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ABRESE UN NOVO
e8cenario político, ou cando
menos muda o clima, coa aparición do diálogo entre PP,
BNG e PSdG-PSOE. Poida
que só se trate dunha intención, conscentes todas as forzas políticas de que o país convenlle que senten a falar. Pero
trátase, en todo caso, dun gran
paso adiante. Significaría a renuncia do PP galego a demonizar o nacionalismo, aplicándolle a industria da exclusión
de todos os resortes do poder.
Significaría que o nacionalismo asume que non chega a ser
oposición para convertirse
nunha alternativa real. Significaría que PPdG e PSdGPSOE abandonan os deseños
da FAES e de Aznar de atacar
os nacionalismos en comandita. Pero, para que este diálogo
acade un certo grado de consenso, o nacionalismo ten que
perseverar na idea de que a lexitimidade de gobernar deténtaa aquel a quen o pobo lle dá
a vitoria nas urnas. O PP, pola
sua parte, ten que admitir as
diferencias ideolóxicas existentes como froito da pluralidade democrática. Deberá renunciar así ao pensamento
único, á uniformidade e a impoñer unhas condicións que
ata agora viñan afogando todo
labor opositor, tanto o parlamentario como o da sociedade
en calquera das súas expresións. De momento, uns e outros están afucia no momento
de fixar as primeiras condicións para un longo proceso.•
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Vítor Vaqueiro
Guía do Norte de Portugal
Máis de 270 fotografías e ilustracións a
cor, mapas e planos. Natureza, historia,
tradicións, gastronomía, atesanado,
museus, festas, biografías ... Nove
itinerarios polas rexións do Minho,
Douro e Trás-Os-Montes. Ampla
información sobre Porto e as principais
cidades do norte·de Portugal.
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O presidente do Parlamento felicita a Fraga lribame rodeado dos conselleiros en funcións que repetirán nas seus cargos na totalidades.

A PANARO

Clima de consenso entre os tres partidos parlamentarios

Fraga e Beiras comprométense
a dialogar
AFONSOEIRÉ

¿Será esta a lexislatura do diálogo? Na investidura do
presidente da Xunta, Fraga Iribarne ofreceuno. Xosé
Manuel Beiras e Pérez Touriño non só aceptaron, senón que lle pediron que cumprise a promesa. Podía ser
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,...ematado o deFraga contéstalle que a "senbate de inves- sación de diálogo dentro ou fora
tidura, Fraga do Parlamento é un princípio imIribarne baixa portante". O presidente da Xunta
da tribuna de felicitase por este debate e polo
oradores emo- "flexi'bel e intelixentemente" que
cionado. Xosé Beiras apresentou as condicións
Manuel Beiras sae do seu esca- para que este se dese e convídao
no e dirísexe ao encontro do a "xantar ou a unha cea no mes
que, minutos despois, ía ser de xeneiro". Beiras rematara a
eleito presidente da Xunta por súa intervención: "Señor Fraga,
cuarta vez, para entregarlle un estou ao seu dispor".
folleto coas 40 medidas que o
Con anterioridade, o voceiro
BNG considera prioritarias para do BNG afirmara que demandaGaliza. Danse a man. É a imaxe ba o diálogo "sen a roáis mínique escenifica a vontade de diá- ma pretensión de substituír a
logo entre PP e BNG. Vontade maioría", enumerando os camposta de manifesto ao longo do pos nos que se podía situar.
debate de investidura. Imaxe "Nos procesos lexislativos,
histórica se se pasa do aceno existe a posibilidade de consaos feítos.
truír relatorios conxuntos en teSon esas "40 medidas urxen- mas chave, como xa se ten reates" as que o voceiro nacionalista lizado nalgunhas ocasións". Pelle ofreceu a Fraga como referen- ro Beiras concretou: "o imporcia para que ''vostedes e nós poi- tante é se existe diálogo ou non,
damos falar". Son esas 40 medi- porque o Goberno sempre ten a
das as que Fraga lle pediu a Bei- última palabra".
ras, como imaxe do comezo do
diálogo. Son unicamente o mar- Eidos do diálogo
co, a escenificación dun encontro.
Beiras puntualizaría: "non estou Outro dos eidos a dialogar seen condicións de dicir cales des- ría, segundo Beiras, nos protas medidas debexectos de leí que
mos tratar. Vosteapresente o Goberno, onde ten
de ten a maioría.
Ten que dicir de
• M. Be iras:
que existir "recales podiamos
vidade ás
"Señor Fraga, estou cepti
falar. Non penso
achegas da opoque sexan incom- ao seu dispar para
sición, porque as
patfbeis dada a
ideas boas non
reivindicación que fa lar, onde queira e as ten só o Gofixo no seu discurbemo". Pero a
so do galeguismo cando queira".
chave para deshistórico".
bloquear a situaBerras enumeción deuse canraríalle logo algúns
do Beiras puxo
dos temas ''imporno debate o diátantes posíbeis":
logo parlamencompeténcias estatario e a compa- tutarias, modelo de
recencia do prefinanciamento, política de benestar sidente na Cámara. "Non me
social, normalización lingüística, importa se o presidente aparece
temas de cultura e ensino; por pouco, moito ou nada. O que
exemplo a incidencia da LOU.
pretendemos é que non se anule na Xunta de Portavoces a inAtitude de diálogo
clusión na orde do diadas comparecencias. Non pretendemos
Pero o importante era a atitude facer as normas de cantas veces
de diálogo exi tente. Fraga re- ten que comparecer ou de a
f eríra e no eu di cur o ao co- cantas preguntas ten que conmezo dunha "nova etapa' , re- testar o presidente. Eso está
clamando diálogo para que ben para a galería, pero non é
tran corra "tranquila' e sobran- nada que resolva o diálogo".
ceada pola "paz de espírito".
Precisamente, Beiras afirAfirma, ademais, que "sobra te- mou que estaba a falar dese diárreo para o diálogo" e que nin- logo cando se refería ao diálogo
guén se debe "considerar ex- parlamentario, "para non falsear
cluído". Téndelle a man, sobre a vontade dos electores", pero
todo, a Xosé Manuel Beiras ao que el estaba disposto a falar tadarlle as grácias
mén fóra do parpolo "espírito do
lamento. Unha
debate" e ata se
vez máis, aclarou
emociona recorFraga:
que "estes son
dando o único
ideas, non son
encontro, o man- Señor Beiras,
imposicións".
tido entre ambos convídoo
Fraga Iribaren Portugal. Nesne, para rubricar
te clima, recoñe- a xantar ou a cear
dalgún xeito este
ce que ten cos
espírito de diálonacionalistas no mes de Xaneiro". go, rematou a
"moitas
máis
súa intervención
cousas en común
antes de ser indo que parece".
vestido presidenBeiras non só
te,
afirmando
lle pide a Fraga
que asumía o
que pase das
Himno Galego
"promesas, como
enteiro. A afiren anteriores ocasións, aos feí- mación viña e colación dunha
tos". Afirma que se o futuro pre- petición parlamentaria do BNG
sidente "mantén na práctica a pedindo que nas solemnidades
atitude que mantén hoxe aquí a se cantase o himno galego en todialogar, comprométome a face- da a súa extensión. Fraga facía
lo con vostede cando queira e súa a proposta matizando que
onde queira'', porque "o impor- "tampouco hai que cantalo entante é o diálogo".
teiro todas as veces"•
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Un discurso semellante,
unha lexislatura diferente
Manuel Fraga volveu a 1989 cun A estratexia dos nacionalistas logo poida levar a calquera casdiscurso de investidura de fondo propiciando o diálogo co PP, se- te de consenso, sobre todo entre
calado autonomista para contra- mella ir dirixida a rachar o dese- PP e BNG. Beiras lembra, correstar o federalismo polo que ño realizado pola FAES. Esta- mo nas tres lexislaturas anterioavoga agora o PSdG-PSOE e o macrofundación que vaj. presidir res, "unha cousa foi o discurso
nacionalismo que defende o José Maria Azoar, converteuse de Fraga e outra a política que
BNG. Un paso roáis nun chama- na factoría da que saen as princi- logo aplicou". Tamén é consdo "galeguismo popular" que le- pais ideas que logo aplica o PP. ciente o voceiro nacionalista de
como as anteriores ofertas -de
va ao presidente da Xunta a asumir o "galeguismo histórico", a Os atrancos da política estatal
diálogo quedaron en nada.
defensa da lingua como base da
A política que impulsa José
identidade e máis cotas de auto- A postura do PP estatal ponse María Aznar de acoso e derribo
gobemo. Ademais, anuncia unha de manifesto no estudo da fun- dos nacionalismos sitúase fronte
nova era na que mostra non só dación vinculada ao presidente a existencia dun consenso entre o
moita maior sensibilidade-social, Aznar. É este esBNG e un sector
do PP galego casenón que arremete publicamen-. tudo o que dá a
pitaneada
te contra o bloqueo económico e voz de saída ao
por
denominado "pagalega terá Fraga. ¿En que
político as distintas nacións.
Sobresae da literalidad.e, co- triotismo constimedida o diálogo
ma daquelas, o espírito dunha tucional". O ter- que definirse sobre co nacionalismo
arela de "diálogo". Proclama mo, posto en cir- o "patriotismo
galego Ue afecta á
estratexia do PP
que xa estivo presente nas veces culación no seu
anteriores pero a xeito de trécola día polo PSOE, é constitucional" que de involución autonómica? ¿É caou de formulación retórica que retomado agora
propicia tan sinalada ocasión. polo PP para ser Aznar lanzou como paz de asumir
Na anterior lexislatura, o diálogo usado como etiAznar o discurso
etiqueta alternativa realizado
por Fracomezado cos socialistas, capi- queta alternativa
ga? ¿Marcou este
taneados por vez primeira por ao nacionalismo. ao nacionalismo
discurso do presiPérez Touriño, rachou ás primei- A consigna predente e os xestos
ras de camb1o. Nesta lexislatura, tende servir de
a idea do PP galepode que non quede en proclama "instrumento de
unión co PSOE"
go? ¿Marcará -a
do politícamente correcto.
liña de sucesión?
Pérez Touriño ofreceulle diá- a fin de crear un
Son alguntas perguntas que
logo en tres temas máis que na- frente que se opoña ao PNV,
a práctica diaria irá despexanquela ocasión na que a principal BNG e, no seu caso, a CiU.
As anteriores experiencias do. O que parece ser real e que
demanda era o plano de emprego. O PP deseñara nesta ocasión con Fraga e a política do PP a comeza unha etapa política parun escenario de achegamento ao nivel estatal fai dubidar da vir- lamentaria diferente nesta sexta
PSdG-PSOE para illar o BNG. tualidade práctica de que o diá- lexislatura. •

OPP

Odiálogo segundo Xaime Pita
Pita Varela vma de louvar a
"xenerosidade" do presidente
ao ofrecer "diálogo e consenso", cando un xornalista moi
agudo lle preguntou se o espírito ia ser mantido por todos os
cargos do seu partido. O voceiro do PP e do Goberno non quixo que a pregunta quedase unicamente como sospeita e decidiu levala a evidencia. Sen dubidar un chisco comezou a descualificar ao BNG, acusándoo
de "pensar unicamente en destruír". Describiu logo un escenario político no que, a un lado
estarían os do PP e os socialistas, "que están dispostos ao diálogo e, ao outro, os pechados
do Bloque que, loxicamente,
non atenden ao diálogo institucional e desprezan os votantes
e os nosos emigrantes".
Xaime Pita, no seu discurso
parlamentar, volveu reflexar o
mapa político que ten na cabeza. Despois de demonizar o
BNG afirmou que existían dous
claros bandos: "os da dereita e
os do centro (PP e PSOE) e os
de alá (BNG)". Deixou claro
que se aledaba de que os socialistas empataran co BNG,
laiándose de que os seus resultados non fosen aínda mellores.
Para que non existise dúbida,
despois de afirmar que "o
PSOE é a alternancia", bramou: "están empatados; empa-

Xaime Pita tivo que mudar o seu discurso de descalificacións e ataques ao BNG ante o
inesperado do discurso de Beiras e a réplica de Fraga.
A. PANARO

BNG "coque discrepamos nos
principios e finais, pois estes
non son coincidentes con España". Finalmente,
por se existían dúbidas,
puntualizou
queenoitooca- Pi·ta pensa
que "diálogo non é
sións acusou de
consenso permachamarlle "parnente" e advertiuvo ao pobo". que apoiar
lles aos nacionalisNa súa última mobilizacións
tas de que van ser
intervención ti"contadas e analivo que mudar o sociais iría
zadas as súas interton, congratuvencións e os seus
lándose do cli- en contra do
Pita deu a
ma de diálogo
espíritu de diálogo feitos".
entender que o
"se é que serve·
apoio a manifestapara chegar a
cións opositoras ao
acordos". DesGoberno sería inpois deixou claro de novo que o PP está moito terpretado como un feito contramáis de acordo co PSOE ca cun rio ao espírito do diálogo.+
tados e os nacionalistas non
queren darse conta".
Pita procuraba a confrontación cos nacionalistas aos

Esta Semana
N2 1.011

e Do 6 de decembro ao 12 de Decembro de 2001

•Ano XXIV

Touriño propon lle a·, .Fraga
o seu programa electoral P.B.
Hai cinco razóns polas que os
deputados do PSOE non votaron a investidura de Manuel
Fraga. O sen portavoz, Emilio
Pérez Toririño, pechou con elas
o seo discurso no debate de investidura. Previamente desmiuzou, desde o estrado, o pro. grama electoral do seo partido
como ''proposta alternativa" e
"exercicio dunha oposición innovadora e construtiva". No
turno de réplica, acusou a Xosé Manuel Beiras de actuar con
"soberbia" nas súas acusacións
ao PSdeG e advertiuJJ.e que se
continúa con esa estratexia retrocederá 20 anos e entrará no
camiño da "marxinalidade".
Touriño referiuse ao discurso
de Fraga como "simple administtadón da continuidade, profundamente conservador e de
corto alcance" e explicou as razóns polas que os deputados do
seu grupo non ían apoiar o candidato á Presidencia. En primeiro lugar, porque non garantiu que o Gobemo "vaia controlar a sociedade dixital para evitar novas desigualdades"; en segundo lugar porque "o seu pro- , >
xecto de integración para os
mozos non é cri]Jel", a. terceira
razón é que "non aporta solucións" p.ara rebaixar a taxa de
paro das mulleres, e a cuarta
porque "lle preocupan máis as
A PANARO
empresas que as familias". Por Emilio Pérez: Touriño apresentou o seu programa como alterantiva.
último, engadiu, porque "ofrece
máis do mesmo sen ter en con- Modelo federal liza e a descentralización definita que os retos son novos e as
tiva do Gobemo da Xunta". En
receitas vellas non serven". O Fraga falou de galeguismo "po- canto ás infraestruturas preguncinco, foi tamén a cifra que uti- pular, rexionalista e maioritario" toulle ao candidato "¿para cando
lizou para resumir cales son, ao e Touriño de galeguismo "sen a sempre prometida autopista
seu entender, as áreas sobre as adxectivacións" e dun modelo Santiago-Ourense, a conexión
que é necesario que o PP che- federal para o Estado e para Eu- entre as demais cidades ou a Augue a un consenso co seu gru- ropa. "A falla de coraxe e de tovía do Atlántico?" e de "esperpo: "a língua, a proposta galega vontade política para defender e pento" calificou a proclamación
para España e Europa, a orde- explicar o seu proxecto europeo de "Estado Óptimo" para o Menación do territorio, o impulso -díxolle a Fraga- resulta inque- dio Ambiente que fixo Fraga.
democrático e o artellamento da dante e decepcionante. En boa
nosa comunidade".
medida -engadiu- de ahí deriva a Xeración descontenta
extrema vacuidade das súas proRevisión das regras de xogo
postas para a nosa agricultura ou Tamén se referiu ás protestas esa mera retórica grandilocuente e tudiantis contra a LOU como un
O portavoz do PSOE comezou o declarativa en materia de pesca un movemento de descontento
seu discurso demandando un exterior, despois de tan rotundos de toda unha xeración, que non
cambio na relación entre o poder fracasos nas defensa e liderazgo achega a ver expectativas claras
político e a cidadanía "para su- das nosas posicións pesqueiras para o seu futuro". En referencia
perar o patemalismo e as políti- nos últimos anos". En canto a ao ensino, citou Toruiño o aucas de tutela e de subordinación Consellaria de Emigración, dixo, mento do fracaso escolar, o
da sociedade". Falou de conver- "máis parece un instrumento pa- "abandono progresivo da educater "realmente" o Parlamento no ra a resolución de problemas cion pública" ou o "fracaso duncentro neurálxico da vida políti- partidistas, que unha aposta sol- ha FP totalmente desaxustada ás
ca e descrebeu unha "revisión vente". Ao fío lembrou as pro- necesidades do país". Avogou
das regras de xogo" que incluiría postas do PSOE de criar unha pola "alfabetización tecnolóxiun Novo Regulamento para a Rede de .Oficinas de Coopera- ca" e a "democratización do uso
Cámara, unha nova Lei Electoral ción e o Instituto de Cooperación das novas tecnoloxías".
-que estabeleza, entre outras me- Cultural, Rosalía de Castro.
No ámbito educativo, como
didas a paridade de xénero nas
no resto, explicou as medidas
listas e as limitacións de manda- Protagonismo aos concellos
máis importantes que contén o
to- un Novo Estatuto do Sistema
seu programa electoral. Ao fío
Público Audiovisual de Galiza, Un tema "preocupante no olvi- lembrou que só un 2 % dos neque garanta a neutralidade da do" do PP, ao seu entender, é o nos de cero a tres anos, teñen
CRTVG e unha Leí de Subven- impulso da Autonomía Munici- posibilidade de acceder a unha
cións da Xunta para a asignar de pal, para resolver a asfixia finan- gardería pública e que os servixeito "eficiente e transparente os ceira e a dependencia política dos zos de axuda a domicílio só curecursos públicos". Este "novo concellos. O portavoz do PSOE bren 1 de cada 75 persoas, que
estilo de facer política" tería que tamén avogou por consensuar as taxas de paro de xente moza
estar baseado tamén, segundo politicamente un Pacto polo Te- e das mulleres son das máis aldefendeu, "no diálogo e no acor- rritorio, que se apoie "no recoñe- tas de Europa e que temporalido"_, con todos os sectores da so- cimento das áreas metropolitanas dade e a precariedade no empreciedade, institucións e forzas e nas rexións urbanas" e que sig- go representan en Galiza un
parlamentares. ·
nifique a "rexionalización de Ga- "auténtico escándalo social".+

Expón na Cámara un progrania de ·
Fraga . afirm~ . que 'Galiia. .
.

a

PAULA BERGANTIÑOS

O ofreCement~· para 'u n "diálogo iÓstitucional construtivo" foi o primeiro compromiso que asQ.Dllu .no seo discurso o candidato, á ~i
dencia da Xunta, l\1anuel Fraga. A sua intervención durou dúas horas,
pero ñon incluiu grand~ novidades con respecto ao que foron as liñas
de actuación do anterior Executivo, agás a preanunciada criación de
dúas novas Consellerías, a de Servicios Sociais e a de Emigración.
Para Manuel Fraga "Galicia atopou, por fin, o seu modelo propio. Un modelo que non permite
aventuras nin voltras atrás." Esta lexislatura, sinalou, "non é o
remate dunha etapa política, senón do início dunha nova era para Galiza". Unha nova era para a
que pon fronteira no 201 O e que
di ten ao seu favor "a estabilidade e experiencia adquiridas, <lúas forzas motrices para continuar traballando e avanzando,
sen pausas nin rupturas".
O candidato á presidencia repasou algunhas das promesas
feítas na campaña e lembrou diversos Planos e Leis anunciados
xa pola Xunta. Fixo, como se
prevía, declaración de intencións, pero tamén aproveitou a
ocasión para confrotar o seu
proxecto político co do BNG, ao
que non se referiu explícitamente. Falou de autoidentificación
(que define como "o dereito que
cada galego ten de asumir todos
e cada un dos elementos que
conforman a sua propia identidade) frente a autodeterminación (dereito éios pobos a decidir
sobre o seu propio futuro). "Os
resultados electorais -dixoconfirman que a maioria dos cidadáns non queremos autodeterminación, nin soberanía, nin
independencia, queremos, iso si,
verdadeira autonomía". Manuel
Fraga tamén se declarou convencido de que a sociedade galega "seguirá apostando por unha praxe política galeguista e
popular".

Sen linguas impostas
Previamente defendeu unha política lingüística "flexíbel, que
cumpra planos e logre resultados, pero sen imposicións de
ningún tipo". Afinnou "crer sinceiramente, na pervivencia e no
futuro da língua galega como
instrumento válido de comunicación e de cultura", pero advertiu tamén que " o castelán que
actualmente se fala en Galiza
debe ser considerado como unha
riqueza para todos nós e non como unha lingua allea ou imposta". Na mesma liña, ao comezo
do seu discurso, insistira "cando
reafirmamos o noso compromiso con Galiza como nacionalidade histórica, ternos tamén que
confirmar o noso orgullo como
españois e como cidadáns europeos plena e historicamente integrados en España. Somos galegos e non renunciamos a nada", sentencio u.

As promesas concretas
O candidato á Presidencia remitiuse aos documentos programáticos, pero tamén enup.ciou algunhas promesas: a supresión

do imposto de transmisión tanto
para PEMES como para explotacións agrarias e un contrato laboral, dunha duración mínima
dun ano aos mozos que carezan
de experiencia laboral e que leven máis de seis meses no paro.
En canto á estaqilidade no emprego, dixo que as súas actuacións centraranse principalmente na "invitación ás empresas a
realizar os seus propios plans de
estabilidade laboral". Tamén
anunciou un Plano Director de
Telecomunicacións, para a extensión da banda ancha a todo o
territorio e recolleu de forma
máis concreta as medidas para o
crecemento demográfico e que
son: ampliación até os tres anos
das deducións fiscais por fillos,
implantación do carné familiar
para descontos en establecementos, aumentar o número de prazas de garderias até chegar á
20.000 e custear de maneira íntegra a medicación administrada
aos nenos a través da "receita
infantil".
En canto as razóns que o levaron á criación da Consellaria
da Emigración pediu "que non
se especule con outro tipo de
motivacións" que non sexan "o
peso específico e a dimensión
<leste colectivo, a situación crítica dalgúns países de acollida e a
defensa das súas reivindicacións
en canto a participación e nacionalidade". A posta en marcha
do gabinete de Servicios Socais
xustificouna no ánimo de "cubrir os déficits, cada vez mái
acuciantes, de coidado das persoas dependentes e di capacitadas". En Cé!nto á liña de actuación en política economica,
anunciou unha nova e tratexia:
"pasar dun modelo de promoción económica baseado na dotación de factores produtivos a
outro máis centrado na innovación e o investimento".

Pouco que decir sobre a LOU
Manuel Fraga despachou o problema da campaña contra a LOU
afirmando que calquer tipo de reforma "ten necesariamente que
espertar oposicións, controversias e disputas". Como el mesmo
se encargou de repetir a súa opinión é suficentemente coñecida e
por iso, limitouse a "recomendarlle ás equipas de reitores, aos
claustros de profesores e aos alunos en xeral, que defendan os
seus intereses desde o espíritu
universitário".
Tamén repasou o candidato a
situación internacional e valorou positivamente a búsqueda de
alianzas dos EEUU porque, segundo afirmou, "a maior superpotencia mundial non debe actuar unilateralmente impoñendo
a súa vontade". Para el "nin a
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Beiras repróchalle ao PSOE
atopou un modelo propio' non cooperar para derrotar ao PP
continuidade

confrontación bilateral, nin os
conflitos armados, nin os castigos en forma de embargos económicos, son os camiños correctos". Ao tempo sinalou que as

/
accións militares desenvolvidas
en Afganistán debían interpretarse contra os "sectores integristas, e non contra o conxunto
do mundo árabe".+

P.B.
Na crítica á actuación do
PSOE durante a campaña eleitoral centrou o portavoz do
BNG boa parte da súa intervención no debate de investidura. Xosé Manuel Beiras
analizou os "erros e contratempos" que segundo él explican a cuarta maioria do PP e
defendeuse das acusacións do
PSOE, no turno de réplica, afirmando que o seo discurso non
foi máis que un "exercicio de
veracidade e de clarificación".
Para Beiras houbo un contratempo que contribuiu notabelmente á hora de derrotar ao PP,
a falta de cooperación do
PSOE. "Quixemos ser aliados
no canto de adversarios -afirmou- mais eles non quixeron
responder con reciprocidade".
Estaban, engadiu, "demasiado
ocupados en equilibrios funanbulistas para salvar a súa cabeza, enganchados na dinámica
entreguista de pactos bilaterais
co PP a nível de estatal e carentes de ideas claras e do coraxe
político necesario para facer
política con maísculas e poñer o
país por <liante das suas cativas
aspiracións ".
O portavoz nacionalista foi
máis aló e dixo que os do PSOE
xa estaban "acorbadados" en
xaneiro, cando non apoiaron a
moción de censura contra o PP.
Para xustificarse, apuntou, "demonizaron" ao BNG e colaboran "na pretensión fraguiana de
lograr a súa extinción". É dicir,
acusounos de "cuspir nas mans
tendidas para unha alianza democrática e progresista", pero
tamén de aliarse co "fraguismo" ao non facer cn'bel o pacto
e sementar desconfianza verbo
da viabilidade dos gobemos
municipais "ao rego das patrañas e calumnias difundidas polos sicofantes da Xunta". E perguntoulles, se na noite eleitoral
brindaran con champán ¿pola
cuarta maioria absoluta do PP?
ou ¿para celebrar o parón eleitoral do BNG?. Lembroulles ás
críticas que lle tiñan feito ao
BNG polas "boas relacións cun
Pujol investido cos votos do
PP" cando agora "son eles os
que reciben os votos do PP fraguián para presideren a Comi. sión de Economía, a costa da
forza máis votada desta Cámara, que somos nós ", afirmou.
Frente á "demonización" do
BNG Beiras recordou que os
deputados nacionalistas acatan
e prometen na Cámara a Constitución, para engadir "¿que
proba máis rigurosa de respeito
e lealdade democrática se nos
pode pedir?".

Recoñecer o fracaso

Manuel Fraga fixo o discurso máls galeguista desde que é presidente.

A. PANARO

A intervención do portavoz do
BNG comezou co recoñecemento de que · fracasara· no intento de derrotar eleitoralmente
ao PP e de abrir unha nova etapa na Auton.o mia galega. Declarou que el, como Castelao.-"só
que en miniatura"- pretendía

Xosé Manuel Beiras cleclarouse perdedor das eleccións explicando as causas dos resultados.
A. PANARO

que no Parlamento e na Xunta
de Galiza se pasase de "aplicar
obedientemente consignas alleas a tomar decisións propias" e
a conformar "un gobemo de
persoas competentes e leais co
país. Tentaba facer política cos
cidadáns e para os cidadáns; no
canto de cociña para clientes
montados dacabalo dos súbditos -engadiu- e naturalmente
fun considerado blasfemo".

Cámbio desde a universidade
Pero Beiras afirmou que toda
sociedade está en movimento,
evolue no tempo, e que Galiza
non é a escepción ainda que o
resultado das pasadas eleccións
"puidera ocasionar a ilusión óptica de que nada mudeu" e aclarou que o cámbio "dase primixeniamente por abaixo, no seo
da sociedade" e que só se traslada ás institucións cando ese
"proceso de mutación" acada
un certo nível de "masa crítica". A esta altura referiuse a loita contra a LOU. "Como nos
anos setenta, durante o tardo
franquismo a cidadanía estudante e universitaria galega
eclosiana participativamente na
dinámica de transformación da
sociedade e acelera o proceso
político de cambio que xa estaba en curso. É a súa resposta engadiu- á aparente conxelación no tempo e do movemento
nas institucións que os gurús
mediáticos deduciran dos resul-

tados eleitorais de outubro".

Cuarto partid0Á hora de referirse as dificultades coas que se atopou o BNG na
campaña Beiras denunciou tamén a manipulación e a falta de
pluralismo na radio e televisión
públicas. Tamén afi.nnou que ás
eleicións cocurriu unha cuarta
forza "o partido dos poderes mediáticos·", que "combateron"
contra o Bloque e que, segundo
mantivo, impediron que este puidera facer chegar a cidadania o
seu _programa. O portavoz do
BNG tamén recoñeceu que a súa
formación acusou deficiencias
propias, cometeu erros e nalguns
aspectos pecou de ixenua:
"Comprometímonos a actuar no
estricto marco do Estatuto, máis
tamén a aplicalo na plenitude das
suas competéncias, a empezar
polas exlusivas. O que nós consideramnos perfeita moderación
-reflexionou- resultou ser toda
unha provocación subersiva, e
foron a por nós".
Beiras defendeu que o BNG
"representa conxuntamente a esquerda democrática e o nacionalismo tamén democrático" e, en
referencia ao PSOE sinalou "alá
quen, dende outras posicións nominalmente diferentes, escollan
percuraren o amparo da espresión máis rencia e precursora do
patriotismo español excluinte e
separador", que ao seu entender
representa hoxe o PP. +
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OPINION

xogo como as que saen nestes
Alguén que teña militado nalgún
meses (e resulta documentábel
grupo estudantil e que formase
- cunha simples ollada sociolóxica
parte dos diversos órganos de
~~~,,
ao BOE de Marzo ata hoxe). Toco-participación (sempre limitaJT~~~ da) da Universidade supoño que
da persoa de ollos atentos que teña pasado polas aulas universitaconcordará comigo en que a senrias na España actual, facendo alsación de estupor coa que se sae
\~
go máis que copiar e logo trousar
_.....
das primeiras reunións de Dea cantidade de coñecementos ridípartamento, Claustros, Xuntas
culos repetidos ao longo dos anos
de centro, Comisións, etc .. , ten
e consagrados como verdades por
algo así como de desvirgamento.
LJ1
diversas teimas e temarios, pode
Por moito que un quixera
intuír que o criterio desta alarcompartir propostas e ideoloxías,
mante provisión de prazas non
os intereses do alumnado e os do
procede desde logo das necesidaprofesorado raras veces coinciden.
des dun alumnado en descenso,
E cando coinciden, normalmente
Bombardean as
nen da defensa dos valores da
é porque o alumnado acepta a
casas do erial afgano "iniciación" nesa curiosa realidaUniversidade pública e gratuíta,
desde os B-52, o
senón do medo, que é libre.
de rexida por unha complicada suE se hai algo que me ten
cesión de regras non escritas, tabombardeiro máis
aprendido a miña experiencia
bús, tópicos, intereses non declagrande do mundo, e
universitaria é que a capacidade
rados e cambelaches. Nuns casos,
as 'vivendas de
intelectual do profesorado, a súa
supón a entrada nun interesante
competencia
investigadora, as
mundiño
de
secretos,
pequenas
adobe de Palestina
súas habilidades didácticas e o
conspiracións e oportunidades de
cos F-16, o caza máis brillar, cousas que para algúns con
trato que dispensen aos seus
rápido do mundo.
alumnos son elementos que
madeira de auxiliar ou líder polítiapenas se teñen en conta á hora
co convírtense axiña nunha droga
de principiar, recoñecer ou fixar
de irresistfbel encanto. Para outros
o
as
sempre substanciosas traxecnon supón senón unha constata_J
¿Onde estaba
tórias profesionais. E isto, que
ción de cómo é a vida interna da
ten unhas repercusión indubiUniversidade: crúa, sen ideoloxíCurro? Na
Adábeis na cualidade dunha unias, con pouca moral, e onde certos
manifestación
versidade, esaxerarase na próxiindividuos patrimonializan as funestudantil de. Madrid.
ma década. Unha Universidade
cións e cargos públicos.
que alén do tremendo lastre desPor isto, faime gracia o entreUGT ofrecía, por 3
ta reforma autoritaria, terá por
guismo co que os actuais repremil pesetas, viaxe,
sentantes dos alumnos comparANA PIUADO
riba bloqueado o acceso a novos
manutención e
docentes que rompan esa terríten os discursos anti LOU cos
bel endogámia que seica só
seus inimigos tradicionais. Ir, sen
aloxamento.
existe na Universidade españoreservas nen matices, a unha mola. A única escusa válida coa
bilización que incitan rectores,
que pretende xustificarse esta
facilitan decanos e apoian depardisparatada reforma cae ante a
tamentos paréceme un erro históO burka, pano co
perspectiva futura de ver a acrico. Non digo, ollo, que non se
que as afganas
tual endogamia transformada
mobilicen os alumnos. Todo o
escondían o rostro,
nunha súper endogamia manecontrario. O alumnado, nesta
ERNF.STo V ÁZQUEZ SoUZA
xada polos individuos universitamén serviu para que universidade, debería estar en
mobilización permanente.
tarios capaces de conseguir o
algunhas mulleres no
O que digo é que dado que os A calidade non orienta a selección do profesorado na ac- número maior de contactos e reexilio entrasen no
alumnos teñen intereses e reivin- tual universidade, senón a endogamia. Resulta extraño lacións interuniversitarias.
Penso que o gobemo estalle
dicacións distintas, deberían mopaís a establecer
que ese profesorado solicite a mobilización dos alumnos deixando
bilizarse en días diferentes, con
facer aos departamenlazos clandestinos
slogans diferentes e coidando e que estes se manifesten sen matizar estas diferencias. tos, en canto procura conseguir o
entre a oposición
moito que os meios de comunicaapoio <lestes futuros grupos e reción (que curioso o moito que están a cubrir de parar a vida dunha Universidade, loitan des de poder, e penso asemade que as asodemocrática. Aquí
mobilizacións) non aproveiten a súa pro- esterilmente por defender os intereses de cla- ciacións de alumnos estanse esquecendo de
algunhas policías e os estas
testa para beneficiar os intereses que defenden. se dun profesorado basto, chapado ata o mio- protestar sobre este aspecto. Pois, unha vez
manifestantes
Pois, o alumnado, presente e futuro da Univer- lo das formas do autoritarismo franquista e colocados os seus testaferros por toda a parte,
sidade Pública, é quen máis se xoga nesta re- incapaz de renovar (salvo honrosísimas ex- os resonsábeis departamentais, decanábeis e
violentos usan algo
forma e correspóndelle a el protagonizar as rei- cepcións) os seus valetudinarios apuntes rectorábeis chegarán a acordo. ¿Que e crúpusemellante. Ao mundo vindicacións de participación e aumento do amarelos ou as absurdas teorías apañadas dun lo terán en aceptar unhas cláusulas que blinda i maxe responden
seu papel na xestión directa da Universidade. ianqui acó, dun abertzale arrependido aló ou dan por arriba o autoritarismo e o centrali mo
Por iso, resúltame triste ver como, dun ex.comunista europeo acolá. E mentres, e que van substituir a autonomía univer itaria
con
por vez primeira, as clases políticas que se digo, os distintos departamentos universitá- polo caciqueo, as componendas e os pacto
pasamontañas.
cargaron o ensino, os que máis se mofan da rios aproveitan para facer un saldo histórico e entre intermediarios? Voltará o dirixi mo,
participación do alumnado e os señores feu- desproporcionado de teses e prazas.
baixará a cualidade da Universidade pública,
De facermos caso aos taboleiros, se formas aumentará o nepotismo do amigo do amidais con dereito a pernada sobre bolseiras/os,
de pronto e sen que sirva de precedente, soli- parte dun departamento nunca foi máis <loado gos nos altos órganos e enterrarase definitivaVarios dos
citan dos alumnos a folga. E mentres, os rematar e defender unha tese de doutoramento. mente a participación de PAS e Alumno na
terroristas do 11 de
alumnos, o único colectivo que realmente po- E nunca houbo tal cantidade de titularidades en xestión universitaria.•
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Estudantes e profesores:
unha mesma loita?

setembro eran
sauditas, pero parte
do combustibel dos
avións tamén era
saudita. Petróleo
barato importado
polos Estados
Unidos, por iso Bush
nunca bombardeará

Arabia Saudita.
George

Harrison
faleceu entre cantos
do Hare Krishna.
Menos mal que eran
cantos indús e non
islámicos. (Antes de

Cartas
F elicitacións...
Escnoovos para vos enviar a miña noraboa pola nova etapa. As
razóns son varias: O deseño, máis
moderno e atrafnte. O aumento
dos colaboradores e o moito que
nos aportan. O tratamento das noticias. Gustoume que saíse a noticia sobre que certos sectores do
BNG se plantexan que Beiras
puido equivocase ao negarse a falar con Fraga (do mesmo xeito
que os alcaldes do BNG falan con
Fraga; do mesmo xeito que Ibarretxe fala con Mayor Oreja; ... ).
Creo que esa noticia pode facer
reflexionar sobre a necesidade de
certos cambios no BNG.

Tamén me gustou que se usase o nome de Galicia. Penso que
hai moitos nacionalistas galegos
que se identifican co nome de
Galicia, e· creo que é bo que tamén o usedes.
Aledoume moito a vosa decisión de adoptar a: normativa oficial. Creo que é moi importante
para o galego e que é un exercicio
de responsabilidade (por outra
parte, que usedes a normativa oficial non implica ningunha renuncia a seguir loitando por certos
cambios na normativa actual do
galego). Beizóns. Creo, ademais,
que canta máis xente use a normativa oficial coas opcións que
polo de agora non son as reco-

mendadas ('ao' no canto de 'ó';
'bel' no canto de 'ble'; etc), antes
esas opcións pasarán a ser as recomendadas. E a vosa decisión,
xunto coa de moitos escritores,
pode axudar n~se camiño. +
DANIEL AL VAREZ IGLESIAS

... e críticas
Teño a ben dirixirme a vostedes
para mostrarlles a miña total decepción dos cambios que fixestes
no xomal; en principio xa me supuxo estacazo dabondo a subida
de prezo, cousa que pensei era debida a algún cabodano especial
ou a un aumento do número de
páxinas e de calidade, mais non,

supoño que tamén subirán os prezos dos outros xomais galegos, se
se quere xustificar así que así sexa, mais a rnin non me convence.
Doutra banda, moito máis
grave que o anterior, foi o completo cambio na maquetación do
interior. Un sabía antes onde estaban situadas as cousas e movíase
polo xomal como quen se move
por unha cidade que coñece de
sempre, mais se de súpeto lle
cambian tódalas rúas de sitio, as
prazas e os parques un, que sabe
que está na súa cidade, non a recoñece como tal, eu non recoñezo
o xomal como tal, paréceme un
formato moi tipo El Ideal Gallego. Se se quere cambiar un pro-
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É tam grande o ruído que está
A frase resulta confusa porprovocando a negativa da RAG
que primeiro parece que tratam
a aprovar as poucas nozes que
de descrever um feíto (Galiza, a
há encerradas nisso que alguns,
forma "tradicional", é a única
um pouco pomposamente, deque a documenta9om histórica
signam como "normativa de
avala como genuinamente galeconcórdia" e que outros, mais
ga) e depois de prescrever um
ELVIRA SOUTO
realistas, se conformam com
uso (Galiza é a forma que se há
chamar "revisom" da que havia
de utilizar a partir de agora nos
(na linha da que já se figera em A chamada 'norma de concórdia' provoca certas dúvidas. A textos literários). Confusom
1995), é tam grande o ruído que, primeira é a que se refire ao topónimo. Galiza ou G<;tlicia? que nom fai senom aumentar
por mui inocentes que sejamos,
quando, imediatamente a senom podemos deixar de fazer- ·
guir, acrescenta o articulista:.
nos algumhas perguntas sobre as causas -re- que pretendemos é dizer duas palavras sobre " ... aínda que Galicia se mantém como denoais- que estám na origem de tanto tumulto. a soluc;om que os autores proponhem para o minación oficial, pois a determinación desSerá talvez por os promotores desta revi- topónimo nacional (Galiza), por serem mui- ta é competencia legal doutras institucións,
som se sentirem abandonados por membros da tas as dúvidas que ternos e ser este mui pro- de carácter representativo."
própria RAG que no seu dia teriam alentado vavelmente o aspecto que melhor evidencia
Que significa esté "Galicia se mantém
por detrás os trabalhos? Será por nom saberem o sentido de toda a proposta.
como denominación oficial"? Quando se
"Galiza é recoñecida como mantém? Mantém-se no presente? Há de
como fazer agora para aderir
denominación tradicional e lite- manter-se no futuro? E onde se mantém? Só
-sem corar- a esse estándar que,
por enquanto, nem sequer se revi- Parece que co rária do país" -afirma Henrique nas instituii;ons oficiais? Ou também na proMonteagudo, um dos seus auto- posta <lestes professores universitários que
sa? E que terá levado a RAG, perguntamo-nos também, a adiar o Galiza/Galicia res, em artigo publicado o pró- depois de mais de um ano de trabalhos conprio 17 de Novembro- "aínda seguirom averiguar que Galiza é o nome gadebate, previsto inicialmente para
o que nos
que Galicia se mantém como de- lega do país para depois chegarem a concluo mes de Outubro, até ao 17 de
nominación oficial, pois a deter- som de que isso nom há de ter nengumha
Novembro? Terá sido talvez por
proponhem
minación desta é competencia consequencia prática nos usos institucionais?
dar tempo a conhecerem os Sres.
legal doutras institucións, de caQue pretendem exactamente, descrever um
e Sras. academicas os resultados
éum uso
rácter representativo".
electorais?
feito (Galicia é na actualidade a denominación
diglósico.
Palavras estas de Henrique oficial) ou prescrever um uso (Galicia há de
• UNS E OUfRAS SABERÁM.
Monteagudo cuja interpreta(fom continuar sendo a denominación oficial)?
Nós aqui, desta proposta do ILG e
a primeira vista parece nom ofeaAS-PG, elaborada por professoÉ isto o que nos proponhem? A consarecer problemas mas que, assim grai;om de um uso diglóssico (Galicia usos
res de tres departamentos universique. aproximamos a lente, resul- superordinados, Galiza usos subordinados)?
tários da área de Filología Galega
tam bastante obscuras (e um tane Portuguesa, quereríamos comenJá sabemos que eles nom tenhem comto equívocas mesmo).
petencia-para fazer com que as institui9ons
tar apenas, por nos parecer particuSe lemos bem, os professores utilizem o nome galego do país. Isso é obvio,
larmente curioso, o apartado que
universitários que trabalharom mas também o é que nom a tenhem para refai referencia ao nome do país.
na elaborai;om desta reforma du- gular os usos literários e no entanto isso nom
Nom é que o resto das emendas
rante mais de um ano chegarom os impede de dizer o que pensam, de explícique se proponhem nom mefe9am
comentário, que sem dúvida o merecem. A su- a conclusom, depois de tam prolongados es- tamente afirmar que Galiza é a denomipressom da chamada "segunda forma do arti- for9os, de a forma Galiza ser a denomina9om na9om literária do país.
go'', por exemplo, merecerla mesmo algo mais galega (eles chamam-lhe "denominación traMas nom som estas as únicas dúvidas.
que um comentário. Merecería um dia inteiro de dicional") do país e de ser esta também, e Como nada se nos di sobre outros possíveis
aquí está aparece a primeira dúvida importan- usos, ignoramos qual é a forma que, segundo
festa nos pátios de todas escolas galegas.
eles, <levemos utilizar, por exemplo, numha
Mas essa é outra questom. Aqui o único te, a sua denominai;om literária (!).
carta familiar. Ou numha solicitude de trabalho que é mais comprometido. Que po,
Xosé Lois
mos: Galicia ou Galiza? E como <leve aparecer o topónimo nacional nos mapas galegos
. onde já se corregirom há tempo os velhos
despropósitos do Carballino, Niño de la
Guia, etc.? E nos trabalhos academicos?
Precisamente agora que - por fim!- come9ávamos a avistar no horizonte o desaparecimento daquela extravagáncia chamada
"segunda forma do artigo'', aparece este grupo de professores universitários propondonos consagrar estoutro dislate : a segunda
forma do topónimo.
Vem a memória aquela anedota do Xosé
Lois em que se vía um homem explicando a
um interlocutor confuso: "Vou ao pazo de Raxoi para ver o Rajoy nunha xuntanza da Xunta". Como teria de pür agora o humorista?
"Vou ao pazo de Raxoi para ver o Rajoy, nunha xuntimza da Xunta de Galicia de Galiza?
Ainda nom tivéramos tempo de organizar
a tal festa no pátio da escola e já ternos que
sair outra vez com a bandeira. +

A segunda forma
do topónimo

Correo electrónico: info@anosaterra.com

dueto comercial para vendelo mellor hai que ter en conta factores
tan importantes como ser capaz
de non perder a clientela habitual
e de que os cambios non produzan un efecto rexeitamento como
en min, e supoño que en máis persoas, aconteceu, (aínda que eso
xa o saberedes polo índice de
ventas proximamente).
Neste cambio abismal de formato vexo que se persegue unha
uniformidade non lonxana ó pensamento único, no voso caso contra-pensamento único, explícome:
l. Avogades pola normativa
oficial do galego en detrimento das
outras que ata o de agora <lestes cabida como único medio de comu-

nicación realmente democrático no
eido da sociedade galega, non tendo en conta que a xente que acostuma a ler en galego, e que acostumaba a ler este xornal, lía e comprendía perfectamente calquer das
tres normativas e, obviamente, o
portugués; morreu polo tanto o
único medio de comunicación escrito no que se respetaba esa pluraOs textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome, enderezo,
documento de identidade e asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume .
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

lidade ortográfica que, non hai que
esquecelo, enriquece moito á nosa
lingua. Se se trata de aumentar as
ventas case case poderíades publicar no idioma de Cela.
2. Suprimistes por completo a
sección máis democrática da
prensa galega "a aldea global" na
que ata o de agora publicabades
Últegras as cartas de opinión que
vos mandaba o lectorado, alomenos no meu caso téñovos que estar moi agradecido por todo o que
ata o de agora me tedes publicado;
no seu lugar poñedes o tópico e típico espacio para cartas dos lectores que atopamos en todos ~s xornais, con dereito a resumir e todo
iso, de feito o último artigo que

vos mandei "Un apunte sobre a
LOU" non o publicastes, senón só
unha parte del, e se sabedes que o
grau non fai graneiro non debedes
confundir a estas alturas a parte co
todo, ao fin e ao cabo ao resumir
os artigos que a xente vos manda
estades facendo como o resto de
prensa oficialista, cando non abertamente españolista: estades amputando o uso de liberdade de expresión, feito que ata o de agora
caracterizou ANT.
Só me resta comunicarvos a
miña tristeza por estes desafortunados cambios, (A ver se eu me
equivoco e tedes vos razón).+
MAXIRE1
(ABEGONDO)
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converterse a unha fe,
un debería consultar
os obxectivos
previstos polo
Departamento de
Estado).

As pezas de
recambio de Citroen
veñen de Madrid,
aínda que o
concesionario esteña
a 200 metros da
fábrica de Vigo.
Menos mal que a
filosofía da empresa
basease no sentido
práctico e na
axilidade. Chámanlle
¡ust in time (xusto a
tempo).

A muller do
vicepresidente
nortea merica no
Richard Ch~ney
publicou unha lista de
máis de cen
intelectuais
considerados
1

antiamericanos'.

Ninguén publica xa,
por exemplo, a Noam
Chomski nos Estados
Unidos. En Galicia
non é igual. Aquí,
ademais de listas
negras, a algúns
fanllas pasar
moradas. Por
exemplo, ao fotógrafo
de La Voz de Galicia
Xosé Luís Rodríguez
Tella "Pradero" que
fo¡ insultado ·e
agredido polo
Secretario da
Delegación Provincial
da Consellería de
Xustiza e Interior en
Lugo, Rafael Díaz
Iglesias, segundo
unha nota que fixo
pública o Decano do
Colexio Profesional
de Xornalistas de
Galicia, Xosé Mº
Palmeiro.

Os budas de
Afganistán estaban
realmente
sentenciados. Primeiro
o fanatismo ta libán
e despois a aviación
estadounidense e os
seus danos
colaterais. •

Oalcalde di que o impedirá

~ [!11 GALIZA

O Porto de Vigo promove
un recheo de 208.000 m2
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O cambio
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O cambio de A Nosa Terra
foi recebido con satisfacción pola maioría dos lectores. Tamén houbo algunhas
críticas , sobre todo pola
· mudanza normativa. Destacou a impresión positiva
causada pola nova maqueta, roáis ordeada, obra do
noso deseñador Xoselo Taboada, e o aumento notable
do número de colaboradores, así como a entidade
das persoas que suman a
súa opinión a estas páxinas.
Un periódico, en xeral, que
pretende ser mc~.is aberto,
máis riguroso e de máis <loada lectura. +

Mahmud Ali Makki.

Culpas propias

e colonialismo
Soledad Alameda entrevista para El País Semanal (2
de decembro) a Mahmud
Alí Makki, prestixioso intelectual exípcio. A xomalista interésase polo fracaso dos árabes ha modernización dos seus paises e
polo baixo nivel de vida
que aínda teñen respecto de
Occiden te. M akki respond e: " C ad a v ez que creamos
unha fonte de recurs~s, com o o p etróleo o u o canal
de Soez, lanzáronse sobre
n ós" . +

Camilo

Nogueira
critica a
manipulación
O deputa.do do BNG no parlamento europeo, Camilo Nogueira~ sentiuse obrigado a
responder, a través de sendas
cartas ao director, aos xomais
La Voz de Galicia e Faro de
Vígo polas informacións publicadas por ambos rotativos o
pasado 30 de novembro. Resulta que o Parlamento europeo votou masivamente a prol
do chamado infonne Watson
que considera a violencia na
rúa no País Vasco como un acto terrorista. Esta información
publicouse acompañada do
seguinte título en La Voz de
Galicia: "O deputado do BNG
faltou ao pleno que aprobou o
informe contra bandas armadas". Faro de Vigo pola súa
parte titulou: "Os deputos do
BNG, PNV e Partido Andalucista non asistiron á votación''.
Nogueira lembra na súa resposta que está completamente
de acordo co informe Watson,
a favor do cal xa se pronunciara antes da votación, pero que
unha conferencia en Zaragoza
comprometida desde meses
antes impedira a sua presencia
física no acto. Por outra parte,
indica, non había dúbida de
que o documento ía ser aprobado masivamente. O deputado do BNG lembra tamén que
Carlos Bautista, o representante europeo do Partido Andalucista, non pudo asistir
"por estar convalecente dunha
enfermedade na súa casa · de
Málaga". Nogueira culpa aos
medios citados de darlle á súa

G.LUCA

O Alcalde de Vigo e vocal nato
do Consello de Administración da Autoridade Portuaria
quer evitar a toda costa o recbeo de 208.000 metros cadrados que o porto urxe na Ribeira do Areal, unba obra que
alonxaria case trescentos metros sobre o mar a beira urbana.

Camilo Nogueira.

ausencia "un determinado
sentido político" e de "ligar
implícita e irresponsabelmente o nome do BNG con actividades criminais''. As respostas
de Nogueira a ambos xomais
foron publicadas o 1 de decembro. Ven a conto neste caso a frase do escritor alemán,
candidato ao Nobel, Martin
Walser: "Empezou a era orwelliana na que un é sospeitoso polo simple feito de non
expresar a conmoción adecuada" (Magazine, 18 de novembro).+

O tinte
dos estudiantes
Segundo o responsábel de
universidades de CCOO de
Galicia, Xosé M8 Rivas, "o
movemento estudantil galego
contra a LOU, que xurdiu
cunha intención clara de neutralidade respecto a ideoloxías e partidos, :finalmente acabou en gran parte controlado
polos CAF e a CIG e adquirindo, en consecuencia un tinte nacionalista". (ABC, 1 de
decembro).+

Lois Castrillo replica con ton terminante ao desafio do presidente
da Autoridade Portuaria, Xúlio
Pedrosa Vicente, que declarou a
obra incluida no Plano Especial
do porto, aprobado no 98, e a salvo de toda decisión municipal.
Pedrosa recusou con este argumento toda intervención pública sobre o proxecto, despois
do ministerio de Med~o Ambiente romper o segredo sobre o aterrado ciclópeo ao invitar a diversos organism os a colaborar nun
estudo de imp acto ambiental.
O Alcalde sinala que non está
xustificada a masiva invasión do
mar unha vez que o Porto Seco de
Salvaterra, cunha capacidade de
tres millóns de metros cadrados,
solucione os problemas de armacenamento de mercadorías no
porto. En todo caso precisa que o
Plano de Usos do Porto, como realización puntual do Plano Especial, debe ser sancionado polo
Concello, trámite que o Presidente do Porto non quer considerar.
·
Pedrosa Vicente sinala que o
recheo é preciso para que o actual calado de sete metros se
convirta en catorce. Con todo, os
levantamentos batimétricos m áis
recentes sinalan nove metros en
baixamar equinocial a rentes do
peirao da Ribeira do Areal.
Moitas voces na cidade se interrogan sobre a necesidad.e dun
transporte de terras masivo sobre o
mar que poderla ser evitado mediante o dragado. A doca de atraque actual edificouse hai agora cen
anos xa entrara catrocentos cincuenta metros sobre o mar na procura de calado . O novo recbeo levaria o mar a un quilómetro do
Areal, a histórica praia de varada
que daba servicio ás fábricas de
salgazón de Vigo. O direictor da
Autoridade Portuaria, Luis Lara
Rubido, sinala ma Memoria Anual
del Puerto de Vigo do ano 2000
que "é de esperar que a cada se exporte menos granito en bruto".

Lois Pérez Castrillo, Alcalde de Vigo.

A Autoridade Portuaria e o grupo
municipal do PP porfian con argumentos contradictorios sobre a necesidade da obra. A primeira di
que é necesária para armacenamento e embarques de granito; O
segundo quérea para atraque de
trasatlánticos. De certo, é importante a presión sobre o govemo do
porto por parte dos construtores
que abaratan obra ao dispor dur
vertedoiro urbano para o entullo.
Na Ditadura, as actuación sobre
o porto tiñan llll carácter trascendente e induscutt'bel, máis dependentes dos complementos internos
do escalafón por volume de obra
que do desenvolvemento coerente
da urbe na que se realizan. Pedrosa
reproduce esta actitude ao desprezar públicamente a representación
democrática do Concello.
A avaliación do impacto ambiental revela o finne propósito da
Autoridade Portuaria de com pactar os actuais peiraos de Comércio, Transversal e do Areal nunha
chaira de 208.000 metros cadrados de cachote de obra e porla. Na
realidade, a Autoridad.e Portuaria
planea rechear máis de un millon
de metros de Ría, sobre os concellos de Vigo, Redondela e Moaña.
Tratando separadamente cada aterrado, procura agachar a imaxe real dunha ria invadida sen obxectivo racional, por mor de manter a
dinámica de obras, mentres o interior do País se despovoa.
A Federación de A ociación
de Veciños de Vigo comezou unha recolhda sinaturas para conxurar o que califica de "nova
agresión á ria de efecto imprevisibei se irrever$ibeis". •

'O resultado electoral deunos a razón',.afirman

Os sindicalistas reclaman un xiro do BNG á esquerda
M.V.
A perda de votos sufrida polo
BNG nas últimas eleccións e o
proceso de debate xerado animou ·
a militantes des.ta organización,
vinculados en boa medida á CIG,
a expoñer as súas críticas ao que
califican de proceso de "dereitización" dos últimos anos.
Os defensores desta tese, ubicados na súa maioría na comarca
de Vigo -a máis poderosa do sindicato- consideran que os resultados dos comicios dan a razón ás
queixas que internamente viñan
manifestando desde hai tempo.
Reunións con empresarios e
cambios na bandeira do cartel

electoral, son dous dos exemplos
prácticos que, a xulgar <leste sector, simbolizan o devalar que ven
sofrindo a organización. "Non
criticamos as reunións frecuentes
cos empresarios por parte de dirixentes ou cargos públicos do
BNG -precisa un membro <leste
sector- senón o feito de que non
se faga o mesmo con outros colectivos, por exemplo cos sindicais. Queremos ~ando menos que
se nos trate igual. Que non nos teñan esperando nos despachos cada vez que solicitamos unha entrevista". "Admitimos -engade o
mesmo portavoz- que o BNG se
organice como unha fronte, na

que caben incluso grupos dereitosos como o PNG, pero non que o
énfase político recaiga sempre sobre o mesmo lado".
Es.tes sectores, nucleados ao
redor de diferentes organismos
de dirección daCIG e dunha parte dos "liberados" <leste sindicato, xa fueran notar en anteriores
citas congresuais do BNG
("asambleas" na terminoloxía da
organización) a insuficiente preocupació'!J. social das ponencias a
debate. E previsíbel que unha
parte das enmendas da próxima
cita asamblearia dos nacionalistas, a celebrar en Abril, proveña
deste sector. Para facilitar o de-

parte da militancia histórica da
CIG obsérvase con recelo a diferencia da situación actual coa de
anos pasados, cando os sindicatos alcanzaran gran protagonismo social. Hai que lembrar as
folgas xerais da última época do
gobemo socialista e o papel público daquela dos dirixentes das
centrais maioritarias. Na actualidade este papel reduciuse. O crecemento nacionalista da última
década propiciou tamén o salto
de moitos antigos representantes
sindicais ao organigrama político, mesmo institucional. Algúns
dos que quedan no sindicato reclaman agora máis peso. +

bate, o Consello Nacional do
BNG tomou a decisión a pasada
semana de incluir no proceso de
discusión todas as enmendas e
propostas que 'xurdan das bases,
coa única condición de contar co
aval de quince militantes.

Perda de protagonismo sindical
O xiro á esquerda que preconiza
o sector sindicalista, -posición
non necesariamente compartida
pola maioría dos afiliados á
CIG- ten tamén a súa orixe no
que considéran "perda de protagonismo dos sectores obreiros na
dirección do BNG". Desde unha
t

•

1 .a)

t.•

f

-~ .1 ·_.

!

~..

J )

'

J

,1

,

' t

...

s '

Galim.~
N2 1.011 • Do 6 ao 12 de decembro de 2001 •Ano XXIV

Oanterior servicio foi liquidado despois dun ano sen cobrar

FRANCISCO CARBALLO

I

A.N.T.
O 30 de novembro, a Xunta
convocou un concurso para
cinco titulados superiores e sete tradutores intérpretes. Previamente, o 6 de novembro ditou unha orde de liquidación
dos gabinetes de tradución e
asesoramento lingüístico contratados que funcionaban dende 1990 no Tribunal Superior
e nas audiencias e xulgados.

A conselleria de Xusti%a negou calquera propósito liquidador dos servicios de tradudón.

esta Conselleria por consolidar
un servizo que se iniciou como
proxecto, en coincidencia coa
aposta do departamento por promocionar o uso da língua na administración de Xustiza". O dilatado tempo de liquidación do

servizo de tradución foi interpretado nalgúns xulgados coma
unha incoerencia na politica de
normalización. Con todo, o maxistrado da Audiencia de Pontevedra Luciano Varela atribuiu
nas páxinas de La Voz de Gali-

P.V.

cia á elección idiomática dos
maxistrados a rebaixa no número de fallos en galego: "Coido
que a raíz do problema radica no
feito de que sexamos os memos
de sempre os que usamos o galego no noso traballo". +

··························································································································~-~.~!.~:~.~-º··························································································································

A imaxinación estudiantina
XosÉ LUIS MUÑOZ

A capital galega énchese de estudantes mobilizados despois de anos de dicirse que a mocedade estaba nas pavías. A LOU trocou as ideas preconcebidas.
Por fin o e tudiantes compostelán caeron na conta de que a
imax.inación é súa; de que sempre foi súa, anque levase anos enferruxada por falta de uso. Miren
que había tempo que a Universidade se viña doendo dun agarbanzamento agudo. Para o ruáis
que a mocidade se botaba ás rúas
era ou para rondar (os menos,
que tamén iso se foi perdendo),
ou para encabalgar as noitiñas
coas mañás, non vaia ser que estas tradicións só se estraguen. Pero o que é erguer a súa voz reivindicativa, solidaria, contestataria, instruída, desinteresada, iso
hai tempo que non se levaba.
Empeñados en cumpriren ao pé
da letra o mandato da primeira estrofa do seu himno -"Gaudeamus
igitur, iuvenes dum sumus"-, o demais non cabía nas súas axendas.
Pero chegou a LOU, e con
ela o miragre. Coma quen esperta dun grande sono, os estudiantes saíron ás rúas e, cargados de
imaxinación, puxeron bonitos
aos do PP, empeñados en pariren
un feto-lei que todos sabemos
malogrado "in utero".
Aulas abertas na Quintana dos
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Mortos ou en Platerías; remedos
poéticos; magnas concentracións,
ou longas reas ás portas do INEM
para lle estragar as estatísticas ao
señor Fraga, lograron que por aí

adiante se falase de Galicia, sen
que polo medio tivesen que andar
nin narcotraficantes, nin vacas,..tolas, nin Depor ou Celta.
E fronte á imaxinación da es-

91

E eles sen
decatárense

Xustiza convoca agora doce prazas
para tradución nos xulgados

A orden de librar as oficinas que
ocupaban os tradutores e tradutoras foi terminante e referiase
a persoas e material. Algúns
destes gabinetes viñan funcionando sen contrato ou mediante
acordo escritos para a prestación de serviros e o personal
empregado levaba máis dun ano
sen cobrar. A expulsión dos tradutores e tradutoras fora recibida polos sindicatos coma unha
incoerencia flagrante da política
de normalización. A Xunta
anunciara o 24 de Xullo a provisión de doce prazas para solventar a precariedade do servizo.
A conselleria de Xustiza negou calquera propósito liquidador dos servizos de tradución:
''É evidente e manifesto o interese demostrado con feítos por

Á

tudiantina, a prepotencia dos de
sempre. Claro que prepotente tamén o foi De Gaulle no 68. O caso é que só tardou un ano en ter
que deixar o Eliseo. •

rnos para tres meses do
llde setembro. Un acontecemento tan significativo
que Baud.rillard pudo escreber: ''Todo o xogo da
historia e do poder foi
abaneado, e tamén as condicións da análise. É preciso
tomarse un tempo" (Le Monde, 3-XI-2001). A resposta de
Bush: desencadear a guerra
contra Afganistán para atrapar a Osama Ben Ladeo; unha guerra global contra o terrorismo.
Con Bush está a UE,
Rusia mesmo. ¿E despois
que? A máxima concentración de poder da historia
humana -o imperio de
USA- non sabe averiguar
"canta resignación pode soportar o individuo sen
explotar''. O bandolerismo,
a pirateria, o terrorismo
son formas de resposta ao
poder, formas crueis pero
non máis que as do poder.
Se o poder non cambia, a
un terror organizado, como
é o da Al Quaeda sucederán
outros. o narcoterrorismo é
unha realidade ubícua. O terrorismo é a sombra do poder: "o instinto de morte é
destrutividade non por sí
mesma senón para alivio
dunha tensión; é expresión
da loita eterna contra o
sufrimento e a represión"
(H. Marcuse) Pero os poderosos ''sen decatarse",
seguen "cegos e xordos" ao
grito de dor e á violencia da
desesperación.
¿Decátanse na Galiza os
monopolizadores do poder?
Un xogo verbal na toma de
posesión do Presidente da
Xunta, 3 de decembro:
debatan con autocrítica.
Son fieis escudeiros de
Aznar, da Pilar del Castillo
etc. que seguen impertérritos na súa cegueira. 40.000
estudiantes manifestaron
en Compostela o
rexeitamento da LOU, ¿é
posíbel que a Xunta non
saia da súa pasividade
perante tal requerimento?
Neste curruncho de
verdor, neste ''paraíso" con
narcos fora e dentro das institucións, deberíamos retlectir, saber escoitar e deter o
rolete esmagador do poder.
Di Baudrillard: o 11 de
setembro ''un evento simbólico de envergadura
~undial, é dicir, non só de
difusión mundial, senón que
faga fracasar a
mundialización en sí
mesma" (ib.) O poder quere
máis competencia, máis privatizacións para máis
desigualdade. Os estuclantes
galegos escoitaron en Santiago outro sino: repartir entre
todos, compartir con todos,
producir para todos: outra
mundialización. •
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.Todos os concelleiros abandoan o partido

OPSOE queda sen representación no concello de Ourense
XAN CARBALLA0 intento da executiva de Pérez Touriño de refundar o partido na
cidade de Ourense, nomeando unha xestora presidida por Antonio
Rodríguez, ven de recibir a resposta contundente do grupo municipal liderado por Antonio Troitiño que abandoa a disciplina do
PSOE deixando aos socialistas sen concelleiros na cidade na que
o PSdeG conta coa terceira agrupación máis numerosa·do país.

A executiva nacional galega,
coa sanción do secretario de organización estatal, o galego Xosé Blanco, consumou a pasada
semana un novo capítulo na crise do PSOE ourensán ao suspender de militancia a todos os
militantes, nomear unha comisión xestora e esixir un novo
proceso de admisión no partido
baixo un criterio -segundo fontes dos concelleiros expulsados- de "fidelidade ás teses de
Touriño e Zapatero".
A resposta dos concelleiros foi
anunciar o definitivo abandoo do
partido e manterse nos cargos
electos se é posíbel baixo o mesmo nome de Grupo Municipal Socialista. A dous anos dunha nova
convocatoria municipal non falan
aínda dunha nova formación política, pero pídenlle a todos os militantes excluídos que non ingresen
outravolta no PSdeG.

Graves acusacións
O portavoz municipal, Antonio
Troitiño, despachouse con moita
dureza contra o actual equipo dirixente dos socialistas galegos,
"é unha decisión autoritaria e sen
sentido. Persiguen aos que non
apoiamos a Zapatero no congreso, ou aos que no seu día demos
o voto a Miguel Cortizo frente a
Pérez Touriño. Pero resulta que
no congreso federal foi o propio
Touriño quen me pediu persoalmente que recollese firmas e
apoios a prol de Bono, e agora
quéreme facer pagar por iso.
Touriño demostra así que é un líder débil".
A denúncia dos excluídos
tamén se refire á presencia nos
cargos de representación de
persoas que non foron electos
nas primarias do partido "como
son os casos de Laura Seara ou

Xavier Casares. Mentres estes
permanecen no partido pretenden que pidan o reingreso persoas que levan acreditada a sua
militancia desde os tempos da
República".
Coa actual situación na cidade de Ourense, o PSOE fica sen
representación porque a marcha
de todo o grupo do PSdeG, agás
Andrés Salgueiro que xa ten
aberto un expedente anterior,
non pode ser reconducida pola
xestora de Antonio Rodríguez,
ao que fontes diversas acusan de
ter favorecido a contratación de
familiares en diferentes organismos públicos.
Os críticos, agora xa ex militantes, denuncian que non se
respectan as garantías dos afiliados, "e non poden pretender
apoiarse na lexitimidade dun
resultado electoral bo na cidade, porque en todo caso tamén
seria mérito do grupo municipal", asegurou en roda de prensa Antonio Troitiño.
A crise aberta en Ourense súmase aos procesos recén abertos
en Vigo e os que se arrastran tamén desde o mesmo xuño do
1999 en Ferrol. +

LUGO
...... ......................................................................................................................................

Parrula pastando
na muralla
J AUREGUIZAR

A primeira vaca tola apareceu hai un
ano. O msmo aniversario que cumpre a
protección universal da muralla romana.
Parrula vén de cumprir un ano do
seu pasatempo. A Parrula nomeá-

Francisco Vázquez e outros membros do equipo de gobemo local, despois ele recibir o premio

A Coruña obtén un premio da ONU
polo seu coidado do medioambiente
HORÁCIO VIXANDE

A cidade da Coruña obtivo un dos cinco galardóns outorgados dentro dos premios Nations In Bloom, que concede a ONU, relacionados coa xestión ambiental e a planificación urbana e que se fallaron
o pasado tres de decembro na localidade chinesa de Shenzhen.
O premio concedido á Coruña é
un recoñecemento a escala mundial do labor realizado no capítulo de Prácticas Medioambientais
Sensz'beis. O xurado entendeu que
a cidade galega fIXera un labor
moi destacado na recuperación do
vertedoiro de Bens despois da catástrofe de 1996. Igualmente, des,u.• •.~: .. u ·ta~ou peSitívartJ.ente . a sua im-

plantación dun plano de residuos
baseado na reciclaxe e a instalación dunha planta de tratamento
de. lixo cos mesmos obxectivos.
O prérnio obtido pola cidade
da Coruña enmárcase dentro de
cinco galardóns que se outorgan a
outras tantas cidades que presentaron as suas candidaturas nas areas correspomieates. :Así, se para o

Coruña era o premio polas Prácticas Medioambientais, Horsham,
Reino Unido, obtivo o galardón á
Mellora da Paisaxe, Miami á Xestión do Património, Loja, Ecuador, á Participación da Comunidade e Soroti, Uganda, á Planificación do Futuro.
Dentro dos galardóns de Nations In Bloom hai, ademais, outra categoría de premios para cidades segundo distintos treitos
de povoación. Nestes capítulos
resultaron elixidas urbes como
Newcastle, Stuttgartl Baltimore,
Westmiftster eu Ds ~ele& +Q
Q

,, . ,

rona como unha pata e converteuse en mala pata para o seu dono, O
Patelo. Logrou ser a primeira vaca esponxiforme do Estado. Empezou a irse das patas dianteiras e
a sufrir ispamos dos que desconfiar. "Pensamos que era dun mal
parto", confesaba daquela a muller do Patelo, Marina Cabo. O
mal parto abortou un soño no que
lles levaron as outras nove reses
que abeiraba a súa nave de Enxerto (Carballedo). O soño envorcou
sobre un pesadelo ele' sentir a friaxe da corte baleira; tamén a do corazón de cesto no que se bota auga cando os Nissan da Garda Civil
ascenderon ata o outarelo no que
se aseñorea a súa aldea para tirarlle ao home tamén. O do Patelo
non pode cualificarse de mala pata, senón de mala hostia. Parece o
-resumo dun conto de Xerardo
Quintiá, deses que falan son sinxeleza d~ crueldade: regresaba
dun velorio no coche cunha veciñiña de vinte anos. Apartouse do
camiño para violala.
O sarampelo que ía manchando de puntos vermellos os mapas
dos responsábeis agropecuarios
era enxergado na lonxanía como
Jlílba" g~~a flll.~ por parte de

lumpenburgueses que pasean a úa
señardade oscaTWildeá polo adarve da muralla de Lugo. Cando as
autoridades gandeiras e o seu marido condenaron a Marina á ruina
económica e ética, hai un ano, o
valado romano era colocado nos
altares patrimonio-humanitario .
¿Que acontecemento pode representar un problema cando un pode
pisar algo que pertence a todo
quisque, incluso aos talibán que
dinamitan budas descomunais?
Un ano máis tarde, Marina
continúa soíña na casa, afuda que
no galpón conta con <lúas vacas
que lle entregou a Xunta. Un ano
máis tarde, a muralla segue desfacéndose como un flan sen molde,
sendo un viveiro rico para analizar especies herbarias, pero loce
entre a xeada das noites porque
alumea cunhas luces novas.
Transcorreu un ano, 365 días con
todas as súas horas que deixan
marxe para ben de avances. A vida segue igual; Lugo sempre foi
unha provincia moi julioiglesiana, non irnos empezar agora con
amariconadas. O progreso debe
continuar a súa marcha de lava
volcánica, o seu vagar nugallán.
¿ Ocorreríaselles que as vacas
pastasen pola muraTia? Vantaxes
para elas e para o m'?numento. •
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tar a alguén a un país onde existe a pena de morte. Se nun momento determinado o Gobemo o
considerara factíbel, contaríamos con todo un movemento internacional que leva anos denunciando a falta de dereitos humanos nos Estados Unidos. Amnistía Internacional está posicionándose dunha maneira máis
dura da habitual sobre as decisión de establecer tribunais militares. ¡E a Amnistía Internacional non é tan <loada criminalizala como fan como movemento antiglobalización! Esa situación ia xuntar moitas forzas; paréceme moi difícil que Alemaña
ou Francia consintan as extradicións. Gostaríame subliñar que o
ensaio estadounidense de establecer tribunais militares enlaza
directamente co que sucedeu en
Arxentina no ano 1976 e en Chile a partir do 73. A xustificación
foi semellante.

Política máis social
Uns dias antes de partir para Xénova no mes de Xullo vostede
prevía a violencia que despois derivou nun manifestante morto.

PACO VILABARROS

Manuel Martínez Barreiro

'O 11 de setembro serviu para silenciar
as protestas contra a globalización'
A. EsTÉVEZ

Manuel Martínez Barreiro participará o 15 de decembro na manüestación convocada en Bruxelas con-

tra os efectos da globalización económica. Membro de ATTA C-Galiza, movemento internacional que
demanda o control dos mercados

Puxeramos o acento na resposta desmesurada que deu Berlusconi, cun discurso criminalizador. Hoxendía ese discurso estase a dar a nivel mundial, cunha
autoridade, a dos Estados Unidos, que ninguén discute porque
ten o poder económico e militar.
Despois de Xénova decidiuse espallar as protestas, non focalizalas só nos cumios. Pero despois
do 11 de setembro ternos que estar presentes a1í onde esteñan os
dirixentes económicos para que
os medios de comunicación non
nos podan silenciar. Hoxe con
máis sentido se cabe porque demandamos unha paz necesaria.
Os contracumios naceron tamén
como encontros entre os organismos intemacionais e a sociedade. Encontro difícil cando mandan a policía a cargar contra nós.

fmancieiros, analiza nesta entrevista a reflexión abérta no seo das ·
se vai desenvolvenorganizacións antiglobalizadoras do ¿Como
a participación de Galiza
tras os atentados do 11 de setembro. nestas mobilizacións? ¿Como
se concilian vontades que van

A simple vista apréciase certa
desmobilización tras os atentados nos Estados Unidos.
De de o organi mo internacionai empre se quixo desacreditar o movimento antiglobalización, argumentando que non tiña
sentido e crinúnalizándoo. A excu a do atentados veulles moi
ben. No termo terrorismo cabe todo. Despois de Xénova o movimento antiglobalización experimentou un impulso, con máis persoas implicadas pero despois do
11 de Setembro aparece unha prevención na xente. Fomentouse a
idea de que o movemento podía
ser xérmolo de feitos terroristas.
Estamos atravesando un periodo
de reflexión para ver como desmontamos esa estratexia do poder.
Mantemos o calendario de mobilizacións pero hai que recoñecer
que a estratexia dos medios informativos é a de que non irnos ser
noticia nunca. Xa houbo unha manifestacion de dez mil persoas en
Liexa, que practicamente non
trascendeu e outra en Washington
que foi silenciada. Nestas últimas
mobilizacións a prioridade da protesta é demandar a paz, enlazando
cos movimentos antibelicos dos
anos oitenta. A paz aparece como
unha reivindicación política rexei-

tando o discurso moralista.

A demanda da paz tampouco está lonxe da loita contra os
efectos do neoliberalismo.

tucións financieiras intemacionais están obrigando a estes
países a obter cactos para pagar a
débeda externa e abandoar as necesidades internas. Isto da lugar a
situacións dramáticas.

Claro, para manter a paz convén analizar as causas dos conflitos. A cabeza
ten que dar para
algo máis quepara solidarizarse
s tri una1s

O

coas víctimas.

¿Considera
que individualmente afecta a
consigna
de
"con nós ou contra nós" á hora
de mobilizarse?

ºb .
militares nos EEUU
nacen dos mesmos
argumentos
que as ditaduras
arxentina e chilena
dos anos 70

Estamos debatindo
como
chamar á cidadanía para explicar
que a nosa reivindicación segue
sendo xusta e actual e que determinadas políticas económicas
poden derivar nun conflito bélico. ¿Como artellamos esamensaxe, explicando que nós non somos "eles", que tampouco somos
"os outros"? Arxentina é o exemplo claro de que a regulación dos
mercados intemacionais de capital é necesaria, o mesmo que Rusia, Brasil ou Tailandia. As insti-

O discurso
moral estadounidense provoca
certa desmobilización, pero tamén descontento entre a xente
que ve como o
Governo de Azoar se plega aos
EEUU.

Non hai disensión posíbel, nen
para os gobernos.
As decisións de
Estados Unidos
son planetarias. A
globalización economica conleva unha globalización "politica". Introdúcese a moral como elemento decisorio para
tomar medidas. Non hai goberno
que se negara a aderirse no primeiro momento ás decisións dos
EEUU. Pero agora empézanse a
ver certas disensións polo debate
que se está dando na sociedade.
Celebráronst:( manifestacións moi
grande en Gran B_retaña contra. a

guerra, silenciadas. A adesión in- desde o mundo libertario ata a
condicional teri un primeiro mo- socialdemocracia?
mento no que a sociedade queda
Seguimos reflexionando sobloqueada sen reacción pero, se se bre que o mundo da política ten
prolonga no tempo como agora, a que a~hegarse ao social se quere
reflexión sae á luz. Comézase a ter futuro. ATIAC-Galiza contiver que a situación de Afganistan, núa presentando nos concellos a
con todo o hom'bel que era, non aprobación da Taxa Tobin. Busresultaba peor que a que se vive camos unha confluencia plural e
en Palestina. A xente esta empe- o que ternos que construir é unha
zando a ver que o uso da violencia comunidade de resistencia. Hai
do Goberno israelí achégase roáis que buscar coincidencias, o iniao terrorismo de Estado que a ou- migo xa é identificábel, xa non
tra cousa. O que non se pode é valen as verdades absolutas de
formentar medidas baseada en ar- cada organización política. Tegumentos morais, senon percurar rnos que construir as verdades
solucións políticas. ATIAC pro- entre todos e aspirar a unha sopuxo medidas que a sociedade ciedade laica que fuxa das alternon ve utópicas, como o. desman- nativas relixiosas, moralistas.
telamento dos paraísos fiscais,
Non son poneos os que ven
que so se está levando a cabo nos . a sociedade galega apática,
casos de :financiamento de activi- pouco amiga de mobilizarse
dades terroristas, pero é un paso. aquí, canto menos lonxe.
Os paraísos agachan venda de arNon é certo. Ternos as elecmas, blanqueo de diñeiro, narco- cións galegas recentes, semella
tráfico, etc. Son un xerme para de- que somos de dereitas. Pois ben,
sequilibrar paises.
en termos reais só 24 de cada 100
Azoar cala sobre as extra- galegos con direito a votar optou
dicións aos EEUU. ¿Ve algun- polo PP. Son 800.000 persoas as
ha posibilidade de que Europa que non acudiron ás fumas. Non
acepte a proposta de Bush?
vale argumentar que foron a praia,
Conto que non. En España a mercar a Portugal ou que quedanon hai nengunha posibilidade ron vendo a TV. A política non calegal. Habería que cambiar a la hoxe en moitos cidadáns, ten
Constitución para poder extradi- que preguntarse por que.+
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Concorren a empresa gale.ga Re Telefónica

O DNI
Fallo
inminente
do
concurso
pasa a ser
de telecomunicacións da Xunta
bilingüe
HORÁCIO VIXANDE
HORÁCIO VIXANDE

Todos os Documentos de
Identidade
solicitados
dentro de Galiza após do
luns tres de decembro están redactados en castellano e en galego. A medida
corresponde a unha decisión tomada no Congreso
dos Deputados o 13 de
marzo pasado e que se estendeu a todas as comunidades autónomas con linguas co-oficiais.
O novo DNI será bilingüe en todos os casos
sempre que se solicite ou
se renove dentro do noso
país. Noutras comunidades autónomas con lingua
propia acontecerá o mesmo. O novo documento,
idéntico ao anterior, inclúe a continuación do
texto en castellano, a sua
tradución ao galego co
mesmo tamaño de letra.
A Xefatura Superior de
Policia da Coruña solicitou aos cidadáns que agarden a que caduque o seu
DNI para proceder a renovalo, para evitar que se
produzan aglomeracións
non previstas nas comisarías. Recorrendo á picaresca, quen o desexe poderá
facerse cun documento bilingüe; para iso, terá que
presentar unha solicitude e
alegar o roubo -acompañado de denuncia policial-, o deterioro ou a perda do documento, aínda
que nestes dous últimos
casos, terá unha penalización nas taxas que hai que
abonar para a renovación
do carné de identidade.
A adopción do DNI bilingüe -avalada na Galiza
por unha tradución realizada pola Real Academia
Galega- só se enfrontou
con algún problema en
N afarroa e Valencia; no
primeiro dos casos pola
negativa de parte da poboación á incorporación do
basco ao documento, e no
segundo dos casos por
problemas de normativa a
empregar.
Outro documento de
uso común, como e o carné
de conducir, hai tempo que
conta cunha redacción bilingüe. Sen embargo, na
Xefatura Superior de Policia da Coruña consideraron "difícil" que o pasaporte chegue a figurar nos
dous idiomas. "O DNI e a
licencia de conducción son
carnés de uso interno, pero
o caso do pasaporte é máis
complicado porque se trata
dunha documentación que
hai que empregar para sair
ao exterior", explicou unha
portavoz da Xefatura Superior da Policia. +

A finais desta semana ou princípios da seguinte, a Xunta podería
fallar o concurso para a subministración de telefonía, datos e intemet á Administración autonómica, do que se abriron plicas o pasado martes 27 de novembro. O contrato, disposto en cinco lotes, ten
un valor total de 24,2 millóns de euros (4.026 millóns de pesetas).
A partida máis importante, co
60% do total, é a rede troncal de
datos. Séguenlle os capítulos de
telefonía fixa (28%), móbil
(7,2%), internet (4,8%) e redes
de seguridade (2 %) . A X unta
eludiu dar información sobre o
contido das propostas presentadas polas dúas compañías concursantes, que foron igualmente
opacas.
Telefónica acusa un mutismo
absoluto e négase a dar datos da
sua oferta por considerar que "se
trataría dunha falta de respecto á

Xunta". En todo caso, a sua portavoz, Maribel Trigo, asegurou
que as boas relacións desta compañia coa Xunta "non representan unha veutaxe, senón todo o
contrario". Cómpre ter en conta
que a Xunta pagou á Telefónica
elevadas cantidades pola telefonía rural de acceso celular e que
tradicionalmente é unha aliada
desta empresa.
Para o operador de servicios
de telecomunicacións R -que
tampouco deu datos da súa proposta-, gañar este contrato re-

presentaría pasar a ser o subministrador do principal consumidor de comunicacións do país e
dar un paso importante para penetrar no mercado desde unha
posición máis cómoda. "Non só
se trataría das comunicacións
internas da Xunta, senón que
afectaría a toda a cidadanía, que
se pon en contacto con San Caetano e tamén, por exemplo, con
coléxios e institutos", explicou
Pilar García de la Puebla, dogabinete de prensa de R.
R é unha compañía que no
último ano multiplicou por sete o
seu número de abonados, de forma que se situou en 22.000
clientes, dos que 5.000 son empresas, a cifra máis alta entre todas as sociedades de cabo que
operan no Estado.+
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Amalia Alvarez de Bóveda,
no seu pasamento
ANTIA CAL
Querida Amaliña: remato de
chegar de San Mauro de despedirme de ti (ben sabes que son
de "misivas", a pouco que me
puxen).
Sempre que vou a San Mauro, dende que teño a honra da
vosa amistade, síntome moito
ben polo espírito. E dista vez
tocoume estar perto das túas netiñas, que axudaron a mellorar
o sentimento.
Había moita xente a querervos, entre elas eu e o meu filio
vello. Foi un día griseiro pero
amoroso, non se movía unha folla nin o corpo pedía abrigo
(outra cousa era aló, no fondal).
Vimos a toda a familia, de todos
tiven ag~os, tal como foi o
teu exemplo. Estaban as túas fillas, os teus fillos, todos os
achegados familiares a pechar
co fatiño dos netos, logo os
amigos, a moreas.
Veño moi animosa de facérmonos xuntanzas daquelas que
tan ben nos sabían. Istes derradeiros tempos non os aproveitamos moito e sinto xenreira de
non ter tido máis siso.
Xa, polo que agardo', irei cabo de vós o 17 de Agosto a facervos a visita queredeira e de
xustiza, ternos que termar de
vérmonos e non deixar que o
esquecimento nos afaste. As
lembranzas xa son moitas e estou a ver a primeira vez que
chegaches co teu fillo ao Colexio Rosalía, coa foto do teu
Alexandre, a responderlle aos
rapaces a súa carta pedíndocha.
E alí está a presidir a aula co
seu sorriso entrañábel. Ben que
se han lembrar aquel fato de rapaces que non pararon ata dar
contigo.
E irnos repetir unha vez máis
a despedida do teu Alexandre que
me ensinaches pra todo o tempo,
¡Deica sempre, Amaliña! +

PACO VILABARROS

Hai poucas semanas Antía Cal lembraba como unha aula do Colexio Rosalía Castro, que ela fundou, escolleu o nome de Bóveda
para bautizala, "Os nenos decidiron mandar unha carta ao carteiro de Pontevedra dirixida á familia de Bóveda da que non tiñamos enderezo. Pouco despois veu Amalia, a muller, cun dos seus
tillos a traemos unha fotografía e a derradeira carta do seu home,
escrita a noite que Bóveda foi fusilado, para que tivésemos no colexio". Na imaxe a foto que hoxe que preside a aula do colexio. +

A segunda
parte
XEsús VEIGA BUXÁN

e

ando se faga a história
do primeiro outono
galego do século XXI,
aparecerán duas referéncias
contraditórias: a cuarta
vitória eleitoral consecutiva
do PP e a maior
mobilización universitária
rexistada dende 1983. Os
buscadores dos paradoxos
existentes nos corpos sociais
sentirán unha especial excitación intelectual: nun solapamento temporal máis
próprio dun relato de
ficción que dunha crónica
histórica, comprobarán que
a mesma sociedade que non
quixo xubilar, mediante a
matemática eleitoral, ao derradeiro político
superviviente do
franquismo, foi quen de xerar a rebelión universitaria
de maior envergadura de
todas as acontecidas na xeografia do Estado español.
Un berro percorreu as
mas das cidades galegas
neste Novembro sen choiva:
"A culpa de quen é?: dos
votantes do PP". Non foi un
''remake" da revolución
cultural chinesa nen unha
arroutada nostálxica do
Maio do 68. Non. Foi a
segunda parte do 21 de Outubro: a confirmación de
que hai microclimas moi diferentes no interior da
sociedade galega.
Os abós das rapazas
universitárias están
basicamente satisfeitos: pensan que as suas netas serán
o que eles non foron gracias
a D. Manuel Os pais
dubidan: por unha banda
recoñecen que os títulos universitários dos seus
descendentes xa non garanten un posto de traballo fixo
e ben retribuido pero saben
que ter UD amigo inftuinte
do PP proporciona unba
maiorutilidadeimediata
que UD mes de folga xeral
contra a LOU. As netas e os
fillos non comparten a satisfacción e o medo dos seus
maiores. Acosados por un
futuro laboral incerto e submetidas a unha lóxica
competitiva infernal, onde
poden pousar a sua mirada?
Nun presidente da Xnnta
que presupón a ignorancia
do contido da LOU por parte dos que protestan cando
sabe que a grande maioria
dos seus votantes non leron
o programa eleitoral do PP?
Naquel mítico P.arís de
1968, aiguns escreberon:
''sexamos realistas, pidamos
o imposi1>el". Realismo
puro e duro: o 21-0 gañou a
Galiza satisfeita, a que non
está incómoda con políticos
como Fraga ou Vázquez, a
que prefire a corrupción coñecida á dignidade por descobrer. Anotemos o impombel: que o ar fresco da xeración rebelde da LOU limpe
o noso vello fogar. +

Galim-t213
N2 1.011 • Do 6 ao 12 de decembro de 2001 •Ano XXIV

~

Carácter
XOSÉ MANuEL SARILLE

O

BNGnonsó
diminuiu en votos
nas últimas
eleccións, tamén foron máis
momos os apoios dos seus
simpatizantes. O Bloque ilusiona menos, moitos pensan
que non está a ofrecer un
cambio sustancial. Avisan de
que debe recuperar o carácter, evitar a ambigüedade e
as posturas insulsas. Como
se a fronte necesitase metas
ambiciosas, firmeza nas institucións e programas
sólidos e transformadores.
O contrario xa se
experimentou coas
chamadas xestións
centristas. E fracasaron.
Proxectos timoratos que rebaixaban tanto as
aspiracións, que pretendían
congraciarse tanto con todos
que chegaban a ~rder a
súa razón de ser. É desagradábel poñer exemplos de
fracasos, no entanto débese
opinar abertamente, falar
de prácticas e actuacións,
porque até agora non se
fixo. Atribuír esas derrotas a
persoas é unha torpeza, en
realidade están motivadas
nunha tendencia colectiva, a
dunha esquerda á defensiva
en todo o mundo. Cando a
muller de Lincoln falaba duramente dos sureños durante a guerra civil dos Estados
Unidos, o presidente pedíalle que non os censurase,
"son tal como seríamos nós
en circunstancias
similares", dicía. Houbo
casos de concellos mal
gobernados nos últimos
quince anos. E está sobre
todo o caso da Universidade de Santiago, onde por
un tempo gobernou unha
plataforma nacionalista, e
fíxoo tan moderadamente,
tan pisando ovos, que todo
foi nada. Aplicaron unha
política débil, inofensiva,
de xeito que cando
perderon as segundas eleccións ás que se
presentaban non lograron
sobrevivir como oposición.
Desapareceron como a
UCD. Agora volve a soar a
proposta do centro, de moderarse máis, sen que se
arroupe con argumentos.
Que o Bloque precise
formalizar as maneiras e
coidar a transmisión das
mensaxes non ten nada que
ver con debilitar o modelo
de cambio. Fronte ao
autoritarismo e a ideoloxía
ultraconservadora debe
opoñerse unha política de
firmeza, convicción e fortaleza, conxugadas coa negociación. Iso non se pode facer desde un laxismo que
equipare os contidos e as
formas co máis amortecido
da sociedade galega. Seguramente se faga
recobrando as virtudes que
desde a vella Roma fundamentan a tradición
republicana, as do esforzo
e a austeridade. Esas que
tan ben coñecen os .homes e
as mulleres do BNG. •

A campaña na procura de
que a Academia Galega reconsidere a súa posición sobre a normativa continúa.
Os actos previstos están sinalados para Pontevedra
(día 10; 20 h. Galería Sargadelos); Ourense (dia 11,
20 h. Edificio Simeón);
Vigo (día 12, 19,30 h, Centro Cultural Caixanova), A
Coruña (día 13, 19,30 h.
no IESS Eusebio da Guarda) e Ferrol (dia 14, 20 h,
na Galería Sargadelos).
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A Academia, a norma, a reforma
X. ANróN L. DOBAO Era de esperar que da última sesión da RAG
xurdise unha revisión da norma vixente. E,
xa o sabemos, non foi así. A Academia enganouse, pero de aí non podemos concluír a
súa inutilidade como institución. Xa non é o
que foi. Está en proceso de restitucións históricas; a última, a incorporación de Neira
Vtlas, incomparable representante mundial
das nosas letras, que, como tantos, non era
académico por puro sectarismo da institución. Sectarismo vixente cando Camilo Nogueira convenceu o Parlamento Galego de
amorear nas mans da Academia a potestade
normativa. Só por amolar o ILG.
Enganouse a RAG porque algúns académicos non souperon ou non quixeron interpretar unha demanda de unidade. Non por
ignorancia, sería inxusto interpretalo así, senón por outras causas. Ora prexuízos persoais respecto a solucións técnicas propostas,
ora a negativa a ampliar a aceptación da
norma e concentrar así esforzos normalizadores. Os prexuízos persoais, lexítimos, son
incomprensibles na dign.idade académica. A
oposición técnica é inverosímil para quen
coñece os termos da proposta. De recorrermos ás hemerotecas comprenderemos unha
das climensións deste enfrontamento contra
as implicacións políticas e socioculturais da
reforma. Alá nos baterá o xogo de quen non
representan precisamente o roáis activo da
conciencia nacional, social e lingüística de
Galicia: Paco Vázquez, Méndez' Romeu, a
Xunta en pleno, Sixto Seco, Carlos Luís
Rodríguez, Femández Moreda, un tal Calaza, etc. O seu discurso é un, madia leva,
vangarda condicionante da decisión académica, superestructura ideoloxética de dominio, a outra fronte dunha loita desenvolta en
último termo polos académicos que cargaron co peso da oposición. Estraños compañeiros dunha mesma viaxe, o mesmo exército que gañou a batalliña. Teremos que
pensar, vista a artillería, nunha confrontación política e cultural, lingüística, entre un
galeguismo cordial de acordeón e churrasco
e o nacionalismo en calquera das súas manifestacións políticas, con todo o que tales
categorías implican. Sei que simplifico, pero como os académicos non aclaran motivos, eu non lles poño couto ás conxecturas.

• A ACADEMIA CONFUNDIU POTESTADE
CON AUTORIDADE CIENTÍFICA. Tamén os que
noutros ámbitos se sentiron obrigados a conservar quen sabe que pureza. O enfrontamento a Francisco Femández Rei ou a Antón Santamarina, non precisamente alleos á norma
que eles mesmos propoñían reformar, parece
drama esperpéntico. Rexeitar o seu labor é
desautorizalos, a eles e a todo o ILG, ás tres
Universidades. Deica en diante, por coherencia, terán que ser os académicos desautorizadores os que asuman a intervención técnica
no corpus da lingua. Terán que elaborar o diccionario e a gramática que inda non ternos sen
delegar a súa potestade na autoridade científi-

ca Pero dános que non se abaixarán eles a güística non son nada. Lémbrannos a pouca
tanto; descansarán na precaria man de obra decisión que nos queda se queremos estar
dos bolseiros do Ramón Piñeiro, ese invento nun universo que, con todo e ser o mellor dos
do poder para combater o ILG e o que sim- posibles, non fai lugar para nacións, culturas
boliza Falamos ó cabo de formas varias dmi e linguas de menos de cen millóns de falancombate de múltiples expresións. A académi- tes. Son profetas da globalización lingüística.
ca é unha, instala os esteos en terreo extenso, Do imperialismo, se queremos evitar o eufeé manifestación dun antagonismo, as roáis mismo. Colla o lector os artigos do tal Caladas veces soterrado, entre ámbitos sociais que za e escriba "portugués" onde el escribe.
articulan os seus universos simbólicos en lin- "castellano"; baterá coa filosofía de patacón
guas diferentes. Tamén os conflictos lingüís- compartida. Só coa conciencia se gaña aliticos son resultado das contradiccións entre berdade para facer <leste idioma a lingua norclases. A lingua é instrumento co que se pro- mal dunha nación normal. Quen sabe se o saduce comunicación que o poder expropia Así ben ou se, sabéndoo, lles interesa.
actúa o mando; coloniza os nosos universos
• A DECISIÓN DA ACADEMIA CREBOU
simbólicos resultantes da producción social HORIZONTES DE EXPECTA'Í'IVA. É o resultade comunicación. Non son alleos a este com- do dunha confrontación entre posicións políbate os medios. Non o foron. La Voz de Gali- ticas e culturais. A vencedora, sectaria, anti.ucia e El Correo Gallego, as dúas caras do nitaria, procura estreitar lazos co poder, de
mando. El Correo Gallego e o seu don eiva- submisión, xaora, no seu combate contra todo representan o dominio, a artillería contra da expresión do nacionalismo político e culun acordo cualificado con preconceptos de tural e o que poida representar. Esperemos
doada penetración. Contra a unidade perigo- que as consecuencias non lle -afecten á Acasa La Voz de Galicia é o control, aparencia da demia como símbolo continuador dos soños
ecuanimidade que nos doa a idea dunha lior- de Curros nin á lingua, necesitada da suma
ta intemúnable propia de culturas e linguas de vontades e de acción social normalizadoinferiores. Hai uns días, un elemento gráfico ra. A oposición á reforma serve, inda incosdefinía a súa posición editorial: un castelo cientemente, os intereses dos que ven en Gaocupado por indíxenas que ·s e guindan fre- licia un decorativo obxecto de diversidade da
chas e lanzas. A unidade imposible. Non por España indivisible. Todo na vida social é ponada, só por ser perigosa.
lítica, e nesas tamén nós estamos lexitimaTodo combate precisa o seu discurso. Ta- dos. Asumamos, logo, a condición política da
mén este. Apoñerlle á reforma orientación proposta; asumamos a nosa posición cando
reintegracionista é o seu núcleo. Vale que o defendemos a normalización dunha lingua
faga C. L. Rodríguez, que se abanea entre a na que unha clase social aínda constrúe o seu
ignorancia e o maniqueísmo, pero non acae universo simbólico negándose tuzaramente á
ben en académicos, saexpropiación. A política non é cousa de políbedores da particiticos profesionais e de
pación do ILG no acor'Gracias súa victoria académicos razoables.
do. Se a aceptación de
Iso é pensamento reacpresenza, estudo ou serpírrica gañamos unha
cionario que intenta
vizo implica abrirse á
penetración lusista, es- reGomposición interna das desposuírnos da capacidade de construír os
tamos esparrancados
desde que en 1995 se dá forzas normalizadoras e un nosos proxectos sociais
entrada a xustiza, prezo,
Bo será
bo capital simbólico de comunitarios.
seguirlle explicitando á
xuízo, doazón ... Eu non
institución académica o
sabería dicir cales forconfianza mutua"
desexo común de supemas teñen presencia na
rar un desacordo forfala e cales non. Se non
mal esterilizante. Se
é a implicación no combate, só a ignorancia da lingua pode explicar cadra xa non é momento de pedir máis extal falsidade. Non se pode imaxinar nos aca- plicacións a quen non as quere dar ou teima
démicos. Ben saben que non está en dúbida a en certificar a existencia dos biosbardos.
independencia do $istema lingüístico galego. Gracias á súa victoria pírrica gañamos unha
Deixémola para políticos e opinadores profe- . recomposición interna das forzas normalizasionais de pensamento cero, inda que o con- doras e un bo capital simbólico de confianza
tacto de cert@s académic@s coa lingua nos niutua. De aquí sae un proceso que non se
poderá deter máis. Mentres e non, poida que
pareza por veces anécdota folclórica.
Outra forma do discurso perténcelles ós algúns dos que se opuxeron precisen coñeeconomoadoradores de mercado, supermer- cer polo miúdo as razós da reforma e de
cado e mercadillo. Fannos saber que o capi- quen a consideramos xusta. Outros non. Outal xa decidiu cales son as linguas deste re- tros manterán a súa posición eternamente.
cuncho, pois instala castelán e portugués nas Defendemos intereses diferentes, antagónietiquetas dos supermercados. Non contan cos, quizais. É, xa se sabe, unha cuestión escon que esas presencias sen conciencia lin- trictamente social. Política, por tanto.•
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Non son poucos os
colectivos e persoas que
se queixan do trato que
reciben das empresas-da
comunicación. As súas
experiencias aparecerán _
recollidas no
monográfic~ ·s obre os
medios que vai publicar o
Foro da Cultura Galega.
Un dos seos
coordinadores, Anxel
Huete, di que o obxectivo
das suas iniciativas -é
''tratar de sacar a frote a
opinión da sociedade
civil".
O sábado 1 de decembro o Auditorio de Galicia volveuse converter na sé do Foro da Cultura.
Celebrábase a segunda xomada
de traballo -a primeira foi en
Xuño- sobre medios de comunicación e sociedade e os colectivos convidados espuxeron o
seu descontento polo trato que
lles brindan as cadeas de radio,
de televisión e os xomais. Falouse de dificultades para ser escoitados, pero tamén de manipulación interesada, de deformación
da realidade, silenciamento e
control político da información.
Ainda que os participantes, nas
súas comunicacións, coincidiron
en moitas das súas críticas, as
conclusións extraeranse dun debate que se vai celebrar nas próximas semanas.
Os organizadores do Foro decidiron facer unha revisión en
profundidade do comportamento
dos medios de comunicación e
do grau de atención que lle prestan á información xerada na sociedade, pola importancia que teñen como "instrumentos para o
afianzamento da democracia, a
diversidade e o pluralismo".
"Despois dos acontecementos do
· 11 de Setembro -explica Ánxel
Huete, membro da Comisión
Técnica- evidenciouse ainda
máis o absolutamente oportuno

A. PANARO

Ánxel Huete, membro da comisión técnica do Foro.

que é este debate. Os medios de
comunicación son elementos
fundamentais para que exista democracia, para que exista un
pensamento que actúe como
contrapoder. Pero vivimos nun
momento no que a comunicación
obedece ás consignas do neoliberalismo. Desinfórmase deliberadamente porque interesa diluir

a formación de criterios, que a
xente teña a súa propia perspectiva das cousas".
Huete refírese tamén á importancia do Foro da Cultura, nun
momento no que calquer voz crítica corre o risco de ser marxinada. "É imprescincHbel que exista
un espacio de concurrencia independente, desde o que o poidan

manifestar a súa opinión as persoas da cultura. Desde o que artistas, músicos, escritores ou ensinantes poidan defenderse do
dirixismo e da instrumentalización da cultura que se fai desde
as administracións. Queremos
que o Foro se convirta nunha tribuna de reflexión crítica na que
participen amplos sectores da so-

ciedade e que vaia máis aló da
militancia ou das relacións partidarias. Facer de portavoces da
xente que non é considerada polas institucións". Da súa Comisión Técnica forman parte tamén
Xosé María Álvarez Cáccamo,
Luís Álvarez Pousa, Xan Bouzada Manuel P. Rúa, Isaac Pérez
Vicente e Luísa Villalta. •

'Por un grupo .de comunicación galega'
A ·publicación que vai editar o
Foro incluirá as conclusións da
primeira sesión de trabilla, que
se celebrou no riles de Xuño <leste mesmo ano. Daquela os congregados chamaron a atención
sobre "a necesidade e posibilidade de criar un grupo de comunicación galego" con prensa, radio,
televisión, cine ou internet, como

única maneira de "contrarrestar o
avanzado proceso de asimilación
cultural e lingüística".
No segundo encontro, celebrado o 1 de decembro, participaron colectivos tan diversos como a Plataforma pola Supresión
da Peaxe de Rande, a Plataforma
en Defensa da Ría da Arousa, a
Confederación de Discapacita-

dos de Galiza, a Asociación en
Defensa da Sanidade Pública, a
Coordenadora Cidadá por Bemposta, a Coordenadora Anti-Encoro no Úmia, ATAAC, a Asociación Galega de Artistas, a
CIG ou o SLG. "Son como un
botón de mostra -explica Huete.
Ternos previsto recibir ao redor
de medio centenar de comunica-

cións". No encontro tamén expuxeron a sua opinión profe ionais dos medios e e pecialistas
en diferentes aspecto da comunicación. O e critor Xo é Maria
Álvarez Cáccamo inclu o inalou que "o propio Foro podería
ter participado como ponente
porque a sua actividade tamén se
minimiza" nos medios.•

HERMO

Amaumorta
XOSÉ V ÁZQUEZ PINTOR

H

ai uns días souben da impagable
.
sabedoría do tacto, no seu ángulo escur:
o sentidiño da friaxe e das
calorimetrías, o conductor das ausencias, o
exquisito talismán que nos conduz ás
cachoeiras na hora do amor, á confianza e á
certeza, cando un ten as necesidades.
Entreguei a miña mau a un contertulio de
oficio, para dar as gracias pola súa presencia,
para ser correspondido nesa forza dos dedos
que fan un colo e sintes o pálpito do sangue, as
nervacións do pulso, o afecto ou a desgracia.
Nunca a indiferencia. Pero si foi. Aquel home
funcionario deume toda a sensación do seu
farrapo de carne e ósos: mau de fíos, fría, fea.
E tiven a comunicación do noxo, da traiduría,
do desprezo. Poucos segundos para medir un
talante, ahonda. Nin os seus olios grises, nin a
estatura, nin o bico de lebre, nin a titulación

académica, nin a liturxia das palabras. Só esa
mau morta: cosco, pel de nada, distancia,
abismo. Mau da soberbia acaso: sharoniana,
bushiana ...capaz duo crime de guerra e de
odios, capaz de incompetencias, capaz.
E penso, profundo en tantas maus da miña
tribo de labregos. As maus da avoa Xovita, por
un caso, que armaron o berce e as bocas dos
nove fillos de caseiro Xosé, o esposo: maus
ferradas de millo e de pataca, de centeo, de
toxo, de esterco e de seitura, case tullas grandes,
¡grandes! ¡Choca esas cinco! Era a salutación e
o pacto, a entrega ou sinatura da palabra firme,
da amistade, da confianza. Por eso eu apreixo e
apreto a palpitación dos dedos que pronuncian
a esperanza cando ofrezo e se me ofrecen. Pero
esta última vez toquei a indiferencia, o frío das
cachas e o gume da navalla. Son os tempos
revirados de arestora. Si. A ver que pasa.•
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Oestudantado experimenta novas fórmulas de protesta para demostrar 'que non pasa de todo'

¿Como se explica
o éxito das mobilizacións co.ntra a LOU?
PAULA BERG~OS

¿Como é posfbel que varios milleiros de estudantes se poñan
de acordo, semana tras semana, para protagonizar mobilizacións mu1titudinarias, sen que apenas decaia o seo ánimo?
Alén do apoio do profesorado, innovadoras e criativas formas
de protesta, asi como unha organización que ofrece moitas facilidades para a participación, semellan ser algunhas das claves que explican a sorprendente dimensión que entre os estudantes acadou a oposición a LOU nas universidades galegas.
Boa parte do estudantado recoñece que o profesorado xogou un papel determinante á hora de animalos a mobilizarse. Pero, cando xa
se cumpriu máis de un mes desde
a primeira das manifestacións, é
dificil pensar que a campaña contra a LOU nas universidades galegas dependa, fundamentalmente, da posición que manteñen os
docentes. Máis ben, o compromiso co que neste inicio de curso sorprenderon os universitarios -apuntan fontes do alwnnado- convida
a reflexionar sobre as razóns do
éxito dun movimento que, cun novo estado de ánimo, sobrepasou a
capacidade de resposta das organizacións estundantís .
Cando se aprobou a primeira
folga indefini<;la en Compostela,
o estudantado, como xa aconteceu noutras ocasións, podía ter
volto silencioso para casa Sen
embargo, aos poucos dias, o
campus, dotárase dunha organización que convoca a milleiros
de estudantes e que serve de referente a outros campus. A orixinaria asamblea multitudinaria,
que tiña a sua sé na praza da
Quintana, derivou en asembleas
estabeís de facultades e esco1as,

que se reunen cada día ás dez da
mañá. Cada estudante sabe que
pode participar e tornar parte das
decisións. Nalgunhas Faculdades, como Historia por exemplo,
participan a diario ao redor das
trescentas persoas. A posta en
común faise na Coordenadora de
Cámpus, que tamén se reune a
diario. As xuntas duran cinco ou
seis horas, e se algún representante da asemblea non asiste, os
seus ºcompañeiros substitúeno.
Para axilizar o traballo, os
estudantes, complementaron a
metodoloxía con seis Comisións, nas que participan, como
mínimo, dous alunas de cada
centro. A Xurídica encarregouse, por exemplo, de elaborar as
emendas dos estudantes ao proxecto de lei e na actualidade
traballa nas bases para unha nova lei. As outras son a Económica, a de Ensino Médio e a de
Relacións co Profesorado e
PAS e a de Contrainformación,
que publica o xornal diario
Asemblea para manter aos universitarios informados. Por último, a de Actividades e Mobilizacións é a que elabora o material para os actos.+

Teatro e escarnio do PP
Entre as novas formas de protesta -coas que se anima o calendario de manifestaciónsdestaca a criación polos alunos
da Faculdade de Belas Artes, do
Partido Privado. O estudantado
participa con humor nos mítines
nos que o seu presidente Narciso Gomez del Campillo, fai
apoloxía da privatización coa
promulgación da Lei de Omisión Urbana (LOU) e defende

as ventaxas dos espacios "expúblicos". Pan escarnio do PP
cunha espectacular posta en escena, que inc1úe un logotipo -no
que as gaivotas do PP foron
substituidas por buitres- bandeiras, panfletos, animadoras, megafonía e ata un grupo de radicais que protestan contra LOU e
contra os que cargan as Forzas
da Orde Privada, asi como unha
folclórica, para pechar a festa. +

Nos últimos anos a norma coñeceu cambios
de grafía, substitucións de palabras e algunhas proscricións explícitas. En determinados casos, adoptouse tamén o criterio de autorizar variantes, mesmo recomendando
unha Estes cambios non foron producto do
capricho senón do traballo serio de filólogos expertos. O que non quere dicir que non
poida haber razóns -tamén filolóxicas- que
opor a algunha decisión adoptada Eu creo
que a Academia debería preparar unha boa
revisión léxica, que ao rneu ver só afectaría
a un reducidísimo número de palabras.
Moito menos do un por cento do naso vocabulario, se cadra o un por mil.
Porque, mesmo se un cambio na normativa está filolóxicamente xustificado,
non sempre é necesario ao provocar molestias no usuario, que ten que volver
aprender a escribir unha· palabra ou a eli-

.

O. estudantes arremedaron un entenamento da universidade cleitánclose na ~ da Principe de

V"°.

PACO VllABARROS

Marcha e contra-marcha sobre Madrid
cipar nunha protesta alternativa
con novos folgos nos campus ga- convocada pola Coordenadora
legos o martes 4 e o mércores 5. de Asambleas de Escota e FaculE para reclamar o direitos consti- ·tade da Universidade Complutucional a un ensino público vá- tense (CAEF) para denunciar que
rias clases decidiron ter aulas o as protestas de reitores e do
Dia da Constitución, o xoves 6. PSOE, talé como demonstran, ao
Ademais a actualidade da campa- seu ver, as ernendas que apresenña contra a LOU no Estado tivo . taron, son só formaís e non van
esta semana como protagonista a ao fundo do problema
"Marcha sobre Madrid" que se
Coa excusa de que non era lecelebrou o sábado 1 de decem- gal, esta "contra-manifestación"
bro. De Galicia, só partiparon un- foi disolta por varios centos de
ha ducia de autobuses, fletados antidisturbios que convidaron
por CCOO e UGT, na manifesta- aos participantes a volver á Cidación que convocaba tamén o Sin- de Universitaria Cóntao Isaac
dicato de Estudiantes. A maioría Rebolo, de Políticas. ''Fun a Mados universitarios galegos decidi- drid porqu~ era unha forma máis
ra desmarcarse da convocatoria de facer forza, pero non me supor "centralista"e "interesada". mei á manifestación de Zapatero.
Outros, "a título individual", en- Tratamos de restarlle protagonischeron seis autobuses para parti- mo e demostradles que non nos
As manifestacións continuaron

O FÍQ DA LIN!!UA

Estropallo
llENIUQUE llARGUINDEY

minar ou preferir outras. As autoridades
lingüísticas de cada idioma deben sopesar moi ben vantaxes e inconvenientes.
Dito isto, reite~mos que os cambios
da normativa son constantes en todas as
linguas. O que pasa é que son máis espaciados e asumidos nas linguas en situación normalizada. A nosa xeración lembra
como tivo que aprender, en español, a non
escribir psiquiatra e psicólogo senón siquiatra e sicólogo, a non acentuar os monosílabos (fue, pie) e outros cambios. E é

permanente -en español e outras linguasa loita contra os estranxeirismos que logrou, por exemplo, substituír práctiGamente chófer (ou clwfér, acentuado á
francesa) por conductor, hall por recibidor ou vesttbulo, e mouse (termo infor.mático) por ratón. o mesmo podíamos dicir tocante ao portugués e outras linguas.
Pero nin o español nin o portugués
realizaron a sistemática correccción das
alteracións lingüísticas que se foron producindo deride hai séculos. Se así fora, o

deixamos manipular'', explica E
un dos uiversitarios que participa
activamente na Asemblea de Estudantes desde o comezo. Para
el, no éxito das mobilizacións
galegas, tivo moita importancia
que a xente percibira que a LOU
é algo que "nos afecta a tcx:los por
riba das diferentes ideas políticas .
Tamén hai que agradecerlle a organizacións como os CAP, AGIR
ou Iesga-engade- que prescindiran de darlle protagonismo ás súas siglas e puxeran todos os recursos a disposición das Asembleas. Iso permitiu aglutinar máis
xente, porque os estudantes sentían que a contestación partía deles. O creativo de moitas das protestas e saber que estamos a cabeza das mobilizacións no Estado, tamén axuda amantemos".+

español tería corrixido embestir en envestir, e o portugués canhiio (españolismo introducido de vello) en canií.o. E son
só dous exemplos.
Cando falamos da necesidade de cambios, pensamos só naqueles estrictamente
necesarios. Porque ben vemos que estropaUo/estropallw e estropajo son alteracións
de estopallo/estopallw e estopajo, derivado de estopa, pero ¿precisa absolutamente
a lingua esa corrección?, ¿xustiñcase a incomodidade dos usuarios que teñen que
aprender a cambiar os seus hábitos?
Naturalmente que o galego, para a
súa normalización, precisa unha normativización, pero cómpre ser reflexivos e
prácticos. Non ter medo aos cambio pero
medilos moito. E se algunha das decisións tomadas anteriormente se demostrou incorrecta, rectificar. É de sabios. +
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Investir en fatbol
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! Encontro Sindical da Muller ~n Vigo
i As mulleres ven
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A.N.T.
Conscientes da discriminación,
as mulleres teñen que aproveitar
novas oportunidades laborais
que se abren non futuro próximo. Esta é unha das conclusión
ás que chegaron as participantes do VI Encontro Sindical da
Muller, que se desenvolveu en
Vigo os días 29 e 30 de Novembro e que organizaban as sindicalistas da CIG, CCOO e UGT.
As directrices da Unión Europea
apuntan a unha potenciación de
sectores como servizos sociais e
comunitarios, turismo e ocio,
medio ambiente ou actividades
relacionadas co transporte. Nestas ramas laborais a muller ten
unha importante presencia. Os
sindicatos ·p iden ademais que
eses sectores sexan revalorizados social e economicamente para que non se consoliden os salarios inferiores da muller.
Un dos obxectivos <leste encontro de sindicalistas é abrir novos campos de incorporación da
muller ao mercado laboral, discernir cales son os que ofrecen
mellores expectativas e analisar
as experiencias en terreos · nos
que a muller está moi pouco representada. Se ben están a incorporarse nas cadeas productivas,
faino cando non é precisa a cualificación. No debate puxéronse
como exemplo as industrias auxiliares de Citroen que comezaron
hai uns anos a incorporar mulleres. Sen embargo, a industria desbota a estas cando se require es-

PACO VILABARROS

pecializació'h. Relacionan este
dado co feito de que as carreiras
universitarias técnicas e a Formación Profesional nestas ramas absorba a unha maioría de homes.

Discriminacións
que se manteñen

•

Ademais das perspectivas positivas que se abren, sairon a relucir nas xomadas os casos de
discriminación que non varían

duo ano para o outro. Oito de
cada dez persoas que traballan a
tempo parcial son mulleres, o
60% do paro de longa duración
é feminino e só dous de cada
dez postos directivos están ocupados por mulleres. Para as participantes deste VI Encontro
Sindical resulta imprescindfpel
entrar na negociación colectiva
-dos convenios para defender
dereitos propios como a maternidade e combatir a discrimina-

Non ofrece dúbidas o liderato de España no que se refire aos
campionatos de fútbol por equipos. É previsfbel que este
ano os clubes de fútbol_españois volverán gañar ou chegarán ás finais da maioría das competiticións europeas. En realidade, se nos fIXamos noutras competicións de especialidades por equipos, España é líder en vitorias, chegando, ás
veces, a gañar todas as finais (balonmán, por exemplo).
Se volvemos a vista cara a finais dos 50, atoparemos antecedentes importantes que convén lembrar. Naquela ocasión, o decisor clave, o Ditador e a súa rede, consideraron
importante pelexar económica e diplomaticamente pola contratación de Alfredo Di Stéfano e por outros xogadores que
proviñan dos pafses do leste e o resto de Europa e América.
O mesmo decisor considerou tamén axeitado que o futuro
Premio Nobel, Severo Ochoa, tivera que fuxir cara aos EE
UU para poder traballar e investigar nos eidos da ciencia que
lle eran propios. Non se pode dicir que España estivera forzada por ninguén a elexir deste xeito. Libremente decidiu expulsar o científico e acoller o futbolista.
Normalmente, as decisións públicas producen efectos e
resulta evidente que os efectos beneficiosos das Copas de
Europa e das sucesivas vitorias nos campos do fútbol eran
xulgadas moito máis importantes que as posibles extemalidades derivadas da aplicación de recursos humanos, materiais e financeiros á investigación científica e técnica. Neste
sentido, non hai por qué queixarse e a sociedade debe estar
satisfeita pois os resultados obtidos estiverop en consonancia
cos recursos asignados a cada un dos fins. E case seguro que
ningún equipo suízo, dinamarqués, sueco ou finés gañará
nunca unha Copa de Europa pero non parece que tal situación lles preocupe sendo, en troques, máis do seu interese
adicar fondos á educación e investigación, aos servicios sociais e á mellora da calidade de vida. É dicir, cada país ou zona elixe e implementa as polfticas públicas en función das
preferencias da poboación conducida pola elite dirixente.
Investir recursos e enerxías no fútbol espectáculo tal como se fai en España é un despilfarro social e económico que
.serve para manter a poboación entretida e coesionada arredor
das sucesivas competicións. En todo tempo e lugar será necesario contar con formas lúdicas que permitan reunir e solidificar a vida social pero eso pode facerse cun menor custo
económico e social e, sobre todo, sen un predominio tan abafante do que xa se chama o deporte rei. Actualmente, España é o lugar do mundo no que se pagan as maiores cantidades polos futbolistas polo que non é estraño que gañen case
todas as competicións. Esta especializ.ación no fútbol parece
excesiva nun pafs que recibe fondos redistributivos da Unión
Europea, mantén un importante déficit comercial, a penas
adica recursos a l+D, está a desmantelar os servicios públicos e ve perigar os mecanismos democráticos na toma de decisións e na representación mediática.
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Un Conselleiro de pesca para a UE
XAVIER QUEIRPO

A presencia do Conselleiro de Pesca galego na reunión do Consello de
Ministros da Pesca do 27 de novembro tería sido beneficiosa para Galicia
O 27 de Novembro reunfuse en
Bruxelas o Consello de Ministros
de Pesca da UE. Trataron dos temas que paso a enumerar: A extensión dos Plans de Orientación
Plurianuais acualmente en vigor;
a promoción da reconversión dos
barcos e dos mariñeiros que ate
1999 dependfan do Acordo de
pesca con Marrocos, a aplicación
provisional do protocolo de pesca
da UE con Mauritania; a presentación do informe da Comisión sobre a posta en práctica da Politica
Común de Pesca; o estado das negociacións con Noruega; a sucesión de propostas sobre a reforma
da PCP e a necesidade de finnar o
Acordo sobre especies altamente
migratorias. Moitos problemas
que nos interesan aos galegos corno potencia pesqueira que somos.
Ata aquí a relación informativa dos feitos dos que xa terán noticia polos medios diarios de co-

rnunicación. O gobemo español,
como sempre nestes casos, estaba representado polo señor ministro de Agricultura, que de
sempre dou mostras do seu desinterese, cando non da súa improvisación, en ternas pesqueiros. Esta é unha nova oportunidade que aproveito para demandar
unha representación do gobemo
galego (como de facto é posfbel
tendo en conta o Tratado da
Unión) nas discusións. do Consello de Ministros da UE. Os temas
tratados eran (e son) dunha transcendencia par.a o noso pafs tan
importante, que necesitan do
concurso e da participación activa donoso gobemo galego. Diranme que non existe garantía de
que os resultados sexan mellores.
Concédolles o beneficio da dúbida. Direilles que non é o mesmo
que na mesa se sente a defender
os problemas do pafs alguén que

sabe do que está falando, que coñece a importancia do sector para o tecido económico do pafs, a
que se sente alguén disposto a
transixir sen palpabrexar, sen
presentar batalla en termos de
confrontación, sen esgrimir argumentos sentidos, sen ter rnáis responsabilidade que a que lle dá o
se~ o ministro dun estado no que
a pesca non representa economicamente rnáis que unha porcentaxe mínima do PIB.
Por iso, e malia que no pafs
galego estea no poder o mesmo
partido polftico que no gobemo
do estado, insisto en que é unha
reivindicación progresista o defender a participación do goberno
galego nos Consellos de Ministros
de Pesca da UE. Unha vez conseguido isto, habería que encher de
contidos as reivindicacións, seino,
pero isa é outra etapa na estratexia
do autogobemo. +

Pode sorprender a algúns a importancia que lle damos ao
fútbol pero a relación destas institucións coas polfticas públicas
é cada vez maior. O diario de maior tirada é un deportivo, os
medios de comunicación adican· moito tempo á información
deportiva (probabelmente.máis que á información polftica), os
clubes inflúen na polftica urbanfstica das cidades, as elites deportivas teñen un papel social e politico crecente, etc. Non se
trata tanto da existencia do fútbol senón do carácter excesivo,
dominante, tumoral, respecto do conxunto do corpo económico e social no Estado español. Pagar 13.000 millóns por un futbolista poderíase considerar normal nos EE UU ou en pafses
máis ricos que contan con recursos abundantes para as polfticas
públicas pero nun pafs como España parece unha insensatez
que, por riba, non é cuestionada pola sociedade civil. +
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Segundo constata o informe do Consello de Relacións Laborais

Aconverxencia Galicia-España está -estancada
RAMÓN MACEIRAS

No seu informe sobre o ano 2000, o Consello Galego de Relacións Laborais constata que o proceso de converxencia de Galicia coa media española está estancado. No ano 2000 a distancia
que separa a riqueza galega coa meia estatal mesmo se ampliou.
O CGRL considera que esta situación é producto da crise dos
sectores pesqueiro e gadeiro.
O sector primario galego tivo
un decrecemento do 3% no ano
2000 como consecuencia da
crise das "vacas tolas" e do fin
do acordo pesqueiro con Marruecos. Mentres tanto, ese
mesmo sector agro-pesqueiro
medraba no Estado español un
2,5%. O informe do CGRL ta-

mén recolle que mentres a economia estatal medraba un
4,76%, a galega faciao o
4,34% durante o 2000.

Desde 1995
Galicia non converxe
O estudo do CGRL conclúe
que esta situación de estancamento ven de lomee, xa que
desde 1995 non hai evolución

positiva en Gali(3,6% fronte a
cia en relación á Máis dun tércio
4,1%). E no úlconverxencia coa
timo quinquemedia do estado da poboación
nio a situación
español, mantenfoi a pior, xa
do-se Galicia un galega empregada
que mentres no
13 ou 14 por cen- padece un contrato
Estado o empreto por baixo do
go medrou nun
temporal,
20%, en Galicia
meio estatal.
O informe tasó o fixo un 8%.
mén recolle o fei- o triple da media
O informe do
CGRL precisa
to de que a eco- europea
nomía galega se
tamén que máis
foi desacelerando
dun tércio da
ao longo do ano
poboación gale2000. A taxa gaga empregada
lega de xeración de emprego padece un contrato temporal,
ubicouse por baixo da estatal cifra que triplica a meia euro-

pea. Ademais, un 53 % dos desempregados galegos leva máis
dun ano no paro, mentres a media Estatal é do 45%.
Ao referer-se ás pensións, o
infoni1e do CGRL sinala que a
media galega é inferior en
12.300 pesetas á media estatal,
resultado dos salarios inferiores que se cobran en Galicia.
Por outra parte, o informe sinala que ainda que aumentou
en Galicia o número de cotizantes á seguridade social, a
taxa galega situase en 1,32 activos por pensionista, mentres
que a estatal é de 1,98 activos
por pensionista.+

Cavallo executa unha dolarización encuberta e confisca
os pesos dos arxentinos
RAMÓN MACEIRAS

Cando pintan bastos na economía, os máis neoliberais abandonan as súas teses do libre mercado. Domingo Cavallo, gurú do
neoliberalismo en América Latina, acaba de confiscar os pesos
dos cidadáns, impor impostos ás
transaccións bancarias, en canto
axuda aos bancos a engordar os
seus ingresos mediante as comisións que cobrarán por esas operacións. Ademais permitiu que
os grandes capitais fugaran os
seus dólares, antes de conxelar a
saída de divisas.
O goberno logrou evitar unha estampida bancária, pero aumentou o temor de que o país se
encamiñe cara a bancarrota. O
caos financeiro sentese perigosamente perto. Case unha quinta parte de todos os depósitos
saira xa do sistema bancario. O
goberno podería pagar un alto
prezo polas medidas do fin de

semana, que durarán 90 dias e
que tamén estableceron novos
limites ao envío de efectivo ao
exterior.
Con todos os incentivos que
hai para negociar en dólares,
pronto os únicos pesos na economía de Arxentina serán os que
hai nos petos da xente.
Na Arxentina estaba moi estendida a práctica de realizar as
transaccións económicas en
efectivo, mesmo o pago de salarios. Agora todo o mundo terá que abrir unha conta, o goberno cobrará os impostos e os
bancos cobrarán as respectivas
comisións. O que ocorre é que
no sistema bancario arxentino
as comisións por todo tipo de
transacción son abusivas. Cobran por abrir as contas, por retirar o diñeiro, por receber o diñeiro, etc. Os arxentinos viñan
esquivando estas leoninas comisións mediante as opera-

cións en efectivo.
O caso é que canto máis se
debilite a terceira ec,onomía de
América Latina, máis difícil lle
resultará ao país pagar os seus
US$132.000 millóns en débeda,
o que podería converterse na
maior cesación de pagos de calquera nación ou empresa, algo
que afectaría sen dúbida ao conxunto da economía mundial. Arxentina debe diñeiro a <lucias de
fondos de pensións en Estados
Unidos e Europa e ao non pagarlles podería pór en marcha unha
falta de financiación estranxeira
en paises en desenvolvimento
como Turquía e Brasil.

Dolar, ¿a moe.da única?
The Wall Street Journal sinalaba
esta semana que moitos no Fondo Monetario Internacional, que
axudou a asegurar unha axuda
financeira de perto de US $

50.000 millóns entre o ano pasado e o actual, creen agora que
a Arxentina non lle queda máis
opción que a de acabar coa paridade e devaluar o peso. Pero
Cavallo di que antes de que iso
ocorra sería prefenoel adoptar o
dólar como a moeda oficial do
país. De feito o ministro pediu
que desde o pasado luns todos
os novos empréstitos bancarios
se emitan en dólares. Se finalmente o país adopta o billete
verde converiríase na maior nación en adoptar unha medida
dese calibre ata a data, a seguir
os pasos de paises como Ecuador e O Salvador.
Esa alternativa limitaría os
danos financeiros, pero non solucionaría os problemas de competitividade, nen a solvencia do estado. A dolarización non é a panacea, pero é a alternativa na que
cree Cavallo.
Na actualidade, o veterano

ministro está a levar a cabo severos recortes de gastos a nível
doméstico e forzando aos bancos acreedores a asumir xigantescas cancelacións de débedas
nos seus empréstitos a Arxentina. A idea é permitir que o goberno aforre o suficiente como
para equilibrar o seu orzamento,° a fin de convencer aos investidores e aos prestamistas,
como o FMI, de que o país
pronto pisará terreo firme. En
efecto, está a apostar a que pode pagar aos acreedores o suficiente como para que volten a
estar dispostos a expedir cheques ao país e permitir que Arxentina volte a medrar. Pero iso
non está, nen moito menos,
asegurado. O FMI e outros investidores ordinarios non semellan dispostos a voltar a tender a mao a Arxentina, e moito
menos a proporcionarlle máis
diñeiro.+
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! Artur Mas une esforzos para parar o ascenso de Maragall
e

I Convergencia e.Unió fedéranse
'
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j coa vista posta nos comicios de 2003
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C.L.
Convergencia i Unió (CiU) fraguaron a súa federación o pasado·2 de decembro. Despois de 23
anos de coalición, os dous partidos nacionalistas procuran con
este novo estatus plantarlle cara ao pacto polo autogoberno
que asinou o socialista Maragall
co resto da esquerda catalana.
Foi o aínda presidente da Generalitat e líder de CiU, Jordi Pujol,
o mentor desta federación entre
o seu propio partido e a Unió de
Josep Antoni Duran i Lleida, o
que definiu o obxectivo principal
<leste cambio de rumbo na relación entre ambos os partidos.
." Este paso adiante é decisivo para garantir que o proxecto político que lideramos siga á cabeza
de Catalunya", explicou.
CiU tiña formulado un problema interno logo de que Pujol
anunciase a súa retirada en 2003.
Os anceios para sucedelo por
parte de Duran, en clara confrontación co novo secretario xeral
de Convergencia, Artur Mas, puxeron en perigo a unidade de acción da coalición. Ao tempo, o
apoio recibido no Parlament por
parte do PP e o aumento de votos
e influencia do PSC de Pasqüal
Maragall, ameazaban con retirarlle o poder aos partidos que
gobeman o país desde a instauración do Estado das autonomías.
A federación, segundo Pujol,
é unha xogada a medio e longo
prazo, cun exame en 2003 pero
suxeita a unha disciplina maior.
"Sempre houbo dúbidas no contexto político do nacionalismo
sobre a viabilidade do proxecto
de CiU para cando eu non estive-

A súa minoría no Parlamento catalán obrigou a CiU a pactar co PP. Un lastre que aínda lle pesa.

se. Con este cambio de papeis,
dámoslle resposta a esta inquedanza", manifestou o presidente.
A superación dos "personalismos.,, tamén caracterizou o
discurso de Duran i Lleida, que
perdeu a carreira pola sucesión
con Mas. "Para chegarmos aquí,
tivemos que deixar no camiño os
intereses persoais e de partido,
plenamente lexítimos", subliñou.
Pero tivo que ser Artur Mas, o
flamante novo líder do nacionalismo de centro-dereita en Catalunya, quen aclarase o cerne do
novo espírito de CiU. "O noso
proxecto quere ser unha terceira
vía entre o proxecto de submisión ao nacionalismo español do
PP e do PSOE e os que carecen
de realismo político para dirixir
os destinos de Catalunya", dixo

en referencia a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

As dúas randeeiras
Logo <leste pacto subscrito entre
os máis grandes partidos cataláns, a política autonómica <lesa
comunidade parécese moito a un
parque no que penduran dúas
randeeiras. Montados nelas aparecen Artur Mas e Pasqüal Maragall, dispostos a tomaren o pulo
suficiente como para gañaren as
vindeiras eleccións.
Mas sabe que conta 'con todos
os resortes do poder, tanto político coma económico. Baixo as súas siglas, CiU soubo transmitir o
seny catalán e a súa decisiva influencia na política española demostrou que pode haber un na-

cionalismo "integrador" que puxe
moi forte por beneficiar o feito diferencial. Mais o amor "tolo" que
vive Pujol co PP nestes últimos
tempos por mor da súa minoría
parlamentaria, fíxolle perder algo
de alento ao seu herdeiro.
Maragall vén de asinar un
pacto polo autogobemo con
ERC e Iniciativa per Catalunya,
unha especie de preacordo electoral que garante, arestora, estreita colaboración nas institucións e que prevé, logo de sabérense os resultados das próximas
eleccións, a posibilidade dun
modelo común de gobemo. As
enquisas favorecen moito os socialistas e a postura do PSC a
prol ·dun Estado federal réstalle
moitos puntos á proposta conservadora de CiU. +

descualilica o
nacionalismo a
través da súa
fundación
A.N.T.
O presidente do Partido Popular (PP), José María Aznar,
vén de c.onverter a Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES) no
máis importante "laboratorio
de ideas" do seu partido. O
PP integrou na FAES todas as
súas fundacións, entre as que
destacaban a de Estudos Europeos, Humanismo y Democracia ou a Cánovas.
A refundación da FAES
dotaráa dun orzamento de
máis de 4.000 millóns de pesetas e ao redor de 60 empregados. O propio Aznar xa estendeu o rumor de que será el
mesmo quen a presida a partir
de 2004, cando renuncie, segundo as úas palabras, a loitar
pola pre idencia do gobemo
español. Na reestruturación,
gañan peso dentro da fundación os ministros Pío Cabanillas e Juan José Lucas, os secretarios de Estado Jo é María
Michavila e Migue] Ángel
Cortés. Ademais, estarán presentes familiares de Manuel
Fraga ou Federico Trillo-Figueroa. Ata que e produza o
ingreso de Aznar a dirección
queda en mans do xefe do eu
gabinete, Carlos Aragonés.
Os primeiros documentos
da FAES fan referencia á incapacidade dos nacionalismos
de asumiren a grandeza ética
dos principios constitucionais.
O papel de parapeto desta fundación cos partidos nacionalistas móstrase no prólogo do
historiador Femando García
Cortázar. "A nación española
refundada mostra a súa superioridade moral sobre a concepción étnica e tribal do nacionalismos". +
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Presión sobre o autogoberno vasco
DANI ÁLVAREZ

Por primeira vez na historia, o concerto económico é prorrogado unilateralmente, mentres a ETA confirma nun
novo comunicado que ten a Ertzaintza no punto de mira.
Tras oito meses de negociación, - nada de xeito unilateral polo goo Gobemo español aprobou de bemo español, rompe esa tradixeito unilateral a prórroga do ción de fidelidade e deixa á Adconcerto económico basca, con- ministración dos tres territorios
firmando as ameazas que viña nunh1,1 situación de baleiro legal
facendo o ministro de Facenda perigoso para a economía. Un
español, Cristóbal Montero. O dos primeiros colectivos sociais
concerto é o pear fundamental que reaccionou a esta situación
do autogobemo . basco. Funda- foi o dos empresarios, que cuaméntase na capacidade das fa- lificou o fracaso de negociación
cendas forais de Bizkaia, Gi- de "irresponsabilidade política"
puzkoa e Araba de recadar os
Cristóbal Montoro xustificaseus impostos, para despois ce- ba a prórroga no pedimento da
der unha parte ao Estado, canti- parte basca de ter voz propia
dade que se denomina cupo. nas institucións económicas euHistoricamente, o concerto ropeas, de maneira similar aos
baseouse, como di o nome, nun Ui.n.der alemáns. Sen embargo,
pacto bilateral entre as partes a vicelehendak:ari, Idoia Zenabasca e estatal. A prórroga, asi- rruzabeitia, explicou que a rup-

tura das negociacións non se
produciu por ese debate, serrón
pola cantidade que había que fixar como cupo líquido a pagar
polas deputacións. Por iso, a
ruptura era "a crónica xa anunciada", atribuíndolle a Aznar e
Montero "a dubidosa honra" de
pasar á historia "prorrongándoo
unilateralmente". O propio lehendak:ari Ibarretxe dixo que
pola súa parte estarían "chantados na cadeira ata o 31 de decembro ás 12 da noite para chegar a un acordo".
Outro perigo para o autogobemo basco son as accións da
ETA, ql\e, nun comunicado, confirmaba que vai seguir coa "caza

A vicelehendakari, ldaia Z611arruzabeitia.

do ertzaina", ao acusar a Policía
Basca de "defender coas armas
un proxecto político imposto", e
de "ser serva de España'', polo
que no sucesivo receberá o "pago proporcional ao seu labor de

castigo e opresión, sen ter en
conta a cor do uniforme". O presidente do PNY, Xabier Arzalluz, xa respostou que se a ETA
quere enfrontarse ao PNV, "encontraranse con eles endiante".+

l_
t

• h

MUNDO•t91~
.

A aviación aliada tire o futuro presidente interino escollido en Bonn

Os afgáns pro-estadounidenses dirixirán a transición
Ninguén se explica como foi posíbel que, entrementres a conferencia de Bonn escollía o monárquico Hamid Karzai como presidente interino para Afganistán ata o verán, unha bomba aérea estadounidense o ferise, por erro, ás portas de Kandahar. Outravolta, a virtualidade bate de fuciños co caos da realidade do país.

Ointerese de Kandahar
O rabuñado novo home de confianza de Washington en Afganistán ten un duro labor por
<liante. Ata a convocatoria da
asemblea tribal que conformará
un gobemo constituínte, Karzai
terá que lidar cos intereses contrapostos dos EE UU, auténticos valedores da súa escolla, e
da Alianza do Norte, na práctica posuidor do territorio con-

quistado aos talibáns e interesado en fortalecer a súa posición en colaboración con Rusia
e Irán.
Por outra banda, a "gloriosa"
campaña parece que rematou en
Kandahar. A base do poder do
Mulá Ornar está a resistir máis
do previsto, a pesar de que hai
varios milleiros de marines sitiándoa e a meirande parte do
poder armado da oposición está
concentrado ao seu redor.
En realidade, para os señores da guerra de Afganistán, a
mellor noticia é que se manteña
aceso o clima bélico no sur do
país. Ao tempo que reconstitúen o tránsito de drogas nas rotas
do norte e planifican os alicerces do seu poder, no plano
internacional poden seguir a
esixir apoio e cobertura para
loitar contra os talibáns no labirinto de covas no que, supostamente, se agochan.
E entretanto, Osama Ben
Laden segue desaparecido. O
secretario de Defensa dos EE
UU, Donald Rumsfeld, localizouno en Tora Bora. Diso hai
unha semana. Segundo as súas
declaracións, hai alí varios centos de soldados de elite seguindo o seu rastro. Pero para o presidente George Bush, o suposto
responsábel dos atentados do 11
de setembro, xa é agua pasada.
Agora comeza o acoso sobre
Sadam Hussein. +

Os marines aséntanse a 100 millas de Kanclahar xusto no momento no que cesou a ofensiva lóstrego da oposición.

AQUÍFÓRA
Calquera que sexa o resultado das negociación apadriñadas pola ONU, non parece que o futuro de Afganistán poida pecharse na Conferencia de Bonn. Demasiadas faccións, demasiadas ausencias e quizais demasiada guerra aínda por <liante
como para sentenciar as formas e contidos
dunha tran ición incerta. Diversos sinais
apuntan a un principio de acordo dirixido
a evitar atragantamentos de vitoria daquelas forzas que hai pouco máis de un mes
semellaban incapaces de dispararen un tiro e que hoxe seica protagonizan un avance imparábel ata Kandahar. En Moscova,
Putin é consciente desta situación e por
iso non dubida en desprazar tropas propias á zona sen pedir consentimento a ninguén, lembrando a todas as partes implicadas que con Rusia haberá que contar.
O desenvolvemento da guerra nas últimas semanas, a caída de Kabul e outros
importantes enclaves da zona norte e
centro de Afganistán a mans das tropas
da Alianza, preocuparon tamén, e moito,
en Islamabad. O réxime de Musharraf
quere determinar o resultado da loita polo poder en Afganistán nun sentido favorábel aos seus intereses e teme que todo
o esforzo aliado se concentre detrás da
Alianza do Norte cunha victoria que podería reforzar a unidade pashtún, o cal
sería moi perigoso, asegura o presidente
paquistaní. Cos contenciosos coa India
en Cachemira e con Irán en Beluchistán,
baixo ningún concepto aceptará un goberno hostil en Kabul que desestabilice
as súas provincias do norte.
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A negociación de Bonn culminou coa escolla dun gobemo interino que será iminentemente
recoñecido polas Nacións Unidas. Á súa frente estará Hamid
Karzai, da etnia pashtún, colaborador directo do ex rei Zahir
Shah pero ben relacionado coa
Alianza do Norte, con quen colaboro u no "gobemo negro'', entre
1992 e 1996.
Seguramente, Karzai saberá
do seu nomearnento nun hospital
de campaña. Case ao mesmo
tempo que en Alemaña o convertían no home forte da transición,
unha bomba estadounidense feríao levemente. Dous soldados
norteamericanos que estaban
xunta el, morreron. O Pentágono
explicou o suceso aludindo a un
erro nas coordenadas que indicaron os propios atacados á hora de
pediren apoio aéreo para se salvaren dun ataque talibán, ás portas de Kandahar.

<(

Os bandazos de Paquistán
Xuuo Ríos
Ao pouco de producirse a caída da ca- bridge, representan o núcleo central da sopital afgana, o portavoz do ministerio de ciedade afgana e tamén a base esencial
Asuntos Exteriores de Paquistán, Aziz dos movementos de resistencia, aos soviéAhmed Khan, pediu a desmilitarización ticos .nos oitenta, pero tamén aos británicos noutro tempo. A
de Kabul e o control da
súa capacidade de orcidade por unha forza
ganización e disposimultinacional ou baixo
'lslamabad
ción para o combate
bandeira da ONU que
ten capacidade
forman parte da súa
incluiría tropas de Islacultura. A retirada das
mabad nunha misión
dabondo para garantir milicias talibáns das
pacificadora. Nacións
principais cidades do
Unidas, marxinada das
que ninguén
norte de Afganistán
principais decisións,
propiciou un grave
aprobou o informe do
sairá vitorioso
erro de cálculo que pienviado especial á zodo actual conflito"
llou desprevenidos ao
na, o alxerino Lakhdar
gobemo de Islamabad,
Brahimi, pero sen preao propio Washington
cisar o mandato dunha
e aos grupos d~ oposiposíbel forza multinación partidarios do rei
cional, un continxente
que en fontes do Consello se relaciona ex- Mohamed Zahir Shah, exiliado en Roma.
clusivamente coas garantías de segurida- Todos temen que se repita a situación de
de das áreas que non están baixo control guerra civil dos anos noventa.
Boa parte da sodedade paquistaní detalibán e o acceso da axuda humanitaria.
Os aliados de Musharraf siguen sendo os saproba a complicidade do seu gobemo
pashtún (etnia á que tamén pertencen os coa estratexia aliada e de non obter comtalibáns) e a Alianza do Norte (taícos, uz- pensacións claras a situación para Mushabekos e outras etnias) son os seus rivais. rraf podería adquirir matices críticos.
Os pashtúns, como sinala Jirhis al-Jawafi, -Poneos eren que fose Ben Laden o autor
investigador da Universidade de Cam- duns atentados que non ven con malos

ollos. A propia estrutura de Al-Qaeda
mantén unha poderosa presencia no aparato administrativo e militar de Musharraf. Esa circunstancia explica que en calquera momento poida acabar asasinado
por un integrista islámico, como sinalaba
recentemente Kenizé Mourad, periodista
especializada en Oriente. A policía tense
empregado a fondo na represión das múltiples manifestacións de apoio ao réxime
talibán e a Ben Laden, desenvolvidas
principalmente no norte do país, onde se
concentra a etnia pashtún, e unha purga
intensa aplicouse no aparato militar e de
intelixencia. Medidas que non bastan para
garantir a tranquilidade do xeneral.
Se Paquistán se sente excluído do
proceso de formación do novo goberno
de Afganistán, nin os Estados Unidos poderán evitar a súa implicación activa
nunha nova fase do drama afgán. Cunha
longa · fronteira con Afganistán no seu
sur, Islamabad ten capacidade dabondo
para garantir que ninguén sairá vitorioso
do actual confuto. A guerra non se gaña
no norte e se ata agora o xeneral Musharraf seguiu angustiado a excesiva duración das operacións militares por medo
ao impacto no ánimo civil interno, podería verse impelido a alimentar un con:flito de longa duración. A fin de contas,
non parece que as cábalas estratéxicas
entendan de sufrimento humano.+
Xulio Ríos é director do IGADI (Instituto
Gallego de Análise e Documentación
Internacional), www.igadi.org
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Israel opta pala guerra total

Sharon aplica a súa 'solución final' contra Arafat
CÉSAR LORENZO GIL

Os últimos atentados suicidas que varios militantes de Hainas reali- zaron en Xerusalén e Haifa convertéronse na escusa que necesitaba
o preSidente israelita, Ariel Sharon, para proceder ao ataque total
contra Palestina. O obxectivo inmediato é a cabe7.a de Iasir Arafat.
Sharon sempre tivo na cabeza, des- só puido saír ao plano público
de o momento no que tripou a ex- para confirmar que derivo máis
planada das Mesquitas, acabar con de 120 activistas dos grupos islátodo o entendemento entre Israel e micos Harnas e Jihad Islámica. A
Palestina. Agora, co beneplácito ninguén lle importou este paso
dos EE UU, baixo o clima de terror adiante na súa particular "loita
que deixou o 11 de setembro, o ré- contra o terror". De feito, ningún
xime de Tel Aviv lanzouse á elimi- dos ataques israelitas tivo como
nación total dos representantes do obxectivo posicións ou persoas
pobo árabe. As consecuencias des- relacionadas con estas organizate último xiro ao redor da cabeza cións máis extremistas.
Dentro do
de Arafat pode
propio gabinete
provocar unha criisraelita, o minisse internacional
moito máis grave
maior arela
tro Simon Peres
ameazou
con
cá que se vive en de Ariel Sharon
marchar do goAfganistán.
berno se mataban
o Likud, partíconseguir ter
a Arafat. Esta posdo da ultradereita
tura do líder labohebrea que gober- en fronte a
rista
mostra dous
.9ªIsrae1,leva~oi- -intransixencia total
síntomas da grave
(tos anos pedindo _
_
enfermidade que
,.unha J?Olític~ radi- ttos partidarios
sofre a día de hocal e mtranstxente
xe o confuto de
cos palestinos. Os dO Cinto de bombas
Oriente Medio.
conservadores foron obrigados a e o alcorán
Por unha parte, Israel valora a posiunírense entre sí e ensáñg'uentado.
bilidade de acabar
adoptar posturas
co presidente pamáis próximas ao
lestino. A vella
fanatismo durante
a época de apertura do laborismo teima de asasinar a única vía de
de Isaac Rabin. Despois do seu comunicación institucional árabe
asasinato -en circunstancias aínda volve ao primeiro plano. O escoescuras, nas que os partidos da de- rregadizo xefe da OLP terá que
reita tiveron moito que ver-, os pensar en volver poñer a pistola
propios herdeiros políticos do ne- ao cinto e mergullarse nunha magociador de Oslo deixaron esnafrar rea de escoltas.
Por outra banda, tal e como
o proceso de paz contra as pedras
afirma o escritor palestino Edward
da intolerancia e o inmobilismo.
Os ataques suicidas desta pa- Said, o feíto de defender a Arafat
sada fin de semana, ou que se ao mesmo tempo que ampara a
produciu o pasad9-Mércores, 5-de política de Sharon é unha postura
decembro, á porta do hotel Hil- perigosa· porque -lle dá xustificaton, en Xerusalén, jixeron as ve- ción á violencia, por moita comces de 11 de setembro par3: a po- prensión que haxa cara aos adverlítica de Sharon. O seu discurso sarios. ,En realidade, non houbo
público foi calcado ao do presi- ningunha crise seria de gobem~bi
dente estadounidense, George lidade e parece improbábel que o
Bush e arneazou cunha longa presidente quede sen apoios. +
guerra, sen obxectivos a curto
prazo e destinados a "acabar de
raíz co terrorismo". A única diferencia cos EE UU é que Israel ten
o "inimigo" á porta da casa e está
desexando eliminalo fisicarnente.

A
é

Arafat sobra

Un pai palestino. retira as súas tillas dun barrio que estaba a bombardear a aviacción israelita.

Os EE UU queren ·imponer
un líder palestino .oa súa confianza

O goberno de Sharon deu o salto
Aínda que pareza imposíbel e nam-, xa ~mpezou a-madurecer medios de comunicación ociden- en fronte a intransixencia total
ao baleiro sen se preocupar de nakafkiano, os EE UU, co bene- entre as -p~des do Pentágono. tais non cansan de afirmar que xa. dos partidarios do cinto de
da. Nunha decisión ben estraña,
plácito de Gran Bretaña, o si- Para Brish' e_o seu secretario de ningún palestino ere no poder do bombas e o alcorán ensanguenOcidente permite a vinganza isralencio do resto da Unión Euro- Estado, Colin Powell, c6mpre seu presidenre e que os candida- tado. O presidente que entrou
elita sen pedir ningún control.
pea e o aplauso xubiloso de Is- que o novo presidente palestino tos preseleccionados póñense na lista negra dos criminais
Nos últimos días, Tel Aviv denorael, decidiu meter man na polí- sente nunha mesa con Israei e nas puntas dos zapatos para que contra a humanidade logo da
tica dé Oriente Medio dun xeito os EE UU, acepte rapidamente Bush lle impoña as mans e Sha- súa actuación nas masacres dos
minou a Autoridade Nacional Pacampos de refuxiados de Chaxa tradicional noutros ámbitos a en~rega dalgúns territorios ron lle dea un abrazo.
lestina (ANP) -a única institución
En realidade, segundo os . bra e Xatila, é fiel á súa doutrida súa influéncia p~ro médito ocupados, principalmente Xeque fai as veces de estado entre os
árabes- "organización colaboraentre os países que seriipre esti- rusalén, na súa totalidade, e re- expertos na situación inteTQ.a d~ na militar na que é mellor condora co terrorismo". Ademais,
veron en diante do seu poder. negue das reivindicacións sobre Palestina, a única alternativa ao versar con obuses ca encontrar
papel mediador e laico de Ara- camiños cara ao entendimento.
avións F-16, helicópteros e bateGeorge Bush quere retirar a o retorno dos refuxiados.
O mundo novamente ten a
Este "desexo perfecto" xa ten fat é o poder ultrarrelixioso dos
rías de artillería bombardearon
Arafat da política activa e favovarios barrios residenciais de cirecer o ascenso ao poder doutro os seus valedores. b clima de grupos extremistas, criados á oportunidade de cortar o rego
dades dos territorios ocupados de
líder palestino que comungue medo aos B-52 que se apoderou calor dos campos de refuxiados da barbarie. O actual silencio e
da meirande parte do mundo ára- e as innumerábeis feridas de o laio afastado e inútil botan
Gaza e Cisxordania. Entre os edimáis cos seus obxectivos.
ficios atinxidos están a residencia
A idea na que se baseou pa- be caloulles a boca aos presiden- guerra e inxustiza que produciu máis terróns no baúl dos agrapersoal do propio Iasir Arafat e
ra colocar gobernos títeres en tes tradicionalmente aliados de a violencia israelita en cada un- vios do que xurdirán novamente a desesperación e o fanatismo
infinidade de comisarías e centros
América latina ou asegurar a Arafat. Nin Xordania nin Exipto, ha das familias árabes.
que fixeron tremer os alicerces
Segurarnent~, a maior arela
burocráticos árabes.
"pax americana" en Asia ~on por poñer dous exemplos, saíron
na defensa do líder da ANP. os de Ariel Sharon é conseguir ter do mundo hai tres meses.+
O propio Arafat, abafado pola
tan bos rendementos en Viet- ---·--- ausencia de apoie - intemacional~·· .. .,,_
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OCompostela atravesa a peor crise económica da década

J Caneda,
<D
"O

techado nos muros de San lázaro
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CÉSAR LORENZO GIL

O caos da xestión de Xosé María Caneda á fronte do Composte8 la chega ao seu punto máis negativo. A TVG e varios proveerlo• ·res esixen que se Des paguen as débedas. O equipo de Santiago
e¡ cada vez xoga máis só sobre o céspede do Estadio de San Lázaro.
co

PUCHEIRO

.....

z

O tiro de gracia chegoulle ao pre- dente en paradoiro descoñecido.
sidente do Compostela o día que
A prensa non tiv.o máis sorte
un xulgado santiagués desesti- con Caneda. Pri.meiro a SER e
mou a súa demanda contra a TVG despois El Correo Gallego decidiron facer campor un suposto dipañas . públicas
ñeiro de dereito de
para denunciaren
imaxe que a can1e
autonómica se nesfareladas todas a maneira despótica e torpe coa
as ilusións nacidas que o presidente
ía destecendo tose da dirección do
ao abeiro da
do o traballo por
Compostela logo
un
da caída libre des- xeración da capital e con verter
equipo foguete
de os s.alóns pernunha realidade
fumados da pri- o Xacobeo 93, só
posíbel ante a hemeira división aos
xemonía do Celta
sotos con fedor a fica agora unha
humidade da se- especie de
e do Deportivo. O
seu castigo foi o
gunda B.
Entrementres, compendio de
insulto continuatodos os elos cos
do por parte do
que contaba Ca- ilusións deportivas
presidente, o desneda para manter
prezo <liante dos
incapaces de
o seu clube na diseus compañeiros
námica social de frutificar por causas e o baleiro cara
Santiago
escaaos espectadores
chounos el mes- económicas.
e afeccionados do
mo. Seguindo coa
Compos, que, aos
súa doutrina de
poucos, abandopoñer o mundo
naron á súa sorte
aos seus pés e
o equipo.
Agora, son os proveedores os
culpalo de non apoiar suficientemente o Compostela, o presiden- que reclaman do Compostela o
te foi pechando todas as portas pagamento das súas débedas. Ao
do seu casteliño de San Lázaro. tempo, a TVG reclama 70 miA pesar de que o equipo é llóns de pesetas que lle adiantara
maioritariamente propiedade do ao clube para evitar unha catásconcello, Caneda humillou pu- trofe económica no momento de
blicamente o concelleiro de De- baixar á segunda división. Caneportes, Bemardino Rama. O re- da segue encastelado no estadio
presentante municipal foi varias e non quere facer ningunha deveces ás oficinas da directiva claración sobre estas novas. Os
compostelanista para realizar un- que o coñecen coinciden en sinaha auditoría e topou a porta fe- lar que, por nada do mundo, o
chada con sete chaves e o presi- presidente tirará a toalla e deixa-
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Xosé M9. Caneda preferiu impoñer a todo o risco a súa cloutrina, aíncla que o seu contorno o abandonase.

rá que novo persoal tente reconducir o futuro da entidade.

A ocasión perdida
Fundado en 1962 polos comerciantes e a burguesía médica do
clan galeguista da Rosaleda, o
Compostela atravesa un ermo. Esfareladas todas as ilusións nacidas
ao abeiro da xeración da capital e
o Xacobeo 93, só fica agora unha
especie de compendio de ilusións
deportivas incapaces de frutificar
por causas económicas.

RE

B

O máis curioso é que, a pesar
de non cobraren ao xeito nin enxergaren un porvir futbolístico, o
cadro do Compostela dá mostras
da súa calidade. O equipo éterceiro, os seus futbolistas son seguidos por varios clubes, especialmente os máis novos, e o seu
filial lidera con soberbia a terceira división, malia que moitos dos
seus membros debutan este ano
nesa categoría. Ao final da tempada, saberase se estes números
deportivos son máis fortes cós
das contas do clube. +
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térix sería o
paradigma do
orzudo por doping.
Cando o deporte perdeu a
súa condición lúdica ao
entrar de cheo no apartado
de espectáculo,
comezóuseDe a demexer as
técnicas tanto de
alimentación como de
estimulación aos seos
participantes. A teima é
mellorar o rendemento
aplicando sempre a
tecnoloxía máis avanzada
nos diferentes apartados.
Foron mellorando,
deste .xeito, as adobexas
dos deportistas. A
contradición prodúcese no
binomio traballoespectáculo. Pois, se ben, o
maior rendemento no
traballo deportivo podería
xustificar o doping, a
idiosincrasia do
espéctáculo, que cobiza
instalar os consumidores
nunha realidade virtual
que desencadee paixóns,
leva a rexeitalo. Se o
deporte fose un
espectáculo sen máis, coma
o circo, por exemplo, a
estimulación estaría
xustiticada para os
consumidores. Pero os
consumidores do deporte
son especiais: non Des
importa tanto o
espectáculo en sí, como as
concomitancias que o
arrodean. Esas
circunstancias, exteriores
ao propio espectáculo,
• aséntanse no chamado
"esP,írito deportivo".
É esa condición a que
leva ao rexeitamente de
certos estímulos extern
para os traballadores do
espectáculo deportivo.
Aínda que estes sexan,
moitas veces, máis
beneficiosos para o propio
corpo que longas sesións de
adestramento que, en
certos casos, o único que
pretenden, polas súas
condicións especiais, é
afacer o corpo a aguantar
máis alá do límite da súa
constitución.
Se se perde o "espírito
deportivo" diminúe o lucro
do deporte espectáculo. Por
eso, na procura da
plusvalía, importan moito
menos as condicións de
miles de mineiros, de
traballadores das
siderurxias, do transporte
ou da agricultura, que a
dos traballadores
privilexiados do
espectáculo futbolístico, por
exemplo. Por eso combaten
a estimulación
científicamente asistida
mentres se Des presta nula
atención ás doenzas
profesionais. •
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Os grandes ahnacéns FNAC de Lisboa
serviron de escenário, o luns 3, da presentación do libro Poemas, unha antoloxía de Xose Anxel Valente, en edición bilingüe castelán-portugués. Espiral Maior é a responsábel desta edición na que contou co poeta José Bento para traducir ao ourensán. Máis de
130 poemas forman a antoloxía, desde
o seu primeiro libro A modo de esperanza ata Fragmentos de un libro futuro, publicado despois da sua morte. +

Rivas premio
Amnistía
Intemacional
O escritor Manuel Rivas viaxa a Bruxelas o 9 de decembro para recoller o galardón literario concedido por Amnistía
Internacional á súa novela O lapis do
carpinteiro. Rivas sentiuse "moi honrado' ao coñecer a noticia polo respeito
que lle merece e ta organización internacional. O lapis do carpinteiro foi traducida xa a máis de unha ducia de idiomas;
en Xapón acaban de poñela a venda.+
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Méndei:
Ferrín,
candidato ao
Nobel de
literatura

Lembranza
de Guerra da Cal
Galiza solidária organiza unha homenaxe a Ernesto Guerra da Cal no Ateneo Ferrolán. Martiño Montero Santalla imparte unha conferencia o dia 1O
co título "Ernesto Guerra da Cal, un
ferrolán estudoso de E~a de Queirós"
e dous dias máis tarde, o 12, a cantante Paloma Suances e o escritor Xavier
Alcalá participan desta homenaxe. +

pasamento repentino do escritor vigués Xosé A. Moreno,
aos 49 anos, deixanos a soas
coas súas obras: O cable inglés, Matar a Kerenski e Reminiscencias
de Bob Dylan. Juan Abeleira, un filio de
emigrantes a Venezuel':l, reencóntrase coa
súa lingua no poemario Animais, anz.;.

•

mais; o xomalista liberal Alfredo Vicenti
é homenaxeado no 150 aniversario do ;
seu nacemento e os nenos e nenas{an co- ·
la para ver Harry Potter. Pero a actualidade está, máis que nada, no teatro da
rúa. Os estudantes mostran a forza depurativa da crítica espontánea, en revulsivo
contraste co estancamento doutras artes.+

-
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O Nobel cumpre cen anos
A Asociación de Escritores
considera a candidatura de Ferrín 'unha
M.VEIGA

'{
_,,,,,,.

e
po~a

aberta ao futuro'

Fran:z kafka.

e galardón sueco outorgado pola Fundación Nobel cumpre 100
anos. Entregouse por primeira vez en 1901, cinco anos despois
do pasamento de Alfred Nobel (con acento no ''e" e non no "o").
En 1999 o Comité Nobel da Academia Sueca convidou á Asociación de Escritores en Lingua Galega a presentar un candidato. Mediante votación abrumadora os escritores galegos acordaron que o proposto fose X.L. Méndez Ferrín. O autor de Con
pólvora e magnolias seguiu a ser desde entón o candidato galego.

Así son
os criterios
que aplica
a Academia

Non é un garantía
Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
presidente en funcións da
de lnmortalldade
AELG, lembra que a maiores
O premio nobel acostuma a
da súa calidade e do apoio soresultar polémico. Os soviéticial que ten a proposta, "a obra
cos denigrárono en 1958 cande Ferrín conecta con mitos da
do llo deron a
literatura univerPasternak (que·o
sal, especialtivo que rexeimente europea".
Nobel non
tar), pero celeÁlvarez Cáccabrárono con xúmo aponta tamén constltue unha
b il o en 1965
que ainda que
cando foi a pahoxe esta candi- garantía de
rar a un autor
datura resulte al- inmortalidade.
ben visto ·polas
go utópica, "ren ha autoridades ,
presenta unha En case nengu_
Mikhail Shoporta aberta para
o futuro". Cabe libreria é posíbel lokhov. No fondo, como dixo
lembrar que o encontrar obras
escritor indú ,
García Márquez, esa reacasimilado cultu- de Prudhomme,
ción non resulta
ralmente ao Reitan absurda, é o
no Unido , V.S. Mistral ou
N aipul, era xa un
. que tacemos todos, criticámolo
firme candidato Echegaray.
cando non nos ao premio en En cambio
·gusta o premia1976, .pero non o
recibiu ata este nen Proust, nen
do e loubámolo
ano. Máis difícil
cando é un autor
o tería Ferrín se Kafka,. nen Joyce
da nosa estima.
fose muller, ten- o recibiron.
Contra o que
se _p·ensa, sen
do en conta que
só o. 10% dos
embargo, o Nopremiados en tobel non constido un século son
tue unha garanmulleres.
tía de inmortali- dade para · os escritores. En
A · Academia Sueca está
composta por 18 membros vicase. nengunha librerí~ é potalicios. Ata hai pouco diciase
síbel encontrar hoxe obras de
que só un deles lía en casteSully Prudhomme, Federico
lán, Artur Lundkvist, pero
Mistral ou José Echegaray.
despois do premio a José SaEn cambio nengún dos tres
ramago podemos estar conescritores máis recoñecidos
vencidos de que Lundkvist ou
do século o recibiu : nen
outro membro domina tamén
Proust, nen Kafka, nen Joyo portugués, o que ofrece alce. Como dato anecdótico
gunha posibilidadade máis
hai que dicir que a media de
para que a língua galega poida
idade dos que o recibiron é
ser tida en conta_.
de 64 anos.+

A crítica francesa Pascale Casanova ten realizado un percorrido
polos criterios que prevaleceron
na Academia Sueca á hora de conceder o premio. Alfred Nobel, no
seu testamento, falaba de galardonar aquelas obras nas que prima e
"o equilibrio" a "armonía" e as
"ideas puras e nobles". Tras a 1
Guerra Mundial, e por conveniencia ante o enfrentamento entre as
potencias europeas, estableceuse
como primeiro criterio a "neutralidade" e o "apoliticismo". A partir dos anos vinte, as obra nobelizabeis pasaron a ser "aquetas cuxo carácter nacional non fose demasiado notorio, nen irredentista". Un pouco máis tarde estableceuse un terceiro criterio, o da
acollida do público. Paul Valéry
foi rexeitado en 1930 ao ser considerada a súa obra "demasiado
exotérica e difícil". A partir de
1945 imponse sen embargó a idea
de premiar "aos pioneiros da arte
literaria', o que significa dalgún
modo premiar ás vangardas ou
aos clásicos do futuro. Faulkner
recibe o premio en 1950 polo seu
caracter "experimentador'' e Samuel Beckett, un autor de tanta
calidade como minoritario resulta galardonado en 1969. Do que
nunca se puido librar a Academia
foi das acusación de eurocentri mo. A presencia dun chino ou dun
nixeriano na li ta (representando
non xa aos eu re pectivo idiomas, senón ao seus continente )
non garda proporción coa pre encía francesa (mái dunha <lucia de
galardonados), alemana, ingle a
ou norteamericana. Se cadra algún día toca premiar a unha lingua minorizada. +

O

Homenaxe ao xornalista Alfredo Vicenti,
no 150 aniversario do seu nacemento
Durán resaltou, nun acto
M.V.
Dous libros e un video realizacelebrado o pasado día 29 en
dos por Xosé Antonio Durán
Compostela, que Vicenti transtran a actualidade a Alfredo Viformou en diarios publicacjóns
centi, xornalista liberal que naque ata aquel momento só apaceu en 1850 en Santiago e finou
recían dous ou tres días por semana. Tamén s·a lientou o feito
en 1916 en Madrid. A Faculdade
de que nunca asinaba, pero tode Xornalismo e o Consello da
Cultura apoiaron a iniciativa de
do o mundo identificaba os
lembrar a un dos primeiros xorseus artigos.
nalistas profesionais que houbo ,
Un dos libros de Durán estaen Galicia e mesmo en Madrid,
rá dedicado á obra xotnalística,
cidade na que Vicenti residiu
en tañto que o outro recolle as
boa parte da súa vida.
súas demais facetas, entre elas a

política. Vicenti foi deputado liberal polo distrito de Ordes. De
feíto este concello tamén lle dedicou unha homenaxe.

Valedor do agrarismo
Alfredo Vicenti dirixiu El Liberal desde 1907, abríndoo á 'problemática social agraria galega,
como .ten expresado o historiador Raúl Soutelo, e converténdose no meéenas capitalino do
nacente agrarismo galego. En

·1910 escandaliza á opinión pública madrileña dando a coñecer as desfeitas caciquís de Viana e participa nos mitins da Liga Agrario Redencionista,
presentándose como candidato
republicano-agrario por Becerreá. Integrou o núcleo dirixente da Liga de Acción Gallega
ata que as presións do trust da
prensa o obrigaron a aceptar ünha acta de deputado liberal-gassetista por Ordes só dous an.os
antes do seu pasamento. +

AHredo Vicenti no Madrid Cómico.
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juan Abeleira

'Unha das miñas paixóns
é namorar á xente da súa lingua'
G. LUCA
Juan Abeleira, 38 anos, filio de emigrantes galegos en Venezuela, poeta ben instalado no español, publica en Espiral
Maior o seu primeiro poemario en galego, Animais, Animais. Pepe Cáccamo celebra a boa nova "nun país que padece autoridades políticas e académicas que dimiten da lingua".
Abeleira é autor de traducións
de referencia ao español de
Rimbaud, Apollinaire, Artaud,
Robert Desnos, Y. Bonnefoy,
Claudel, Henri Michaux, Shelley, Dylan Thomas, Ted Hughes, Sylvia Plath, J.J. Rabearivelo e René Char. O seu abrazar o galego como lingua de
creación poética é algo diferente a un cambio de idioma: repre enta un regreso á lingua da
familia emigrante. "Vivira a
lingua na casa dos meus pais
galegos emigrados en Venezuela pero hai dous anos redescubrina e namoreime dela.
Cumprín o propósito de non
escribir naga en galego ata non
soñar nel. E unha lingua viva e
fermosa de grande riqueza sinonímica. Sorpréndeme que o
millo, que adoita ser nomeado
por unha palabra só, teña un
extenso vocabulario. O galego
é un idioma enraizado, que soa
puro porque nel as palabras seguen a ter o senso que tiñan.
Non comprendo a desbandada
que hoxe padece. Unha das
paixóns polas que escribo é a
de renamorar a xente da sua
língua".
Momentos de Uumlnad6n

En Animais Animais o amor
profano porfía coa voz do poe-

ta para transmitir a experiencia.
"É a primeira vez que xuntei a
verdade coa búsqueda estética.
A estética que estou a buscar é
primitiva. Creo firmemente no
poeta vidente, nos poetas da
experiencia coma Blak.e, Baudelaire ou Rimbaud en contra
da poesía que ten un trazo espiritual. Non nos artistas iluminados senón nos momentos de
iluminación. Neles inflúe o
amor como experiencia espiritual pero sobre todo como método de coñecemento. En Animais Animais xuntei o amor
como arte e como vivencia,
nun camiño parecido ao que levou á poesía surrealista e simbolista a interesarse pola poesía primitiva. O libro ten unha
débeda con Ted Hughes, compañeiro de Silvia Plath, e con
Rimbaud. Tamén co chamanismo dos esquimos, despois de
traducir As aventuras de Nunavut (a nosa terra en esquimo),
que relata o plano do govemo
do Canadá para volverlle as terras do norte, na extrema de
Groenlandia".
Anima.is Animais encerra un
poemario de amor (Olea) entre
dúas series que se levantan sobre o simbolismo animal. O poeta deffneo coma un manifesto
paixonal: ''É o meu ciclo de
volta a terra, a proba de que re-

Abeleira presentou o seu primeiro poemario en galego.
PACO VllABARROS

greso ao lugar ao que pertenzo.
Como filio de emigrante padecia un desacougo que aquí atopa
o seu nome. Agora xa sei quen
son de aquí e que esta é a miña
lingua. O manifesto é un canto
de amor á persoa que amo e que
me descobre a terra e a lingua
da que estou namorado". Abeleira debulla as palabras coma
se nacesen para dar sentido ao
poema: "Olea é unha palabra
celta gue significa horta á beira
dun río; Oiga é un anaco de terra sementado e tamen o argazo
e a herbados oleiros".
"Animais Animais súmase á
liña erótica da poesía galega
nos dez últimos anos, con
obras coma as de Yolanda Castaño e Lupe Gómez -comentou
Pepe Cáccamo durante a presentación do libro-, e nel o
amor é revolución, insubmisión e transformación".+

'· .',

X osé
A. Moreno
RAMIRo FoNTE

E

stabamos collendo o costume de baixar xuntos os
venres, desde o Calvario
ó centro, ó rematarmos as
clases da semana. E así, como
tódolos venres deste curso,
despedinme de Moreno Qun·
ha das esquinas de Urzaiz.
Foi un traxecto máis especial
cós anteriores, porque se
amorearon os temas da
conversa, de tal xeito que
aínda estivemos un bo anaco
detidos na rúa, adiando o
momento do adeus. Todo comezou porque eu desexaba
interrogalo acerca dalgúns
personaxes dos seus contos, e
tamén quería que me axudase a separar o gran da
autobiografía da palla da ficción, concretamente nun que
se titula ''Loita Armada",
que me interesara moito.
Había anos que Xosé A.
Moreno e máis eu eramos
compañeiros de claustro e do
turno de noite. Con el
conünuou, entre nós, a tradición do profesor de filosofía
que é, ó mesmo tempo,
escritor. Xubilouse Camilo G.
Suárez-Llanos, e veu Moreno.
Non sei se chegaron a
coñecerse, pero creo que tiñan
unhas características común:
a discreta presencia perante o
público e a lealdade coa obra.
Moreno era unha referencia
sumamente cordial, nesas
conversas rápidas, entre clase
e clase. Posuía, adema.is, un
rasgo que eu admiro nas persoas: tiña moita curiosidade
intelectual. Non mentía a
viveza dos seus olios azuis

que, doadamente, posuían as
cousas. Acubillaba, ademais,
certo senso do humor que, como a claridade, son rasgos
imprescindibles para un
humanista de hoxe. E el érao
verdadeiramente.
Xosé A. Moreno e máis eu ·
conversabamos moito estes
últimos tempos. Un aquel
nostálxicos, a conversa
desviábase ós anos 70 ou ó Vigo da súa infancia. El era un
auténtico vigúés. Medrara no
barrio de Casablanca, e nas.
paisaxes urbanas que nos
acompañaban estaban
escritos moitos dos seus
recordo. Tamén de música, porque Moreno tocaba a guitarra e intentaba o saxofón.
Nada de literatura actual e si
dos libros qué o marcaran na
súa mocidade. Polas costas do
Calvario, baixaron connosco
as sombras de Koelster e Sartre. Eu prometinlle que lle regalaría a edición de Harvard,
das escollidas de Benjamin,
que teño repetida, en canto
abrira os caixóns cos libros
de Londres.
Aquela tarde faloume dos
seus proxectos. Dos seus
libros empezados. Preguntábase se haberla lector para
un ensaio que estaba
facendo. Díxenlle que si.
Cando o animei a facer unha
novela longa, con nomes propios, sobre a paisaxe política
do Vigo dos anos 70 (ninguén
poderla facelo mellor ca el)
fíxose a mesma pregunta. Eu
díxenlle que hai que escribir
para un mesmo, e que cinco
persoas, se son bos lectores,
xa son un mundo. Díxome
que o intentaría, que tiña cen
páxinas, pero que era difícil
poder publicala. Cheguei á
casa cismando que eu necesitaba que aquel libro existise.
Creo que Xosé A.
Moreno, o noso compañeiro
de claustro, o meu compañeiro de ruta destes últimos
venres, é escritor duo
excelente grupo de contos.
Creo tamén que a mellor homenaxe que podemos
facerlle a el e á xente que o
quixo é velar pola súa obra e
polas que deixou sen
rematar, que ·seguro que
teñen moito interese. Eu persoalmente contraín esa débeda cos alumnos comúns, que
choraban na clase ó saberen
a noticia da súa morte. E con
aquela esquina na que as nosas dúbidas fIXeron, como
aves forasteiras, un fráxil niño de amistade. Nese
derradeiro venres. •
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Textos de
jonathan Swift

-

Sostiña o escritor irlandés Jonathan Swift (1667-1745) que
cando un chega a vello non
debe casar cunha muller nova,
non debe
sentir agarimo polos
nenos e non
debe
·prodigar os
consellos. As
Resoluci6ns
para chegar
a vello é un
dos textos incluídos en
Ensaios, sáti-

ras e
aforismos, un volume editado
por Laiovento no que a maioría dos traballos non foron traducidos, non só ao galego, senón a ningunha das outras linguas da península. Abel López
encargouse de traducir e facer
limiar e notas <leste conxunto
de opúsculos, ensaios e
retallos de intimidade do autor
de As viaxes de Gulliver. +

Marilar Aleixandre.

Voz Noticias

de Ramón Caride

O mundo concibido como caos
Marilar Aleixandre publk:a a súa novela máis complexa
Titula: Teoría do caos.
Autora: Marilar Aleixandre.
Edita: Xerais.

Teoría do caos, premio Xerais
de novela, é, deica hoxe, o traballo máis complexo e ambicioso de Marilar Aleixandre_.
Unha novela dura, na que hai
que loitar para entrar. Unha
nota previa informa de que,
pola macámica cuéntica, sabemos que _o universo é un
universo de universos e que
Rayuela demostrou que nun
libro pode haber outros moitos libros; mesmamente se suxire outra leitura alternativa á
convencional.
É esta, entón, unh~ desas
novelas que agora se din interactivas porque o lector pode
darlle a forma definitiva. Sen
embargo, na lectura convencional que nós fixemos, a primeira presencia que se percibe é a
de L. Carro!. Por outra parte,
sendo moi diferente ao Ensaio
sobre a cegueira, de Saramago,
ten en común con ela a filiación ensaística do proceso de
novelar un mundo que se concibe como caos.
A novela está estructurada
en tres partes ("Círculo noveno", "O monte do Paraíso" e
"Desparaíso"). Cada unha delas ten un capítulo denominado "Vidas paralelas" no que se
contan historias que de algunha maneira teñen que ver co
conflito central da trama: Ghillerme, Pedro, Daniel e o Roxo. Historias que son a historia da balea, ese inmenso animal que nos engule cada noite
que saímos da nosa casa. A
balea, fai que sexa inevitábel
lembrar os Poemas da cidade
oculta de Estevo Creus, un
dos mellores poemarios dos
noventa, onde é símbolo da
cidade, como aquí.

Encontrar, máis adiante, a
páxina web do Batallón Literario da Costa da Morte non
debe sorprender, pertence ao
mundo da autora , unha autora
que novela sempre sobre o seu
mundo, nunha especie de diálogo, con el e co lector, mediante o cal o mesmo discurso
é consecuencia dunha tentativa de entendelo que leva á sa.:
cudida iÍlterna, á enfrontamentos
se- Non sería
xuais; descu- xusto
brir caótico no
que nada pode considerar
ser previsíbel Teoría do
con garantías
de seguridade. caos como
un mundo de un hibrido
enfrontamen- entre libro
tos e de descubertas.
de relatos
Enfronta- e novela
mentos xera- de fio
cionais,
enfrontamentos argumental
políticos, en- feble.
frontamentos
sexuais, descubir o valor do pasado, descubrir
a esperanza-incerteza do futuro, descubrir a túa vida na pel
dos demais. O mundo dos tres
que eran catro, e están no derradeiro ano de universidade, é
cruel e contradictorio; na novela chámase Mirandela ou Santorén, pero é o mundo de Santiago, Vigo, A Coruña ou Carnota, é este, como antes tamén
. o eran as filas Lobeiras.
O ser humano é un conxunto de historias, finitas ou
inacabadas, que se agachan no
seu coiro e teiman en retomar
por moito que se pretenda
uniformizalas; un conxunto
de vidas que nos explican que
as decoñezamos (paralelas),
ainda que as sqterremos no
pasado ou no esquezo.

B

DESDE A LÍNGUA
COLOQUIAL Á CIENTÍFICA

A ambición e complexidade
desta novela toman como elementos basilares un hábil manexo da língua desde o que se introducen no discurso diferentes
e complementares requisitos
que van desde a lingua coloquial
á científica. sempre buscando a
súa faciana sensual, pois trátase
dun discurso onde o sentimento,
as sensacións, toman forma de
letras e color de tinta, grafando
por un lado a descuberta vital
dos tres mozos que eran catro,
por outro o fracaso frustación
dos adultos e, sobre todo, a teoría do caos que define este infinito universo de universos no
que, sen embargo, nunca se evita a sensación de soidade. Esta
variedade de rexistros ten a súa

correspondencia nunha vontade
estilística que evidencia notábel
versatilidade, afán de innovación e experimentación que tamén traducen os diversos mundos dentro da mesma literatµra.
Non sería xusto, aínda que é
unha sensación que non abandona, considerar Teoría do caos
como un híbrido entre libro de
relatos e novela de fío argumental feble, simplemente porque
atopar orde e lóxica no caos non
semella -disimúlese a redundancia-- nada lóxico. O que si
é lóxico e que, esta tentativa de
explicar o mundo de dentro e de
fóra, lembre as Memorias de
Tains de Gonzalo R. Mourullo,
aínda que o lirismo (un dos caracterizadores da narrativa actual) non sexa tan acusado. +
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TABELA DAS LETRAS
FICCIÓN

MOM FICCIÓN

l. TEORÍA DO CAOS.

l. A CARREIRA DO SALMÓN.

Marilar Aleixandre.
Xerais.

Suso de Toro.
X erais.

2.

2.

CONTOS DA CORUÑA.

LITERATURA GALEGA. S.

Xurxo Souto.
X erais.

V ários autores.
A Nosa Terra.

3. A HISTORIA ESCRÍBESE

3. A MEMORIA DA NACIÓN.

DE NOITE.

Bieito Iglesias.
Galaxia.
SEÑOR DOS ANEIS l.
A IRMANDADE DO ANEL.

Camilo Nogueira.
Xerais.

4. 0

GALEGO (Thf)POSÍBEL

4. 0

Valentim Rodrigues F.
Laiovento

Tolltjen.
Xerais.

s. ORTOGRAFÍA PRÁCTICA.

5. Só OS MORTOS SOTERRAN

Letras negras

Carme Hermida.
Sotelo Blanco.

OS SEUS MORTOS.

Arturo Lezcano.
Galaxia.
Librarlas consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).
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Negros espellos, libro
publicado na colección Peto
de Xerais, recolle relatos de
Ramón Caride xa publicados
nos títulos
Os ollos da
noite e Crónica de
sucesos,
ademais de
Unha doma
vella, premio
Lueiro Rei
en 1992, e a
novela breve
Sarou,coa
que gañou o
premio Café
Dublín. Historias de suspense
e emoción asinadas polo autor
de Cea, que Vicente Araguas
define como "minucioso e
meditativo".+

Máis contos do
Trasno Comodín
Kalandraka continúa surtindo
de lecturas aos máis pequenos
dentro da colección Os Contos
do Trasno Comodín.
Rapunzel, un dos contos máis
populares dos irmáns Grimm
é adaptado para primeiros lectores por Maite
García,
coa
finalidad e
deque
poda ser
lido ou
ouvido. As
ilustracións
desta historia do rapto
1·
dunha .
pequena por parte da malvada
meiga están asinadas por
Antonio Caiña. Xosé A. Neira
Cruz adapta o conto popular

O home máis rico do
mundo, unha historia de cobiza plasmada ademais nas ilustracións de Femando L.
Juárez.+
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Iglesias
Trtulo: A nacencia do socialismo en Galicia.
Pablo Iglesias, O Galego.
Autor: Rairnundo García Domínguez, Borob6.
Edita: Galaxia, Vigo, 2001.

A cuestión central <leste estudio misceláneo sobre as orixes dos movementos de esq uerda en Galicia e o nacemento do ocialismo e, máis
concretamente, o perfil do
protofundador: Pablo Iglesias.
Raimundo García Domínguez
Borobó) e crebe unha biografía do dirixente socialista
facendo inicialmente referencia a vila natal, Ferrol, e aos
prirneiros pasos en Madrid,
onde chega en condicló.c.s moi
precarias na compaña Ud súa
nai. Tras estender e na consideración dalgúns risco~ do carácter e comportamento do
biografiado, pasa a centrarse
na etapa final da súa vida. Borobó contempla o personaxe
dende un prisma de clara simpatía pero ten a prudencia de
non incorrer na ostensíbel haxiografía.
A liña principal da súa
achega pon énfase na galeguidade de Pablo Iglesias: aduce
o estreito vencellamento que
mantivo decote coa súa nai,
Juana Posse, ata que morreu,
canto contaba o dirixente sociali ta 36 anos. Falaría en galego no eu primeiros anos,
e logo quedaríalle o espírito
galego: de acri olada humildade, au teridade e honradez.
Sería a í "galego arquetípico, a mellor imaxe de galego
que podemo ofrecer ao mundo". Convén tarnén salientar
outro a pecto dexergado por
Borobó: a utilización polo
biografiado das redes de paianaxe do galego residentes
en Madrid (para albergar nun
principio o que logo sería o

'

..

seu hijastro, Juan Almela Meliá, e a nai deste). Tamén menciona o seu proverbial sentido
do aforro, aparentemente necesario en todo emigrante, pero que no caso en cuestión frisaba no sacrificial, o cal lle
granxeou certa sona -tan galega- de tacañería.
Polo demais, dun xeito ordenado, por apartados temáticos, expón varios aspectos da
ideoloxía de
Pablo Iglesias Borobó
e do PSOE
Sef VÍ ndOSe
COlltempla
dun procede- o
mento periodístico, que personaxe
resulta orixi- dende un
nal como técnica de análi- prisma de
se histórica clara
dunha ideolosimpatía
xía: presenta a
pero
ten a
información
extractada a prudencia
partires de artigos do per- de non
sonaxe, publi- mcorrer na
cados en "El
Socialista" e ostensíbel
noutros xor- haxiografía
nais da época,
e emprega tamén referencias tomadas de diversos memorialistas; con este material
compón, con notábel habilidade xomalística, entrevistas
figuradas. O procedemento
e tá realizado con oficio, poúe certa gracia e é indubidablemente máis ameno que o
método convencional de expo ición.
Seguidamente Borobó debulla diversas cuestións referidas aos inicios das ideoloxías da sinistra histórica en Galicia: leva a cabo así unha
aproximación a Ramón de La

Pablo Iglesias.

Sagra, contraditorio pioneiro
do socialismo galego e difusor da obra de Krause e relata
aspectos moi diversos dos comenzos do obreirismo en Galicia: dende os primeiros movementos ludistas anticataláns, o iabor populista do republicanismo federal, que gozou dun relativo predicamento nos medios obreiros, pasando pola difusión da Primeira
Internacional (AIT), a andadura de Ricardo Mella, a sig-

nificación da Comisión de Reformas Sociales, e o nacemento do PSOE, etc.
Nesta miscelánea de traballos o experimentado xomalista que é Borobó ten o acerto de
seguir con atención os pasos
tracexados polos investigadores máis solventes na cuestión
que aborda: J. A. Durán, Xan
Moreno e Gérard Brey, aínda
que esta lista podería completarse se cadra algo máis: Dionisio Pereira, González Proba-

dos, Alberte Martínez, e outros
historiadores máis novos, etc.
De calquera xeito, o autor demostra neste ensaio ter unha
preocupación permanente por
documentarse con seriedade e
consegue tecer unha narración
dos feitos solvente, escrita
cunha prosa amigábel e amena
(ata onde a temática llo permite) e en xeral provista de gracia
periodística.+
XAVIER CASTRO
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Caldo de cantos tradicionais
Harry Potter recadará máis de 115.000 millóns de pesetas
Titulo: Harry Potter e a pedra filosofal.
Intérpretes: Daniel Rasdcliff, Rupert Grin,
Enma Watson, Richard Harris.
Dirixe: Chris Columbus.

Non fallan as previsións e a
primeira entrega do ciclo,

Harry Potter e o secreto da
pedra filoso!al, está arrasando
nas taquillas. A película de <lúas horas ·e media de duración
custou 24.000 millóns de pesetas, pero só no primeiro día
bateu a marca de récadación
de toda a historia do cine, con
5.800 millóns de pesetas. Son
cifras que axudan a·entender o
formidábel negocio que a
Warner ten previsto para todo
o ciclo de Harry Potter e que
, eles calculan en máis de
140.000 millóns de pesetas.
Pero a produtora non se
confiou e decidiu facer unha
película que atrae por igual ás
salas a nenos, adolescentes e
maiores. A película non vai .
provocar ningún debate sobre
as diferencias entre o libro e a
súa adaptación, porque guio-:nistas e director coidáronse de
acordar coa autora dos libros,
a escocesa J.K. Rowling, que
non se desviasen apenas ambos argumentos. O libro leva
máis de 80 millóns de exemplares vendidos no mundo, o
que f ornece unha seguridade
aos inversores , como se está a
demostrar nestes días, e as outras esixencias da autora foron
as que impediron que Steven
_Spielberg fose o director que
adaptase esta entrega pois a
Rowling pediu, e conseguiu,
que o elenco de intérpretes fose todo inglés, así como as localizacións e outros elementos escénicos, nunha operación que, feíta por outros lares, seria calificada de nacionalista pero que os británi-

cos aproveitan para convertir
os estudos e todas as focalizacións de Harry Potter nun interminábel P3!que temático.
A película é <loada de ver,
e para os máis maiores está
chea de farrapos doutras múltiples filmacións de fantasia
infantil, desta vez adoptando
nalgunhas das escenas máis
espectaculares -o partido de
Quiddtich, a partida de xadrez- un ritmo e unha estética
ahondo utilizada en moitos
xogos de ordenador.
Precisamente son os efectos visuais perféccionados
nestes anos de informatización, o que lle dá máis empaque ao filme. Foron máis de
500 imaxes virtuais as que se
integran na pelicula sen que
se diferencien da realidade real, e <liso se encargaron George Lucas e a compañia Sony,
acadando un modelo para as
futuras entregas que xa se
anuncian: Harry Potter e a
cámara secreta -xa ten escrito o guión- .e Harry Potter e

o prisioneiro de Azkaban.
• UN POUCO DE TODO.

A película non sorprende ao
leitor do libro, que con tanta
se~mellanza a penas contrasta
o que el imaxinou co que lle
dá o cine. En todo caso o" resume da película é , como
sempre, a lóita entre o mal e o
ben. nun mundo onde as habelencias máxicas dos nenos que
se forman no grande colexio
de magos Hogwarts -con todas as gracias e os tópicos dos
centros británicos- son unha
permanente posta en escena,
que dá para o asombro, un
chisco de medo enfatizado pola música e apenas unha gargallada -a escena de aprender

Potter non fala .galego
Desta volta non se conseguiu
que circulasen copias en galego, nen tan sequer subtituladas.
Sen embargo a campaña levada
adiante en Catalunya, co apoio
da Generalitat, a prol da dobraxe ou subtitulado en catalán,
está sendo obxecto de atención
informativa.
A implicación do goberno
de Pujol, e as advertencias de
grupos a prol da normalización, de chamar a un boicot
cando menos simbólico da película se non se permitía o uso
do catalán, corn~eguiu quebrar a
vontade da Warner e permitiu
que oito copias subtituladas se
puxesen en cines de Cataluña.
O xornal La Vanguardia
revelou .que o 58,89% dos internautas que acceden á súa
r-

,,_.._

páxina preferían ver a película en catalán, fronte a_ un
36,27% en castelán e un
4,73% en inglés.
O resultado da primeira semana de proxección en Cataluña é de 4.000 espectadores pa-,,
ra tita subtitulada en catalári
fronte 200.000 en castelán, cos
matices de que son 8 copias
fronte a 85 dobradas ao castelán. Segundo un _portavoz da
Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), "é lóxico que os
nenos se sintan máis cómodos
cunha versión que non os abrigue a ler"". No propio diario
barcelonés recolliase a opinión
dun pai, "son cidadán dun país
onde a miña lingua é oficial pero, paradoxicamente, non chega ás salas de cine".+

a voar en vasoira.
Pese a que se pode ir intuíndo o que vai pasar, os 150
minutos de película son de
bon pasar e non ahorren, mesmo nunha versión española

que eludilf o perigo constante
de que na dobraxe nos colaran
unha voz de neno insoportábel
como aquela de ET.+
XAN CARBALLA

Publicación
galega sobre o
trastorno autista
N2 5. Ano 2000-2001. Prezo 300 pta.
Dirixe: Cipriano Jiménez.
Edita: Autismo Galiza.

As navidades terapéuticas máis
importantes dos últimos
tempos teñen cabida neste
número.
Cipriano
Jiménez
propón unha nova visión da enfermidade.
Ángel Díaz
formula
cuestións
actuais ao
redor da doenza. Teresa
Muela e Inmaculada Barrenetxea estudan as mellores
metodoloxías de diagnóstico.
Isabel Cottinelli adianta a
necesidade de integrar autistas
e anciáns á sociedade. +

Greenpeace
Terceiro Trimestre de 200 l . De balde.
Ed ita: Greenpeace.

Entre os moitos temas
incluídos, destaca a reportaxe
de Miguel Ángel Soto sobre as
dificultades do pobo Deni por
subsistir no ambiente de
deforestación que se impón na
Amazonía brasileira. José Manuel Marraco lembra os graves
sucesos dos vertidos de
metais pe----sados no
couto de
Doñana
María José
Caballero
explica a
política do
Xapón sobre
a caza debaleas. José
Luis García
comenta o
éxito da ratificación do Tratado
de Kioto tras a conferencia de
Bonn. Carlos Bravo critica a
construción do e cudo anti.mí iles por consideralo inútil e perigoso. Sara del Río dá consellos
prácticos para converter o
fogares en centro saudábeis. •

Página abierta
NR 120. Novembro de 2001. Prezo 650 pta.
Dirixe: Manuel Llusia.

Xesús Veiga comenta os resultados das eleccións galegas. Javier Vtllanueva explica cómo
quedou a situación de
Euskadi logo dos atentados do 11
de setembro.
Paco Torres
reflexiona
sobré a
xenofobia
que relaciona
inmigración
con delincuencia. Inclúese
..
un dossier sobre a·guerra en
Afganistán. Ademais, hai información cultural e sobre o
movemento social.+
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Antoloxfa de contos ínfimos
Case vinte autores reúnen os seus relatos de dúas liñas
íis

A.N.T.
"Cando espertou o dinosaurio aínda estaba alí". O famoso conto escrito polo guatemalteco Augusto Mon-

1

terroso responde á máxima de que o tamaño é nalgunhas ocasións relativo. O mesmo principio encabeza infimos.net, a iniciativa posta en marcha na rede

¡(

Chelo Suárez:

• Bela Durmlnte
Cando a Bela Durminte espertou da súa longa sesta a osteoporose fíxollas pasar putas.

t-

• Polgarlño

IS

A verclade é que foron Polgariño
mailos seus irmáns os que abandonaron nun bosque cheo de perigo as seus pais velliños. No seu
descargo haberla que dicir que daquela aínda non se inventaran as
residencias para a terceira ida.de.

F. Rozados "Rochi"

•Van Gogh
Van Gogh era un holandés que
se dedico u á pintura. Non se ía
dedicar á música, con ese oído ... ¿non?

\~

• Chora, chora
Cada vez que a nena choraba, a
nai berraba aquel retrouso desgarrador... "¡ chora, chora, que
canto máis chores, menos mexas !", Realmente a tele era un
fraude: esas non eran as cousas
bonitas que lle dicían a Heidi.

l!!l!M>-JJ~

• O gondolelro Pietro
O gondoleiro Pietro alzou os
olios e mirou cara ao ceo. De
súpeto unha chuvia de flores
brancas encheu de arrecendo
toda Venecia. Non lle sorprendeu: seica foran os froitos dun
soño esquecido.

• Audlenda
Agora vexo televisión. Non está todo perdido.

•Esperanza

a

Non sei exactamente que é o
que podemos facer. Digo eu que
isto algunha solución ha de ter.
O caso é dar con ela. Non vou
desesperar agora. Queda moito
camiño. Pode que roáis tarde.
Se cadra na palabra seguinte.
• Plaxlo
"Cando sexa maior, díxolle o fillo ao pai, quero ser coma ti". O
pai mirouno, "non sei se sacar o
cinto", pensou.
• Mundo pallaso
Entra deus, todo cheo de viño, e
di: ¡como están ustedes!
Uxío Broullón

lo

' Í-
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• Efectos bolboreta
O que traballaba coa perforadora para facer unha autoe trada
de peaxe e morren centos de
per oa por un terremoto.
A avioneta que orballa pe ticida nunhas leiras, e morreo
<lucias de per oas asolagadas
polas cbuvias.
O coche que perde aceite e milleiros de peixes morren polo petróleo envorcado por un buraco nas
adegas dun petroleiro enfenuxado.

• Melancolía
Hoxe .non vin a túa cabeleira
ao vento, nin sentín o teu andar
lixeiro polo camiño do parque
que cruza a ramalleira. Non
atopei tampouco no ar o trino
do noso paxariño de sempre.
¡Que triste o outono de repente! ¡Que frio na entreperna da
miña alma!

•Txakolí
Aral Celoba Gonsar

Roberto V. Noguerol

lS

polo escritor Jaureguizar para todo aquel capaz de
comprimir unha historia nunhas cantas liñas. Entramos
nesta páxina web e atopamos microcontos coma estes.

home un pouco adunniñados.
Espertáronlle. Hoxe Ramón é
Jenifer nun club de Rio.

• Branca Neves
En realidade era Branca Neves
a que adrede amolaba á menopáusica madrastra restregándolle constantemente a súa beleza
e a noticia da súa primeira
menstruación polos fuciños".

1

Teño medo de dicir que me encanta o txakolí. Teño medo de
que o Xuiz Inquisidor repare en
min e me empapele por pertencer ao entramado enolóxico de
apoio á Besta Sanguinaria.
Jaureguiz:ar

• Okupadón
A casiña de chocolate do conto
non resistiu un mes tras ser tomada por uns okupas famentos.
• Os moedelros falsos
Falsificou moedas durante décadas, ata que o descubriron por
usar un moedeiro de marca que
era falso.

• Cidade flotante
Eme D

• Touro
¡Dis-co-te-ca Do-na-Da-na!

•fraga
llliES .

V)

w
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Festa dos fillos do bosque. "A
maioría natural", que guai.

Xavier Queipo
Miguel Otero

O partido político que fai un.ha churrascada popular e arden
ferrados de monte caducifolio.
O monte caducifolio que arde e aumenta a producción de
papel hixiénico.
Cecilia Recarei

•venez
Deuse canta de que era vella unha

noite de treboada, cando, en lugar
de asustala, o bruar do vento entre
as áibores da horta se converteu
no seu único compañeiro.

• Prescripción facultativa
O doutor recomendoulles a Lucita e ao seu home un cambio
de aires, a ver se, nun clima
máis cálido, a Ramón lle espertaban certos instintos que tiña o

•Kant-ante
Era este señor un filósofo alemán dado á lírica, autor da
"Crítica da Canción Pura" (Francisco Rozados "Rochi").

• Conto chino

A familia feliz rompeuse cando o home decidiu ter un rollito de primavera (Jaureguizar).+

Os veciños da cidade de Abai.Xo
queixábanse aos da Cidade de
Arriba, que flotaban trinta metros por enriba da súa, cando tiraban o lixo polas noites.

• O espeUo e o dragón

•Orgullosa
A nena pigmea comeu todos os
seus zapatos de agulla para poder chegar a ser pivote da selección do seu país.

•Sopa boba
Púxose moi parvo cando lle
obrigaron a comer sopa co revés do culler.
Xosé M. Graña

• Prestlxlo
Meu amigo Laio Ferro estaba
canso de atapar.a cotío con seres que figuran como punteiros
no seu sen pasar de ser do montón. Iso levouno a patentar o dito: "O prestixio é a mellor camuflaxe da mediocridade".

Un dragón atemorizaba o reino.
O rei dou en mandar os seus tres
fillos polo mundo adiante na
busca dun remedio. O maior
procurou entre físicos e magos o
veleno solimán, que non foi
quen de dar conta do dragón. Visitou o segundón forxas e ferreiros ata dar cunha espada singular, que tampouco puido dobregar a besta. O terceiro negouse a
partir. Fabricou un espello enorme qe colocou na entrada da cova. A fera arrepiou <liante da propia imaxe reflectida, que cría real. Morreu de fame e de medo.
Daquela, o rei nomeou o seu terceiro fillo salvador do reino e
digno sucesor da estirpe. +

a.

l-

EDUARDO PONDAL
POESÍA GALEGA COMPLETA
I
QUEIXUMES DOS PINOS

EDUARDO PONDAL
POESÍA GALEGA COMPLh"Il\

n
POEMAS IMPRESOS

Edición de Manuel Ferreiro
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VÉ N DE DESCUBRILO
. O CAPITÁN COOlZ

AUSTRALIA
É UNHA ILIA

PEPE CARREIRO

o século xvm ven preñado de
noticias interesantes. O capitán
inglés Cook, de regreso dunha
longa viaxe mariña, acaba de
informar de que Australia é unha
illa. Souboo porque a navegou
todo ao redor. Este mariño anda
moi preocupado palas ciencias, a
diferencia doutros aos que só Hes
interesan as riquezas. El viaxa por

utJHA vAC

todo o globo provisto de aparellos
científicos de gran valor como
sextantes e cronómetros,
levantando cartas mariñas para
que os barcos do futuro se podan
guiar por elas.

Só unha masa de xelo
Cook descubriu tamén que no Sul

P~. ~·

do Pacifico s6 hai unha masa de
xelo. Algúns xa pensan en poñerlle
a esa extensa zona deshabitada
(deshabitada porque nela vai un
frio que pela) o nome de Antartida.
Todo fai pensar que no futuro os
barcos se enchan de naturalistas,
xeógrafos, biólogos, astrónomos,
etc. , para investigar tantas causas
como afnda quedan por coñecer. •
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Café-cervejaria Rampinha.

Coca de

Mon~áo.

Unha paseata entre o Miño e o Douro
Non é a Galiza, pero tampouco deixa de selo. Vitar Vaqueiro guía a nosa viaxe polo norte de
Portugql. Natureza, lingua e xentes, aparécensenos coma nun espello un chisco deformado.
M.V. nosa- a través de museos e lugares representaVítor Vaqueiro é poeta, alén de narrador e alén livos. Ofrécenos cronoloxías esclarecedoras
de matemático. Nesta Guía do norte de Portu- -lonxe da norma de Lisboa e Castela- e danos
ga/, que Galaxia nos presenta esta mesma se- a chave para comprender a arte portuguesa,
mana, condúcenos con precisión pola súa xeo- desde o manuelino ao azulexo. Tamén hai nove
grafía, pola súa historia -que tanto ten a ver coa itinerarios que un pode seguir aproveitando un-

has breves vacacións, pero que tamén é posíbel
combinar ou seguir só en parte. Os perfiles de
personaxes históricos ou de escritores e as ilustrativas descripcións das cidades máis importantes permítennos afondar nesa superficie de
Portugal que ás veces pisamos sen .coñecela.

A festa
da coca
en Mon~ao
En Mon~ao, a festa máis importante do calendario é a qlJe se
celebra o día de Corpus Chrisli e
que recibe o nome de Santa Coca. O mesmo que en Betanzos
ou Redondela. Mon~ao aínda
garda a tradición de sacar todos
os anos esta procesión. Outras
cidades portuguesas como Porto ou Guimaraes, tamén tiveron
cocas, como aconteceu igualmente en Allariz, Baiona, A Coruña, Santiago e outras localidades galegas.

Homenaxe
ao Che
en Ponte de Lima

cos que conseguían arribar á
Brasil ou á India levaban artistas que logo interpretaban nas
súas esculturas a vizosa vexetación e as especies botánicas coñecidas naque las terras. A·pedra, de natureza mol, era doada
de traballar, ao tempo que a En Ponte de Lima, ao comezo da
prosperidade económica permi- rúa Formosa, atópase o Café
lía o desenvolmento da arte mo- Cervejaría Rampinha, que conta
numental. No estilo manuelino como decorado cunha colosal
Para entender a arte manuelina non é difícil recoñecer elemen- iconografía sobre Ernesto Guehai que lembrar aos conquista- tos da cultura africana, chinesa vara. Mesmo hai unha placa
dores. En tempos de Henrique O ou indú e albiscar selvas e flo- conmemorativa da visita ao lo':'
Navegador ou de Vasco de Ga- res, ao pe de áncoras e apare- cal de Camilo Guevara, fillo de
,ma,.lafins .do.século.XV,.os.bar':' ... llos.náuli"cos.. - - - ~- -- ~ - - - ~- __Eme.slo,. no .ano. 1998•.• ... . - -·- - - - Barco rabelo-reprocluc:iclo en azulexo na estación de Pinháo.

Oexotismo
da arte
manuelina

~ ·,~, . ~.;,. , 1

Detalle manuelista en Vila Nova de Foz da C0a.
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·Pagar
en clave
cancións enormes coma My sweet
Lord (plaxio á marxe), lsn't ita pity
~osto a escoitar esa música (¡canto gocéi eu con esta canción
que me reconcilia ca mundo. Sentei noutro tempo en single!), What is lionda o meu equipo de música e pu- te, a dylaniana- /f not tor you, Wah,
xen, unha vez máis, ese marabilloso Wah (o sarcasmo feito letra para
disco de Bob Dylan, Lave and theft. atacar a Paul) e tantas outras, volvín
Cando estaba a soar Mississippi, a deitar a ollada naquel beatle -o tercanción do cedé que máis me gus- ceiro para moitos, non para min- de
ta, o impertinente son do teléfono expresión triste, sempre en segunreclamo u a-miña atención. Era un ha do plano, instrumentalista de gran
amiga, unha moi boa amiga, que me eficacia e brillantez, espírito inquecomunicaba a noticia. "Antonio, do, capaz de contaxiar ca seu silenacabo de oír na radio que George cio a íntima emoción da súa música.
Harrison morreu esta madrugada en George Harrison, o máis novo dun
Os anxeles". Quedei conmocionado. grupo excepcional, dun grupo que
Sabía da súa grave enfermidade, sa- foi marcando sendeiros a tantos de
bía que estaba a pasar revisións nós, non só musicais senón, tamén,
hospitalarias, sabía moitas causas de rebeldía, de negacións, de inqueque quería esquecer. Non sei se lle danzas que, no meu caso particular,
agradecín a chamada ou se a mal- estaban agachadas e afloraron con
decín por darme unha nova que non forza gracias ás cancións e ás actiquería escoitar. Xa se sabe, o men- tudes contestatarias dos seus comsaxeiro convértese moi a miúdo no poñentes. George Harrison, o máis
culpable dunha fatalidade. iE cantas calado e discreto dos catre pero con
veces chegou a pagalo, mesmo coa tanto talento como calquera dos desúa vida! A penas colguei o teléfono mais. ¿Como non ía ser así unha
fixen que Bob enmudecese. Substi- persoa que escribiu temas como
tuín con mágoa Lave and Theft por Taxman, Something, While my guiesa marabilla do ano 1970 chamada tar gently weeps, ou Here comes the
Al/ Thing must pass. Lago, a voz, a sun, que están entre as mellares
instrumentación e os ritmos de Ge- cancións do cuarteto de Liverpool?
orge ateigaron a miña casa de denGeorge Harrison, eterno camisidade musical, de limpieza rítmica, ñante que en solitario tentou percode sentimento de liberdade. Volvín a rrer todos os vieiras do rock. George
escoitar a aquel George silenciado Harrison, · un dos introductores da
polo protagonismo do ente compo- espiritualidade na música. George
sitor dos Beatles, Lennon-MaCart- Harrison que nos achegóu ó orientaney. E mentres ían tomando vida lismo -que abrazou convencido- e

g

eguéi á casa coma todos os

MARGA ROMERO

~~enres do curso, canso, dis-

º

que nos permitiu gozar dun dos mú- a quen lle roubaron protagonismo
sicos máis especiais que cheguei a nun cuarteto xenial, decidiu calar
escoitar, como foi Ravi Shankar. Ge- unha vez máis, a definitiva, e moiorge Harrison, ese home que intro- tos de nós sentimos unha esgazaduciu un instrumento tan exótico co- du ra interior que nos doe. Rodeado
mo é o sitar na música pop. ¡E como da súa muller, filio e amigos faleceu
esquecer o festival benéfico por en silencio, como o fixera sempre,
Bangla Desh, celebrado no Madison e todos ficamos un moito máis orSquare Garden de Nova York, en dú- fos. Un comunicado familiar, sinxeas sesións, o día 1 de agosto de lo e discreto como fara el, anun1971 ! A quen isto
ciou que "abandonou este mundo
escribe, con 19 ~
consciente de
anos, marcouno es~eoro,e
te concerto. Come- '1!
-~
Deus, sen medo á
morte e en paz".
zou a sentir a Geor- Harrison era
ge Harrison máis
Eu, facendo miñas
preto del. Quen isto ese ser irónico,, as palabras do seu
escribe emociouamigo Ringo Starr,
nouse co ambiente comprometido,, lembrarei a Geordo público, coa acge Harrison e botuación de Bob Dy- a quen lle
tar ein o en falta
lan, de Eric Clapton, roubaron
"polo seu sentido
de Ravi Shankar, do
do amor, o seu
propio Harrison. protagonismo
sentido da música
Tres vinilos nunha
e o seu sentido da
caixa laranxa (a cor non cuarteto
risa".
dos Hare Krishna),
Remata a dexenial
cun libreto fermosírradeira canción
simo e un grupo de
de Al/ things must
personaxes que enpass, Thanks far
traron na vida de
the pepperoni e
moitos de nós, codecido poñer no
mo Billy Prestan, Leon Russell ou meu aparello musical unha canción
Klaus Voorman e xa non os deixa- que sempre me cautiva, Blow away
mos saír.
da súa época Dark Horse e sinto a
E este George Harrison, produc- voz de George dicindo:
tor musical, productor cinematográfico (¡Ah! os Monty Python e A Vida "O día púxose negro, o ceo abriuse
en anacos
de Brian!), admirador de Carl Perkins, convencido ecoloxista, medro- choveu durante un ano ata que n
meu corazón
so do público nos seus directos,
amigo dos seus amigos desaparece ficou enchoupado.
do mundo que necesita a seres co- Fendas e pingueiras ... "
mo el. Aínda estou repetíndome a
min mesmo esas palabras que lira Si, é certo, o día púxose negro penun xornal hai certo tempo en que ro o ceo vai clarexar coas súas paHarrison afi[maba que gañaba diñei- labras ou cos seus ritts, en canto
ro de abando para ser un conserva- sigamos afondando na súa fascidor pero que non estaba disposto a nante personalidade. •
renunciar ós seus principios.
Ese ser irónico, comprometido,
Antonio García Teijeiro é escritor
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otros espazos foron
marcando as nosas
vidas e a mesma
- lingua, que afogaba no río
cando eramos nenas.
Daquela no verán había
fogo no monte, tiñamos
medo do perú; a veces, o
ratiño da fome roía en nós.
Nada é fumo na memoria.
Fogo, perú, perto, fome e
fumo eran da outra banda
do río. Dúas veces nos
dixeron que esas palabras
de nós non eran así.
egresamos para topar
o olvido peneirado de
uradelas. O milagre
don libro falábanos dos
cambios na paisaxe urbana
de Toi. Unha nena que vai á
escola ábrenos este libro, O
Tui esquecido, que Suso
Vtla-Botanes nos fai ver.
Imaxes que denuncían a
barbarie dos gobernantes
para sermos moradoras da
nada..
ntentamos vivir. Porque
a nosa historia é
sobrevivir, desde esta
beira do río. De nenas
atravesabamos a ponte e,
logo, de regreso ceibabamos
un globo de osíxeno, ali
xusto no medio. O avó dicía
que a metade da ponte era
portuguesa, que a outra era
española e que Galiza
estaba ali, xusto no medio,
onde ceibabamos o osíxeno.
Galiza era fogo, perú,
perto, fome e fumo. Dú.as
veces negad.a..
otro libro convida á
viaxe da man de
Vítor Vaqueiro. Útil
nestes tempos, tan sen
xeito, nos que vivimos é
esta Guía do Norte de
Portugal publicada pola
editorial Galaxia.
Detéñanse en Tui para
comprobar a atrocidade.
Atravesen as pontes, a de
Tui a de Salvaterra do
Miño. A Mon~o ía o outro
avó, foi el quen contaba da
moza lendaria Deu-la-Deu
que librou á cidade dos
casteláns en 1368.
on era outra cousa
máis que atravesar a
ponteo que
desexabamos o 27 de
novembro. A Torres
Queiruga dicirlle que agora
é tarde. A Luz Pozo
lembrarlle que as grandes
obras nunca fican
obsoletas, o escritor
traballa a lingua, día a día.
Agora o pobo paga. Tamen
Clave Orión. A lingua,
Galiza dúas veces negada.+
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"Sempre pen ei, e cada día
reafírmome máis que a
única mú ica,
único
rock'n'roll é o de raíz negra' . Quen i to di é un
branco moi branca: Charlie
Watt , batería do Rolling
Stones e dicíao un días ante de acudir a Barcelona a
tocar en La Cova del Drac,
a fin de novembro. A paixón de Watts (Londres,
1941) non está nos grandes
escenarios, senón neses antros de fume onde goza tocando tranquilamente aba- Watts, máis fonnal, á esquerda do resto dos rolling, a
tería de jazz. As opinións dos sesenta.
deste veterano son meridianas, no E xa non lle falo do autoinflado
outro extremo dos estereotipos co- novo pop británico, ese mediátimerciais e do que se agardaría dun co brit-pop, que non é máis que
membro dunha banda de rock mí- unha pálida e a cotío patética foti.ca. "Os Stones -di- estiveron to- tocopia do que facían os Beatles
da a súa vida artística intentando ou os Kinks hai bastantes anos".
compoñer unha canción como
Cando se pon a dar nomes de
Johnny B Goode de Chuck Berry. xenios musicais, Watts cita a Duke
Penso que ainda non o logramos, Ellington, Charlie Parker, L. Arms- ·
pero nesa busqueda non nos foi trong, Elvin Jones ou Miles Davis,
mal de todo".
pero no rock só se lle ocurren dous:
"O rock branco --engade- é Jimi Hendrix e Bob Dylan.
pobre. Non aporta grandes cousas. Antes e agora. REM, por Sting:
exemplo, un grupo de tipos real- 1 0 rock é moi conservador 1
mente interesantes pero que non
me interesan nada musicalmente. Casualmente, a mesma serna-

na, chegaba a Barcelona
para participar nun programa de televisión, outro dos mitos do rock, o
cantante Sting e, como
se se puxera de acordo
con Watts, largou con
contundencia: "O rock é
unha música moi conservadora que respeta en
demasía as pautas e normas de funcionamento
da industria musical. O
verdadeiramente radical
hai que procuralo en
Stravinski ou no jazz" .
finais O ex-cantante de Police
explica que por iso colabora "con músicos de jazz,
eles saben adaptarse ás interpretacións, eles son capaces de
dar novas lecturas a cancións
moitas veces antes tocadas".
Sting pon en dúbida que o pop
poida x·e rar clásicos perdurábeis.
Persoas que na capital catalana escoitaron a opinión de
ambos non deixaron de simpatizar co seu punto de vista, pero lembrando que, aínda así, os
músicos de jazz seguen tocando en locais case marxinais,
pola millonésima parte de diñeiro dos músicos de rock.+
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Á esquerda, pantalla da celebración dun gol no

FtFA

~
pe
se

2002. Á dereita, ficha dun xogador do Champinship Manager.

ta

Arsenios de pantalla,teclado e punteiro

<l

Di o tópico futbolístico que en
cada afeccionado ao balompé
hai un adestrador en potencia.
Todos teñen unha aliñación titular do Celta na cabeza ou un esquema táctico perfecto para que
Djalminha brille cada domingo.
Pero como hai ben máis adestradores ca equipos e a escola
de adestradores de fútbol é algo
complexa e cara, nada mellor
que matar a _gana <liante do ordenador. O mercado dos videoxogos de fútbol está cheo de títulos apetecíbeis. Pero por riba
deles, hai dous que destacan por
seren o complemento perfecto
para vivir o espectáculo créndose o máximo protagonista.
Se o que queremos é vivir cada minuto dos. partidos como se
fosemos Mostovoi, o mellor xo-·
go que existe é Fija 2002. A no· va entrega <leste clásico dos videoxogos deportivos, creada por

Electronic Ans, consegue unha desterrado nas últimas versións)
calidade de gráficos e movemen- e os cadros de xogadores case
tos case perfecta. O videoxoga- actualizados de todo para dezador pode cambiar todas as caras, seis ligas mundiais, incluídas a
equipacións -ata a cor das bo- española, a inglesa ou a Buntas- e calidades dos futbolistas. desliga alemana, por exemplo.
Se o xogador quere, pode crear o Cabe un modelo de partida "caseu propio equipo ou mudar al- miño ao mundial", no que a según dos que hai para simular o . lección escollida deberá clasificlube da súa parroquia ou a se- carse para a cita do Xapón e Colección galega, por exemplo.
rea o verán próximo. Para máis
Dentro do céspede hai a po- información, non está mal ir a
sibilidade de facer pases en pro- www.fifaportugal.com.
fundidade, lanzar faltas con
efecto e facer entradas ao rente Para amantes da pizarra
do chan .ao estilo Hierro: "ou
pasa o home ou pasa o balón, Pero se o que nos vai é abrochar
pero nunca os dous xuntos". Po- o chándal ata o pescozo e dirixir
demos calibrar a rigorosidade o noso equipo desde o banco e
do árbitro, o clima que acompa- os despachos, hai que se acheña o encontro e ternos que estar gar ao Championship Manager
atentos á fatiga dos xogadores 01-02. Desaparecida a saga Pcpara-que rendan sobre o campo. Fútbol, este é o máis prestixioso
O xogo conta con 75 equi- xogo _de simulación de adestrapos estatais (incluído Portugal, dor-director xeral das empresas

futbolísticas. O xogo non nos
deixa xogar os partidos (todo o
contrario có Fija), pero contén
múltiples tarefas que o converten no típico xogo no que os
afeccionados lle tiran horas e
horas ao sano.
Desde o posto de manager
do noso equipo preferido podemos controlar as fichaxes, as
tácticas, o modelo de adestramento, o equipo filial ou a relación coa prensa, por exemplo.
As ligas poden durar case tanto
como as reais, xa que é algo lento na actualización da súa inmensa base de datos (contén datos reais de máis de 100.000 xogadores de todas as ligas do
mundo, ademais de novas promesas que nos poden facer ricos
se andamos habelenciosos).
Os deseñadores deste xogo,
producido por Slgames e comercializado por Eidos, levan

ac
f
pi
varios anos perfeccionando o
sistema do xogo para facelo o
máis realista e entretido posíbel.
No decurso da nasa xestión, termos que nos enfrontar con futbolistas acabado de chegar ao
país que por descoñeceren a
nasa lingua, acabarán por colleren morriña. Noutros casos, teremos que lidar co típico futbolista que chuza nos compañeiros e acaba por facer do vestiario un campo de minas. Da nosa capacidade para esquivar todos estes problemas dependerá
se somos capaces de facer campión de Liga ao Celta ou levantar a Copa de Europa en Glasgow como dirixentes do Deportivo. Para actualizar este xogo,
na intemet hai moi intere ante
enderezos, dos que destacamos:
ww w .cmportu gal. com,
www.cmperfeito ou www.cm pai.n.net, entre outros. •
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MEU SANTO, MIÑA SANTIÑA

Santa Bárbara cando trona
Bárbara se levantou,
os seus zapatiños calzau.
Encontrou a Nuestro Señor:
-Bárbara, ¿ti a onde vas?
-Señor, eu ó meu vou,
a aplacar a treboada
que anda moi levantada,
a levala a campos indignos,
onde non ftaxa pan nin viño,
nin xente da cristiandá.
Un padrenuestro a la Santísima
Trinidá.

G

uapa e de moi rico berce,
Bárbara apuntou desde
moi noviña unha beleza
que atraía aos mozos de Nicomedia e arredores á porta do pai; pero el, celoso da filla, optou por
encerrala nunha torre, rodeada de
todos os luxas que ela lle solicitaba, mentres non lle encontraba
ao marido ideal.
Non era reclusión de castigo,
senón, máis ben, unha especie de
encerro preventivo, cauteloso,

durante o que a rapaza podía recibir amigas e profesores, sen se
expoñer aos cobizosos ollos do
mundo, que podía contemplar
desde a súa atalaia.
No seu encerro, sen outra
cousa que facer, á cativa doulle
por filosofar sobre o divino e o
humano, e a preguntarse quen
eran os deuses que seu pai tiña
representados en pedra e madeira
palas estancias do pazo. E se
aqueles deuses, algún día foron
homes, e antes que os homes
existiu aterra, ¿quen fixo aterra?
nte a falta de respostas
laras a mociña decidiu
ue aqueles deuses non
eran tal, que tiña que haber outro
que, antes ca eles, crease o mundo e co mundo todo o que veu
despois.
-Rapazadas --dicía o pai_e
deixábaa coas súas amizades a
falar de asuntos tan pouco serios.
Pero un día apareceu pola

súa torre un home que lle falou
dun sabio alexandrino, un tal
Oríxenes, que dicía saber quen
era realmente o Deus creador
do mundo, e acusaba de falsarios aos que lle chamaban deuses a esas estatuas que os romanos espallaban como tales. E
daquela Bárbara sentiuse interesada e buscou a maneira de se
poñer en contacto con el; e este
mandoulle a un discípulo para
que lle explicase todo iso do
Deus creador do mundo e da
Santísima Trinidade.
oi por aquél entón que o pai
mandou construir uns baños
privados, con duas fiestras
orientadas ao norte, cando ela
chamou aos albaneis e mandoulles poñer unha terceira.
-¿Que é isto? -protestou o pai.
-Así --contestou ela- é
Deus: unha soa luz por tres fiestras distintas, a do Pai, a do Fillo
e a do Espírito Santo.

F

FRANCISCO A. VIDAL

O pai botou as mans á cabeza. "Esta filia saiume cristiá".
E ameazouna, unha cousa é
filosofar e outra andar metida en
sectas. E entón, sentíndose incomprendida, a rapaza fuxiu.
Desde aquel día, o home non
parou de facer promesas públicas tratando de traer á cativa ao
carniño dos seus, sen conseguir
que lle volvese ao fogar. ¡Qué difícil é ser pai!
andou emisarios, buscouna no monte e na cidade, púxolle velas a todos os seus deuses para recuperala, e cando por fin a encontrou,
por medio dun pastor que lle indicou como collela no seu refuxio, entre pedras de inaccesíbel
.e ntrada, cunha mestura de amor
e rabia, agarrouna pólos pelos e
doulle unha tunda.
De volta na casa, castigouna,
agora si, moi seriamente. Meteu
logo empeños entre as xentes de
orde, e ata a un xuíz amigo, quen
tratando de amedrentala, mandou
que lle desen unhas trompadas;
pero ela, terca e segura de si, pro-

M

testou e insultou aos verdugos e a
quen o mandaba como unha
arroutada, que ela abía que, morrendo así, ía vivir eternamente, e
eles ían arder por empre no lume do interno, e ría e de todos
mentres a azoutaban e torturaban
tratando de traela ao rello.
ousa fóiselles das mans, e
que ía ser un castigo de
eter medo, converteuse
en proclama pública contra o sistema, e nunha falta de respecto ás
autoridades. Entón, o xuíz, despois de magullarlle o seu belo corpo a latigazos, posiblemente apiadado do seu sufrimento, sacou unha espada e cortoulle a cabeza.
O milagre veu tempo despois, cando no mesmo lugar onde fora executada a filla, un raio
carbonizou ao apenado pai.
A xente de fe, pensou axiña
que aquilo foi a vinganza da santa contra el, e por iso se lle pide
socorro contra os raios:

Santa Bdrbara bendita, que
no ceo estás inscrita,
aplaca a treboada, que anda
moi levantada... +

e

c:
C1

p

~SE

N' 1.011 • Do 6 ao 2 de decembro de 2001 •Ano XXIV

11351

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ANASOS DE BOROBÓ

.

g ,eXem·plo de Andrés Colombo
Non poden desprenderse istes
exemplos dos meus lazos familiares e locais. A memoria persoal sempre vai vencellada ao
espacio no que se viveu e á
xente máis próxima que compartiu existencia. É moi difícil
pra min, verbigracia, separar a
lembranza dos irmáns Granen
da do meu curmán Andrés Colombo, a quen encontro xunto
con Mario -protagonista do
exemplo predecente-, ao retornar os dous artistas trotskistas
ao seu país; tras moi diferentes
traxectorias vitais, pero igualmente espeluznantes.
que Mario Granen, loo de experimentar a
ashumancia do artista
popular na sua terra, nimbado
sempre polo halo da simpatía
tarbenaria, comprendeu que con
aquilo non gañaba nin fama, nin
fortuna e cruzou o Atlántico,
para obter unha e outra en Venezuela. Permanecen ali Mario
un cuarto de século. Case nada,
a xulgar polo fresco e choqueiro que retomou; como se se librase da dor de moitos dos seus
vellos recordos, coa publicación das Estampas amargas
-vivencias de una guerra civilen homenaxe ao pobo que tanto
a sufriu. Mais, tal era a gracia
do colorido mironiano de Granell, a ledicia dos perfís de alfil
das suas figuras, que nunca tanto trocouse en gozo pra a vista.
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dustración de Andrés Colombo na revista No5ofros en 1931. Abaixo un retrato del.

Os ARTISTAS TROTSKIS-

Naquel verán de 1982 Teapareceran Mario e Andrés nas
salas de exposición galegas:
Granell, en Pontevedra; Colombo, en Santiago, e foi neste lecer
cando ceei con eles e falamos
abondo nunha tasca do Franco
compostelán (e pagamos a cea a
escote). Transcorreran xa nese
momento sesenta anos tremendo e delirante dende que por
primeira vez o v · a xuntos xogando xa a arti ta e revolucionario , entre os castelos de tablón do peirao ce ureño. Poi
axiña comezou o dramático xogo, estético e político de André
Colombo e os Granen.
Nos último ano vinte e no
primeiros trinta o compromiso
da mocedade que alborexaba xa
era total e absoluto coa revolución. A pena e di tinguía entre
a militancia política e o credo estético. Pertencíase á vangarda futurista, cubista, dadaísta, ultraísta ou Surrealista, ao mesmo tempo e con idéntica paixón que ao
partido comunista, ao radical socialista ou á FAI. A singular característica dos rapaces ensaistas, poetas ou pintore~ galegos
foi entón a da predominante adscripción ao trotskismo. Unha
sorte de estraña fascinación
exercía o xenio de León Trotski
entre a esquerda, máis intelectual
que prole.taria, de Galicia.
Trotskistas foron Fersen,
Fernández Mazas e, naturalmente, Colombo e os tres irmáns
Granen. Pois, ademais de Mario
e U:xío había outro, home de acción; quen, ao final da guerra,
cercado na catedral de Sigüenza,
para manter a sua libertade, lan-

TAS.

todo dios, ata que atopa o sosego
en Valencia, nos anos cincuenta,
e casa a1í con Maby, unha noble
valenciana da que se namora.
Dende, entón, na placidez da vida familiar, agudízase o seu íntimo desasosego, tan natural en
quen está convencido de que
non cumpre o seu destino.
omeza nese momento, Andrés Colombo, a busca sen
acougo dun esquecido estilo e dunha técnica que se estaba
forxando no intre da interrupción. Debuxa, con ardor de neófito, horas e horas, de dia e noite. Pronto o debuxo quédalle angosto. Ten que andar polo camiño ancho da pintura; e anda Andrés ilusionado, coma un mesócrata daqueles días, con SEAT
novo, portando os seus pinceis e
as súas cores.
Chega de América nese tempo o seu antigo correlixionario e
grande amigo, Eugenio F. Granen, dono xa dunha espléndida
biografía: Premio de violín no
Conservatorio de Madrid; pallaso, coma recurso vital, en Burdeos; profesor de Historia da Arte na Universidade de Puerto Rico e, dende que abandonou o
violín, pintor surrealista establecido en Nova York. Agrádanlle a
Uxío os ensaios pictóricos de
Colombo e o anima a continuar
pintando e a expoñer en canto teña obra reunida.
ecide Andrés Colombo
aceptar o consello do seu
experimentado camarada.
Vén a Madrid, as poucas semanas, e dame conta do seu proxecto nunha mesa do Café Gijón, mesa colmada de pintores,
aos que presentei ao artista reencontrado. E Laxeiro, Trabazo,
etcétera, que máis ou menos
eran os que estaban alí, miraban
ao recén chegado á pintura con
olios de estar de voíta, con vinte
ou trinta anos de pintura e, por
tanto, sabéndose cada un o menorciño dos pintores. Alcanzar
dita sabiduría é obra de moitos
anos; tantos coma os que perdera o meu curmán Andrés, consumíndose de señardade pola vocación truncada.
Non sei se Colombo, aquel
debuxante da vangarda dos anos
trinta, lembraría do ismo
aoque pertencía o seu último debuxo, xa irremisibelmente abstracto, se cadra, na súa sosegada e burguesa casa de Valencia,
atacado nostalxia, pregúntase: ¿Ónde quedáramos
entón? Toma logo plumiña
e traza centos, miles, millóns de raías, nas que traslucen, subconscentemente,
os anos, os días, os minutos, de angurias, de terror,
de desesperación que sufrira en España e Francia.
Aquelas raias foron superando as pautas debuxísticas ata alcanzar a categoría pictórica. E, ao mesmo
tempo a tristeza inicial do
debuxante foise transformando ledamente nunha
exaltación da natureza que
imita á arte. +

zouse dende o alto da torre e ...
inda hai poucos anos, coido que
vivía en Caracas; moi alonxado
daquela actividade marxista que
o levara máis de unha vez nos
anos 30 á miña vila para falar co
meu curmán e correlixionario
seu. Desde entón non o volvín a
ver máis na miña vida.

•
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VOCACIÓN INTE-

Andrés García de la
Riva recuperara o apelido Colombo dun tatarabó, pra usalo de
seudónimo dende que se entregou apaixoadamente ao dibuxo
de vangarda, sendo, moi mozo,
funcionario do Banco Pastor, coa
paixón salvadora e xustificativa
dunha vida coa que se entregan
moitos empregados de banca que
non oñan con ser banqueiros, á
arte máis pura, á poesía
máis quintaesenciada ou á
piritura máis abstracta. Podería mencionar <lucias de
casos de oficiais de banco
que mentres realizan admirábel e mecanicamente a
sua tarefa profesional --coma Isidro Conde ou Rafael
Melero- teñen o mellor da
sua mente ocupada na composición dun verso branco,
ou ben na concepción dun
brochazo azul.
das as semanas o ofiinista de Padrón publicaba un debuxo en
Nosotros, o periódico marxista de César Falcón,
aventureiro corresponsal
peruano (marido de Irene,
logo secretaria da Pasionaria). Despois Colombo, durante moitos anos, careceu
da posibilidade de utilizar o
RROMPIDA.

11

seu instrumento gráfico ao servicio da súa causa. Os dramáticos
acontecementos precipi$onse e
moito tivo que moverse Andrés
para sortear persecucións, frentes, hospitais, fronteiras, cárceres, consulados, comisarías e incluso pastelerías; "nunha verdadeira pirueta kafkiana unida ao
movemento trotskista", como a
definiu certeiramente Isaac Díaz
Pardo ao presentar a escueta e estreita autobiografía de Colombo,
publicada por Ediciós do Castro,
no nº 8 da súa serie de Documentos (Sada, A Coruña, 1983).
• A VOCACIÓN RECUPERADA. Narra alí, en cincuenta páxinas, sen Batiburrillo de recuerdos; a súa arriscada vida de militante do POUM, perseguido por

D

Mercedes Peón
'Non son nada
competitiva'
Nominada para os premios
da BBC Radio 3 do Reino
Unido. ¿Semella un acontecemento importante?
Estou nominada á mellor
artista europea e de Oriente
Medio lsto quere dicir que
moitos críticos viron o meu
directo do disco Isué, un directo moi poderoso, non porque eu o diga, senón porque
o corroboran eles. Como artista, paréceme perfecto. E
vou explicar porque é un galardón importante e ten tanta
sona. Non hai diñeíro por
medio, son galardóns baseados na integridade. É dicir,
Isué esta nominado porque
si, non hai presións.

Manu Chao tamén está
nominado. Pero se non pesa
o comercial, todo pode
acontecer.
O seu disco é comercial
porque esta editado por Vrrgin. Pero él ten unha película
persoal propia e é unha persoa estupenda. Pode pasar
calquer cousa porque os premios decídense por votación.
¿Onde está a desigualdade?
En que unha persoa de Holanda coñezca o disco de Manu Chao e o meu non. Pero
non son competitiva, pola
miña educación non teño cobiza. Nunca me presentei a
concursos. Se gañei algún foi
porque me presentou alguén.
Cando vexo que hai outros
competindo, a outra cousa.

Participa no disco dos
Skyedance en directo.
A única peza que non está
composta por eles é a miña.
Síntome moi orgullosa como
galega. O tema é unha loita
do violín que quere subir por
enriba da miña voz.

Despois de moitos directos con lsué, ¿sinte que
transmitiu a forza do disco?
Cando editas un disco non
pensas no directo, pensas en
todos os medios que tes ªº
teu alcance. Despois atópaste
con que contas cunha banda
de oito músicos, non dezaoito
e que hai que representar o
mellor que se poda o disco
con estes medios. Había que
facer borrón e conta nova e
intentar buscar toda a enerxía
do compacto. A miña sorpresa foi que a enerxía duplicouse. Acabamos de tocar o
Día da Sida en Vilagarcía
trinta minutos. Foi tan intenso que acabamos esgotados
os de enriba do escenario e
os de abaixo. +
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Plantar árbores de Nadal
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máis satisfactorio ver medrar unha vida cada ano ca
culminar as festas do Nadal
botando ao lixo unha planta
como se fose o envoltorio
dun estoxo de turrón.+

Contra o costurne de ir ao
monte rabenar crías de piñeiros ou abetos cando comeza decembro, mellor sería aproveitar esta época
para plantar unha árbore. É
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de José A. Portero Mollna, catedrático de Dereito
Constitucional da U. da Coruña; Xosé L. Armesto
Barbeito, catedrático de
Química-Física da U. da
Coruña; Francisco Rei,
responsábel nacional de organización do CAP; e Juan
Villar de la Riera, do GADED; que estarán moderados polo catedrático Jurjo
Torres Santomé.

Are More, Festival de Vigo
Nesta edición, baixo o título de Os

camiños do Amor: Deuses e humanos, teremos, o sábado 8 ás 20
h. no teatro Fraga, Modus Novos
baixo a dirección de Lorenzo Ramos; o venres 14 David R~ll
en concerto coa súa guitarra, é a

actuación programada tamén no
Fraga ás 20:30 h. O domingo 16
no Museo de Arte Contemporánea, Carlos Méndez vai dar un
concerto de contrabaixo ás 20 h.
Máis información no tlf. 986 810
170 ou en www.vigo.org.•

A.llari.z

A. Coruña

• EXPOSICIÓNS

•CINEMA

EDUARDO MONFORT

CGAI

As súas pinturas podemos
ollalas no centro O Portelo.

Abre a proiramación desta
semana coa película De repente o último verán (1959)
dentro do ciclo dedicado a
Joseph L. Mankiewicz o
venres 7 ás 20: 15 h. O ciclo
Cine!Vúleo!Dixital. ocupa o
martes 11emércores12 coa
proxección de La perdición
de los hombres (Arturo
Ripstein, 2000) ás 20:15 h.
Un ciclo dedicado ao Free
Cinema vai introducir a fita
Bleak Moments (Mike
Leigh, 1071) o xoves 13; o
venres 14 á mesma hora poderemos ver Whisky a gogó (Alexander Mackend.rik, 1949) subtitulada ao
galego; o sábado 15 ás
18:30 h. vaise proxectar a
película Büly Liar (John
Scbleisinger, 1963) subtitulada ao galega. Información
en www.cgai.org.

O Barco
• EXPOSICIÓNS
ROBERT DOISNEAU
Seguindo as teorías do Momento decisivo de CartierBresson Ánxel Trillo pretende coa fotografía captar,
por exemplo, os tipos de
vento, os retratos, as emocións ... Esta serie compón
unha visión de París . no
tempo de inverno. Na sala
de exposicións Caixanova
ata o 30 deste mes.
FOTOGRAFÍAS
DO EXTERIOR
Mostra fotográfica de David Bemández, na sala
de exposicións Caixanova
ata o 30 deste mes. Baixo
unha unidade de forma e
concepto desenvólvese
unha aproximación a tempos e espacios que só poden ser comprendidos e
sentidos desde a propia
fotografía.
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variados
obxectos
empregodos
como
difielro no
Fundación
Barriédo
CORUÑA.

• CONFERENCIAS
UNIVERSIDADE NA RÚA
Con motivo do X aniversario do Foro Cívico, o martes 11 ás 20 h. no Centro
Fonseca, coa participación

• EXPOSICIÓN$
BETANZOS
FOTOGRÁFICO
Coarenta imaxes dos séculas XIX e XX compoñen
esta mostra que alberga o

Liceo.
•. TEATRO

da Cultura.

Cambados
• EXPOSICIÓNS
TAROT
Mostra colectiva que estará
aberta na galería Borr6n 4
ata o 11 de decembro.

Can.gas
•TEATRO
ÜS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Teatro do morcego vai representar esta obra de Castelao no Auditorio municipal o venres 14.

Carba.l.lii.o
• EXPOSICIÓN$

XosÉ V ÁZQUEZ
Os seus óleos vanse expor
· ata o 15 de decembro no
centro comarcal.

dación de Interés Gallego.
• E.XPOSICIÓNS
ANATOMÍA
DO CORPO HUMANO
Esta mostra pode ser ollada
no Domus ata setembro de
2002.

MªF'ERNANDA
E. CANDAL y TAPIA
A pintora vai ter liberta unha
mostra de traballos ao óleo
ata o 20 de decembro na galena Goya (Linares Rivas).

RECORDANDO
0$ÉCULO.XX
Mostra colectiva que vai estar aberta ata o 7 de xaneiro
na galería Arte e Imagen.

LOU.A

Betanzos

ÜffiIR.O DE ESTRELAS
Fulano, mengano e citano van representar esta
obra o sábado 15 na Casa

As TECNOLOXÍAS
DA INFORMAOÓN ...
e as comunicacións (TIC).
O presidente da Autoridade
Portuaria Antonio Couceiro Méndez vai analizar este tema en relación co novo
entorno portuario o venres
14 ás 20 h. no salón de actos do Instituto de Estudios
Políticos e Sociais da Fun-

~

WII..DLIFE
PHOTOGRAPHER OF

TIIB YEAR
Ata o 31 de decembro poderemos ollar esta mostra
fotográfica na Casa das
Ciencias, froito do concurso roáis prestixioso de fotografía de natureza que
existe no mundo, organizado polo British Museum e
a BBC Wildlife. A colección amosa os premios
principais e as mellares
imaxes de cada sección
nunha exposición fotográfica e audiovisual.

NIN UNHA PALA-

BRA. Un grupo de ladróns secuestra á filia dun
psiquiatra para obrigalo a
averiguar onde foi que unha
rapaza tola agachou un rubí
roubado dez anos atrás. Intriga.
~

PANTASMAS DE
MARTE. Durante a colonización de Marte, un grupo
de policías vai a unha vila a
recoller a un preso, pero o lugar está poboado de asasinos
afectados por un virus misterioso. Película apocalíptica de
John Carpenter.
~

TRAINING DAY. A

clásica historia de policía novato e policía veterano,
pero que neste caso consegue
fuxir dos estereotipos ata ofrecer un panorama social de notábel orixinalidade. O drama
cobra ademais sentido conforme avanza o filme. Non é unha obra mestra (o director
non se atreveu a fuxir dalgúns
tópicos) mais paga a pena.

~

Pion Nlne
toco na 1pla

SISSI
No Quiosco Afonso e na
Estación Marltima podemos ollar unha mostra en
tomo a esta figura tan coñecida da monarquía austríaca. Ata o 6 de xaneiro.

Mo""9ra!

da CORUÑA
o rnércore1
12 •na
Iguana de
VIGOo
x-13.

Isro É DIÑEIRO.
DAS ORIXES AO EURO
A Fundación Barrié presenta
esta mostra na que poderemos facer un percorrido a través dos moi variados obxectos e materiais empregados
como diñeiro ao longo da
historia; unha sección adicada ao exótico, unha volta palas priocipais mo00as españolas desde a dracma á peseta, unha sección especial adicada á historia da peseta desde 1968 ata o euro, para finalizar cun apartado sobre as
moeda cuñadas en Galiza,
conformando a exposición
un total de máis de 400 pezas. Ata o 30 de decembro.

Luís

CARUNCHO
Na galería Atlántica podemos ver unha mostra das
súas esculturas.

XILOGRAFÍAS
Até o 4 de Decembro poderemos visitar na galeria
Pardo Bazán esta mostra de

Luís Seoane.

Mª CARMEN VIDAL
Na sala Winterthur poderemos ver ata o 5 de Decembro
unha mostra da súa pintura.
FRANCISCO LLORÉNS
Permanente na Fundación
Barrié que amosa as obras
deste artista galego <loadas
pola súa filla. Taméo de xeito permanente podemos visitar amostra Os instnmuntos do Pórtico da Gwria.

PAR1s, PAR1s, PAR1s
Onde poderemos coñecer
obras de vinte artistas entre
os que podemos atopar nomes tan destacados como
Pablo Pi~ Joan Miró,
. Marux.a Mallo, Colmeiro,
Juan Gris, ou lAm Femández entre outros, até o 30 de
decembro na Fundación Pe-

dro Barrié de la M<1ZJl.

CLARA E ELENA.

Triste, moi triste é esta
película interpretada por Carmen Maura e Verónica Forqué.
Baseada lli! obra Mujeres de ojos
tristes de Angeles Mastretta, o
filme recrea a especial unión de
dúas innás. A relación intensa
entre as dúas mulleres resiste os
tempos roáis difíciles e os momentos roáis tráxicos. Para
moito chorar.

trjf'_ LUCÍA E O SEXO. A
protagonista da película
emprende unha viaxe para descubrir o misterioso pasado do
home ao que ama. Gozarán os
incondicionais do cine de Julio
Medem: f/ashbacks, simbolismo
e moito azar.

~ AMÉLIE. A vida pode
estar chea de sorpresas e
a de Amélie é bo exemplo. As
persoas son todas singulares e
en cada casa hai unha historia
que contar. Amélie é unha
maga moderna, unha muller
que busca de maneira invisíbel
conseguir a felicidade de quen

•MÚSICA

tro de outono de Caixmwva.

IAao NÚNEZ Novo

Culleredo

Dentro do ciclo de Xoves Intérpretes, o luns 10, vai dar
un concerto de piano na Fundaci6n Barrié ás 20:30 h.
MÚSICA BARROCA
Ciclo organiz.ado pala Fundaci6n Barrié e que nos dá a
oportunidade de escoitar, o
xoves 13, a Jacques Ogg
(clave), Wdbert Hazelzet
(traversa) e a Jaap Tur Linde (violoncello); o venres 14
impartiranse unhas clases
maxistrais nas que as materias van ser clave, cello, traversa e música de cámara.
Ámbos días ás 20:30 h. Información en www.fbanie.org.

ZENzAR
Concerto na sala Mardigras
o 8 de decembro ás 20 horas.

•TEATRO
SEXISMUNDA
No Edificio de Usos Mzíltiples
SarabeJa Tuatro vai representar esta obra o ven:res 14.

Fer ol
• E.XPOSICIÓNS
FRANCÉS
José F. López Noya expón
baixo este pseudónimo as
súas esculturas no centro
comercial Porta Nova ata o
30 de xaneiro. A mostra está composta por sete obras
de gran tamaño en ferro,
madeira e aceiro.
lRRUPCIÓNS

o e.e. Carvaiho Calero,

PLANNINE
Na sala Mardigras o mércores 12 ás 21,30 h.
•TEATRO

A MORTE E A DONCELA
O teatro Rosalfa de Castro
ofréceoos a J>OSibilidade de
vermos

esta

cenificación o

dentro deste ciclo no que se
pretende que os novos artistas
teñan llll lugar de exposición,
acolle ata o 19 de dett.mbro,
a otn de Sabela Martin.
SUSANA BERMEJO

As súas pinturas están colgadas no Ateneo.

xoves 6 da man de Produc-

dóns Lib:rescma e baixo a
dirección de Xosé M. Rabón.

BERTA CÁCCAMO
Unha mostra da súa obra
pictórica vai estar no C. C.

LA BELLA HELENA '

Torrente Ballester.

Obra que

Trkicle e Dagoll
Dagom van escenificar no
teatro Rosalfa de Castro o
sábado 15 ás 20:30 h. e coa
que conclúe o ciclo de tea-

o precisa. Comedia entretida,
divertida por veces, empalagosa en momentos. Recupera o
máxico da vida cotiá e iso, como se nota nas taquillas, gusta.

•TEATRO
CARTAS DE AMOR
Obra que a compafiía La-

musical trasunto da súa vida
real, co que pretende saltar á
fama, pero o seu mecenas tamén procura o seu amor.

A MALDICIÓN DO
~ ESCORPIÓN DE XADE. Un detective de seguros
,,r-;,p

~

PACTO DE LOBOS. Nos anos previos

á revolución francesa e por
orde do rei, un naturalista libertino vai a provincias para
embalsamar unha besta que
atemoriza unha rexión e que
previsibelmente será cazada
de inmediato. Pero as cousas
non son tan doadas.
~O

CUARTO DO FILLO. Premiado en

Cannes, Nanni Moretti reflexiona desta volta sobre a morte e o dó nas sociedades urbanas. Lembrarua de Chico
Buarque: "a saudade é arrumar
o cuarto do fillo que xa morreu". Emocionante.
~

MOULIN ROUGE.

Satine é a primeira cabareteira do Moulin Rouge e
namórase mentres ensaia un

de métodos anticuados pero
intuitivo cando está a piques
de perder o traballo é hipnotizado e realiza varios roubos de
alfaias. Comedia.
~

A PARELLA DO
ANO. Unha parella

da muller. Comedia tráxica con
diálogos sen subtítulos.
~ A OUTRA CARA

DO CRIME. Un mozo
métese en leas por entrar a traballar na sección comercial
dunha corporación industrial
que emprega a chantaXe, o soborno e a sabotaxe para facerse
co mercado. A outra face do
capitalismo norteamericano.

IT

e1

Poi

~ INTELIXENCIA AR-

de actores, que no pasado estiveron casados, teñen que
promocionar unha película,
pero entre os dous aínda hai
suspicacias. Comedia romanticona.

TIFICIAL Un neno robot ao que lle inculcaron sentimentos como o amor, é expulsado da família na que vive e, para que o queira a sua nai humana, vai á procura dunha fada
que o converta nun verdadeiro
humano. Levar almofada.

~E A TÚA MAMÁ

~

penas, Lufsa marcha de vacacións con dous mozos, un deles
cunnán do seu home. Na viaxe, por un México cargado de
tipismo, xorden enfrentamentos entre os mozos, polo amor

nai ·e os fillos, que padecen fotofobia, viven nunha residencia illada. Os novas servintes mostran unha atitude estraña e por riba sospeitan da presencia dunhas pantasmas que
queren comunicarse con eles. •

TAMÉN. Para afogar as

Lóp

OS OUTROS. Unha

de

••••••••••••

····~······~····~···················~·
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Te lo cpento:Jr·

• EXPOSICIÓNS

r

A compañía ~ tirita de teatro na
tes pasarán o Martes 19 e represúa xira pola~Galilza representará · sentarán esta obra no cine Alovi;
esta obra o vences 14 na Casa .da
en Carballo deixaranse ver na CaCultura do Bttrco de Valdeorras·
sa da Cultura o mércores 19; o xoo sábado 15 ~anse achegar ata ~
ves 20 representarán a obra no auAuditorio Mi,Ínicipál "de" Gondoditorio Carmen Estévez de Vllalmar; en Cambados estarán o doba; estarán en Oleiros ao día semingo 16 na Y:asa da Cultura; o
guinte, venres 21, no Teatro Muniluns t7 ' \1ífucaf.án !ata o Mo~azo e
cipal; rematan a xira deste ano en
potle:tenfo's ' velos no Auditorio
San Sadurniño, o sábado 22 no
Municipal de Cangas; polas PonCentro Sociocultural.+

garta, lagarta vai representar o xoves 13 no ce
Torrente Ballester:
XOVES TEATRAIS
Ata o 13 de decembro todos
os xoves ás 20:30 no C.C.
Torrente Ballester, cunha
entrada de 200 pts. a Concellería de Cultura ofrece
este ciclo, no que se contará coa representación de
obras como Os Papalagui,

Cartas de Amor, Coplas de
Cego e Alta Comedia.

A Fonsagrada
• EX.POSICIÓNS
DIVINO-HUMANO
Varios escultores contemporáneos, que traballan en Galiza. mostran algúns dos sentimentos que vive o home actual, relacionados cos mesmos ou parecidos sentimento que en tempos pasados se
expresaron a medio das imaxes relixiosas. Esculturas
modernas xunto con outras
tradicionais, procedentes dos
fondos do Museo Comarcal,
onde se atopa a mostra

Goián
•MÚSICA
CóR-DE-RODA
Na Asociaci6n Elíseo Alonso
esta formación portuguesa
porá o espectáculo Ora canto, ora danfo o dia 1 ás 20 h.

Lalín
• EXPOSICIÓNS
LAL1N- Bos AlREs
A hi toria da emigración
compartida deste dous Jugare é o motor de unión para
e ta mo tra que vai e tar
aberta no Auditorio Municipal ata o 14 de decembro.

MIGRACIONES
Baixo este título Colomán
ten unha mostra aberta na
galería Clérigos ata o 11 de
decembro.
•MÚSICA

•MÚSICA
JAZZMOMENT
QUINIBT
Grupo afincado en Vigo,
integrado por José González, saxo; Antonio López,
piano; Jorge Valero, guitarra; Gustavo Pérez, contrabaixo; e Diego Valero, na
batería, que fará un repaso
pola historia do jazz este
venres 7 ás 22:30 no caféteatro Do Real, organizado
polo Clube de Jazz Ardora.

Monforte
• EX.POSICIÓNS
DEPICASSO
ABARCELÓ
Ata o 26 de decembro a Casa da Cultura vai acoller
esta mostra.

ÜUTONO LÍRICO
María J. Moreno, soprano, acompañada ao piano
por Julio A. Muñoz van estar no Círculo das Anes o
xoves 13 ás 20:30 h.

DINOSAUROS
Ata o 13 de decembro poderemos coñecer no Auditorio Municipal esta mostra
ideada polo Museo Español

DEAN STREET

SALOMÉDEZA
A galería Sargadelos acolle
ata o 7 de decembro unha
escolma da súa pintura.

JAZZ QUARTER
Grupo residente en Barcelona mais de múltiples nacionalidades, o xoves 13 no
Clavicémbalo. Información
en www.clavicembalo.com.
K.ARTON BOULEBARD
IMBÉRICA
O grupo folc de Valladolid
chega para presentar o seu último traballo El viaje de Beni-Ofhé. O venres 14 no club
de arte e música Clavicémbalo. E ao día seguinte, sábado
15, lago Meajuto and Iván
Kovacevictrio van levar o
seu jazz ata o club.

de Ciencias Naturais.

•TEATRO
POLICÍA
Ollomol Tranvía vai representar esta obra o xoves 13
na Casa da Cultura.

Oleiros
•TEATRO
A MORTE E A DONCELA
No teatro municipal As torres de Santa Cruz. Produccióos Librescena vai representar esta obra o sábado 15.

Marin

SUCESOS
Áncora produccióos vai
representar esta obra na Casa da Cultura o xoves 13.

• EXPOSICIÓNS

Ordes

XAQufN SoNEIRA

• EX.POSICIÓNS

No museo municipal Manuel Torres podemos ver
unha mostra da súa obra.

FÉLIX BRAVO
A súa pintura está exposta

• EXPOSICIÓNS

López Noya

Francés
mostra as
súas
esculturas
no centro
comercial
Porta Nova
de FERROL.

MEMORIA ELÉCTRICA
Baixo este título Romai
Corredoira preséntanos
unha selección das súas
pinturas, que poderemos
coñecer na sala Bacabú.

Lois Magariños.

•TEATRO

Lugo
José F.

ARQUIVO LoTY
Os fondos fotográficos de
Charles López Alberti Jeaneret, constituen o chamado Arquivo Loty. Este fotógrafo francés realizou fotografías en placa de cristal
10 x 13 por todo o Estado,
incluidas 1055 placas referidas a Galiza. A mostra
deste material está aberta
na Sala de Exposicións do
Arquivo Histórico Provincial (Cambria s/n) ata o 20
de Xaneiro.

LUZADA
Mostra colectiva de pintura.
e fotografía, organizada co
gallo da entrega dos premios do,.r Certame de Creación Literaria e de Investigación Terra de Melide.Ata
o domingo 9 poderemos
contemplar na Capela de
sto. Antón as obras de Luis
Viñas, Carme Menduiña,
Pedro Gonzalves, Saúl
Otero, Anxo Pastor ou

FERNANDO QUESADA
Na sala de arte Rúa Nova
poderemos ver unha mostra
da súa pintura.
GUERREIRO
Os óleos <leste artista van
estar no Círculo das Artes
ata o 31 de decembro.
ESTAMPA 2001
Esta tradicional mostra de
gravuras vai estar na sala

Augatinta.
FOTOGRÁFICAS
Na sala Bacabú poderemos
ver unha mostra de John
Van Schilt; no Arquivo
Provincial, unha de Charles López Alberti.
JAVIER VARELAB.
Este pintor alaricano vai
expor as súas obras no Clavicémbalo.

• e,
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FINLANDIA.
V ANGARDA EN VIDRO
Esta mostra podemos coñecela no edificio Sarmiento
do Museo de Pontevedra
ata o 9 de decembro.
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Ponteareas

Ortigueira

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

CONTRA A SIDA
Que podemos ollar na sala
de exposicións do Palacio
da Música até o luns 10.

METEORITOS,
MENSAXE ALIENÍXENA
Na sala de exposicións do
Concello poderemos ollar
esta mostra que consta de
maquetas, deseños, fotografías, gráficos, vídeos e
meteoritos, claro, ata o 26
de decembro.

Ourense
•CINEMA
As UVAS DA IRA
Dentro do programa do I ciclo de cinema e dereitos
humanos proxectase esta
película (John Ford, 1940)
o martes 11ás19:15 h. para tratar o tema do dereito
ao traballo. Será na aula socio-cultural de Caixa Galicia (Xoán XXIII 31)

• EX.POSICIÓNS
VISIÓNS EN LEGO
DE VELLOS TEMPOS
Ata o 11 de decembro a Casa da Xuventude vai acoller
esta mostra fotográfica.

25 ANOS DESPOIS
Memoria gráfica dunha
transición; esta mostra pode ser ollada no Edificio Simeón desde o venres 30 ata
o 23 de decembro.

UNHA PELÍCULA

IMAxES

FORMAS E VALEIROS
Mostra de cerámicas de Purificación Fdez. Moreno
no castelo de Sobroso ata o
16 de decembro.

•MÚSICA
UNIÓN DE GULÁNS
A coñecida banda de música dá un concerto, en homenaxe ao seu director Hipólito Femández, o sábado
8 ás 8 do serán no auditorio
R Soutullo.
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no Centro Comarcal ata o
12 de decembro.
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ACISCLO MANZANO
O centro de arte Xaime Tri- -.
go acolle unha mostra da ·. Dean S"-t
JOZ% Quartet
súa escultura.
dáun ,
concerto no
Dos ESCULTORES,
CIGYicém&olo
ODEBUXO
de LUGO o
Mostra qÚe ata-o 14 de deYincleiro
cembro teremos a oportuniXoves 13.
dade de visitar no espacio
para a arte de Cajamadrid, e
que conta con debuxos de
autores como Pablo Pi~
ouEduardo Chillida.
• LEITURAS
SALÓN DO LIBRO
INFANTIL E XUVENIL
De carácter internacional,
realizarase do 10 ao 16 de
decembro Pazo da Cultura
vai ser o escenario desde .
acontecemento.

•MÚSICA
ÜRQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Con Peter Donohoe ao piano, estará·o venres 7 ás 21 h.
no Paza da Cultura. O prezo
da entrada é de 1.000 pta.

•TEATRO
• EX.POSICIÓNS
PAISAXES E RETRATOS
Juan Manuel Castuera
expón obras de entre
1946 e 1956 no Museo
Provincial ata o 23 de decembro.
A OUTRA METADE
DA CIENCIA
Do 10 ao 27 de decembro a
Concellería da Muller terá
aberta esta mostra no teatro

Principal.
ARTISTAS CON UNICEF
Mostra colectiva que ata o
10 de decembro poderemos
visitar na sala Teucro.

SEXISMUNDA
No teatro Principal poderemos ver o xoves 13 e o venres 14 a representación desta obra da man de Sarabela
teatro.
LA MALQUERIDA
O sábado 15 a Compañía
de teatro de Nati Mistral
vai representar esta obra no
Paza da Cultura. Prezo das
entradas: 1.000 pta.

Pobra do C .
• EXPOSICIÓNS
X. CONDE CORBAL
Ten unha mostra dos seus

Canne
Menduiña
fonna parte
da
exposición
colectiva
que
podemos
ollar na
Capela de
Santo Antón
de MEUDE.

DEPEL
Por sétimo ano consecutivo
a galería Mansa Marimón
ocupa o seu espacio coa colectiva, este ano dedicada a
dous artistas novos: Manuel Vázquez e Joana Pimentel, licenciados ambos
no 96, aínda que en distintas facultades: Pontevedra e
Porto. Os dous coinciden
en desenvolver proxectos
no contorno da arte dixital,
presentando fotografías de
espacios interiores onde a
nosa realidade máis cotiá se
enéara con conflictos que
xorden do enfrontamento
entre realidade e ficción.
Ata o 12 de decembro.
ÜS NOSOS ARTISTAS
Dentro deste ciclo o pintor José M. Lugilde vai
expor as súas obras no
Ateneo.
MARINA GóMEZ
Expón unha rnostra da súa
pintura na galería Visol.
FALCÓN
A galería Marga Prada
acolle unha mostra coas súas pinturas.
GALICIA. CATRO
ESTACIÓNS MIL CORES
José L. Vázquez titula
<leste xeito a mostra que
ten aberta no Museo Mu-

nicipal. ·
•MÚSICA

MrcHAEL PIDLIP
MossMAN
o café Latino vaise encher
de jazz a noite do xoves 29.

Éxodos, de S., Salg.a.do

•

----"-----=-----!
O grande éxito qué está a ter esta
mostra obriga a que se alongue o
tempo que estará aberta en Vigo
(CC Caixanova) e Santiago (Colexio Fonseca e Igrexa da Universidad.e); poderá ser visitada ata o domingo 9. O seu autor, Sebastiao
Salgado, formula esta mostra corno
un intento por sensibilizar a todos os
que se deteñan a mirar as súas foto.grafías da necesidade de construír
un futuro distinto. O fotógrafo retrata nesta magna exposición o dramático éxodo de emigrantes e refuxiados a través de 300 fotografías en
branco e negro. Sebastiao Salgado
está considerado como o nome máis

-

importante do fotoxomalismo de finais do s. XX e principios do XXI.
Ten rexistrado coa súa cámara as
condicións de vida da periferia parisina, a integración dos inmigrantes
nas sociedades europeas, a resistencia cultural dos indios de Latinoamérica e moitos máis proxectos con
denominadores comúns: recollen
unha realidade esquecida, a dos pobos menos favorecidos do mundo,
tentan incitar á reflexión e ao debate e, sen ser prioritarias, as súas calidades estéticas fan destacar a súa
obra sobre outros traballos fotoxor nalísticos; a súa honestidade e beleza abráiannos e emociónannos. +

································~·····~····································
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gravados no Museo ValleInclán.

bosquexos nos que recrea o
costumismo galego.

"O

Pobra. de T.,

o

•TEATRO

FRANCISCO VELASCO
O pintor asturiano, que ten a
súa mostea na sede do COAG, traduce eri litograñas o
concepto de clonación. Ata o
12 de decembro.
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MÁSCARAS
A compañía artística Teatro de la danza representará esta obra o sábado 8 na
Casa da Cultura.

Red.o ndel.a
•CINEMA
BREAD AND ROSES
Esta película, dirixida por
Ken Loach, vai ser proxectada o vences 7 ás 22:30 h.
no multiusos Xunqueira.
• EXPOSICIÓNS
INTIMIDADES
DA MATERIA-TRES
Mostra colectiva que ata o
12 de decembro poderemos
ver na Casa da Torre.

Ribadeo

--

•TEATRO
ALTA COMEDIA
Esta é a obra que Teatro do
Noroeste vai levar ata o
Auditorio Municipal o domingo 9.
CORRER
Proposta que Áncora Produccións vai levar o domingo 16 ata o Auditorio
municipal.
R~b
1.

ª
etra

• EXPOSICIÓNS
LAXEIRO
Obras da colección permante de Vigo viaxaron ata
o Auditorio municipal e poderanse visitar deica ao 14
de decembro.

s."· s..a d:·11rn1fio
....
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• EXPOSICIÓNS
INDIANOS
Esta mostra tenta analizar
as pegadas da arquitectura
indiana na península de Bezoucos: Ares, Fene, Cabanas e Mugardos. Estará no
Centro Sociocultural.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
.ANróN PuLIDo
Na Casa da Parra é onde
poderemos ver ata xaneiro
as súas obras.
XOSÉ CONDE CORBAL
Poderemos ver as súas gravuras expostas no Paza de
Bendaña da man da Fundación Granell.
FERNANDO PEREIRA
No cine lago exponse a obra
"Colección iconográfica galega" na que o autor amosa
30 lenzos e 80 debuxos e

Rosalfa

•-:.i

I
1---

O Centro Dramático Galego presenta en xira esta obra de Ramón
Otero Pedrayo baixo a dirección
de Roberto Vidal Bolaño. Otero
ofrécenos unha imaxe de Rosalíá
como símbolo e realidade dunha
visión actual e histórica, como bandeira de futuro na encarnación dun
sentir colectivo. Ao autor interésalle a figura de Rosalía como símbolo de Galiza e por iso fai unha
recreación lírica de a partir de feitos e datos biográficos da cantora
do Sar, mais sen tratar de presentar

GOYA,
O ROSTRO HUMANO
Dos fondos da Academia
de Belas Artes-Calcografía
Nacional saen as pezas que
podemos ollar nesta mostra, que estará no Auditorio
de Galiza ata o 13 de xaneiro de 2002.

Now SuAREz
Entre Augas é como titula a
mostrá de pinturas que sobre este elemento, de clara
pegada na nosa cultura, poderemos ollar na galena Espacio 48 ata o 7 de decembro. Unha reflexión sobre a
auga ao tempo que mostra
unha preocupación polo es- tilo e por facer uso dunha
linguaxe actual.

CERTAME
.ANróN ZAPATA GARCÍA
III Edición <leste premio de poesía
que anualmente organiza a agrupación cultural e deportiva Ría de Laxe
no que se poderá participar con poemas ou conxuntos deles cunha extensión máxima de 100 versos e mínima de 50. Deberán ser orixinais,
inéditos e non premiados anteriormente, e estar escritos en galego. Os
traballos hainos que enviar á sé da
asociación na rúa do Cantón 11,
15117, Laxe (A Coruña). Enviaranse
nun sobre fecho sen remitente e, no
interior, incluirase outro sobre con
todos os datos do autor. Os premios
consistirán en 50.000 pta. para o 111,
de 10.000 para o 2º. e establécese
unha categona infantil, para os me- ·
nores de 15 anos, con lotes de libros
para os tres primeiros. Os premios
fallaranse o sábado 15 de decembro
no Salón de Actos de Laxe. Máis in-

formación no telf. 639 870 331.
No SUR, co SUR
A Coordenadora Galega de ONG para o Desenvolvemento promove unha exposición fotográfica, non profesional, que estará formada por
i.maxes tomadas por voluntariado
que durante os últimos anos participaran ou visitaran proxectos de cooperación ou accións de emerxencia
en países do Sur. Seleccionaranse 30
ou 40 fotografías, que formarán parte dunha exposición itinerante, en
branco e negro ou cor e cun formato
de 20x30 ou 30x40, acompañadas de
textos explicativos. As persoas interesadas en formar parte da mostea teñen que enviar os seus traballos á
Basquiños 33, l"B, 15.704 de Compostela en tamaño 1Oxl5 acompañadas de texto explicativo inferior a 20
liñas, título, nome e todos os datos
sobre a autoría; tamén a data e situa-

ción da imaxe. O prazo de recepción
remata o 15 de decembro.
PREMIO DE NOVELA
MANuEL GARCÍA BARROS
O Concello da Estrada, coa colaboración da editorial Galaxia, organiza a
XIV edición deste premio para lembrar a figura de Ken Keirades, natural
e mestre neste concello. Poderán participar autores de calquera nacionalidade con orixinais, inéditos, escritos
na normativa do lLG. Hainos que presentar por sextuplicado en tamaño folio ou holandesa, mecanografados a
dobre espacio. Terán que ser remitidos
antes do 22 de marzo á casa do concello (Praza da Constitución 1, 36.680),
bruxo lema e achegando un sobre fechado cos datos do autor, así como o
título da novela. O premio é único de
9.015 euros. Para máis información
dirixirse a: www.aestrada.com ou a
pedro@editorialgalaxia.es. t

SANTIAGO MAYER
Os seus óleos poden ser
ollados na galena Citania
(Algalia de Abaixo 39) ata
o 11 de decembro. A repetición dos motivos plásticos
preséntase como o argumento compositivo.

~ACIÓN A.Reo.
ULTIMAS ADQUISICIÓNS
Mostra que nos ofrece o
CGAC ata o 30 de novembro coa dobre intención de
orientar e abrir as posibilidades de itinerar. O feito
de que a evolución pasa
pola _revisión do pasado
queda reflectido na obra de
Albano Afonso, Jean-Luc
Moulene e Mark Wallinger. Rochelle Costi, Candida Hofer, Luisa Lambri e Pedro Mora. A ruptura coa frontalidade clásica é cousa de Arturo Herrera, Rubens Mano, Kiki Seror e Yinka Shonibare. Outras ·propostas, as
de Ana Jotta, Navin Rawanchaikul e Allan Selrulan, introducen referencias
ao cotián e poñen de manifesto que nos eidos do artístico todo é susceptfbel
de significación.

SALVADOR CrnRÁS
O CGAC acolle unha mostea <leste artista vigués ata
xaneiro. Desde que se deu
a coñecer aló polos anos
90 cunha serie de esculturas e debuxos nos que se
rexistaba a epiderme da
natureza a súa obra ten
evolucionado cara a comportamentos máis distanciados coa utilización de
medios e recursos coma a
fotografía, vídeo, ordenador, así coma o crecente
interese pola arquitectura e
o deseño dos anos 50 e o
mundo publicitario.

Femando Pereira amosa os seus lenzos no cine lago e Santiago Mayer faino na galeria Citania, ambos en SANTIAGO.

composta por varios vídeos e instalacións que tentan
romper as referencias da
física. As instalacións Table, Interlude, Still ou Face e os vídeos Impact,
Diamond, ou as Highlights Series que inclúen

Sky Cicle, London Bridge,
ou Moorgate Station poderán ser vistos ata o 20 de
xaneiro de 2002.
SusoNoIA
A galena José Lorenw acolle unha mostra do seu traballo ata o 16 de decembro.
ERNESTO NETO
Artista brasileiro, con forte
presencia internacional,
que concibiu para o CGAC
un proxecto, A paisagem

do corpo e o corpo da paisagem, con catro novas ins-

talacións específicas que
amasan a súa última exploración escultórica. SeguinMARINE HDGONNIER
do algunhas propostas do
O CGAC acolle, por vez
neo-concentrismo brasileiprimeira no Estado, unha . ro, incide no potencial parmostra da artista francesa
ticipativo e interactivo da
arte e convida a penetrar
nas súas obras, Utilizando
- materiais modestos e pouco
usuais confirelles ás suas
pezas un carácter case orgánico e moi sensual. Ata xaneiro no CGA C.
•MÚSICA
ROCK
CABO SAM LOURENZO
O xoves 6 sesión de clausura na sala Nasa das 21:30 h .
en diante. Convocatoria
aberta a todas aquelas bandas galegas que teñan algo
propio que ofrecer sobre un
escenario. Ciclo de música
POPular q.ue sintoniza as

frecuencias do noso entorno
máis inmediato amosando
algunhas das propostas sonoras máis recentes e significativas da escena independente. O prezo de cada concerto é de 800 e un bono para tres días custa 1200 pta.
AUDITORIO DE GALIZA
Xa está en marcha a Tempada de abono no auditorio que nos trae o xoves 13
ás 21 h. á Real Filharmónica de Galiza baixo a batuta de Antoni Ros Marbá, con Rndolph Buchbinder ao piano.
FíANAROCA
O xoves 13 ás 22:30 h. o
Dado-Dadá vaise encher
de música folc da man deste grupo.
GALIZA
CINCO ESTREJAZZ
Ciclo de jazz que se vai
desenvolver no Dado-Dadá e que ten como obxectivo dar a coñecer os menores músicos e gi:upos de
jazz de Galiza, e constará
de máis de 50 concertos e
Jam Sessions. En decem-

bro, os días 11 , 12, 18 e 19.

aberta no Castelo de Soutomaior.

•TEATRO
LA NIÑA
QUE SUEÑA LUNAS ...
también se mea en la cama.
Este orixinal título correspóndelle á obra que FIT,
procedente de Bilbao, vai
representar na sala Nasa o
xoves 13 e o venres 14 ás
22 h. e o sábado 15 ás 23 h.

MnillmA AFFAIRE
A compañía teatral Pifano
vai representar o xoves 13 e
vences 14 esta obra no teatro Principal.

Sarri.a
• EXPOSICIÓNS
ARTESANÍA AFRICANA
Aberta na lgrexa do Rosario ata o 9 de decembro.

Soutom.a ior

• EXPOSICIÓNS
JOSÉ C. GUERRA
Ata o 7 de decembro poderemos contemplar as súas
pinturas na galería Trisquel
e Medúlio. En verbas de M.
Vuibay "a obra de Guerra
está marcada por unha e tética de liñas diagonais e formas coidadas que producen
un inevitábel sentirnento de
melancolía. Definese por
manchas de fractura rápida,
cor suave, que sempre lembran a realidade aínda que
sexa remotamente. Figuras
que se descornpoñen, que
parecen caer do lenzo que
se imbrican unhas nas outras coma unha necesidade
de apoiatura, ainda con escintileos dun realismo case
esxerado ...

• EXPOSICIÓNS

Viana do Bolo

LuíSA SÁNCHEZ SIEIRO
Mostra de pintura que está

•TEATRO
A ILLA AMARELA
Sarabela Teatro presenta
esta obra de Paloma Pedrero o luns 1O na Casa da
Cultura.

Vigo
•ACTOS
A ESTRELA VOLARINA
NA TORRE COLARINA
O rnércores 12 ás 20: 15 h.
An Alfaya vai presentar este seu último libro de teatro
infantil na librena Andel.

Os fondos

da
Academia
de Befas
Arfes
Calcograña
Nacional
son os que
nutren a
mostra que
sobre Goya
pode mas
contemplar
no Auditorio
de Galiza de
Compostela.

·································································••5•••••••
•CINEMA

MEsTRES
Fita do director Billy Wilder, que é a historia dun cámara da televisión que sofre un accidente. Un avogado corrupto proponlle finxir un esmagamento de vértebras para cobrar máis do
seguro. O xoves 13 ás
18:30 h. na Aula socio-cultural de Caixa Galicia. A
entrada é de balde.

a cidade nunha seri.e de chamativas fotografías dixitais
e un vídeo co que se sobrevoa a cidade, achegándonos
a algunhas rúas e edificios.

• EXPOSICIÓNS
ÜLEGADODE
POLICARPO SANZ
Ata o 16 de decembro esta
mostra vai estar aberta na :

DIEGODEÜIA
Ata o 1 de decembro poderemos coñecer a súa pintura
na sala Euro Arte.

• En Meira (Lugo) en plena natureza
. alúgase casa de campo recén restaurada. 3 habitacións con baño completo,
cociña-comedor, calefacción , 10.000 m
finca. Fins de semana ou temporada.
Tlf. 982 331 700 ou 686 753 105.
• 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. Envía
un e-mail a atendedor@guay.com

Casa das Artes.

Expón o que denomina escultopinturas na galería Velázquez ata o 21 deste mes.

ÜQUEVIGO
LLE DEBE AO MAR
Esta mostra fotográfica da autoria de Ángel Llanos pode
ser visitada na Casa das Artes.

LOISA CORVERÁ
Ata o 29 de decembro no
museo da fundación Celta.

PORTADAS
DE DISCOS GALEGOS
Grupos como Milladoiro,

PEDRO SOLVEIRA

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

• 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.

Fuxan os Ventos, Na Lúa. ..
solistas como Bibiano, LE.
Batallán, E. Cao, A. Prado.. ..
ou Os Resentidos, limones,

A Rede

etc forman parte desta colección de portadas de discos
galegos do xoroalista Roque
Soto que poderemos ollar na
libreríaAndel(PintorLugrís
10) ata finais de decembro.

• Os Bono-árbore 2001 para a repovoación forestal da Ribeira Sacra,
de Xeva/e Ecoloxia, xa están á venda.
Envía 500 pta. ao Apdo . 35 de Chantada e plantaremos tres árbores autóctonas no teu nome.

•MÚSICA
SUSANA SEIVANE

• Véndese domitóño de duas camas xemelgas e máis tres mantas.
Telf. 630 400 925.

o

venres 7 estará no ce
Caixanova para presentar o
seu traballo Alma de buxo.
Será das 22:30 h. en diante.

CosAL
www.corevia.com/cosal

Os Comités de Solidariedade de Galiza,
CoSAL, con tan cunha páxina eJectrónica
que inclue información sobre a situación do Terceiro mundo, os proxectos da
organizací6n, a soa rede solidária, un
enlace coa sua publicación Outras voces
e unha axenda. +

Fidelity? Pois e&arán na Iguana este vemes 7 a partir das
00:30 por 1300 pta. (adianta),
ou 1.500 na billeteira.

Mostra colectiva organizada no colexio de arquitectos
de Galicia.

• Depois do 21-0 ainda segue á
venda Galiza CiB (Herriak Sense
Fronteiras), o primeiro livro livre até
dous números. Distribue Baia Edicións telf. 981 174 296.
• A peña deportivista Pardo de Cela
organiza saídas en auto-carro a Riazor -prezos especiais para sócios/as- e
xestiona a merca de entradas. Tamén
distribuimos material coa simboloxia da
equipa. lnforrnate no bar San Pedro, Correlos 19, Mor (Alfoz). Tlf. 982 558 411.
• O Centro Galega de Madrid vai dar
comezo aos cursos de iniciación á língua galega, no centro dous días por semana e pola 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
pta.Jmes para sócios e 4.500 para quen
non o sexa. Telf. 915 318 748.
•Véndese finca de 1.031 m 2 en Marin, situada en zona de praias . Boas
vistas ao mar. Telf. 986 703 146.
• Búscase mozo ou moza para
compartir piso na Coruña, zona do
Peruleiro (a carón de Riazor). 18.000
pta. por persoa, moi bon estado. Per-guntade por lago no telf. 606 018
• Precísanse rriarifíeiros para pesca
de baixura en Mallorca. Aloxamento
facilitado pola empresa, 200.000 pta.
de salário ao mes máis porcentaxe sobre a pesca. Máis información nos telf.

de Ferrol promove a edición dun periódico libertário galego, de carácter
aber1o e independente.. Cultura, actualidade, entrevistas, opinión, a.m enfoque
crftico... Necesitamos persoas para o grupo editor, colaboradores/as, distribuido-

res/as e suscriptores/as. Máis infonna-

ción en apdo. 109, 15407 Narón (A Coruña); http://xaveras.tripod.comtaip.html ou

• Véndese casa con mulfío 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 criación da páxina
web en www.bierzoportal.com. Tratase de facilitar o exercício da liberdade

REAL FILHARMONIA
SANrORO
O Rincón dos Artistas acolle a súa mostra de pintura
ata o venres 30.

bá, con Rudolph Buchbinder ao piano. Infonnación en

tectura racionalista, viviu este

movemento como unha mera
adopción dos DOVOS códigos
fonnais, incidindo nos aspectos visuais; o seu máximo expoñente chegou da man de
azquitectos coma Jenaro de
la Fuente ou Francisco Castro R~
VARIACTÓNS
Obras de Jorge Llorca na
galería Alameda ata o 9 de
decembro.

LoLAÜVIEDO
Os seus tapices estarán expostos na sala Bobob ata o
. venres 30.

Ü ANXO NECESARIO
Obras de Manuel Vilariño
ata o 12 de decembro na galería Bacelos.

cr
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Mostra de Tono Carbajo
que podemos coñecer no
Edificio da Xunta ata o 23
de decembro. Un xogo urbanístico no que se imaxina
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Antom Fortes Torres (Premio Legais

des solicitar contra-rembolso a igalizasarria@hotmail.com ou fortetorre@hotmail.com {990 pts. + gastos de envio).

• Véndese piso en Bertamiráns
(Ames) pegado a Santiago. Tres cuartos, cociña amoblada, calefacción individual, trasteiro, 2 prazas garaxe, piscina comunitária, 13,5 millóns. Telf.

• •Mongólia. Umha entidade estatal
rugosóide", último poemário de lgor
Lugris. En Compostela: bar A Ser!'!ia,
pub Tarasca, livrarias Couceiro, Artico, Palavra Perduda, Mª Balteira, Folhas Novas, Pedreira, Sargadelos, tenda A Mouga; Ponferrada: livraria Siena; Ourense: livraria Torga; Coruña:
livrarias Sisargas, Couceiro, Nós, Lume e Colón; Pontevedra: livraria Michelena; Vigo: livrarias Andel, Cartabón, Librouro, Universitária Sur e Sargadelos; Ferrol: Funda<;nm Artábria e

Lisboa.

Este grupo formado por ex
compoñentes de Motores
van dar un concerto dentro

da súa xira Mundo animal na
Raiña Lupa (Sto. Andrés de
Cobres) o sábado 1 ás 23 h.

Vilalba
• EXPOSICIÓNS

sentar esta obra o venres 7
no auditorio municipal Car-

As 1MAXES DE CAsrn.Ao

men Estévez Eguigaray.

cos de sensacións, e que podemos atopar na Casa da
Cultura ata o venres 30.

Viveiro

Bolognia

• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

Ournos CAMIÑOS
Mostra de X.M. Castro que
nos achega a mundos oníri-

POLICÍA

Ollomoltranvía vai repre\
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•

2001), está á venda nas livrarias Colom,
Couceiro, Lume e Nós da Corunha;
Souto e Trama de Lugo; Michelena de
Pontevedra; A palavra perduda, Couceiro, Follas Novas, Sargadelos e Trasgo
de Compostela; Andel, Cervantes, Sargadelos e Versus de Vigo. Tamén o po-

FAMILIA WAKU

•TEATRO

o

• Sexto fetiche, último poemário de

•MÚSICA

Xinzo da L.

CD

o

•Carlos, 29 anos, 1.79 cm, 77 kg., cavelo daro e olios azuis, non-fumador/bebedor, políglota, gosto da natureza, ioga,
exercício e artes marciais, quixera cofíecer unha rapaza de olios e cavelo claro
con intereses en comun. Tlf. 686 840 098.

Vilaboa

O pintor vilalbés exporá no
parador de turismo da súa
vila natal desde o 1 de decembro ata o 6 de xaneiro
do vindeiro ano.

"'

• Vendo piso en Cangas de 4 dormitórios, de 144 m 2 , por 17.000.000
pta. Telf. 986 328 557.

www.caixanova.es.

EDUARDO BAAMONDE

~ ctl

• Vendo dúplex en Foz totalmente
amoblado, 116 m 2 , moi céntrico. Perguntar por Licínio, ás meiodias, no
telf. 982 200 912.

• EXPOSICIÓNS
ROBERT F'RANK
Na galena das Carabelas e
no Centro Cultural de Belém
podemos visitar a retrospectiva do seu traballo, ata o 15
de decembro, na que podemos atopar seis proxeccións •
de slide:s, dúas films stations
e cerca de sesenta fotomontaxes. Nas súas fotografías
hai unha imaxe, parada., inepett1>el, máis existe aínda a
suxestión doutros momentos, outros planos, outras
imaxes; todo isto non é senón a parcela duo ollar, un
entre moitos posíbeis, que
abren un impar universo creativo moi ben plasmado nesta mostra ben estruturada e
na que se establece un paralelo entre a produción fotográfica e cinematográfica.

CERTAME
DE FOTOGRAFÍA
As obras da IV edición deste cer.ame organizado polo
Concello están colgadas na
sala San Francisco.

~

oo

981507925 / 636 270 817.
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Na sala de exposicións do
Auditorio poderemos ver esta mostra na que atopamos a
maior recopilación fotográfica sobre o escritor, artista e
líder nacionalista Afonso
Daniel Rodríguez Castelao,
ata o 9 de decembro.

....

• Música clásica para vodas. Diferentes grupos de cámara e voz. Telf.

va que nos trae o venres 14 ás
20:30 h. peT1tS de Shumann,

Mostra aberta na fundación
Caixa Gal.icia e que consta
de planos, fotograffas, documentación e maquetas pro,.;ectados entre os anos 1932 e
1945 que conforman un dos
legados azquitectónicos roáis
importantes da historia local.
Galiza, arredada dos centros
onde se xesta a nova azqui-

"O

z

ce

Wagoer e Maz.art baixo a
batuta de Antoni Ros Mar-

(J)

•

• Alúgase cuarto por noites ou mes
completo na zona da Praza Roxa de
Compostela. Telf. 617 065 527.

-~:h.

DEGALICTA
Un concerto máis da Tempada de abono no
Caixano-

ARQUITECTURA
RAOONALISTA

~

981 512 597.
• A AC Ánxel Casal de Arzua precisa, para a sua Aula de Teatro Infantil,
monitor de teatro. Para máis información chamade ao telf. 981 501 199.

novasalfi@yahoo.es
• Alúgase casa con finca en Aguete (Marin), en temporada escolar.
Telf. 986 703 146.

de expresión en galego perseguida na
comunidade ·galego-falante da bisbarra
e de informar axeitadamente dos nosos
problemas lingüísticos. Visitádenos.

• Vendo terreo de 5.000 m2 en Salceda de Caselas. Telf. 629 849 791.

441 .

986 866 421 / 636 333 187.

THE SILOS

E ESCULTURA GALEGA

• Véndese Ford Orion 1,6 inxecciónguia. 90.000 Km. rodados. En bon estado e prezo. Telf. 986 703 146.

•O Ateneu Libertário Frandsco /turra/de

Estes neoiorquinos, sobre os
que sempre planeou unha aureola de "eterna promesa" do
rock folc americano, son, sem
embargo, un grupo de culto
no seu país, ¿)embran o mostrador da tmda de discos de
John Olsackna película High

PlNTuRA

Xu
o (J)
e: o

· ..

• Cabaleiro, 57 anos, otrécese para
coidar ou acompafíar persoa maior.
Experiencia. Boa cultura xeral. Bos
coñecementos de cociña. Francés,
italiano e portugués. Tlf. 666 623 190.

CURRO GONZÁLEZ
Olvidando el Edén é o título
da mostra que podemos ollar

na galería Ad Hoc e que reúne unha serie de debuxos de
153 x 85 cm. inspirada nun
libro de poemas chineses e
un grupo de seis obras realizadas con técnica mixta. Ata
o 15 de decembro.
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'fHE QUEEN IS DEAD
O grupo teatral santiagués
Matarile Teatro viaxa ata
esta cidade italiana para representa do venres 14 ata o
domingo 16 no Teatri di
Vita, esta obra creada e dirixida por Ana Vallés. Espectáculo vitalista no que
continuamente se fala da
morte e da nosa rebelión
ante esas pequenas mortes
cotiás: rutina, repeticións,
abulia, incertidumes, convencións, etc.

M·a drid
• EXPOSICIÓNS
.ANroNIO PALACTOS
Mostra sobre a vida e obra
do arquitecto galego nun
dos edificios máis emblemáticos da capital do estado que el proxectou: o Círculo de Bellas Artes. Maquetas, fotografías, documentos, etc. compoñen esta
mostra que se poderá visitar
ata o 2 de xaneiro.

XosÉBARBOO
O Colexio Oficial de Arquitectos organiza esta mostra
sobre a vida e a obra deste
arquitecto galego. A data límite para a poder visitar é o
17 de decembro.

Porto
• EXPOSICIÓNS
FlRST STORY.
EDÍFICIO FEMININO
Novas narrativas para o século XXI. Intelixente cruzamento de linguaxes, onde a

arquitectura, o filme experi-

mental ou o deseño se alían á
producción máis convencional, criando situacións e ambientes estéticos sorprendentes. O tema é a participación
decisiva da perspectiva feminina nas narrativas artísticas
contemporáneas. Na galc:;_ría
do palacio / Biblioteca municipal Almeida Garret ata o 16
de decembro.•

•

Sobre a
Arquitectura
Racionalista
de VIGO
podemos
ollar a
mostra que
se encontra
na

Fundación
Cai.xa

.Galicia
desta
ciclade.

,_.

A

tas de vendas tanto nos Estados Unidos coma en Europa. Un inmenso curso acelerado, para occidentais adultos, sobre unha cultura da
que participan mil millóns
de seres humanos.

masacre do 11 de setembro en Nova
York e Washington
tivo, cando menos, un efecto positivo. Os libros sobre
os países árabes e o mundo
musulmán encabezan as lis-

É certo que entre esos libros hai obras boas e malas,
tratados sensacionalistas,
pero tamén ensaios esclarecedores de autores .árabes
que doutró modo nunca terían visto a luz entre nós. +

DIUCIORl Afonso Eiré López. EMPllEsA XOllNAÚSTICA EDllORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRE51D1N11: Cesáreo Sánchez Iglesias.
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade 986 433 830•. Redacción 986 433 886 • 22 24 05. Fax 986 223 101 .

lnfo@anosaterra.com

Impreso en papel reciclado Greenrecy 100de 60 grJm'

Consenso

Letfas e números para espantar a soidade
Unha tarde de clase na escala de adultos de Cangas
. A. ESTÉVEZ
Son as catro e media da tarde,
hora de comezo das aulas e nun
recanto da clase descansan bolsas coa compra do Froiz. Mucha, Ánxela, Fita e María xunto ao resto das súas compañeiras contan billetes e moedas de
euros. Trátase dunha actividade máis da escola de adultos.

•

"Pero ¿é que non hai homes que
queiran vir á escola?", preguntámoslles ás alunas, que teñen entre vinte é sétenta anos. "Hai un,
pero hoxe,...non veu. Dálles vergonza dicir que non saben ler",
respostan. "Eles pensan que xa o
saben todo", replica outro grupo.
O certo é que unha ollada rápida
no bar de abaixo do Centro de
Ensino de Adultos de Cangas
amosa onde están os homes, xogando ás cartas ou ao dominó.
"É outro xeito de aprender a facer contas", sinala cun-sorrisoFernando Cuñarro. Este 1nestre
leva trece anos dando cla§_e na
escola de adultos que a Xunta
ten no centro da vila de Cangas.
A continuidade desta escola
non está asegurada. A-reforma da
formación de adultos centraliza
estas aulas nos institutos de Ensino Secundario, nos que reserva
espacios e horarios para impartilas. O obxectivo: sete centros
noutras tantas cidades. ¿Os problemas? "Xa non se poden deseñar os horarios atendendo ás necesidades dos alumnos. E, ademais van ter que estar mesturadas persoas de idade avanzada
con todos aqueles mozos que,
pasados os 18 anos, fracasen nos
institutos. Non teñen nin as mesmas necesidades, nin a mesma
formación", comenta Fernando.
Un grupo de mulleres, xa no
segundo nivel, no que len, redactan e fan contas, escoita a conversa. "Soamente se poñen un
servicio bo de autobuses poderemos ir ao instituto de Rodeira, se
non, non teremos maneira de

Unha das actividades levadas a cabo na clase serve para ma•
nexar os euros. No recadro, a mestra axuda ás alumnas a introducirse no ordenador.

continuar'', afirma a maioría. Durante o pasado curso todos, alumnas e profesores, volcáronse na
campaña para manter o centro
aberto. A Xunta manteno este curso; para o próximo, incertidume.
Susana vai parir durante as vacacións do Nadal. Teno calculado.
É unha das máis novas e, entre risos, asegura que non descarta facer carreira universitaria. "Aínda
teño moito tempo, non coma vós",
di ollando cara ás súas compañeiras maiores, entre elas, Irene, de
72 anos. ''Traballei toda a vida e
non tiven tempo para estudiar.
Despois da morte do meu home,
decidinme e estou moi contenta.
A familia aní:mame'', sinala esta
veciña de Cangas que non ten ningún reparo en amosarnos o seu
manexo do ordenador.

No día anterior realizaron unha visita, foron coñecer como funciona a depuradora. Todas pagan
o recibo da auga pero non sabían
como pasa a ser potábel. Pasaron
por <liante da vella fábrica de
Massó, onde non poucas deixaron
anos da súa vida, e a conversa animouse. ''Ternos moitas actividades e excursións. Ademais cantamos, facemos talleres, e aprendemos informática", explican 9s
mestres Femando e Cristina. As
veces senten que o descoñecemento da educación de adultos
por parte das institucións é o que
provoca os conflitos.
As viúvas suman un número
considerábel. "Quedei sen home
nova, os tillos medran e non vou
pasar toda a tarde na casa", di
Mucha, que continúa contando

PACO VILASARROS

euros e gabándose dos seus
avances que explica, en parte,
por ter coñecido os patacóns. Para Ánxela a escola de adultos "é
sacar unha espilla que tiña cravada" . ¿Dálles vergonza dicirlles
ás amizades que van á escola?
Respostan que non á vez. Fernando Cuñarro ten claro que é o
mellor traballo que pode ter. "Os
adultos viven e agradecen a
aprendizaxe dunha maneira moi
intensa", afirma. Paran de contar
euros e charlan entre elas. Unha
muller, que aínda non tomara a
palabra, comenta emocionada o
que lle reportan as clases. "Durante anos non puiden escribir
cartas á miña cuñada, que vive
na Arxentina. Hai uns dias enviei
a primeira en anos. Está contentísima, saben que sigo viva". +

Da arte dos vellos prospectos
cinematográficos
AXENDA

XAA VENDA
A NOSA TERRA 2002
e Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
e Cosida a fio, con marcador,
acabamento da capa en coiro rexenerado.

e Papel verxurado 90 g/m crema.
e 22 x26,5 cm. de tamaño.
2

Faga xa a sua reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou
mediante o correo electrónico subs.anosaterra@terra.es

FRAN A LONSO

U

nha das grandes
falacias do noso
tempo , com unmente aceptada como
verdade, consiste en pensar que a base da democracia reside exclusivamente na elección dos
representantes políticos
a través das urnas. Calquera observador medianamente rigoroso tería
que recoñecer que o resultado dunhas eleccións
está determinado por un
feixe de factores que van
máis alá da conciencia
política dos cidadán e
que teñen que ver co
marqueting, co poder
económico, coa actitude
e a mensaxe dos medios,
coa coxuntura política
ou co contorno sociocultural do votante,
entre outros. O sucedido
entre demócratas e republicanos nas últimas
eleccións norteamericanas ridiculizou a febleza
do sistema democrático,
que tampouco resulta estraña para os galegos e
galegas que nos resistimos a aceptar a mediatiocracia en que vivimos.
Todo isto é un evidente
desprestixio para a democracia, xa rillada por
outro do grande cancros endémico de hoxe:
a corrupción.
En circunstancias así
resulta moito mái importante reforzar o verdadeiros alicerce da democracia para que a oberanía re ida no cidadáns: a liberdade , a
olidariedade, o re pecto a tolerancia e, moi
especialmente, o con enso. Pero o con en o non
parece er un valor que
goce hoxe de gran con ideración. Dou recentí irnos exemplos certifícano. Por unha banda, a
Real Academia Galega
rexeitou sen demasiadas
dilacións unha proposta
para realizar unha tímida
reforma normativa, amplamente consensuada.
Por outra, a Ministra de
Educación, Pi lar del
Castillo, móstrase insensíbel ante a amplísima
oposición á nova Lei de
Ordenación U niversitaria. Así que se democracia se reduce ao feíto de
que unha vez cada certo
tempo teñamos que introducir un papel nunha
urna, o noso sistema político hase converter
nunha malvada caricatura da nosa sociedade. •

