen vi vi u
acomodación. Non enlatedes o ar,
con emoción unha gran parte
porque afogaremos todos.+
dese labor intelectual, prodixioso certamente".•
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•Un inédito
de Antón Risco
gaña o Rúbia
Bárcia de Ferrol
A novela gañadora do prémio
Rúbia Bárcia de. Ferroi, fallado o
Sábado 17 de Novembro,
chegou de Canadá. En:viouna
Anne Risco e titúlase O
embrión. O xúri decidiu premiar
un texto inédito do falecido Anton Risco, unha novela que surprendeu a un xúri, que sen
coñecer a identidade do gañdor,
destacaba a imensa cultura literária de quen o escrebera. Co
galardón, o texto que Risco non
publicara en vida, terá ao fin
forma de libro.+

• Desfaise a Parella
de Feíto musical
T ony Lomba e Elio dos Santos
formaban unha parella curiosa e
políglota. Os espectáculos do
duo, que editaron o disco Pareja
de Hecho, divertían ao público e,·
adernais, tiveron boa receición
dentro do país mália os
asombrosos idiomas utilizados
nunha sorte de "esperanto do
pop". Despedíanse o Sábado 17
na sala Iguana de Vigo, a sua cidade, cun concerto. Explícano
. como alternativa ante a ausén. cia dun proxecto discográfico
que os fai xirar constantemente
para sobreviver. Deixan na mernória dos seus seguidores noites
de risas e estilo wachu-wachu. +

• Catro escritoras
de posguerra
homenaxeadas en
Ourense
O Liceo ourensán acolle o dia
27 de Novembro unha homenaxe a catro poetas da posguerra:
Luz Pozo, Pura e Dora Vázquez e
Maria do Carme Kruckemberg.
Co título "Catro mulleres no
abrente da literatura" celébrase
un acto promovido pala consellaria de Cultura que apresenta
Camiño Noia.+

• Bota a andar o
memorial Enrique
Macías
Lembrar a figura dun dos renovadores da composición musical contemporánea na Galiza e
oferecer unha panorámica das
tendéncias actuais son os
obxectivos que se marca o I
Memorial Enrique X. Macías.
Organizado pala Fundación Laxeiro, arrancou o Luns 19 e re· mata o Venres 23. No
programa, oito estreas, cinco
delas encarregadas pola Fundación, como é o caso de recente
Prémio Nacional da Música José
Manuel López López. T eñen
cabida neste memorial os xóvenes intérpretes vigueses corno
Pablo Coello, Marcos Escobar e
Felipe González. A actuación
que pecha o programa o Venres
2.3 conta con Miguel Bernat á
percusión, un dos nomes destacados do panorama
internacional. +

Fotograma de la Casa de la Troya
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•Congreso sobre Cunqueirnfl:a·Autónoma de Barcelona .

Os dias 22 e 23 celebrarase en
Barcelona o congreso
internacional Alvaro Cumqueiro
a Catalunya, organizado polo Seminari d 'Estudi de les Literatures
Iberiques da Universidade Autónoma. Joan Perucho pronunciará
a lición inaugural na cuarta feira
21, ás sete e media, na Galería
Sargadelos (rúa Proven\-3. 276 de
Barcelona) co título Record de
Cunque~ro (Lembranza de Cunqueiro).
Na quinta 22, haberá seis comunicacións e unha mesa redonda.
As conferéncias teran lugar no
Salón de Actos da Faculdade de
Filosofía e Letras da Autónoma.
Ás 1Oda mañá intervirá Xesús

Alonso Montero sobre Cunqueiro poeta catalán; ás 10.30,
Thornas Harrington sobre Alvaro
Cunqueiro, Pascoaes e a Editorial
Apolo de Barcelona; ás once, Josep
M. Balaguer con Els pri:mers contactes de Cunqueiro ambla litera, tura catalana.; ás 12 Helena González, coa lición Galicia o com
subjectivizar la diferencia.¡ ás 12.30,
Joaquim Ventura con Rasrres cataláns als escrits de Cunqueiro e ás
13, Fernando Valls con De Perucho a Cunqueiro y viceversa. Na
mesma data, as 7JO haberá unha
mesa redonda sobre o teme Alvaro Cunqueiro i les amistats catalanes, coa intervención de Basilio
Losada, Pere Gimferrer, Joan Pe-

rucho, Rexina R. Vega, e X.F.
Armesto.
Na sexta 23, ás 10, Rexina R.
Vega falará de Catalunya le a

Cunqueiro: a recepción na prensa;
ás 10.30 Vítor Martinez Gil, sobre Alvaro Cunqueiro en els escri-prors cataláns: una ima.tge de Galiza;
ás 12, Jordi Cerdá sobre Álvaro
Cunqueiro o l,estetica del retrogust; ás 12.30 X.F. Armesto sobre
a biografia catalana do autor; ás
13, César António Molina sobre
Los Artículos literarios de Alvaro
Cunqueiro. Ás 13.30 se celebrará
o debate final do congreso. AB sesións da sexta celebraranse no
Salón de Actos da Autónoma.+

·········································································································'
Tony Lomba e Elio dos Santos

• Taller de Eduardo
Arroyo no CGAC
Remata odia 23 de Novembro o
taller que o artista Eduardo
Arroyo está irnpartindo esta semana no Centro Galego de Arte
Contemporánea, en Composte,
la. O artista madrileño, protagonista de retrospectivas no Centro de Arte Raiña Sofía e no
Georges Pompidou de París, adicouse a analizar os distintos elementos plásticos que confluen
na criación pictórica nun taller
no que participaron vinteun artistas. Entre eles, Denis Estévez,
Norberto Olmedo, Beatriz Núñez, Paola Guimerans e o poeta
Esteva Creus. +

•Recuperada a copia
orixinal de La Casa

de la Troya
A xenerosidade dos proprietário
dunha copia orixinal de La Casa

de la Troya, a película dirixida
por Pérez Lugín en 1925, fixo
posíbel a recuperación desta a
mans do Centro Galego das Artes da Imaxe, da Coruña. A película é a copia orixinal en 13
ralos que o director conservou
na sua casa até que morreu, en
1926. No CGAl sinalan que a
auséncia de raiados e roturas e
dos virados en cor orixinais permitirá unha restauración de alta
calidade, que se levará a cabo en
colaboración coa Filmoteca Española.O filme, cuxo exito provocou posteriores versións, foi
rodado en Compostela
fundamentalmente pero con escenas na Coruña, Betanzos, Sada, Pontevedra, Vigo e Oca. No
CGAI tarnén está depositada a
segunda película de Lugín Currito de la Cruz, filmada en 1926.+

• Máis cine
en Compostela,
agora mexicano
Ainda non rematou o Festival
C~europa, pero os cornposteláns
xa teñen outra oferta cinematográfica da que disfrutar. O Salón
Teatro acolle desde o 20 de Novembro até o 5 de Decernbro o
ciclo Cine mexicano. Fin de Milenio. Tras a proxección de Amores
perros, de Alejandro González, o
Xoves 22 e o Venres 23 emítese
Dul.ces compaijias, filme dirixido
en 1995 por Osear Blancarte,
que conta a história dunha mestra que leva un descoñecido á sua
casa que máis tarde tentará asasinala. El Santo Luzbel será proxectada o Luns 26 e o Martes 27. Está coprodución hispano,mexicano-alemana dirixida por Miguel
Sabido e que xira ao redor da
evanxelización dun grupo de indíxenas. Nos dous dias posterio,
res enche a pantalla Elisa antes
del fin del mundo, de Juan Antonio de la Riva, e na que os

pequenos deciden tomar
solucións ante a crise mundial. O
dia 3 de Decembro tocálle a vez
a La primeira noche/El despertar,
de Alejandro Gamboa, e pecha o
ciclos os días 4 e 5 Última llamada/En carne propia, de Carlos
Garcia Agra, que retoma Bandera negra, orixinal do galego
Ruiz de la Fuente que xa adap,
tara o coruñés Amando de Ossorio en 1965. •

de Nova York e os seus autores
intentan difundir a obra
apresentándoa en vilas e
cidades. Xustamente, Tomás Lijó queixouse publica.mente de
que a dirección do Centro Galega de Arte Contemporánea lle
negara a exibición.
"Curiosamente, na Casa das Artes do Porto, tamén obra de Siza, incluso nos deron un
prémio", reflexionou.+

• Cine realizado
nas fonduras do mar
Coñecer outros mundo e facelo,
ademais, desde o fundo do mar.
Esa é a oportunidade que brinda
a XI Semana. Internacional de Cine Submarino, que se desenvolve
no Centro Cultural Caixanova
de Vigo do 26 ao 28 de Novembro. Entre os traballos que se
proxectan están Segredos de Indonesia, Cores nas Maldivas, A
cor des po"lbos, Un peixe chamado

Umberto, Morsas, titáns de Alasca e o diaporama galega Os oUos
de mar, realizado por Obradoiro
Imaxe.+

• Lijó e Meixide,
premiados no
Festival de Vídeo
Porto 2001
A curtametraxe O meu nome o
meu mundo, dirixida por Tomás
Lijó e Carlos Meixide, obtivo o
Prémio á mellar ficción universitária no Festival de Vídeo
"Odisseia das imagens", emarcado nos actos da capitalidade cultural do Porto 2001. Esta obra
foi a única das catro feítas en
Galiza apresentadas que recibiu
prémio. A curta xa se exibira
anteriormente no Festival de
Cinema e Vídeo Independente

Mercedes Peón

•Mercedes Peón,
nominada para os
prémios da BBC
b disco Isué de Mercedes Peón,
editado por Resistencia, coloca
á investigadora e cantante nas
nominacións á mellar artista de
ritmos étnicos de Europa e de
Oriente Medio para os premios
da BBC Radio 3 británica. Os
prémios fallaranse a mediados
de Xaneiro do 2002. Mercedes
Peón comparte canqidatura con
Manu Chao, T araf de Haidouks
e Radio Tarifa.•
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por un lado está o Carlos, xornalista, un Carlos economicamente ben situado pero que na
vida privada fracasa, e, por outro, o Carlos Paralelo, que é un
Carlos Labrego, economicamente tira adiante como pode e na
vida privada non fracasa. Pairando sobre todo, o contraste
entre a pureza esénia e a sordidez do mundo narrado.

Dua] en negro

isa;
>0--

crip-iliza;
ro
ro-::>bre
ás
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ro
rrará
s se)

Alá polo t995, Santiago Jaureguizar dábfe a coñecer no mundo da
tiva con Frilfom Spik,
unha peq ena alfAia ~ narrativa galega, anovadora e repleta
de sensibi ·dade. Despois, xa no
98, volveu recuncar con Comen.do espague · diante da televisión,
título dos 'is experimentalistas
e anovado es que ten dado a nosa narratir.ra negra. Autor, tamén, de narrativa para mozos
(Todo a cen, A rutina corsaria e
Salitre) retbrna ao xénero negro
da socied e. Pero esta vez con
menos ex erimentalisfllº• que
non acos
ter moita forturimentalismos en xé. 'da.mente codificados, pois lector tende a interpretar tod~desviac~·
6n ' mo impr6pria do mundo
tivo que
el busca n xénero. Do hibridismo de Ca1nerufu esJxzgw1is diante
da televisióh pasamos agora a un
discurso que se cinxe moito máis
ás pautas da narrativa dJ xénero.

l.•

.......
i-

Como discurso que busca inserirse no chamado xénero negro,
non engana respeito do contido
que nel irnos achar. Nas súas páxinas, pois, acoparemos o lado
oculto da xente que vemos pasar
ao noso carón: a faceta depravada daqueles que admiram.os porque a sua vida semella un éxito
continuo; a visceralidade arrogante e o pouco coñecemento
de integrantes de grupos sectarios; a hipocresía dos políticos
que din gobernar para todos e
que en realidade goveman só
para os iQtereses dos seus amigos, a mi~erábel e entrampada
subsi ténda de espectáculos tra-

Integrar estes mundos, e estas
dualidades, nunha trama non lle
resulta complicado a un narrador que sabe moi ben por que
mundo se move e como é contado habitualmente, polo que non
faltarán á cita as habituais doses
de irania distanciadora e enxeñosa. A chúvia, o frio, o insomnio de Carlos son os primeiros
síntomas de que algo anda mal,
e ese algo é opresivo, non deixa
viver con normalidade. Carlos
rezándolle ao deus das luces de
neón de Continente (hoxe Carrefour), agardando a que abra
para mercar outro colchón novo, serve tamén para introducir
o Carlos esénio, da man da crítica ao consumismo que é habitual en Jaureguizar. Lago, as
causas veñen dadas, ao seu paso
sae Pantaleón e con el o circo, e
comeza unha trama onde os distintos mundos se interrelacionan desde a sua baixa catadura
moral, algo que non lle acorrerá
;:¡.o Carlos Paralelo ou como no
Carlos corrupto e corruptor tamén aniña un outro home puro.
Trama na que, a carón da relixión e o consumismo xa mentados, concorren outros subtemas,
sempre presentes na narrativa
(para adultos) de Jaureguizar,
como son a música (arte pola
que sente moito apego, mesmo
participa nun grupo musical), a
tradición (inclusive nos seus tra-

ANT

Santiago Jaureguizar.

dicionais e, por suposto, as malas mañas das máfias colombianas e os tentáculos da súa arañeira criminosa. É dicer, atoparemos a Carlos, xornalista de
éxito en Madrid que volta á Galiza e agora é un vividor que
conduce un de eses programaslixo-banalidade que levantan
tanta audiéncia e expectación
como nulo é o seu interese cultural, un Carlos que non ten absolutamente ningún miramento
con tal de asegurarse puntos share e superar aos seus competidores; a neonazis (nenonazis, mellar) de músculo e pouco cerebro que se deixan levar a situación que non saben controlar,
ao alcalde Piúgos, político corrupto que anda en tratos coas
máfias colombianas; ao anano
Pantaleón, comedor de chupachups e rexentador dun pequeno circo que os colombianos
emrpegan para transportar os
cartos procedentes do narcotráfico e, finalmente, os Colombos
(cos seus satélites e matóns), os
narcos colombianos que queren
lavar cartas ao prezo que sexa.
Un microuniverso estruturado

en oposicións duais: no que podemos chamar mundo do espectáculo, Pantaleón representa ao
espectáculo tradicional (o circo)
en decadéncia ao que se opón a
trinfante e hipócrita televisión
(tanto a Canle 69, na que traballa Carlos, como Famigal, a
competencia), polo que
respeita ao
mundo
da Jaureguizar
política dis- non se
t in g u i m os
por un lado substrae
ao alcalde co- nesta
rrupto e os novela
seus aliados
(narcos, Famigal) e por experimenta
outro aos ne- lismo, á
onazis (nenoinnovación
nazis) no que
constitue unha visión da
política realmente (realista?) estarrecedora:
tanto a política socialmente
aceitábel como a inaceitábel son
tremendamente suxas. Pero é
que ademais Carlos, o protagonista, tamén ten natureza dual:

ªº

(Pasa á páxina seguinte)

PREMIO XERAIS DE NOVEliA 2001
'

TIVA

Teoría do caos

'

Teoria Jo aws
Marilar Aleixandre

..·

·:

~.~~~·~.-

.....................................................

~~

....=. . . . . . .

~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . .

.

,.,

9;~. . . . . . . . . . . . . . .~.,~~

...

conta de libro¡JI

De Marrocos
a Euskadi
O protagonista de De fel e mel chámase Selim, naceu nunha aldea marroquí e exerce de
guia turístico en
Marrakesh. O seu
saña, viver mellar.
O seu exemplo, un
viciño, Mohamed,
que cada ano chega
á aldea ca seu automóbil francés. O
escritor basca Patxi
Zubizarreta narra
unha história que
non deixa de estar
de actualidade: na
1
caixa dun camión Selim chega á península. O seu periplo levarao a Euskadi, onde non poderá ser unha cidadán de primeira pala sua condición
"ilegal". Tortura, racismo, traballo
fraudulento, contrabando de vidas
humanas, etc, son temas abordados
nesta novela publicada por Xerais na
colección Fara de Xogo e traducidado euskera ao galega por Xosé Manuel Moo. +·

Pardo de Cela
en primeira persa~
De como un cándido nena convértese nun home_ ambicioso
protagonista da História trata Confesións do Mariscal
Pardo de Cela, un
libro de Luis Enrique
Cabanela que coloca
a este personaxe histórico en primeira
persoa. Asi será o mesmo Pardo de Cela
quen funda a sua memória cos acontecementos da época, conxugando ficción e a recollida de
dados biográficos sobre o personaxe.
O libro, que foi apresentado en
Mondoñedo, está editado en Ir
Indo.•

Grandes
preocupacións
intemacionais

¡

Xulio Ríos está atento á política in- !
ternacional como director do Instiru.L
to Galega de Análise e Documenta- 1
ción Internacional
(lgadi), un observató- L' '"·:•.->c,:.,,.,.,.,_
río das profundas
transformacións do
mapa mundi nos últimos anos. Sempre no
Mundo é un compéndio de textos que nos
achegan a conflitos
como o dos Balcáns,
Timor Leste ou Chechénia, e a cámbios
como os producidos
en Rusia ou en China.
;
Editado polo Igadi, o volume é tamép
unha sfntese do traballo realizado ni
última década. Canta cun prólogo d~
Fernando Pérez-Barreiro. +
i

!

Badiou, poesía
e filosofía
O francés Alan Badiou entende que a
filosofía padece un
dobre atraso: con
respeito á poesía e,
tamén ás matemáticas. Ca seu traballo
pretende superar as
desvantaxes, tal
como explica en A
poesia como condición da filosofia.
T rátase dunha entrevista realizada por Charles Ramond, ·
que ven de traducir ao galega Emílio
Arauxo, quen inclue na portada as
mans de Uxio Novoneira sostendo o.
seu poema Viaxe. +

•
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El otro país

(Ven da páxina anterior)

Revista de información
general
Nº 9. Novembro de 2001. Prezo 300 escudos.
Diri.xe: Luis Ruiz

Esta publicación que pretende ser alternativa centra as suas informacións no
início da Guerra de Afganistán. Juan
Manuel Olarieta advirte dos perigos desta
intervención
estadounidense e o
risco que se
corre de
tinxir de
mortenon
só Kabul
senón moitos países circundantes. Mané
Alberdi
repara no
papel
fundamental do conflito
contra os talibáns na loita polo control
da bulsa petrolífera do Mar Cáspio. James
Petras dá a sua versión das re.sponsabilidades que hai detrás dos atentados suicidas do 11 de Setembro. Manuel Revuelta
entrevista o filósofo Edward S.
Herman.•

Elsummum
N 2 2. Novembro de 2001. De balde
Dirixe: Ramón Llufs Bande
Edita: Ambitu

Esta revista percorre a actualidade cultural, en todos os seus
aspectos,
de Astúries. Manolo
Abad
entrevista
o músico
Yann

Tiersen.
Ramón
Lluís
Bande
fala cos compoñentes do grupo asturiano Manta Ray. Dáse contado último
Festival de Cinema de Xixón. Entre as
obras máis destacadas que ali puideron
verse hai que sinalar La guerrilla de la
memoria, de Javier Corcuera e En construcción, de José Luis Guerín. Xustamente, inclúese unha conversa con este director catalán, recente Prémio Español de
Cinematografía. Nacho Somovilla percorre o labor de paisaxismo contemporánmeo en Astúries. José Luis Piquero repasa
a traxectória do artista Richard Kem.
Ademais, toda a información de espectáculos e exposicións para este Inverno. •

ballos xornalísticos está moi
atento a ela) e a televisión. A
esta altura salientemos un aspecto que, ademais de exótico,
raro, é moi significativo: o feito
de que os neonazis-nenonazis
pretendan secuestrar a Manuel
Rivas é máis que anecdótico,
hoxe non nos estrañaria que fose posíbel algo que hai quince
anos só entenderíamos como
froito do desvarío incontrolado.
Sen emabrgo, a pesar de todo,
Jaureguizar non se substrae nesta
novela ao experimentalismo, á
innovación, que seguramente
levaba alg.ún tempo na gaveta,
pensamos nós, pois temporalemtne obríganos a retroceder
uns aniñas (Pepe Navarro, hoxe
sería Javier Sardá). Eis, como
mostra, esa pretensión de novela
total na que a baixeza dos mun~
dos marxinais se incrusta no
máis fondo das clases altoburguesas, todas as dualidades antes
comentadas, e o feito de que por
veces semelle que todo se ven
enriba nun instante, que todo o
vivido antes, prévio, é tarnén
consecuéncia, neutras palabras,
que o princípio non ten por que
ser necesariamente o comezo
porque este poderia ubicarse en
calquera momento da história.

1 1 Banda deseñada 1 .____,___

Non é un experimentalismo tan
forte como o de Comendo espaguetis díante da televisión, pero aí
está. Condiciona un chisco a
leitura, · á vez que poténcia o seu
significado, pero sen excesos;
tampouco coñtribue, e seria necesário, na dosificación da tensión narrativa, do suspense, que
ás veces se difumina (sobre todo
na parte central do discurso) e
remata baixo a sospeita dun deus
ex machina que semella solución
de urxéncia, ainda que significativo do pouco control que as
personaxes teñen dos seus actos.
A acción de As horas sucias ubícase en Lugo, o leitor non vai
ter dificultade nengunha en recoñecer esta cidade na novela
de Jaureguizar. Non obstante,
non pasaría nada se a ubicación
fose totalmente transparente.
Como tampouco pasaría nada se
Cados lograra o éxito aquí, na
Galiza, sen ter que vir de fóra outro tanto lle acontece, por
exemplo, a Nivardo Castro. Unha mostra máis do que custa
asentar este xénero entre nós;
paradoxalmente, pra o leitor é
máis concebíbel que para o escritor que este mundo estea entre nós.+
XOSÉ M. EYRÉ

Máis recordos
de Sérbia
Titulo: Fín de Siglo. Regards from Serbia I1
Autor: Aleksandar Zograf
Edita: Under Cómic

ECC1óN
l. CONTOS
DA CORUÑA
Xurxo Souto
Xerais

2. TEoRíAoo
CAOS
Marilar Aleixandre
Xerais

5. Só OS MORTOS
SOTERRAN OS
SEUS MORTOS
Arturo Lezcano
Galaxia

XX

4. FISTEUS

2. A MEMORIA

ERA UN MUNDO
LupeGómez

DA NACIÓN
Camilo Nogueira
Xerais

ANosa Terra
·

·

LIBERDADE.
A LOITA
ANTIFRANQUISTA
DE Luís COSTA
Juan Garcia Durán
ANosa Terra

l. LITERATURA
GALEGA. S.
Vários autores
ANosa Terra

Librarias consultadas:

Como fui bombardeado por el mundo
libre, tamén en Under Cómic, no
que oferecia unha aliada in situ da
intervención da OTAN no confli-

4. POLA

NoN ECCróN

3. NARCOS
Carlos G . Reigosa
Xerais

Máis recordos de Sérbia da man de
Aleksandar Zograf. Coñeciarnos
<leste debuxante e guionista aquel

3.ÜGALEGO
(IM)POSÍBEL
Valentim Rodrigues F.
Laiovento

5. EsPAÑA
UNIFORME
José I. Lacasta-Zabalza

Laiovento
-

··

Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevcdra).
·
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

to sérbio. Firme Opo.5itor a Milosevic, este autor non daba tregua ao
papel dos organismos intemacionais nos Balcáns. Esta nova entrega ten tamén forma de diário,
transcurre desde Xaneiro do 2000
· a Xaneiro do 2001. Entrementres,
as eleicións e a caida do poder de
Milosevic. O futuro que deixan
abertas as viñetas, incerto. "Cando
todo o mundo pensaba que as cousas ian cambiar, que poderiamos
empezar a mellorar, comezou a facerse evidente que todas as nosas

infraestruturas estaban nun estado
lamentábel tras trece anos de
mandato de Milosevic, tras todas
as guerras e sancións, tras as bom,
bas da OTAN .. Asi que non hai
combustt'bel para a calefacción e
ternos unha grave escasez de enerxia". No diário de Zograf aparece a
sua correspondéncia, como as cartas nas que un artista catalán advútelle da decepción que vai supor
a etapa po&:-Milosevic, a chamada
"democrácia".

Do lapis de Zograf semellan s6 sair
siluetas negras, espectros faltos de
esperanzas que, (ironias?), tiveron
que empregar as suas enerxias "para derrubar o noso rexirne autocrático e así poder integrarnos na
domesticada e afogada rutina cultural occidental". Reflexións persoais as de Zograf, rebatí ei ou
non, pero de primeira man desde
Sérbia, en forma de hist rieras
que teñen sido publicadas de xeito
individual. Testemuña acfpica no
mundo da banda deseñada. +
A.ESTÉVEZ

Huevo .

canta de discos

Manifiesto gráfico
N 2 2. Outubro de 2001.

Esta iniciativa a médias estética, a médias
informativa que preparan vários ourensáns co apoio da
Casa daXuventude <lesa
cidade volve
intentar
combinar o
deseño máis
actual no
formato
dunha revista de
arte. Desta
vez inclúense traballos de
Vicente
V. P., Nuria, Ó., Ana Zon, David Bangura, Manuel Novoa, Eva Domínguez, Malena Alonso, David Rubín,
Pablo Cid, Pou, L. Alberto, Alfonso Rodríguez e Adri. Ademais, dáse conta das
xomadas de banda deseñada de Ourense
de 200,1 .•

Dozura e experimentos
electrónicos
Titulo: Faux Mouvement (2000) e Vu Par
(2001)

Grupo: Aurour de Lude
Edita: Le Village Vert

Doces e cheas de sensibilidade. Asi
son as cancións que oferecen ao público os franceses Autour de Lucie, cuxa única actuación galega foi a do pa-

sado Martes 13 na sala Vademecum
de Vigo, espazo que nos achega a nova música gala con concertos memorabeis como o que deron os Experience
hai case un mes. A voz de Valerie
Leuillot, lidei: dos Autour de Lucie, cativou a todos os presentes. As suas letras transportan a momentos retidos
na memoria, a experiéncias sensoriais
difíciles de narrar, á dor que produce
ás veces viver. Pouco despois de sair
publicado o seu mellor disco Faux
Mouvement, chega ás tendas Vu Par,
unha revisita aos seus temas máis queridos por parte de artistas como Isolée,
San Sebastian, Radiostatic ou Moore
Music. Podense escoitar novas mesturas e novos efeitos para temas como Je
reviens e La conttadiction, incluídos en
Faux Mouvement, un disco que abrangue desde as melodías máis clásicas
até os experimentos electrónicos. No
ano 1994 este grupo francés editaba o
seu primeiro disco, L 'echappée belle, ao
que seguiria Inmobile, dous. albumes
que lanzaban a sua proposta musical.
O grupo está formado, ademais de po-

la enorme preséncia de Valerie Leuillot, por Fabrice Dumont, Jean Pierre
Ensuque, Sébastien Buffet e Pascal
Charpentier. • .

esnifando unha raia e a señorita Rottenmeier sodomizando á coitada de
Clara-. Formaron

Vida dun grupo
de amiguetes
Titulo: La paja en el ojo ajeno (Anti logfa
de un Milenio)

·Grupo: A palo seko
Edita: Dro Easc W est

Da delicadeza ao discurso máis claro e
explícito posíbel. O do grupo A Palo
Seko, que recapitula e edita dous discos, vintenove cancións nun CD
acompañadas dun libro-biografía que
recolle inquedanzas e momentos "estelares da banda". Non hai máis que ver
a portada, o Martínez "O Facha" de
Kim, con seme no ollo, para decatarmos que estes mozos non posuen o
don da sutileza -son os mesmos da portada de Heidi masturbándose, o avo

o grupo en Alcalá de
Henares hai quince anos e defínense
como os reís do son calimotxo. O disco é unha sintese da filosofía da banda: caña e cuspe contra todo. Entre os
vintenove temas, Odio El 92, Zerdo pe-

riodista, Teorias eclesiásticas sobre la
masturbación juvenil, PP Pinocho e No
al regreso de los Pecos. •

22 DE NOVEMBRO DE 2001 • NQ 1.009

25

~

26

..

i

t. ,.. •.

~

~

f'

l

.;

:

.;-

~

e

• ~·'

G~~O

22 DE NOVEMBRO DE 2001 • N 2 1.009

ANOSA Tl
A NOSA TERRA.

Lembra
liado,n

Os/corrí actuarán en Pontevedra. na foto durante a celebnxión dos 20 anos do grupo.

A música catalana centra
o Festival Galeuzca
en Pontevedra
Roger Mas, Pomada e Gossos nun
programa que pechará Oskorri

O Festival SOS foi presentado na Sala NASA

Outros SÜns en Coffipostela
A ·Nasa organiza o 1 Festival S.O.S
os dias 23 e 24 d~ Novetnbro
A comandáncia da sala Nasa
segue exprimindo os miolos
para argallar eventos artísti,
cos. Desta vez, é a música a
que centra a 1 Edición do Fes,
tival S.O.S (Son Outros
sons). Apresentouse o Mérco,
res no pub A Reixa e se de,
senvolve os dias 23 e 24 de
N ovembro como "un berro
contra a uniformización do
panorama escénico e musical
e unha cahamda xeral para
abrirse as orellas". Esta pri,
meira edición do SOS faise en
estreita colaboración cun fes,

tival de semellantes caracterí,
ticas o LEM de Barcelona,
que rganiza ·Gracia T erritori
Son

Na asa acollerán actuacións
pecu iares, difíciles de ver nos
circu tos cornerciais de música,
apart r das dez da noite os dous
días. ara a primeira noite con,
tan n Curidba, de Galiza, e a
Wal ·r Thompson Orchestra, dos
Esta os Unid.os. Thompson é
comílositor, director e pedago,
go. qeva 28 anos actuando e
dirix,ndo as suas obras por todo_

o mundo. Segundo anúncian os
rnembros da NASA, as suas
montaxes de orquestras impor,
visadas divirten moito ao pú,
blico. El é a estrela desta pri,
meira edición do SOS.
Ademais da colaboración do
festival LEM, na Nasa contan
co apoio para esta iniciativa
dos locais composteláns A Me,
<lusa, A Reixa e o Abastos, ade,
mais de Lamode, Cadea Noro,
este e a Escola estudio. Convi,
dan ao festival a todos aqueles
"espectadores atentos".+

Música para ir quentando motores de cara ao festival de ci,
nema Olladas do Planeta, que
se pospón para Xaneiro. Esta é
a proposta do concello de Pon,
tevedra, promotora do Festival
de Música GaJ,euzca, que se de,
senvolve no Teatro Principal e
no Pazo da Cultura os días 24
e 25 de Novembro co lema
"por un mundo onde caiban todos os mundos". Este ano a
atención especial recae na mú,
sica catalana. O Sábado no Te,
atro Principal actuan Roger
Mas, Pomada e Gossos, un dos
grupos que agora teñen maior
repecusión fora de Cataluña.

T roco de escenário para o Do,
mingo 25, dia no que o festival
se translada ao Pazo da Cultura.
Ali estaran os membros de Liar,
na que preceden a Oskorri. Esta
banda basca con máis de vinte
anos de história está considera,

da como unha das mellores do

folk no Estado. O público pode
comprobar a fórmula de Oskorri
que parte do tradicional pero
que non ten medo de utilizar
elementos da linguaxe musical
contemporánea. O concello
tenta con este programa refle,
xar as distintas tendéncias mu,
sicais nas tres nacionalidades.
O Galeuzca encádrase dentro
do festival OUadas do Planeta,
unha iniciativa máis ampla e
participativa que se plasmará
nun.has xornadas ao redor do
cine de minorías entre o 15 e o
20 de Xaneiro. Ademais da
música, a organización do festi,
val ten previsto un programa
de dinamización nos centros de
ensino e unha campaña de di,
fusión do próprio festival que
proxecte tamén a cidade de
Pontevedra en toda Galiza
através do celuloide.+

FRANCISCO ANT. VIDAL

•

Á cuarta, Clemente aceptou o
báculo papal, para loitar contra a
división reinante no seo da Igre,
xa entre os que se dicían partida,
rios de Pedro e os de Paulo.
A proba dese espírito de concor,
día, amosouna na súa carta aos
Corintios, onde Clemente trata
de eliminar as disidencias, facen,
do un chamamento á unidade e
afirmando a autoridade papal por
encima das tendencias localistas.
Esa política, precisamente, de or,
ganizar disciplinadamente ás dis,

tintaS comunidades cristiás forta,
lecéndoas ao mesmo tempo, fo¡ a
causa" final do seu martirio, aínda
que ~s haxiografías, tan dadas .
sempre ao fantástico, nos canten
unha historia moito máis sensible
coa condición humana.
Din que, entre as persoas que o
seguían, estaba unha dama de
avoengo, que soía asistir aos actos
relixiosos convocados por Cle,
mente, e convencida da súa pré,
dica en favor da castidade e da
humildade, provocaba no esposo
da siareira uns terribles ciumes,
que o levaron a seguila e espiala
desesperadamente.
Ansioso por collela nalgunha
infidelidade, o ciumento mari,
do entrou detrás dela nunha
igrexa, onde Clemente predi,
caba, pero mirando a face do
predicador, o intruso ficou
atordoado, cego e mudo din os
haxiógrafos.
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Santo Clemerite, o Papa del unidade
Pouco antes de morrer, san Pedro,
seguramenté intuíndo que a unida,
de da lgrexa:non estaba garantida,
nomeou ao seu discípulo Clemen,
te como sucesor; pero el, para non
sentar precedentes e que a lgrexa
se convertese nunha especie de
feudo familiar con dereito a her,
danza, antes ordenou Papa a Lino
de Volterra e despois a Anacleto.
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Levado á casa polos seus criados,
cheo de ira, mandou prender ao
predicador por feiticeiro, por ser
causante da súa desgracia matri,
monial, da frialdade conxugal e
da desgana que a esposa amosaba
cos deberes do fogar. Pero cando
os criados foron atalo, non foi a
Clemente a quen prenderon e
arrastraon, senón, por milagre da
providencia, ás estatuas dos ídolos
que adornaban o pazo do celoso.
- Arrastrades a quen realmente
lle corresponde ser arrastrado, a
esas pedras que se fan pasar por
deuses e non son máis -que a re,
presentación dos pecados -din
que dixo.
Despois de moita discusión entre
eles, de eu non fun ou eu non
quixen, o desconfiado marido
convenceuse de que entre a sua
muller e Clemente non pasara
nada malo, e ata decidiu bautizar,
se para selar as paces.

Detrás del, outros moitos seguí,
ron o seu exemplo e a lgrexa C0'
mezou a medrar, perigosamente
para os intereses do imperio. Ca,
da día eran máis os seguidores
desas teorías sobre a vontade dun
Deus igualitario, que condena as
idolatrías e non recoñece a nin,
gún emperador como represen,
tante da divinidade. E iso, preci,
samente, fixo que Clemente fose
deportado a unha illa mineira,
condenado a traballos forzados.
A sede e o mal trato, tiña a todos
os presos desesperados, e daquela,
o hispo de Roma, convocando a
todos, fixo valer o seu liderato:
dá un golpiño no chan e fa¡ ma,
nar unha fontiña.
O milagre, se algún aínda non es,
taba convencido das bondades
divinas predicadas por Clemente
entre golpes de piqueta, acaba
por convencer a todos, pero ta,
mén puxo en garda ao emperador :
T raxano, quen, temendo unha
sublevación, mandou a un xene,
ral de confianza a poñer orde na,

quel foco revolucionario.
Clemente, como líder, foi xuzga,
do e obrigado a render homena,
xe público daquela xente do Jm,
perio, pero negouse. El, como
cabeza dirixente daquela xente
non podía dar tan mal exemplo,
e entón, o xeneral, para traelo
ao rello, mandou que o coroasen
diante de todos, pero cun gorro
de ferro incandescente.
Soportou Clemente o martirio e
seguiu, repetidamente manifes,
tando o seu desacordo coa leí, ata
que foi levado a un barco, atáron,
lle unha ancora ao pescow e tirá,
rono pola borda.
Os seus seguidores permanecían
na beira rezando por el, cando de
súpeto, o mar devalou, e os cris,
tiáns congregados puideron me,
terse á praia e camiñar detras da
liña de marea ata un lugar, onde
as augas fixeron aparecer o seu se,
pulcro, xa pechado e listo para
venerar, e a áncora con que fora
guindado ás profundidades.+
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O exemplo de Carlos Maside
Lembrando a Antortio Baltar, exi,
liado, recordaba Díaz Pardo, que
Carlos Maside lle tiña falado, de,
nantes de que Isaac viaxara, por
vez primeira a Arxentina, "con
moita admiración de Antonio".
Admiración que c'o mpartía coa
que sentía por Rafael Dieste e
Luis Seoane, entre outros exilia,
dos. "Maside era un mestre de
ideas de noso tempo e sabía valo,
rar na obra dos intelectuais o
compromiso social co futuro do
home", comentaba de Antonio
Baltar, que citei ao pofier o
exemplo do ilustre médico transterrado, no precedente anaco.

A

valoración, "a lealtade
de Maside cara a Baltar,
a Dieste e a Seoane era
tanta que os nomeou albaceas
testamentarios e puxo de presi,
dente a Antonio Baltar", sinalaba Dfaz Pardo. Polo que me parece que ven adrede poñer o
exemplo como prolongación do
que adiquei ao doctor santia,
gués; por quen tanto afecto e
confianza sentía que o nomeou,
no seu leito de morre, presidente do singular patronato que velaria pola sua obra. Malia vivir
Antonio Baltar no exilio dende
o fatídico ano 36, e facer xa vin,
te anos que non se viran. Anque
Maside mantiña, cando podía,
unha correspondencia de profundo interés ideolóxico, artístico e literario, cos seus grandes
amigos transterrados.

•

0 PINTOR CESUREÑO. Non
é a primeira vegada que trato nistes anacos de A N osa Terra do
grande artista da T erra de lria, o
meu coterráneo Carlos Maside.
Aparte de referirme a el en moitos leceres, polos seus vincallos
con Castelao, Manuel Antonio,
Aquilino, etc., xa no noveno
anaco que escribín aqui (lONU1997), tratéi sobre A parroquia de
Carlos Maside, nde nacimos o
maxistral pintor cesurefio e quen
n agora nista páxina o seu ético e estético exemplo.
Se ben, faise Maside axiña da sua
' vila natal de Pontecesures; da casa dos Brañeiros que era a súa,
pra empregarse n s Almacéns Simeón, de Vilagarda de Arousa,
onde tivo que trocar os lápices e
o pincel, durante algún tempo,
polo plumeiro, que era o utensilio que lle daban nas casas de Simeón García a cada un dos novas dependentes para que quitasen o pó das suas correspondentes estanterías, cheas de lenzos
ou de bufariña.
Ainda que dende entón frecuentou pouco Carlos Maside a sua
freguesía natal de San Xián de
Requeixo (que compón hoxe
enteiramente o pequeno concello de Pontecesures), sentiuse
Carlos sempre cesurefio, e por iso
no ano 1925, aos poucos meses
de deixar de ser o coñecido caricaturista do Faro de Vigo pra selo, xa máis famoso, de El Pueblo
Gallego, debuxou o Mercurio metendo o pe dereito nun coche
descapotado a guisa de zapato; o
cal foi o belido emblema da I Fei-

ra do Automobil da Ocasión, ce,
lebrada ese ano na nosa común
vila natal, por vez primeira en
España.

drando coas aportacións doutros
bos artistas. Nen embargantes, a
maioria, e o mellor, da obra de
Carlos Maside que constituía a
súa valiosísima e limitada colee,
ción, quedou depositada no Mu,
seo vigués de Castrelos, dunha
maneira dificil de entender, tras
unha exposición dela verificada
en Oporto.

A

caso o feito de ser cesure,
ño coma il fose a razón
que moveu a Carlos Ma,
side pra designarme no seu testa,
mento, vicepresidente do men,
donado patronato, encargado de
velar polo legado da sµa pintura.
Designación que penso esquecéu
Isaac cando escibéu (5-Vll, 1986)
a súa Lembranza de Antonio
Baltar. Aínda que xa falaramos
cliso dezaoito anos antes, durante
a visita que fixen ao Museo Car,
los Maside en Agosto de 1968
-tres meses logo do maio francés-;
acompafiando a Manuel Pesquei,
ra, o artista pra min máis entrañábel, e que tanto respetaba á
persoa e os consellos de Maside.
•

Ü FANTASMA DE MASIDE

Daquela visita recordei as raices
daquil Museo, que volvin lem,
brar no ensaio a mantenta de
Pesqueira e os seus coetáneos, que
reflexaba a intrahistoria do máis
brilante período da pintura gale,
ga; publicado no espléndido volu me que a Fundación Barrié
consagrou ao insólito, personalísimo pintor de Lantaño.
Estaba aínda Isaac Diaz instalando aquel complexo artístico, no
seu Castro de Sacia. Mais a som,
bra, ou quizabes millor, o fan~
ma de Maside, se cernía encol do
seu Museo en agraz. Semellaba
que o estaba vendo nos seus de,
rradeiros días, máis preocupado
polo destino da súa obra que polo
curso irreversíbel da sua doenza
que pronto o conduciría ao cam,
posante compostelano de Boisa,
ca, xunto co fantasma de Valle-

lnclán.
•

Ü LEGADO DE MASIDE.

Namentras Maside trataba co
seu abogado e amigo Laureano
Santiso Girón, penúltimo gobernador republicano de Salamanca -de quen xa puxen aquí
seu exemplo admirable-, e máis
comigo, sobre o legado da súa
pintura e a posible instalación
nalgún museo galego. Requería
repetidamente os servicios do
seu sobriño Xulio, entonces ado,
lescente escolar de Medicina,
pra que aliviara os sufrimentos e
molestias propias da sua enfermidade.
Aquilata nomes Maside, pensa
nos seus amigos transterrados pra
que coiden da conservación da
sua obra. Designa a Antonio Baltar coma presidente da comisión
testamentaria, con plenos poderes, e coma menbros dela a Rafael Dieste e a Luis Seoane, acle,
mais de Santiso Girón, do seu so,
briño maior e do médico vigués
Ricardo García Suárez. Ou sexa
o <libuxante ~ escritor que baixo
o seudónimo de Xohan Ledo escribiu o texto da II Monografía de
Arte Novo, editada por Galaxia
(Vigo, 1954) e adicada a Maside,
precedido da estupenda Notícia
dunha pintura escrita por Alvaro
Cunqueiro.

Transcurridos cuarenta e catre
anos da morte do intelixentísimo
artista, xa é tempo que os sobri,
ños que tanto coidaron e respeitaron ao seu inxel tío, recuperen
a súa obra, pra instalala -ou ce,
dela- nunha institución que
manteña viva a súa lembranza e
o seu impar maxisterio. Pois Ma,
side foi, sen dúbida, o auténtico
mestre gratuito, e máximo teóri,
co da nosa, xa vedraia, vangarda
plástica.
Carlos Maside

º

legado de Maside estaba
constituido polos vinte,
nove cadros -e dous
máis- que figuran reproducidos,
precisamente nisa Monografía de
Galaxía. Concedía o artista ullanés facultades omnímodas ao
presidente pra levar as pinturas a
onde el quixera, ou ben depositalas no Museo que preferira. Non
cabería vender ningún lenzo ata
dez anos despóis do pasamento
do testador; agás que a difícil si,
tuación económica dalgún parente aconsellara a venta no seu
benefício .
Morreu Antonio Baltar e quedou
o seu tio político, Rafael Dieste,

xa volto a Galicia, ao coidado da
colección de Maside, pois o vicepresidente, Borobó, carecía dos
poderes que o maxistral pintor
otorgara á persoa, mais que ao
cargo de Baltar. Sen contar que
eu, ausente aqueles anos no que
empecéi a chamar MadriGaliza,
nin me enteréi de que xeito os
ilustres transterrados, retomados
á T erra, ian levando o asunto.

•

A RECUPERACION DA
OBRA. Unha pequena parte do

legado serviu de base pra que Dí,
az Pardo, coa cooperación de
Dieste e Seoane, creara en Sada ·
o Museo Carlos Maside, de pin,
tura galega, que axiña foi me-

C

oñecia coma ninguén e
experimentou cantas tenden€ias do arte contem,
póraneo estudiou a conciencia
nos seus anos de bolseiro en Ma,
drid e París. Acerca das cales
sempre se m~tivo ao dia, coa
máis insólita e constante infor,
mación estética que cabía nun
artista periférico. De ahí que en
cada lenzo seu se planteara un
problema, dando dimensión
científica e filosófica as cuestións
de luz e color, de forma e volumen que se lle ocurrían. Por algo
Xohan Ledo afirmaba do seu
inesquedble mestre gratuito que
era o "pintor roáis veciño de Leo,
nardo, quen dixo a pintura é cou,

samental".+
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A editorial Laiovento vén de traducir para o galego a obra Ensaios, sátiras e aforisrrws, do irlandés Jonathan Swift. Coñecido pola sua obra
As viaxes de Gulliver, agora é o mo-

mento de recoñecerlle o valor político e ético que xa se desprendia do
relato das avenruras dun home do
século XVIII que pon por riba de
todos os valores o da Liberdade. +
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Alla.riz.

Cambre

Cervo

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

MÚSICA

• EXPOSICIÓN$

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER

EDUARDO MONFORT

MAGNIFICAT

TRAXE TRADICIONAL

As suas pinturas podemos
ollalai. no centro O Porte"lo.

Concerto de música relixiosa o Sábado 24 ás 20 h.
na lgrexa de Sta. Maria.

Mostras en miniatura do
noso traxe poden ser olladas na Casa da Administración de Sargadelos. Até
Decembro.

ÜREROEPAZ
GRANJEL

O Centro Social acolle até
o Domingo 25 esta mostra.

Carballiño
• EXPOSICIÓN$
METEORITOS

Na sala de exposicións do
Audit6rio podemos ollar esta
mostra que consta de maquetas,. deseños, fotografias, gráficos, vídeos e meteoritos,
claro, até o 30 de Novembro.
XosÉ

v. IGLESIAS

Os seus óleos vanse expor
até o 15 de Decembro no
centro comarcal.

Carb.allo

Ch.an.tada
• EXPOSICIÓN$

VOCES GALEGAS
Fotografia
Submarina
en

O Barco

CHANTADA

• EXPOSICIÓNS

e Semana
Internacional
de Cine
Submarino
no Centro
Cuhural
Caixanova
de VIGO

ROBERT DOISNEAU

Festival que o Venres 22 se
vai celebrar no cmema Rega
das 20:30 h. en diante con
motivo da celebración do
25 aniversário da asociación Lumieira onde participarán voces femininas da
música galega coma Paloma
Suances, Maria Manuela,
ou Loli Platas (de
Xdca"loma); estará apresentado por Bieito Romero

Seguindo as teorías do Momento decisivo de CartierBresson Ánxel Trillo pretende coa fotografia captar,
por exemplo os tipos de
vento, os retratos, as emocións.. . Esta série compón
unha visión de Paris no
tempo de inverno. Na sala
de exposicións Caixanova
até o 30 deste mes.

Celanova.

DA VID HERNANDEZ

• EXPOSICIÓNS

Mostra fotográfica na sala
de exposicións Caixanova
até o 30 deste mes. Baixo
unha unidade de forma e
concepto desenvólvese unha aproximación a tempos
e espazos que só poden ser
comprendidos e sentidos
desde a própria fotografia.

Betanz:os
• EXPOSICIÓNS

(Luar na Lubre) e Uxia.

lMAXES DA MEMÓRIA

Fotografias achegadas por
persoas maiores da comarca que participarán nun
encontro baixo o título de
As suas histórias no que
contarán histórias que lle
foron transmitidas de vello por outros antergos.
Na sala de exposicións do
Antigo Cárcere até o 30
deste mes.

DAS ORIXES AO EURO

A Fundación Barrié apre-

Escolma de 50 intres en
branca e preto e cor recollidas nos sete campionatos galegos que se Levaron a cabo
nas rias galegas en 2000. Na
Casa da Cultura até o 30 de
Novembro.

senta esta mostra que poderemos facer un percorrido a través dos moi variados obxectos e materiais
empregados como diñeiro
ao Longo da história. A expos ic ióu conta con máis
de 400 pezas. Até o 30 de
Decembro ..

• CONFERÉNCIAS

LUIS CARUNCHO

FOTO SUBMARIÑA

XOGOS DE MANS

Da suíza-arxentina Matilde Marín, que podemos
ollar na Fundación Luís Seoane (Durán Loriga 10)
durante Novembro. Traballa fundamentalmente
no volume sobre papel e,
duns anos para aqui, na fotografia, o vídeo e o gravado. Nesta colección fotográfica, resplandor dunha
imaxe, resoan os ecos do
pasado; a sua novidade, a
actividade, a imaxe poética ten uns ser próprio, un
dinamismo próprio.
LUGILDE

Este artista galega ten a sua
obra exposta na biblioteca

González Garcés.

MARIA J. Rurz TOVAR

A presidenta da Audien•MÚSICA

Até o 31 de Oecembro poderemos ollar esta mostra
fotográfica no Casa das
Ciéncias, froito do concurso máis prestixioso de fotografia de natureza que existe no mundo organizado
polo British Museum e a
BBC Wildlife.

Arquitectos de Galiza acolle
a sua mostra. de escultura e
pintura.

cia Provincial impartirá
unha charla no Círculo
Recreativo que concluirá
cunha cea no hotel
Mogay. Será o Venres 30
ás 20 h.

Ac.oruna.
•CINEMA
CGAI

Ciclo de Cine Fantástico e
de Terror Xaponés O Xoves 22 e Venres 23 ás 20: 15
proxectarase Godzilla contra os monstros (Inoshiro
Honda, 1964); o Sábado 24
continua o ciclo con Exército defensor da Terra
(Inoshiro Honda, 1957) ás
18:30 h . O Xoves 29 e o
Venres 30 oferecen-nos o
filme Majin o Grande (Kimiyoshi Yasuda, 1965) ás
20: 15 subtitulada ao galega.
E dentro do ciclo adicado
ao director Joseph L. Mankiewicz proxectaráse o
Martes 27 e Mércores 28 o
filme A condesa descalza
(1953) ás 20:15 h. subtitulada ao español.

Na galeria Atlántica podemos ver unha mostra das
suas esculruras.

}OSÉ RAMÓN

XILOGRAFIAS

•TEATRO

Até o 4 de Decembro poderemos visitar na galeria
Pardo Bazán esta mostra de
Luís Seoane.
As MULLERES
AFGANAS

Mostra poético-fotográfica
que até o 30 de Novembro
organiza a fundación Ale-

xandre Bóveda.

Mª DO CARMEN VIDAL
Na sala Winterhur poderemos
ver até o 5 de Decembro unha mostra da sua pintura. E
galeria Trebellar ternos até'
ese mesmo dia pinturas e esculturas de Camilo Otero.
MEMORIA DE CCOO

Co título de CC OO. Me-

mória democrática, proxecto
solidário. XXV aniversário da
Asemblea de Barcelona
1976-2001 poderemos visitala no F6rum Metropoliw.no
(Parque Europa)
PEDRO MORLÁN

Baixo o título De torres e
peóns a sede do Coléxio de

O Pazo Municipal acolle unha mostra do seu traballo.

MEIN

l<AMP

Tantarantana Teatre vai
pola en cena o Sábado 24
no teatro Rosalia de Castro.
DUERME MI OSO

O Sábado 24 na biblioteca M. González Garcés
Quint Bucholz representará esta obra.

I

UGUEMOS ... A LA
SLA DEL TESORO

O Sábado 24 no F6rum
Metropolitano da man dos
italianos La Baracca.

Fer.·r ol
• EXPOSICIÓNS
BERTA CACCAMO

Unha mostra da sua obra
pictórica vai estar no C. C.

Torrente Ballester.
MIRADAS VIRXES

No C.C. Torrente Ballester podemos coñecer as
pinturas de Belén de
Felipe.

•MÚSICA
ÜUTONO LIRICO

O Luns 26 no C.C. To,
rrente Ballester actuación
ás 20 h. do tenor Enrique
Viana acompañado ao
piano por Manuel Burgueras . E o Martes 27
concerto da man da soprano Mercedes Hernández
acompañada ao piano por
Burgueras ás 20:30.
•TEATRO
XoVES TEATRAIS

Até o 13 de Decembro todos os Xoves ás 20:30 no
C.C . Torrente Ballescer,
cunha entrada de 200 pts.
a Concelleria de cultura
oferece este ciclo, no que
se contará coa representación de obras como Sexis·
munda o Xoves 22, ou
Os Papalagüi, Cartas de
Amor, Coplas de Cego e
Alta Camédia.

• EXPOSICIÓNS
VICTOR

M. GUERRA

Xunto con Alejandro Cardoso ten unha mostra de
escultura na sala A. Do-

mínguez Bua.

cenifica a

sua obra
Policía, no
teatro
Rosalia de
Castro.

POLICIA

Fene
• EXPOSICIÓNS
DEBUXAME UN CONTO

Esta mostra vai estar até o 5 de
Decernbro na Casa da Cultura.
/

I

tipismo, xorden en.frentamen,

tos etl.tl'e os mozos, polo amor
da mulle-r. Comédía tráxica
con diálogos sen subtítulos.

Bu.eu

OIJomol
Tranvia

Ollomol Tranvia leva até
o teatro Rosalia de Castro
esta obra o Sábado 24 e
Domingo 25.

ALFREDO PIQUER

Mostra a sua obra gráfica na
Fundación CIEC (O Castro
2) até finais de Novembro.

Na CORUÑA

presenza dunhas pantasmas que
queren comunicarse e n eles.

~ N1NGUÉN É PER·

PECTO. Ex policia, $0·
cioloxicamence fascista, sofre
unha parálise da metade do
corpo. Unha dr4g queen, a
quen despre;ia., darálle clases
:para a sua reabilit:lción. Ca, média amarga.
1
.

Bur-ela
• EXPOSICIÓNS
TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS

Os gravados de Goya están
expostos na sala de arte do
Concello até o 2 de Decembro.

Cambados
• EXPOSICIÓNS
TAROT

Mostra colectiva que estará
aberta na galeria Borrón 4
até o 11 de Decembro.
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deseño gráfico no Estado español no periodo comprendido entre o 1870 e o 1960.
No Museu Provincial até o
Domingo 25.
MEMORIA ELÉCTRICA
Baixo este título Romay
Corredoira apresentanos
unha selección das suas
pinturas, que poderemos
coñecer na sala Bacabú.

A Fonsagrada.
• EXPOSICIÓN$
DIVINO~HUMANO

Esculturas modernas xunto
con outras tradicionais,
procedentes dos fundos do
Museu Comarcal, onde se
atopa a mostra .

Lalin
• EXPOSICIÓNS

ANTÓN IGLESIAS
O muse u Ramón M!! Aller
acolle unha mostra da sua
pintura.
•TEATRO

ÑLQUlÑAQUE

Ollomoltranvia leva a cena esta obra o Xoves 22 na
Casa da Cultura.

UÑA
omol
l1IVia
ica a
obra
ar, no
!Cifro

LuísA MONTENEGRO
O centro de gravado Augatinta acolle unha mostra
desta artista.

Os ex alunas de Gloria Gon~

MosTRA CONXUNTA

RONDA
Apresentación desta revista
organizada pala Asociación
de Amigos da Muralla o Xoves 29 ás 20 h. na Aula ~
cio-cultural de Orim Galicia.

• CONFERÉNCIAS

ELCuru

F T RAFIA
ARQUlVO L TY
~ nd
fot gráfico d
h rle López Al rti Je n rec, co titu n chamado
Arquivo Loty. Este fotógrafo
francé realizou fotografias
en placad cristal 10xl3 por
t do Estado, incluida
1055 placas r feridas a Galiza. A m tra d te mat rial
tá aberta na Sala de Exposicións do Arquivo Histórico Provincial (Rua Cámbria
s/n) até o 20 d Xaneiro.
CARTIUSMO CDMEROAL
Esta mostra pretende dar a
cofi.ecer as tendéncias do

•MÚSICA

A música de autor deste español habanero ou viceversa, vai chegar até o Clavicémbalo o Xoves 29. A Habana é o que inspira as suas
cancións que edita Nube
Negra. Máis información
en www.clavicembalo.es.
0UTONO LIRICO
O Venres 30 concerto da
man da soprano Mercedes
Hernaodez acompañada
ao piano por Burgueras ás
20:30 no Círculo das Artes.
ALBERTPLA
O cantant catalán estará en
concerto na sala Clavicémbalo
o Xoves 22 e Venres 23 ás 23
h. Venda de entradas adiancadas ( 1.600 pta) en discos
Skoita, Tipo e Clavicémbalo.
•TEATRO

0RFEO
A compafiia boloñesa La
Baracca cenificará esta
obra desde o Martes 20 até
o Venres 23 no Audit6rio

Municipal.

Exodas, de Sebas.tiio Salgado
Exposición que podemos ollar a
un tem_po en VIGO (CC Caixa,
nova); ~ANTIAGO (Coléxio Fon,
seca e lgrexa da Universidade);
ÜURENSE (Aula de Cultura
Caixanova); e PONTEVEDRA
(salas Caixanova Gagos de Mendo,
za e Pza. de S. Xosé), e até o 2 de
Decembro. O seu autor, o brasileiro Sebastiao Salgado, plantexa a
mostra como un intento por sensibilizar a quen se deteña a ollar as
suas fotografias da necesidade de
construir un futuro distinto. Retrata nesta magna exposición o
dramático éxodo de emigrantes e
refuxiados a través de 300 fotogra-

Ciéncias Naturais.

CARLOS SILVESTRE
As suas pinturas poden ser
aliadas nas Casitas.

OBSESIÓN E PODER
A aula s6ciocultural acolle
unha série temática de fitas. O Xoves 22 proxectarase Desaparecido e remata
o Venres 23 farase un pase
de Os gritos do siléncio.
Todas as sesións ás 20 h .

• EXPOSICIÓNS

DINOSÁURIOS
Desde o Martes 20 e até o
13 de Decembro poderemos coñecer no Auditório
Municipal esta mostra ideada polo Museu Español de

MARCOS LONGARELA
No café do Pousadoiro podernos ollar unha mostra
da fotografía deste artista.

• LEITURAS

critor Xosé Chao Rego e
o sociólogo Bernardo
Garcia Cendán falarán
obre a sua ituación actual
no local da Asociación
Cultural Alto Minho (Ramón Montenegro 12).

A MIRADA CRIATIVA
Jesus Rodriguez Montero
capta coa sua cámara obxectos cotiáns desde unha perspectiva abstracta que lles dá
unha aparéncia totalmente
distinta á que estamos acostumados. Na Casa da Cultura até o 30 de Novembro.

A FELICIDADE DA NADA
No Centro de Maiores de Cai~
xa Galicia teremos esta mostra até o 30 de Novembro.

•CINEMA

A IGREXA NA GALIZA

• EXPOSICIÓNS

PEPEÁLVEZ
Na sala Almirante está pend urada unha mostra das
suas fotografías.

Lug_o_ __

O Venres 23 ás 20:30 o es-

e

SIGNOS E PEDRAS
Mostra que oferece o Museu Provincial até o 30 de
Novembro.

MEMóRIA DE Luoo
161 Anos de fotografia e
grafitis é o subtítulo da
mostra que podemos coñecer na sala Uxio Novaneyra.

ia de

tstro.

Luz INTERIOR
Pablo Sánchez expón baixo este título a sua obra no
Mesón do Forno até o 30.

MonJorte

fias en branco e preto. Sebastiao,
considerado como o máis importante no fotoxomalismo de finais
do s. XX e prindpios do XXI, ten
rexistado coa sua cámara as condicións de vida da periféria parisina,
a integración dos imigrantes nas
sociedades europeas, a resisténcia
cultural dos índios de Latinoamérica e moitos rnáis proxectos, imaxes coas que tenta incitar á reflexión e o debate e, sen ser prioritárias, as suas cualidades estéticas
fan destacar a sua obra sobre outros traballos fotoxomalísticos; a
sua honestidade e beleza impáctannos e emociónannos. •

zález xuntan as suas obras na
Casa da Cultura até o 30.

Muros
•MÚSICA

CORAL CASABLANCA
O Sábado 24 dará un concerto na vila.

Narón
•MUSICA

MAGNIFICAT
Música relixiosa baixo a dirección artística de Antón
de Santiago na Igrexa de
Sta. Icia o Xoves 22 ás 20 h.

Noi.a
• EXPOSICIÓNS

CAPRICHOS DE ÜOYA
A série de grabados de F.
de Gaya pode ser oliada no
Coliseu Noela até o 2 de
Decembro.

Ordes
• EXPOSICIÓNS

Os SEGREDOS DAS

ARBORES
As fotografías de S. Do·
mínguez e E. Martínez
poden ser olladas na Casa
da Cultura.
F,ÉLIX BRAvo
ALVAREZ
A sua pintura está exposta
no Centro Comarcal até o
12 de Decembro.

Ourens.e
•CINEMA

Novos REALIZADORES
O auditório municipal
Gustavo Freire continua
con este ciclo de cinema
no que se proxectao Martes
26 o filme Pau 'Y su her•
mano; o Mércores 2 7 poderase ver El viaje de Arián;
o Xoves 28 vaise pasar o
filme Nosotras; e para rematar, o Venres 29 proxéctase La espalda del
mundo. Información en
www .caixanova.es.

sias na que podemos ollar a
grande variedade cromática
que ten o noso país ao longo do ano. No Museu Municipal até o 30 de Novembro.
FÉNIX
Mostra de Xúlio Gil na Casa da Xuventude até o 28 de
Novembro, que intentamostrar a través das suas fotografias o concepto de resurrección permanente, contrapoñéndoa a idea de resurrección determinista, da imortalidade presente en todas as
relixións e crenzas idealistas.
UNHA MIRADA A
MARRocos
O andaluz Francisco
Menjivar ten no ediffcio
politécnico do Campus unha mostra fotográfica na
que pretende ensinar imaxes da África que atopa
máis ao seu carón. Até o
30 de Novernbro.
BUSCANDO FOTOS
Mostra fotográfica de An·
tón Álvarez Fonnoso na
que realiza un estudo do
cotián, das ruas cheas de
aristas, curvas, animais, publicidade, persoas, estáticas
ou en movimento. No local da A.C. Auriense até o
30 de Novembro.
FASCINANTE
NATUREZA
Mostra fotográfica de J oa•
quin Goru::ález Gómez
que amasa os aspectos máis
relevantes da natureza: paisaxe, fauna, flores en distintos espazos naturais da
península Ibérica. No Studio 34 até o 30 deste mes.
STRóMHOLM
Até o 30 de Novembro, no
Museu Municipal podemos
ollar esta moscra de fotografia do autor sueco que realizou a maior parte das obras
no Estado español nas suas
múltiples viaxes a finais dos·
50 e princípios dos 60.
MEMóRIA DE GALES
Raquel Domínguez Ca·
rrete pretende captar a
eséncia do Paí:s de Gales
nas suas fotografias. Na
Casa da Xuventude até o 16
de Novembro.

25 A.Nos DESPOIS
Memória gráfica dunha
transición; esta mostra pode ser ollada no Edifício Simeón desde o Venres 30 e
até o 23 de Decembro.
PELICULA DE PEL
Por sétimo ano consecutivo a
galería Marisa Marim6n ocupa o seu espazo coa colectiva,
este ano adicada a dous artistas novos: Manuel Vázquez e
Joana Pi.mente!, licenciados
ambos no 96, ainda que en
distintas faculdades: Pontevedra e Porto. Os dous coinciden en desenvolver proxectos no contorno da arte dixital, apresentando fotografias
de espazos interiores onde a
nasa realidade máis cotiá se
encara con conflitos que xorden do enfrontamento entre
realidade e ficción. Até o 5
de Decembro.
MARIAGOMEZ
A galeria Visol acolle até o
30 de Novembro unha
mostra da sua obra. Información en www.hispanart.com/galerias/visol.

Ponteareas

• EXPOSICIÓN$

• EXPOSICIÓN$

ÜALIZA, CATRO
ESTACIÓNS, MIL CORES
Mostra fotográfica da autoria de X.L. V azquez lgle-

SóIMAXES
A busca constante de J.L.
Pantoja coa que trata de
conseguir, sen manipula,

cións, imaxes que transmitan plasticidade e na que
utiliza a cor para descubrir
a sensibilidade do visitante. No Museu Municipal até
o 25 de Novembro.

LEMBRANDO COS
AVOS
Promovida polo Arquivo
Municipal, esta mostrfl podemos ollala até o 5 dé Decembro, de 19 h. a 21 h. no
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Pont.e deu.m e
•CINEMA

CINENSINO
Ciclo que vai ter lugar na
Aula socio - cultural de
Caixa Galicia, e no que se
proxectarán o Mércores 28
The Kid, para abordar o
tema da baixa autoestima,
e o Xoves 29 Dragóns e
Mazmorras , coa que se tratará o tema da liberdade e
igualdade das persoas.

Pon t.e:vedra
•CINEMA

NEN UN MENOS

Yi ge dou bu neng shao é
o título do filme chinés-

EDUARDO BAAMONDE
A sua pintura pode ser
ollada na galeria Sargadel.os,
onde ten unha mostra que
permanecerá até o 28 de
Novembro.
FINLANDIA.
VANGARDA EN VIDRO
Esta mostra está aberta no
edifício Sarmiento do Museu de Pontet1edra até o 9 de·
Decembro.
ACISCLO MANZANO .
O centro de arte Xaime
Trigo acolle unha mostra
da sua escultura.
Dos ESCULTORES, o
DEBUXO
Mostra que até o 14 de
·Decembro teremos a oporí
tunidade de visitar no es-

Rede de Tea.tro
Dtfitro da programación da rede
g~ega de teatros e auditórios poderemos ver esta semana o Venres 23 en Burela a Sarabela tea,
tro cenificando Sexismunda na
Casa da Cultura; ese mesmo dia
Ancora produccións representa
Sucesos no auditório de Arteixo.
En Vilagarcia de Arousa a compañía Al Suroeste vai cenificar
tamén o Venres 23, na Casa da
Cultura, a obra El caballero de
Olmedo; ao dia seguinte, Sábado
24 fara-no no auditório de
Narón. Teatro do Morcego vai
viaxar até Vilalba o Venres 23 e
até Culleredo o Venres 30 para
cenificar A branca rosa. Os piratas. Tamén viaxan-até As to~
rres de Santa Cruz en Oleiros
estadounidense de Zhang
Yimou (1999) que o Mércores 28 ás 20:15 e ás
22:15 h. se vai proxectar
no espazo para a cultura de
Caixa Galicia da man do
cine-club. Traballo naturalista enmarcado no hábital rural cuxos actores non
son profisionais e que
aportan o rol que desempeñan na realidade. A rodaxe realizou-se con cámaras ocultas para lograr un
relato de cimentación neorrealista.
• EXPOSICIÓNS

EDUARDO BAAMONDE
A sua pintura pode ser
ollada na galeria Sargadelos,
onde ten unha mostra que
permanecerá até o 28 de
Novembro.
CONTRA A
IDENTIDADE
Colectiva de fotografia que
podemos ollar na galería

Anexo.
Os CAMIÑOS DE
SANTIAGO
Este é o título da mostra
que José Luís Nogueira
ten no Casino.
COLECTIVA
A sala Teucro da Conselleria de Cultura acolle esta
mostra dos autores Anto•
nio Castro, Pedro Cebreiro, Manolo López e Víctor
Rey. Até o Venres 30.
ADRIANA MARTIN·
A pintora ten no centro de
arte El Masón unha mostra
coas suas últimas obras baixo o título Espazo e liña,
que se clausurará o 1 de
Decembro.

(Sábado 24) e até o cinema Al.ovi
das Pontes (Venres 30) para cenificar desta volta a obra Os vellos non deben de namorarse .
Máis teatro o Venres 24 en Gon, ·
domar da man do grupo Adro
que no auditório municipal representarán O Bululú do linier.
Os papalagui será a obra que Te,
atro do Aquí cenifique na Casa
da Cultura en Cambados (Do mingo 25) e máis no Barco
(Venres 30). Librescena produc~
cións levará até o auditório de
Ribadeo a obra A morte e a
doncela o Domingo 25 . A adaptación teatral de O lapis do car·
pinteiro chegará até Arteixo da
man de Sarabela Teatro o Venres 30 no auditório municipal.•

pazo para a arte de Caixa
Madrid, e que conta con
debuxos de autores como
Pablo Picasso ou Eduardo
Chillida.
• CONFERÉNCIAS

VISUAL CHART
Curso organizado por AJE
o Xoves 29 e Venres 30 ás
17 h . no seminário 4 do

Pazo da Cultura.
PONTEVEDRA E O MAR
Congreso de história mari,
ña no que se analisarán
desde o século XII até o
XVI, entre o Xoves 29 e o
1 de Decembro, no Pazo da
Cultura.
•MÚSICA

0RQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Dentro dun ciclo de grandes orquestras, poderemola
escoitar o Xoves 22 ás 21
h. no Pazo da Cultura con
repertório de Mozart e
Rachmaninov.
ÜALEUZCA
Os vindeiros Sábado 24 e
Domingo 25 chegará á cidade a. música máis representa ti va de Galiza, Euskadi e Catalunya no festival baixo este nome, que
promovido polo Concello
pretende ser unha aposta
pola transmisión cultur.al
e defensa da diversidade.
No Principal o Sábado 24
contará coa presenza de
destacados grupos de música cataláns; e o Domin;
go 25 no Pazo da Cultura
contaremos coas actuacións do grupo de folk galego Liorna, e co grupo
vasco Oskorri.

,.
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BoLERO
Concerfo da man de Rafael Basurto de Los Panchos
o Luns 26 ás 21 h. no Pazo

da Cultura.

·

ÜRQUESTRA DE SAXOS
Concerto a cargo da orquestra do Conservatório
de Redondela, o Xoves 29
ás 20:30 no Pazo da

Cultura.

. ._
Op:. orrtn.o
• EXPOSICIÓN$

JUAN SOUTULLO
No Centro Cultural Municipal estar_á unha mostra deste pintor até o
Venres 30.

A Póvoa do
. .. . l
e aram1na1
• EXPOSICIÓN$

X. CONDE CORBAL
Ten unha mostra dos seus
gravados no Museu Valle-

Convoc:a.t órias
publicados por vez primeira entre o 2 de
l CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Febreiro e o 15 de Decembro de 2001,
O Concello de Vilaboa organiza este
en meios de comunicación escritos de
prémio que xirará en tomo á natureza
calquera periodicidade, tanto españois
e etnografia do município. Poderá parcoma estranxeiros. O tema do artigo é
ticipar quen o desexe, sen límite de
libre, máis terase unha especial consideidade e cun máximo pe duas fotograración por aqueles relacionados coa sofias. A data tope de entrega dos trabalidariedade, a comprensión entre as
llos será o 30 de Novernbro na OMIX
persoas e a defensa dos valores demoda casa do concello ou na casa da culcráticos. Haberá que remitir ao xornal
tura Riomaior e haberá que levar os
El Progreso (r/ Progreso, 12, 27001-Lunegativos e fotografias. No reverso de
go) catro exemplares da publicación
cada unha haberá que indicar os dados
do participante. Os galardóns que se · onde aparece o traballo xunto cun sobre onde consten os dados persoais do
estabelecen en colaboración con Fototiendas son catro e están dotados con participante. O prazo de admisión remata o 30 de Decembro de 2001. Estapremios que van desde unha cámara
belécese un prémio único de 1.500.000
compacta, ralos foto~áficos, vales papts. e o fallo do xuri farase público o 2
ra vários revelados, etc. Tamén habede Febreiro de 2002.
rá 6 accésits composfos por 2 ralos de
cor e 1 vale para revdlado e cópias. As
III CERTAME ÁGORA
fotografias apresenta8as quedarán en
Son tres as modalidades que se nos
posesión do Concelld. para uhha posoferecen para poderrnos concursar:
terior exposición. Máis información
conto, cómic e fotografía. No tocante
en Omixvilaboa@hotmail.com ou no
aos contos hai dous grupos: no A esta986708215.
rán os menores de 17 e no B os maioPREMIO XORNALISTICO PuR.o
~es dsa idade; o tema será libre e podeCoRA
rá participar calquera aficcionado cun
IX edición deste certame ao que se pomáximo de 2 traballos en galego, inéderán apresentar artigas xomalísticos
ditos, que non superen os 6 fólios me-

canografados a dobre espazo; haberá
que apresentar 7 cópias sen indicativo
nengun, adxuntando nun sobre fechado os dados do autor. Para o apartado
de cómic tamén se estabelecen grupos
A e B e o tema será libre; cada participante poderá enviar un máximo de
dúas series de viñetas cun máximo de
6 páxinas en calquera técnica pictórica; haberá que entregar os traballos en
soporte ríxido, sen marco nin cristal e
tampouco poderán levar identificativo
nengun do autor mais deberá figurar
detrás do soporte ríxido o grupo A ou
B, o lema do cómic, o título, a técnica
usada e a data de realización; en sobre
aparte entregatanse os dados do autor.
Para a modalidade de fotografia non
haberá distinción por "idades e poderanse enviar un mínimo de 3 e máximo de 6 traballos que non teñen por
que ter unidade temática mais deben
ser inéditas e non ter gañado prémio
nengun; calquera técnica fotográfica
está permitida e poderán ser en cor ou
en branco e negro; haberá que apresentar as fotografías en soporte ríxido
cun tamaño de 40x50 e indicar na
parte posterior o lema da série fotográfica, o título de cada foto, o formato, a

técnica a data de realización e identificación da imaxe se procede; neste
caso tamén se enviarán os dados do
autor en sobre fechado adxunto. Nas
tres modalidades o prazo de apresentación remata o 31 de Xaneiro de 2002
e os traballos deberán ser enviados ao
centro sociocultural Uxio Novoneyra
(r/Quiroga Ballesteros, 1-A, 211 , Lugo)
ou a Ágora Cultural (apdo . 227,
27080-Lugo). Os prémios que se estabelecen son diversos mais o primeiro
para cada unha das categorias acáda os
300 euros. Tamén se farán exposicións
coas fotografías e os cómics participantes. Para máis información dirixirse ao 666916020 ou ao 982284726.
CURSO DE ORAVURA EN ARTES
GRÁFICAS
O Centro de artesanato e deseño de
Galiza organiza este curso, do 12 até o
30 de Novembro, na sede do cenero
na travesa da rua de Chantada s/n de
Lugo. Estará impartido por Isabel Somoza e terá unha duración total de 58
h. O horário dserá de 16 a 20 h. Para
inscribirse ou receber información
contactar co cadg@cadg.org ou telefonar ao 982 210 066. •

Inclán.

R.iba.dá.via
• EXPOSICIÓN$

TRIPEIROS
Fotografias de Ricardo
Martínez coas que non
pretendia facer retratos
convencionais, nen mostrar arquetipos humanos,
senón mostrar simplesmente intres cotiáns. No Museu Etnolóxico até o 30 de
Novembro.

E-n Rota
SAFARI FOTOGRÁFICO A CEDEIRA
Organizado por Olio de vidro, o 28 de
Novembro, cunha rota guiada pola zona,
visitando lugares de interese, acompañados de guia e monitor de fotografia, que
resolverán as dúvidas que· xurdan. Máis
información e inscripción na Asociaci6n
Alexandre Bóveda da Coruña, telf. 981
244355.+

O Rosal
•MÚSICA

XOSÉ MAQUIEIRA
Levará o son da sua arpa
celta á lgrexa Parroquial o
Sábado 24.

Sada !
• .EXPOSICIÓN$

FORMAS
Mostra escultórica de Joaquín Moreno que estará
na Casa da Cultura até o
Venres30.

Sa.ntia.go
•CINEMA

ROSETTA
No marco dun programa
municipal de ca-educación
na prevención da violéncia de xénero, vaise proxectar na aula sócio-cultural
esta fita do Luns 19 até o
Xoves 22.
• EXPOSICIÓNS

CONDE CORBAL
Exposición na Fundación
Granell da Serie-6 de gra~
vados de Conde Corbal. A
presentación o sábado 24,
ás 19,30, faraa Xosé L.
Méndez F~rrín.

ÜOYA
Dos fundos da Academia de

Belas Artes-Calcografía Nacional saen as pezas que podemos ollar nesta mostra,
que estará no Auditorio de
Galiza até o 13 de Xaneiro
de 2002.
SANTIAGO MAYER
Os seus óleos poden ser
ollados na galeria Citánia
(Agália de Abaixo, 39) até
o 11 de Decembro. A repetición dos motivos plásticos apreséntase como o argumento compositivo.
SALVADOR CIDRAS
O CGAC acolle unha mostra deste artista vigués até
Xaneiro. Desde que se deu a
coñecer aló polos anos 90
cunha série de esculturas e
debuxos nos que se rexistaba a epiderme da natureza a
sua obra ten evolucionado
cara a comportarnentos
máis distanciados coa utilización de médios e recursos
coma a fotografia, vídeo, ordenador, asi coma o crecente interese pola arquitectura
e o deseño dos anos 50 e
polo mundo publicitário. O
constante proceso de experimentación caracteriza a
sua obra.
CR.UCEIRO SEIXAS

Outras formas de bailar,
voar, soñar e deambular é
o nome da mostra que podemos ver no Pazo de Bendañd oferecida pola fundación Granel!, até o 3 de
Decembro.

corpo e o carpo da paisa·
gem, con catro novas instalacións específicas que
amosan a sua última exploración escultórica. Seguindo algunhas propostas
do neoconcentrismo brasileiro, incide no potencial
participativo e interactivo
da arte e convida a penetrar nas suas obras, incita a
participación do público
através da estimulación
sensorial. Utilizando materiais modestos e pouco
usuais confite ás suas pezas
un carácter case orgánico
e moi sensual. Até XaneironoCGAC.
RUBÉN CARPETA
O coro da lgrexa da Universidnáe serve de marco para
Apunten, unha vídeo-instalación deste autor, pero tamén para outra de Isaac
Corral. Dentro de Procesa~
lia 01 de arte contemporánea, até o 2 de Decernbro
deste ano.
NowSuÁREz
Entre Augas é como titula a
mostra de pinturas que sobre este elemento, de clara
pegada na nosa cultura, poderemos ollar na galeria
Espacio 48 até o 7 de Decembro. Unha reflexión
sobre a auga ao tempo que
mostra unha preocupación
polo estilo e por facer uso
dunha linguaxe actual.
ANTÓNIO PESSOA
O pintor portugués mostra
a sua obra no restaurante

República
SusoNoYA ·
A galeria José Lorenzo acolle unha mostra do seu trabalto até o 16 de Decembro.
ENTRE AGUAS
Mostra de Nolo Suárez na
galeria Espacio 48 até .o 7
de Decembro.
AURORA
POSTIGUILLO
Esmaltes, óleos e acuarelas
desta artista no Aereoclub
até o 27 deste mes.
COLECTIVA
Ana Díaz, Itziar Ezquieta
e Chus Garcia-Fraile expoñen na galeria Paloma
Pintos até o 26.
ERNESTO NETO
Artista brasileiro con forte
presenza internacional que
concibiu para o CGAC un
proxecto, A paisagem do

inventado polo pedagogo,
compositor e director norteamericano W. Thomson
(www.wtosp.org). Estarán
acompañados pola formación galega Curitiba que
practica a fusión de instrurnentos, sonoridades e estilos. Na sala Nasa o Venres
23 ás 22. Información en
www .salanasa.com.
CORNUCOPIA +SINSAL
Jorge Castro criaba Cor·
nucopia no ano 96 en
Puerto Rico e en pouco
tempo pasou a ser un referente na escena mundial
da arte sonora. No ano 97
uniuse-lles o artista multimedia Claudia Chea que
contribue ao refinamento
técnico é á composición
multimédia da posta en escena. Forman xa parte do
arquivo de música experimental do Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona e teñen discográfica própria. Estarán na
Nasa o Sábado 24 ás 22
h.xunto con Sinsal, taller
de criación de áudio de
Vigo que fan concertos,
instalacións e accións.
SACRED SIN
Banda metal máis importante .de Portugal que trae
até a Nasa o Xoves 29 ás 22
h.a sua última aposta discográfica: Translucid dream

~a

mimw,
que
ar=·
tar en d~rect
nunha
xira
europea. Dua bandas de
metal da ciclad compostelá
acompañarán 1 s portugueses: Embraée
Ocean e

COmwrant.
•MÚSICA

SOBER
Rock alternativo .en directo desta banda madrileña o
Xoves 22 ás 22 h. na Nasa.
Sober significa sóbrio e sen
dúbida esta é unha das características máis salientábeis desta banda, convinada coa potencia musical e a
melodia local.

WALTER THOMSON
ÜRQUESIRA+CURITIBA
Criada no ano 85 en Nova
York explora o potencial
interdisciplinar da composición a través de obras improvisadas. Está integrada
por músicos, actores, bailaríns, artistas plásticos que
improvisan na criación de
material artístico con todos os meios ao seu alean·
ce aplicando un sistema de
composición e dirección

AUDITORIO DE
ÜALIZA
Xa está en marcha a T empada de abono no auditório
que nos trae o Xoves 22 á
Real Filharmonia de Galiza, baixo a dirección de
Antoni Ros Marbá. E dentro do programa Concertos
didácticos o Xoves 15 e ·o
Venres 16, ás 10 h. e ás 12
h. a Real Filharmonia de
Galiza baixo a dirección de
M. Zumalave interpretarán
Toca o rwso conto.
Rna LoPEZ
Espectáculo definido como
de canta-humor, o Xoves
22 ás 22:30 no Dado-Dadá.
ÜALIZA CINCO
ESTREJAZZ
Ciclo de jazz que se vai desenvolver no Dado - Dadá e
que ten corno obxectivo dar

a coñecer os mellares músicose grupos de jazz de Galiza, e constará de roáis de 50
concertos e Jam Sessions.
Os dias son, en Novernbro:
27 e 29, e en Decembro: 4,
5, 11, 12, 18 e 19.
SOBER
Rock alternativo en directo desta banda madrileña o
Xoves 22 ás 22 h. na Nasa.
AUDITÓRIO DE
ÜALIZA
Xa está en marcha a Tempada de abono no auditório que
nos trae o Xoves 22 á Real
Filharmonia de Galli:a,
baixo a dirección de Antoni Ros Marbá. E dentro do
programa Concertos d:idácticos o Xoves 15 e o Venres
16, ás 10 h. e ás 12 h. a Real Filharmonia de Gafua
baixo a dirección de M. Zumalave interpretarán Toca
o noso canto.
CAROLIN BREUER
QUARTET
Noite de jazz: no clube Dado-Dadá o Martes 20.
•TEATRO

EsPERANOO A Gorxrr
Ultramarinos de Lucas
apresenta esta traxicomédia
en dous actos que é unha
metáfora da vida como
eterna espera sen esperanza. O Venres 23 e Sábado
24 no Teatro Galán ás 22 h.
ISMAEL & CAMION
Quico Cadaval interpreta e
dirixe este espectáculo de
narración de contos, desta
volta cun repertório fechado e fixo. Nesta ocasión os
únicos relatos serán Ismael,
que xira en tomo ás mino-

rias étnicas absolutas e Camión, unha história de enxeño e supervivéncia. É un
trahallo concibido para
adultos e contén escenas
minuciosamente descritas
de sexo e violéncia física e
psicolóxia. No teatro Galán
o Xoves 29 e Sábado 30 e o
Domingo 1 de Decembro ás
22 h. Información en t-galan@teleline.es.
NovoORco
Unha renovación estética
desvincula este novo circo
do vello e poucas veces ternos a oportunidade de o
comprobar en Galrza. Procurando a beleza estética e
o contacto máis próximo e
íntimo co público tamén se
integran elementos básicos
do circo tradicional, máis
tamén outros que o aproximan ao teatro. Clown ,
acrobacias, malabares, etc.
van encher a Nasa o Venres 30 ás 22 h. e o Sábado
1 ás 23 h. lnfonnación en
www.salanasa.com.

Soutomaior
• EXPOSICIÓNS

MARIA L. SANCHEZ
SIEIRO
As suas pinturas poden ser
olladas no Castelo até o
Luns 26.

Tui
• EXPOSICIÓN$

}OSÉ CARLOS GUERRA
Até o 7 de Decembro poderemos contemplar as
suas pinturas na galeria
Trisque! e Medúlio. En

Os gravados
de Conde
Corbal után
pendurados
na
Fundación
Granell de
SANTIAGO

...
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verbas de M. Viribay "a
obra de Guerra está marcada por unha estética de liñas diagonais efonnas cuidadas que producen un
inevitábel sentimento de
melancolia. Definese por
manchas de factrura rápida, cor suave, que sempre
lembra a realidade ainda
que sexa remotamente. Figuras que se descompoñen,
que parecen caer do Lenzo
que se imbrican unhas nas
outras coma unha necesidade de apoiatura, ainda
con escintileos dun realismo case esxerado..."
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CARMEN GANDARA
Ten unha mostra de pintura na Área Panorámica até
o Venres30.

:icixir'26.

té o

NIEBLAS DE
CANTABRIA
Acuarelas de Carmen Peláez até o Luns 26 na galeria Androx.
loLAÜVIEDO
Os seus tapices estarán expostos na sala Bobob até o
Venres30.
SANTORO
O Rincon dos Artistas acolle a sua mostra de pintura
até o Venres 30.

Ü ANXO NECESARIO
Obras de Manuel Vilariño
até o 12 de Decembro na
galería Bacelos.

A Rede

1 de

PVARIAClONS
Obras de Jorge Llorca na
galería Alameda até o 9 de
Decembro.

V-2040

ltrO

Mostra de Tono Carbajo
que podemos coñecer no
Edificio da Xunta até o 23 de
Decembro. A mostra é un
xogo urbanístico no que se
imaxina a cidade nesa data.
C.onsiste nunha série de cha-

1 de

So; 58
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CWBE F1NANCE1Ro DE Vroo

mativas fotografias dixitais e
un vídeo no que se sobrevoa
a cidade, achegándonoo a algunhas ruas e edUícios.

www.dubfinvigo.com

OJRR.o ÜONZALEZ
Información sobre as actividades e serviros que oferece o Clube Financeiro de

Vigo. Con dados internos. do Clube,
servizo • accionistas, xunta directiva,
información externa, enlaces, boletín,
última hora e contactos.•

RICAROO NUÑEZ

SoBRINO

O Parador San T elmo acolle a sua most:ra de pintura
até o vindeiro Venres 30.

Vigo

OWidando el Edén é o título da mostra que podemos ollar na galeria Ad
Hoc e que reune unha série
de debuxos de 153 x 85
cm. titulada La canción del
rio que se inspira mm libro
de poemas chinase un grupo de 6 obras realizadas
con técnica mixta sobre
tea de medidas diversas.
Até o 15 de Decembro.
MARIO IGLESIAS
Mostra pictórica do pontevedrés na galería de arte Visual 1.LJbora até o Xoves 29.

CINEMA SUBMARIÑO
A sua XI Semana lntem acional vai ter lugar entre o
Luns 26 e o Mé rcores 28
n o C.C. Caixanova ás
19:30.

MF.STRE.5
Fir.a do direccor Ó car del
Caz, que é unha comédia na
qu se fu1a de cinco xubila-

-ladróo.s d bancos. O
Xov

29 na Aula sócio-cul-

tural d Caixa alicia.

L UIS GORDILLO
As suas pinturas es tarán
colgadas na galería VGO
até o Venres 23.
Ü QUE V lGO LLE DEBE
AOMAR
Esta rnostra fotográfica da
a utori a de Ángel Llanos
pode ser visitada n a Casa

das Artes.

ALECRIN

WHios
:onde

están
raclo•
na

ladón
iellde
1AGO

Organiza o Mércores 28 un
ciclo d e vid eo-fó rum no
Caixmuwa ás 20 h.

e.e.

PORTADAS DE DlSCOS
GALEGOS
Grupos como Milladoiro ,

•

solistas como Bibiano, LE.

CONFERÉNCIAS

TRANSTORNOS
ALIMENTARES NA
FAMÍUA
O Venres 23 e Sábado 24 ás
18:30 h. a aula s6do-cultural
vai acoller o I Seminário
Luso-Galaico de T ranstornos Alimentares que vai
aprofundizar neste tema.

EMPRESA FAMILIAR
A primeira edición deste
congreso analisa este tipo
de economía na eurorrexión Galiza-Norte de Portugal e vaise celebrar o Xoves 22 e Vences 23 no
C .C. Caixanooa.

Fu:xan os Ventos , Na Lua ...
Batallán , E . Cao , A. Prada .. . ou Os Resentidos, Limones, etc forman parte
desta colección de portadas
de discos galegas do xornalista Roque Soto que poderemos ollar na Libraría Andel (Pintor Lugris 10) até
nais de Decembro.

n-

SABELA CANITROT &
ANróNIO CALLEJA
Teñen unha mostra conxunta de pintura na Casa
das Artes.
M.X. VEIGA
A sua pintura pode ser
ollada na sala de arte de
Renfe.

• EXPOSICIÓNS
ARQUITECTURA
RAClONALISTA
O COAG e a Asociación
de Amigos dos Pazos, xunto á Fundación Caixa Galicia e o Concello organiza
esta mostra que se abriu o
21 de N ovembro na sede
da Fundación {Policarpo

Sanz,21). -

GONZALO QUICLER
A galeria Alameda oferece
unha mostra da sua pintura.
BoNELLEGIL
O Coléxio de Arquitectos
oferécenos unha mostra da
obra destes criadores arquitectónicos na sala de exposicións do Edifício da Xunta
dá Praza da Estrela.

O!
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Anúncios de balde
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• Tes algo que dicer da situación xerada no BNG após as pasadas eleicións? Tanto se es militante como se
ainda non o es, talan se ncensura do
presente e do que hai que facer. Envia
un e-mail a atendedor@guay.com

• Alúgase casa con finca en Aguete (Marln), en temporada escolar.
Telf. 986 703 146.

•Véndese piso na rua Llorente de
Vigo. Tres cuartos, garaxe e trasteiro. 18 millóns. Telf. 649 731 444.

• Véndese Ford Orion 1,6 inxección-guia. 90.000 Km. rodados. En
bon estado e prezo. Telf. 986 703146.

• Xa funciona en Internet o portal
gallegos: dados e fotografias de persoeiros da actualidade ou da história
do país (galego, castelán, inglés). Pódese acceder a el a través de
www.Galiciadixital.com ou www.Galiciadigital.com. Participa da iniciativa
enviándonos os dados e fotos que estimes oportunos ou con algun artigo
breve na sección de Opinión ou de Tribuna Ubre (arte, comunicación, educación ... ) polos seguintes meios: correo a
Galiciadixital, Nória 30, 27001, Lugo;
fax 982 221 456; correo electrónico, interdix@galicia.com.

• Depols do 21-0 ainda segue á
venda Galiza CIB (Herriak Sense
Fronteiras), o primeiro livro livre até
dous números. Distribue Baía Edícíóns telf. 981174 296.

ruña); http://xaveras.tripod.com/aip.html
ou nova.salfi@yahoo.es

w

18.000 pta. por persoa, moi bon estado. Perguntade por lago no telf.

o
N
N

606 018 441.
• Precfsanse mariftelros para
pesca de balxura en Mallorca. Aloxamento facilitado pola empresa,
200.000 pta. de salário ao mes máis
porcentaxe sobre a pesca. Máis información nos telf. 986 866 421 I

636 333187.

• A peña deportivista Pardo de Cela

• Os Bono-árbore 2001 para a repovoación forestal da Ribeira Sacra, de Xevale Ecoloxia, xa están á
venda. Envia 500 pta. ao Apdo. 35 de
Chantada e plantaremos tres árbores
autóctonas no teu nome.
• Véndese domitório de duas camas xemelgas e máis tres mantas.
Telf. 630 400 925.

•O Ateneu Libertário Francisco /turra/de

organiza safdas en auto-carro a Riazor -prezos especiais para sócios/as- e
xestiona a)Tlerca de entradas. Tamén
distribuimos material coa simboloxia da
equipa. lnfonnate no bar San Pedro, Correlos 19, Mor (AHoz). Tlf. 982 558 411.
• O Centro Galega de Madrid vai dar
comezo aos cursos de iniciación á língua galega, no centro dous dias por semana e pala tarde. As instáncias xa están á disposición dos interesados. Asimesmo xa comezaron as clases de gaita (Venres de 19 a 20:30 h. e Sábados
de 11 a 12:30 h.); as clases de baile para adultos, os Venres de 19 a 20 h. e os
Sábados o nível infantil ás 10:30 h. Tamén está aberto o prazo para asistir a
bailes de salón por unha cuota de 3.000
ptaJmes para sócios e 4.500 para quen
non o sexa Telf. 915 318 748.

de Ferrol promove a edición dun periód ico libertário galego, de carácter
aberto e indepet ldenle. Cultura, actualidade, entrevistas, opinión, cun enfoque
crítico ... Necesitamos persoas para o
grupo eártor, colaboradores/as, distribuidores/as e suscriptores/as. Máis informa-

ción en apdo. 109, 15407 Narón (A Co-

CoLECTIVA DE
ACUARELAS
Na Sala de Exposición do
Club Náutico até o 30 de
Novembro. Obras de Luis
Fdez. Palomares Lufer, Carmen Náñez, José Luis Jato
e Rosa Cerdeira.
•ACTOS

DIBGO DEÜYA
Até o 1 de Decembro poderemos coñecer a sua pintura na sala Euro Arte.

o

o- co

CERTAME DO HUMOR
A asociación veciñal Valladares organiza este evento no seu auditório o Domingo 25 ás 18:30 h. Serán
5 os humoristas que poderán participar nesta tarde
de risas.
• LER'URAS

ANTONIO F DEZ.
LO PEZ
O Xoves 22 ás 20 h . terá
lugar n a Casa do Libro a
apresentación da biografía
deste home escrita por Valentin Árias e Avelino
Pousa, n a que intervirán
Pedro Fdez. , o fillo do biografado, o director da colección Galegos na hist6ria,
X. Glez. Martinez, o editor de Ir Indo, Bieito Ledo
e os próprios autores.
REPICHOKA POÉTICA
Espazo aberto para recitar
ou ler textos proprios ás 22
h. do Venres 30 na Cova
dos Rato
•MÚSICA

POLE
Dub e música electrónica en
directo desde Berlin o Xoves 22 no clube V ademecum.
SOCIEDADE
FILHARMONICA DE
VIGO
A sala de concertos do C .
c . Caixanova acolle o
Venres 23 un concerto de
Tartini String Quarter.
HOMENAXEAO
GAITEIRO
O Sábado 24 ás 19:30 no
C.C. Caixanova organizado
polo Cent.To recreativo, cul-

tural e artístico de Coruxo.

• A AC Ánxel Casal de Arzua precipara a sua Aula de Teatro Infantil,
monitor de teatro. Para máis información chamada ao telf. 981 501 199.

sa,

•Véndese casa con muffto e fincas
. en Mundin-Chantada (Lugo). Ideal
para restaurar e adicar a turismo rural. Informes no tlf. 982 441 589.
• A asociación cultural Fa/a Ceibe do
Bierzo anuncia a cñación da páxina
web en www.bierzoportal.com. Trátase de facilitar o exercício da liberdade
de expresión en galego perseguida na
comunidade galego-falante da bisbarra
e de informar axeitadamente dos nosos
problemas lingüísticos. Visitádenos.
• Alúgase cuarto por noites ou mes
completo na zona da Praza Roxa de
Compostela. Telf. 617 065 527.
• Música clásica para voctas. Diferentes grupos de cámara e voz. Telf.

981 507 925 / 636 270 817.

• Véndese finca de 1.031 m• en
Marin, situada en zona de praias. Boas vistas ao mar. Telf. 986 703 146.

• Vendo dúplex en Foz totalmente
amoblado, 116 m', moi céntrico. Perguntar por Licínio, ás meiodias, no
telf. 982 200 912.

• Búscase mozo ou moza para
compartir piso na Coruña, zona do
Peruleiro (a carón de Riazor).

•Vendo piso en Cangas de 4 dormitórios, de 144 m2 , por 17.000.000
pta. Telf. 986 328 557.+

BoLERO
Espectáculo a cargo do
compoñente de Los Pan~
chos Rafael Basurto, o Xoves 29 ás 20:30, no e.e.

Caixaruwa.
BATUKO T ABAN CA
Unha dúcia de mulleres cabo-verdianas residentes no
concello de Burela van traer
até o C. C. Valladares o foldore do seu país o Sábado
24 ás 19:30 h. Despois delas
actuará o contacontos arxentirlo José Cam.panari, na
que será a sua primeira actuación en Galiza. Todo englobado dentro das actividades de conmemoración do
30 aniversário da asociación.
•TEATRO
ÜS DOUS XEMELGOS,
O DRAGON E O PAZO
ENCANTADO
Sesión de conta-contos para crianzas o Sábado 24 na
Libraría Cervantes ás 12 da
mañá.
LA RAMITA DE
HIERBABUENA
Teloncillo Teatro vai cenifica-la do Luns 26 ao 30
no C. C . Caixanooa .

Vilagarcia
•CINEMA

SUNSHINE
O Xoves 22 nos Minicines
V o cineclube Ádega proxectará esta fita ás 22:30.

•

• EXPOSICIÓNS

ARTE NATURA IIl
Até o Domingo 25 na sala
exposicións do Concello teremos esta mostra colectiva.
MILA BARCALA
Xunto con Concha Barrei~
ro ten unha mostra de pintura na Casa da Cultura
até o Domingo 25.

Vi.laJ.ba.
• EXPOSICIÓNS

As IMAXES DE
CASTELAO
Na sala de exposicións do
Auditório poderemos ver
esta mostra na que atopamos a maior recopilación
fotográfica sobre o escritor, artista e Líder nacionalista Alfonso Daniel Rodriguez Castelao, até o 9
de Decembro.

Viveiro
• EXPOSICIÓNS

CERTAMEDE
FOTOGRAFIA
As obras da IV edición
deste certame organizado
polo Concello están colgadas na sala San Francisco .

Xinzo da Límia
• EXPOSICIÓNS

ÜUTROS CAMIÑOS
Mostra de X.M. Castro
que nos achega a mundos
oníricos de sensacións, e
que podemos atopar na Casa da Cultura até o 30 de
Novembro.

Madrid
• EXPOSICIÓNS

ÜLÍVIA TOMAS +
Luís ARES
O Centro Galego acolle esta mostra de pintura e escultura destes dous artistas
galegos.

Porto
• EXPOSICIÓNS

EDIFÍClO FEMININO
Intelixente cruzamento de
Linguaxes, onde a arquitectura, a película experimental ou o deseño se alian á
produción roáis convencional, criando situacións e
ambientes estéticos surprendentes. A participación
decisiva da perspectiva feminina nas narrativas artísticas contemporáneas. Na
galería Do Palácio / Bibliateca Municipal Almeida Garret até o 16 de Decembro.

Júuo REsENDE
Mostra organizada pola Bedeteca de Lisboa no seguimento dos traballos que esta entidade ven desenvolvendo sobre a história da
banda deseñada en Portugal, aborda a produción de
Júlio Resende para periódicos desde o início da sua
carreira, nos anos 30 e 40 .
Na Casa Tait até o 18 de
Novembro.
•MÚSICA

WELSH NATIONAL
OPERA
Esta compañia, unha das
mellar consideradas no
mundo, coa colaboración
de Théatre des ChampsElysées, será quen poña
en cena; baixo a dirección
de Yves Abel, Leonore
de L.V. Beethoven o 29
de Novembro e 1 de Decembro no Coliseu.

b

L~lS .,Oa
• EXPOSICIÓNS

ROBERT FRANK
Na galeria Das Carabel.as e
no Centro Cultural de Belém podemos visitar a retrospectiva do seu traballo,
até o 15 de Decembro, con
seis proxeccións de slides,
duas films stations e cerca
de sesenta fotomontaxes. •

A exposición
itinerante As

imcvces de
C:osteloo

recala desta
volta en
VILAGARCIA

ANOSATE
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Retratos do grande sedutor da vangarda literária
•

Os rostos de Serafín Ferro

1

-0- X. ENRIQUE ACUÑA

As balaceiras de alcol de Serafín Ferro deron en destragar
unha vida chea de estremas e apurada até o final. Pousou
as derradeiras pegadas nun exílio mexicano que viveu distanciado dos seus compañeiros de fuxida atlántica. Aqueles que como el sofreran a derrota da república e a humillante prisión dos campos de refuxiados franceses, deron
en arrecunchalo cinicamente declinando disculpas de alcolismo e homosexualidade. Lonxe quedaban pois os luminosos días daquel Madrid disfrutado á par e ao tempo de Luís
Cernuda, Federico García Lorca ou Ernesto Guerra da Cal.
A memorística de Morla Lynch
-diplomata chileno no forodeitou crónica do paso de Serafín Ferro polos iniciáticos cenáculos da vangarda. Por Morla
sabemos como se teceron amizades e compromisos íntimos
nun grupo irrepetíbel de creadores artísticos e literários que
optaron non sen riscos pola liberdade sexual.
O devalar de derrotas de Serafín Ferro quedaría hoxe esquecido se non for pola compartida
e insistente lembranza que teceron, hai máis de quince anos,
os poetas Manuel María e Ernesto Guerra da Cal. Eles son
de seguro culpábeis principais
dun interese que semella, contado, imposíbel por restaurar o
oficio da sua vida e, sobre todo,
a sua obra.
A opción sexual de Serafín Ferro
é outro dos elementos que está
a axudar hoxe á procura dun trazo inéélito para unha incompleta
e maldjta biografía ou dalgun
máis dos seus poemas posíbeis.
Do tertuliano traballador de ofícios extraviados, do emigrante
adolescente leitor de Bakunin e
Pondal , do amador de García
Larca sabemos ben pouco. Difícil pois abundar no seu frustado
paso polo teatro galego en vésperas do 36 e da sua relación
cénica con Alberto Paz, o amigo
coruñés de Granell.
Por outro dos seus amigos Andrés Mejuto, íntimo entre os
íntimos- debullouse algo máis
daqueles días madrileños e das
xornadas que conduciron a Ferro a converterse en actor nun
filme de André Malraux.
Mejuto, filio de galegas da Coruña, galego cantante con Ferro e
Guerra da Cal nos antros nocturnos madrileños -os tres

buscando a compaña dos paisanos camioneiros que traían o
peixe á capital- destacaba
como actor -estreou Los cuernos de Don Friolera de Vallecando a guerra lle concede,
como a Ferro, a frente bélica.
Compartían as mesmas amizades e desexos e compuxeron,

De Sierra
de Teruel
-L'Espoirchégannos
as suas
escasas imaxes
logo de que Ferro fuxira do
campo faccioso, unha aventura
vital que os levará ao exílio.
De man do acreditado Andrés
Mejuto penetra Serafín Ferro no
elenco de Malraux en Barcelona. Eles serán o Capitán Muñoz
-Mejuto- e o aviador Saidi Ferro- nunha pel ícula mítica
da cinematografía europea na
que tamén tiveron participación
a escritora galega Mary Luz Morales, Josette Glotis e Max Aub.
De Sierra de Teruel - L 'Espoirchégannos os vivos e escasos
rostos de Serafín Ferro.No barracón dun campo de aviación reúnanse os aviadores e, talando
ante eles, Serafín xoga cun paxariño de papel. Os xogos de
cine e os xogos de guerra rematarán cedo en derrota.
O exílio arxentino é o camiño de
Andrés Mejuto. Triunfará no teatro e retornará ás táboas madrileñas. O rosto amábel do seu íntimo Serafín Ferro desfacíase
nun asilo da Cidade de México.•

Aulas
V.ale iras

xtsÉ RAMm;

POUSA

rante máis de dúas seanas Galicia, este país
aranoico que, ao mesm
po que vota a Fraga, sitú
vangarda da revolta estu iantil entre as Universidades
d &tado, liderando o conflito
cr ado pola implantación da
L · de Ordenación Universitari , imposta unidireccionalm nte polo Partido Popular. E
toqio nun momento en que tantos anos de conformismo daban
p r arruinado ao movimento
iversitario.
N nea a cabezonería polftica
d
a ministra chocou tanto
e tra a razón, amparándose
ex lusivamente na maiorfa abso uta dun gobemo que está
et?peñado en obviar o debate e
sacpr adiante unha lei que desPt1Tta malos augurios entre o
sef tor. Un sector que, obxetivam~nte, representa á elite da soci~dade española e, polo tanto,
debe estar especialmente capaci~do para estudiar, meditar,
di ogar e razonar. Sobre todo
pq que se algo necesita o marco
;rrfversitario español é unha refoF en profundidade que ase~e a calidade universitaria no
df1valuado sector público, algo
que non garante para nada a leí
da ministra de Amar.
Na Universidade h ai moi tos
problemas que correxir, incluid~ a endogamía, enfermedade
que afecta, por certo, a moitos
coJectivos sociais -léase clase
política, por exemplo. ero, o
problema fundamental é deter
o contínuo descenso da calidade do ensino, fruco da masificación vivida n os últimos ano .
Un asunto que tamén está relacicmado co contínuo deterioro
do' ensino medio e de xeito moi
dll;ecto co fracaso do sistema de
probas de acceso ao ensino supeHor. Unha selectividade mal
enfocada que estraza vocacións e confunde, conducindo
directamente ao fracaso, a moitos estudante que por non desaproveitar as p ibilidad da
súa nota de corte equivócan
de carreira.
A docencia univer itaria d be
ser consecuencia directa da investigación e o cert é que, n
fondos públicos, sen d masiado
tecido industrial que invi ta
confiando n a Universidade,
investigar e privilexio de m i
poucos. Po r ah í, polo in cremento da calidade, debería comenzar a reforma que todos
botamos de menos para poñ er
o bnsino universitario á vangatda da sociedade. Unha lei
ne~esaria que non é a da señora Finistra. •
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peración Triunfo conseguiu tumbar a primeira
posición de Crónicas
Mt!ircianas. Velaí unha notícia
de alcance nos tempos de guerr~ que corren. O prémio non é
de ¡cartos senón ir a Eurovisión.
T tjmquilos que han chegar: Jai,
m~ Morey quedou último con
A1finece, pero afinal nutriuse
?ef con Gescartera. •
1

