V~tor Vaqueiro

Guía do Norte de Portugal
Máis de 270 fotografías e ilustracións a
cor, mapas e planos. Natureza, hi$toria,
tradicións, gastronorrúa, 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.

Nos

Paro patronal
contra
o reparto
de terras
de Chávez

PAÍSES LIBRES E DEMOCRÁTICOS,

as constitucións son de todos e ninguén ten dereito a reclamar a
súa patemidade ou arrogarse interpretacións excluintes ou intocábeis. Unha constitución ten que fundamentarse, ante todo, no
respeto mútuo e na libre adesión. Polo tanto, atentan contra a
convivencia aquelas posturas que busquen a descalificación dos
que non comparten as mesmas ideas.
A apropiación indebida, a descalificación permanente e a ex- ·
clusión alén do políticamente correcto na porfía.por condenar os
discrepantes á marxinalidade social, é a postura escollida polo PP.
As súas ponencias para o próximo congreso estatal non só dan por
pechado definitivamente o modelo autonómico, senón que se etnperrenchan en ridiculizar e menosprezar a realidade plurinacional
do Estado co argumento de que non está reco"rida na Constitución. Botan man dos seus xuristas e intelectuais ¡para bernizar un
proxecto de nación uniformé(. Un proxecto que, negando a actual
Constitución, que recoñece as nacionalidades históricas, entronca
co ideario franquista ("Espap.a unha", como reza a ponencia) revertindo o proceso da Transfoión e dándoo por culminado.+
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A maldición
das Torres
Xemelgas
(Páx. 32)
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SEMANA

A nova divisa vai facilitar o comercio pero agudizará as diferencias
entre ricos e pobres
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O Euro será moeda
: de referencia internacional, xunto co Dólar
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GUSTAVO LUCA - HORÁCIO VIXANDE

O Euro vai ser moeda de referencia internacional, xunto co Dólar, despois da liquidación de doce divisas nun
proceso que demorou 25 anos. O cambio favorece os contratos con terceiros países. a longo prazo e a comercializacion de produtos elaborados, pero agudizará as diferencias entre ricos e pobres dentro da UE.
ndignado porque de ca- mos gañan en claridade e atractida cinco Dólares catro vo mercé ao Euro. Todos os confosen cheques falsos, tratos da: industria e o comercio
Charles de Gaulle lan- galego co exterior beneficiáranse
zara unha guerra contra dunha moeda propia, dunha divio billete verde. · Foi o sa referencial á que nós fixamos o
primeiro estadista euro- cambio". Poder prescindir do Dópeo que declarou a gue- lar como divisa internacional parra o Dólar e acabou en cousa de ra a compra de gas e petróleo é o
horas co valor ouro da moeda outro grande engado, se non o
norteamericana. Trunfo pírrico princial, da moeda común. Os imporque a seguir consolidouse o portadores de enerxía pre_vén unaprezo do billete USA como divi- ha situación a salvo dos cambaleos do Dólar, con moita máis sesa internacional dominante.
guridade sobre os
A segunda deprezos do contraclaración de guetado.
rra de Europa conGoberno Aznar
O turismo, o
tra o Dólar non ía
sector económicontar coa arreitada retórica de De adiántase á vontade co no que máis
Gaulle nen coa do BCE e acompaña inviste a Administración dende
aguda rexouba anhai 20 anos, tati-norteamericana a chegada do Euro
mén espera grande Couve de Murdes cousas da esville, o seu minis- cun pacto
trea do Euro.
tro de Exteriores. de estabilidade
O que fora
Francia e Alemania lanzan hai 25 que limita a política presidente da Comisión Europea,
anos a unión monetaria. Cando xa expansiva dO gasto
J acques Delors
considérase satispeta na porta o Eu- , públiCO "
feito ao 80% da
ro, como final da
•
.
parte económica
~~hallada a~cen- (Xesús Veiga,
do Tratado de
smncaraaunifica· cion
monetaria, o deputado do BNG)
Maastricht. Conyertido o Euro en
discurso dominan- .
realidade, Delors
te son os parabéns.
salienta dous obÉ o caso de Pierre
xectivos pentlenMoscovici, minis:tro ·francés para
tes da UE: "O priEuropa: "É unha marabillosa lec- meiro é asegurar o seu futuro ecoción de vontade política: a proba nómico e social e evitar que o sade que Europa pode dar grandes crificio do investimento impida
alancadas políticas a condición de outravolta a recuperación do emformular obxectivos ilusionantes prego. No ámbito internacional,
e métodos realistas e eficaces. É Europa está obrigada a defender
unha grande lección de pragmatis- unha nova orde mundial, máis
xusta e eficaz". O ex-presidente da
mo e de optimismo".
O afervoamento do ministro Comisión non deixa de advertir
galo contaxia a un técnico da que as súas .críticas están dirixidas
Consellería de Industria e Comer- a acekrar os proxectos, e non a
Continúa na páxina seguinte
cio: "Os prezos do que fabrica-
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Afebleza da UE,
prioridade estratéxica dos Estados Unidos

Norteamérica contra o Euro
Ex Pluribus Unum, a divisa
PACO VILABARROS

Vén da páxina anterior

derramalos, pero a piques de
arrancar o tren do Euro, volve contra o superbanco europeo, a sua
besta negra: "O Tratado de Masstricht sinala con claridade que aínda que o Banco Central (BCE) teña un obxectivo de estabilidade,
non pode desinteresarse do resto.
Incluír nos Estatutos que o Banco
Central ten coma
obxectivo fomentar o crecimento,
q~e
asegurar a estabilidade e loitar contra
o paro, sonaría ben
pero nada máis,
porque a Unión
Económica e Monetaria ten por base o compromiso
entre o poder monetario e o económico, pero se o poder económico non
existe non b?i que
asustarse porque o
poder monetario
gobeme como lle
pete". Nin vestido
de gala para a estrea do Euro aforra Delors o seu
disgusto polo supe r-mone tarismo
que dominou o
proxecto e- a papabilizaci6n do
presidente da BCE, con nove
anos de exercicio inapelábel no
cargo. "Un termo de cinco anos
ahondaba, pero o integrismo monetarist.a dominou a conferencia
de gobernadores".

ao mesmo rego: ''Toda a politica
financeira quedará nas mans do
Banco Central, un proceso no
que o BCE con.ta a cada con máis
mecanismos entre os que a entrada en vigor do Euro é un máis. O ~
BCE é un organismo para o que
non existe o control político da
UE, especialmente no social; si
ten, no canto, poder no económico. Non se pode
considerar unha
institución democrática, suxeita a control popular". Para o
sindicalista, a
UEM consolida
o modelo de glo-

'O euro é a proba

de
Europa pode
dar grandes
alancadas políticas
a condición de
form ular ObXeCtiVOS
ilusionantes e
métodos realistas e
eficaces"
(Pierre Moscovici,
ministro francés
para Europa)

Unha instituci6n
non democrática
Manuel Mera, inembro da Executiva Confederal da CIG, ven

balización: "A
incidencia na
economía dun
país coma Galiza, sen Estado
propio e con insti tucións aínda
moi febles, será
menor''.
A circulación
do Euro chega en
plena fase de recesión, asp~cto
que salienta o de•put.ado do BNG
Xesús Veiga: "A
entrada en vigor
da moeda única non é máis que o
acto final dun proceso no que primou unha unificación monetaria
neoliberal sobre procesos de unificación no político. O Euro en
plena fase de recesión económica
contra a que os gobernos non poden aplicar instrumentos que tiñan antes coma os tipos de xuro.
O Goberno Aznar adiántase á
vont.ade do BCE e acompaña a
chegada do Euro cun pacto de est.abilidade que limita a política

do escudo da federación norteamericana que rechama no
Dólar, serveu de inspiración
ao Euro, de padriñazgo franco-alemán.
A economía internacional
dos países fundadores do Mercado Común, coma a do resto
do mundo (incluído o Pacto de
Varsava mentres durou), ten
que se facer en dólares.
Os intereses financeiros
dinque os Estados Unidos, ao
estrar o mundo de papeis ver-

expansiva do gasto público. Unha economía con menos medios
de actuación coma a galega,
agravará a súa dependencia o que
pode acentuar a desigualdade".
A experiencia da unión económica e monetaria debe verse ·
dentro da marco da globalizaciQ_n, sinala Manuel Mera. "A
globalizacion está a producir
diferencias sociais e territoriais
enormes dentro de parcelas privilexiadas do primeiro mundo,
como poden ser Inglaterra ou
os Estados U nidos. O centro financeiro de Londres, a city, está no 243% da renda personal
media da UE; a periferia de
Londres ten o 90%. Entre 1984
e 1998, a renda galega aumentou un 1% e representa hoxe o
64% da media da UE. Neste
tempo, o Norte de Portugal saltou ao 66%. Nos vindeiros
anos, por efeito da entrada dos
paises do Leste, este indicativo
subirá pero, ao mesmo tempo,
baixará a capacidade competitiva coa concurrencia dos novos socios da UE, pobres pero
calificados. O empresariado
galego recomenda, para resolver este dilema, reducir salarios e baixar impostos. Léase:
menos servizos, menos investimento e modernización só na
empresa privada".+

des coa cara de George Was- o proceso do Euro con catro
hington, exportan o déficit da guerras internacionais (Sosúa balanza de pagos. A Reser- malia, Irán-Iraq, Iraq, Cosova Federal replica: os dólares vo), a última no continente·
son cheques ao portador que europeo. Ao mesmo tempo
permiten adquirir bens e servi- favorece sen reservas aos gozos a prezo relativamente está- bemantes que relean o eixo
bel nos Estados _Unidos. De franco-alemán: Blair (previaGaulle arrebátase: a liquidez mente Major e Thatcher),
exterior dos Estados Unidos Berlusconi e Aznar. A febleza
non dá para atender o papel internacional da UE e do seu
moeda co que inzan o mundo. proxecto clave de divisa reEuropa debe lanzar a sua pro- ferencial alternativa é unha
pía moeda internacional.
_ evidente prioridade estratéxiEst.ados Unidos acompaña ca da Casa Branca.+
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Hai persoas que viven moi ben
que falan esta lingua sen espírito
como traficantes de nacións. Aí,.
arqueolóxico, aos que IJ.On perno parque temático onde o iniÍnitencen á mesma corda que fi~~~,,
go os acomoda. A confraría ·coinancia parolas de Ana Botella
' f7e4w.· ~~ da del, come, bebe, troula 'e sen- .
con cartos destinados ·á Normata cátedras; día e noite. ·Importa
lización. Oídenos, cantores do
bilingüismo harmómco, porque
mo1 -p ouco se e_sas persoas se
postulaban de dereitas ·ou· de .esaburrimos a vosa leria, a vosa
querdas hai:.vinte .anos, ·se eran
leiriña leira ·de a¡¡toconsumo,
galeguistas ,ou .non hai t;rinta. Se·
campaña vai, campaña vén, mecombateron o franquisi:no, etc. A ·
cachis que· vos morre o idioma,
rneu pobre.
min tráeme sen coidado: Franco
Calma: todo chegará. Na
está morto e Fraga está vivo. A
Cidade da Cultura, o Centro RaAcademia, algún día, comezará
a brillar a xustiza. A dignidade e
món Piñeiro, as cámaras críticas,
o sentido práctico para vivir na
mediatizadas polos partidos -do · ·
lingua galega, arruinando, sen
poder· van entrando, maletín. en
Na noite do .11 de man, nese parque temático. A
dúbida, tan bos titulares como os
nómina de bocas pechadas e· baque os medios de comunicación
decembro a exrrigas cheas é longa. Ás veces a
escritos de Galicia nos levan obmuller de Ben Laden algún dálle vergonza e trata de
sequiando ultimamente. Só lle
xustificarse con declaracións
dedican tantas páxinas ao galego
declarou a unha
maximalistas. (Había unha coñecando se trata de noticias que
codea de televisión
cida miña, de fóra, que ao chegar
olen a reseso, as normas, as cerirusa que o líder
aqu{ pensou que o Barrigachea,
monias . Rito: os xornais <leste
un mesón de Fene, tiña o nome
país, coma os déspotas ilustraislámico lle dera
escrito en vasco. Non é conto).
dos, aceptan subvención por uninstrucións a un filio,
Xente como Luis González
ha lingua que a penas usan. Pero
Tosar e Constantino García peras polémicas estériles interesan,
para que no caso
ANA PILLADO
tencen ao grupo que citei. Xente
seica. Dito do revés; se cadra a
de que o fosen
como Alonso Montero: viven do
alguén lle dá medo que o galego
franquismo , viven do sacrificio
estándar sexa un instrumento e
capturar lle pegase
que realizaron - ben, el polo menon unha liorta interminable.
un tiro, filmase a
nos si o realizou- para xustificar
Non estrañaría que todo responmorte e logo
o seu estatus actual (o despotisdese a unha táctica sagazmente
mo
ilustrado).
Hai
máis.
Dedíartellada,
don Francisco carga,
enviase a filmación
XAVIER CORDAL
canse a interpretar os desexos do
don Manuel apunta e os xornais
á codea Al-lacira,
pobo galego, a mesturar a nosa
insinúan, día a día, titular a titulingua cos seus sectárismos polílar, a idea de que a norma dogaporque a emisión
A lingua é UD. plebiscito, e unha institución renovada lega vai quedar feita un farrapo
ticos. A espetarlles aos lingüisdesas imaxes era o
_tas, ás lingüistas, ás poetas, aos
desde a chegada de Del Riego non foi quen de atender (¿leron as normas? ¿e a "reviescritores, ao pobo, que no idiosión"?) e de que esa mudanza
sinal aos comandos
a reclamación dun sector comprometido co idioma. responde a unha manobra nama manda quen manda. Xa. Midormidos para
rade: sen Francisco Fernández
cionalista. Ui. Xesús nos valla.
que comezasen a
del Riego, as tres persoas que acabo de citar ta. Entón mesmo lle fan críticas bonitas e lle
A lingua, parecen dicirnos, si, é de todos,
con nomes e apelidos serían simples acólitos poñen que domina o léxico. Si, home, si. Un porque uns a falades (pailáns e nacionalistas)
actuar. E despois
do Partido Popular. Porque o señor del Rie- dominio que te cagas.
e outros tratamos de vivir o mellar posible
din que Crónicas
De publicar folliñas sobre léxico, precisa- dela. Ou contra dela, tal o lusismo universigo, este si, o galeguista de Vilanova de Lourenzá, converteu unha Academia conmpleta- mente, panfletos pelmas que toman o galego tario, con actos subvencionados polos podeMarcianas é lixo
mente podre, un sepulcro do-pedantismo re- por reliquia, .tamén gañou "'f ama Constantino res públicos cando organiza a quinta columtelevisivo.
xionalista, nunha institución de futuro. A . García. ¿E credes acaso que ides facer vós o na para a negación do idioma galego (dos
Academia ten futuro, e algún día será gran- galego, á marxe de María Xosé Queizán, de pailáns e nacionalistas, creo que se me le
de. Moi grande, máis do qu~ a pesar de todo Manuel María, de Anxo Angueira, dos meus ben). Chámanlle "portugués da Galiza".
xa vai conseguindo ser. Porque ingresaron · alumnos e alumnas da Terra Chá, que saben Xente con xente.
Xohana Torres e Neit'a Vila~: nós. E ingresa- de sobr~ que o idioma vive na súa boca e
Acabaredes perdendo a votación, porque
rán outras que non celebran no bandullo os nunca se lles ocoq eu cobrar por iso, nin in- a lingua é un plebiscito. E aínda que non voAo cumprirse o
ritos do verniz rexionafü;ta, nin.aspiran á pa- terpretar os desexos da nación? ¿Pensades en tamos na rúa Tabernas, os falantes, as falanterceiro mes dos
taca laureada redactando -verso~ que, máis . · serio que. admitir que o portugués deriva do tes, pronunciámonos cada mañá, ao abrir a
que melancolía, producen ansiedade .. Ao · galega medieval rebaixa a nosa personalida- porta da casa e respirar aire fresco . A mañá
atentados de Nova
mellor hai quen non lle di a Tosar que pare de lingüística? ¿Falades por qué boca acom- rubia e outoniza. Como aqueloutra en que
lorque e
de escribir eses ·poemas tan 'malos porque o ,.o·plexada, cando afirmades iso de que para lin- discutían os sabios ante o fillo de Filipo, o
Washington, a Casa hermeneuta de tumo espera seguir aseen- . -gua internacional está o español? Xa vos va- macedonio: "¿quen son mái numerosos os
dendo no sistema universitario ou na inte- leu, ho. Tede un pouco de humildade e mar- vivos ou os morto ?"."Os vivos", responden
Blanca ce·lebrou
lectualidade inorgánica que promove a Xun- chade para a casa. Mercade audífono: oíde ás un deles, "os mortos non existen".•
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unha ceremonia de
recordatorio
retraAsmitida por
unha morea de televisións do
mundo. ·Detras do·
presidente Bush e .
da súa u·ller a ~
ún1ca bande'i'ra q.ue
se distinguía con
claridade era a de
Israel.
"
¿Comprenderon a·

m

mensaxe?·

Cañas

Borobó e -os galegas
.
nos campos nazis
No Anacos de Borobó-publicado
en A Nasa Terra de 31 de é:mtubr_o .do 2001 fala do exemplo 'd e
Juani!o del Valle e qa súa marte
no campo de concentración .nazi
de Mauthausen~ (Austria), efectivamente, Juan González del V~-
lle morreu o 26/9/41 no comando de Gusen sifuado a 5 km. de
Mauthausen, tal como aparece·
indicado no libro "Triángulo
. Azul. Os republicanos españoles
en Mauthusen"·de Manuel Razola e Mariano C. Campos de Edicións de Bolsillo.
Para desgracia de todos Juan
González Valle foi un dos milleiros de republicanos españois
mortos nos campos nazis. Quérolle sinalar que o número de ga-

e

Jordi Puiol -

.""

perma neceu media.
hora nunha cola da
comisa ría· para
renovar o carné de

legos mortos neste campo é de
noventa e oito entre o 1940 e
1945, a maior parte deles morren, como Glez. del Valle, no
cru inverno de 1941-42 .
Tamén lle guero agrad_~cer o
seu recordo de todos eles. E vostede · dos · poucos ql)e, sesenta
ap_os despois Jembra, na figura
de Juanito d~l Vall~ a estes galegos que atopar9n a morte nos
cai,npos nazis.
_,
· Agradecendo o seu artigo, re-,
ciba un cordial .saúdo dun neto
de outro galego asasinado tamén
en G~sen. Únha aperta. + · ·
FERNANDO VILLOT CAMESÉLLE

' (CORUXO-Vrao)

Aclaración de
Vázquez Pintor
Meus amigos: Moito lles agradecería a publicación desta nota

aclaratoria verbo dunhas declaracións miñas que aparecen nunha revista literaria de arestora.
Alí hai unha xenerosidade de espacio para comigo e a mellor intencióh, non teño a dúbida. Pero
aparecen, tamén, algunhas granas e respostas nas ··que falta o
contexto, acaso porque eu son
ex<;esivo nas conversas que me
agradan. E debo aclarar con urxencia, se vostedes nío permiten:
a) No referente á miña opinión da poesía galega actual: o
meu ·re.s pecto e · axuda para os
poetas novos e aínda inéditos de
Galieja, · Sab~n os . do Batallón
Literario da Costa da Morte que
no se¡¡ día, eu e:qtón era colaborador de.La Voz de Galicia, adiqueilles un artigo con toda a
forza e cariño do qtJe son capaz.
Asimesmo teño todos os libros
de Letras de Cal, e gardo na
lembranza moitos versos desta
fornada espléndida de poetas,
algúns deles meus amigos de

perto, desde xa: Celso F. Sanmartín, Carlos Negro, Xosé de
Cea.. . nesta aposta pola vida e a
esperanza anovadora (non digo
vangardas porque non creo nelas ¿que son?) dei unha axuda .
humilde á aparición do colectivo Sete Naos, canistrel noviño
que aínda boga apaña na ensoñación dos versos do Salnés.
b) Verbo dos premios literarios e da miña obra, toda, que é
ben pouca, dicir que non me serven máis que para seguir nesa
vella teima de honrar a memoria
dos meus -que si, sodes todosd~sde labor e a gratitude que
vos debo: palabras, alento, forza.
Nunca fun, nin vou, nin irei de
nada que non sexa o aprendiz
afortunado que sempre son.
e) Concluir, con énfase,que o
mundo editorial galego veu moito en adiante e xa non hai aquela
penuria en publicar.+
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É certo que existen unhas limimente iconoclasta en términos
taci6ns, penso que insalvábeis,
políticos, considero que é abpolas que o BNG non pode sosolutamente correcta no xogo
brepasar certo nivel de votos e
electoral no que nos movemos,
RAMóNMUÑIZ
polo tanto de deputados. O proproduto dun sistema capitalista
pio sistema xoga na contra daonde o voto ideolóxico é miEntre as eleccións do pasado octubro e a asamblea prevista pa- noritario frente a unha maioría
queles partidos asimétricos. É
dicir daqueles que representan
ra o mes de abril, os nacionalistas debaten a estratexia a seguir. de voto prestado e polo tanto
un elemento de distorsión -cotodos competimos polas mesmo son os nacionalismos non
mas persoas que optarán en
domesticados- no entramado bipartidista tificalos con culpas alleas sería continuar función do que lles oferte o mercado elecno que se asentan as democracias ociden- ocultando as nosas propias incapacidades.
toral. Non se trata de si o Bloque debe motais, no que as diferencias entre ambos parAgora ben cales foron eses erros? Ou, derarse ou radicalizarse senon de si se
tidos son máis de forma que de fondo, pero cales foron as causas <leste traspés electoral? adapta máis ou menos ás esixencias dos
que posibilitan unha alternanPara - buscalas xúntanse a electores.
Teríase, pois, que, preguntarlles a aque'
BNG
Permanente, os diferentes concia necesaria para dar sentido á
democracia.
sellos e as conseguintes asem- les que nunca nos votaron, a aqueles que
Ademais, Galiza posue und
bleas. Isto está ben. Sempre é nos votan case sempre, a aqueles que nos
ha inmensa maioría de alcaldes
ebería
importante facer exercicios de votaron agora por primeira vez, a aqueles
do PP que, sumándolles os cacrítica e autocrítica e practicar que nos votaron en anteriores ocasi6ns e
encargar un
catarsis e desafogos colectivos, esta vez fóronse a abstención ou a outros
tro presidentes das deputacións
provinciais, confire a este parestudio de
pero non sei si serán moi efica- partidos. Para iso é necesario realizar un
ces para solucionar o problema, exhaustivo estudio aplicando as técnicas
tido un poder territorial enorme, sobre todo nas zonas rumercado para porque se trata de reunións de axeitadas por empresas especializadas e ricoñecer as
persoas ideoloxizadas que, ade- gurosas contando, por suposto, co concurrais. Asemade, nas cidades
mais, danse nun contexto endo- so do propio BNG para orientar sobre o
contan con toda unha vellez
pensionista, na súa maioría esixencias dos
gámico e iso é razonábel para que se quere saber.
analfabeta funcional, adicta
definir un proxecto político,
Tomando como base os resultados desta
sempre ao poder sexa cal sexa
eleitores"
pero non para discutir sobre co- investigación sería cando os dirixentes do
este. Por outra banda, hai unha
mo conseguir que nos vote o Bloque elaborarían os documentos de debate
maior número de xente posíbel. que darían interés aAsemblea Nacional, porburguesía clásica, que ve no
Partido Popular e no seu líder a
Para iso o que hai que coñecer que discutiríase sobre o pensamento real
continuidade das súas nostalé o que pensan os votantes e dunha maioría electoral ambigua e non unixias franquistas. Por riba, teñen os medios non tanto o que pensamos nós.
camente sobre as especulacións dun minori- .
de comunicación completamente tomados e
Habería, entón que facer un estudio de tario electorado ideoloxizado. +
para rematar parasitan o seu redor toda un- mercado para saber como chegar aos nosos
ha rede clientelar de persoas e entidades futuros clientes. Ista linguaxe, aparente- R. Muñiz fonnon parte da comisión fundadora do BNG.
que, en base a subvencións, favores e, se se
tercia, tamén temores, fainos permanecer
Xosé Lois
fieis a quen lles paga.
Así pois, mentres o PP detente o poder
será moi difícil romper este conglomerado
e polo tanto conseguir superar certa cantidade de electores por parte do Bloque. lsto
é tan evidente que ninguén soña con gañar
ao PP senon é de forma compartida, neste
caso co PSdG-PSOE.
Pero dito esto, queremos avanzar na
análise, debemos poñer ás limitacions un
número e non eremos que sexa exaxerado
situalo nos 20 deputados. Ou sexa que
aceptando que o BNG teña un teito eleitoral, polas razóns anteditas, porén pensamos
que aos 20 deputados é facnoel cbegar cos
nosos propios medios. Unha cantidade na
que creo que a maioría dos militantes do
BNG esperabamos acadar, ou cando menos
os 19 deputados.
Deste xeito, o non conseguir ese umbral,
incluso perder un deputado e milleiros de
votos, non se lle pode atribuir ás condicións
adversas senon ás nosas mesmas actuacións,
porque recoñecer os nosos erros é empezar a
poñerse en disposición de solucionalos, xus-

Desbloquear o Bloque
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A corte
dos milagres
Escrebe Ramalho Ortigao (ano
1900) a respeito do teatro S.
Carlos de Lisboa: O cenário

ofe rece a conjusao imbecil de
um minarete tártaro, ao lado de
uma ru(na grega, no meio de
uma paisagem suffa, com entrada por um arco de catedral;
onde o baixo está vestido de
druída, o barítono de Luís XI, o
tenor de huguenote e os coristas de toureiros; onde um candeeiro de carcel pousa uma mesa rococó, entre un tamborete
romano e uma cadeira Luís
XIII; onde a lua aparece ao
fundo a direita, enquanto o luar
entra pelo primeiro plano a esquerda; onde finalmente todo é
a negafii.O mais flagrante do
respeito, do gasto, do estudo e
da arte.

A algúns non lles serve, nen
sequer, o galego culto (ano 1611)
de Gómez Tonel: A pedra (cujo
engastefoi) España; así se explica a teima polo ghionciño (tarabelo, calcadoira, cambeira, cangallo, lareiro, guizo, garabullo,
ferragancho ).
Entrementes, o idioma arde.
Dadas as escasas traduccións
de Xéspir, digo Sh~espeare,
vou ler o refraneiro galego da
vaca. Que razón levaba Manuel
Antonio xa no ano 1922. +
PAULINO

V ÁZQUEZ V ÁZQUEZ
(SANTIAGO)

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 linas.
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
orlxinais non solicitados.
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por isso que o MDL se sente no
direito, mas também na obriga,
de convocar todas aquelas pessoas e colectivos que desde o reintegracionismo queiram contriTod@s sabemos que a situa9om buir para a consecu9om da velha
que estamos a atravessar, em que reivindica9om de legitimidade
se fala da reforma da normativa, para os nossos requerimentos.
Queremos faz.er um chamado a
é novidosa no contexto <lestes últimos 20 anos de silenciamento e todas as pessoas e colectivos comimobilismo institucional. O que prometidos com o reintegracionisdantes era um tabu, agora é tema mo e convidamos-vos a participar
de conversa quotidiano. Esse é o nwnha assembleia com o único
ponto que, entendemos no MDL, objectivo de atingir, no possível,
deve ser aproveitado para recla- umha posi~om pública comum pamar a legitimidade de intervir- ra todo o reintegracionismo no que
mos num debate de que o reinte- diz respeito areforma da nonnatigracionismo tem sido sistemati- . va ILG-RAG. Dita assembleia terá
camente banido. Participar no lugar o próximo día 15 de Dezemdebate e nas decisons que atin- bro, as 16h., numha sala da Regern o modelo de língua é o nos- sidencia Universitária ''Monte da
so direito, como galeg@s e co- Condesa", no campus norte, em
mo colectivos e indivíduos des- Santiago de Compostela.+
tacados polo nosso esfor90 teóriSiLVIA CAPOM SÁNCHEZ,
co mas também polo nosso comPORTA-Voz NACIONAL
promisso radical coma norm3:1i;
ooMDL.
za9om lin~ística na Galiza. E

Máis que nunca
reintegracionistas
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identidade e facerse
co novo en catalán.
¿Alguén se imaxina
a Fraga, sen
motoristas, e
agardando polo seu

turno?

Hai moitas
maneiras de
despreciar a uncompetidor, máis
sutiles que falar mal
de el, ou que
descalificalo con
todas as palabras.
Os comentaristas
deportivos, por
exemplo, nunca
gaban o bon fútbol
do equipo que lle
gana o Madrid ou o
Barcelona, senón
que din que o
Madrid ou
Barcelona xogaron
mal. Igual ocurre en
política. Un ascenso
do nacionalismo en
Galiza nunca é
mérito do BNG ou
froito da simpatía
dos galegos, senón
a consecuencia da
crise dalgún
partido estatal.

o

Redondo Terreros,
líder do PSOE
vasco, afirma que
non apoiará os
orzamentos do
goberno autónomo,
en canto o PNV non
desaloxe dos
concellos aos
alcaldes de
Batasuna. Pero,
Redondo di tamén
que non lle doerán
prendas se para
rexeitar os
orzamentos ten que
unir' o seu voto ao
do PP e máis ao de
Batasuna. Algúns
que o escoitaron
pediron que
repetise, porque non
lle atopaban a
lóxica, nen a
coherencia. +
• ... t
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O choque de
mans.entre
Beiras e Fraga
surprende
aprensa

Chavez...
.
'Te .ru_e go que te . va-.ya:~ ·

~

O choque de mans entre Manuel Fraga e Xosé M. Beiras
durante o debate de investidura foi recollido pola prensa en portada. A información, sen embargo, apenas tivo eco posterior. A perplexidade dos comentaristas continuaba aínda unha semana
despois. A excepción estivo
en El Correo Gallego que
informou e comentou cumpridamente unha das noticias
políticas do ano en Galicia. +

Chavistas e
antichavistas: as
cifras son
importantes
El País do domingo 9 de decembro ofrece unha gran reportaxe crítica co presidente
venezolano Chávez e informa da mobilización celebrada en Caracas baixo o lema
"Chávez, te ruego que te vayas'', así como da polémica

Camilo Nagueira láiase de que A:z:nar non considere a perda de fondos estrvturais como unha prioridade da súa presidencia europea.

Mo~ili:z:ación

contra o

preside~te

de Venezuela a pasada semana.

entre manifestantes e contramanifestantes. Non dá cifras.
O mesmo día, en Faro de Vigo, pode lerse que os manifestantes anti-Chávez eran
un millar e os favorabeis ao
presidente entre cinco e vinte mil, segundo as fontes.+

Os anuncios
marcan a
diferencia _entre
periódicos
Comparación entre tres xornais. O comunista francés
l 'Humanité do 27 de novembro titula en portada: "Os
marines lánzanse sobre
Kandahar". O progresista, tamén francés,
Libération, dó mesmo día: "Os marines
atacan". O conservador de Miami, el
Nuevo Herald, do

George
Clooneye
Andy García.

día 30: "Porte ataque a Kandahar". Titulación moi similar, obxetiva e enfoque sobrio das noticias nos tres diarios. Diferencias: l 'Humanité consta de 28 páxinas e
apenas un par delas de publicidade. Liberatión ten 44 e
catro de anuncios. el Nuevo
Herald conta con 52 páxinas
en formato sábana, equivalentes a unhas 104 no formato tabloide que ·empregan os
outros do:us xomais. Máis do
60% da superficie está ocupada pola publicidade. +

Un actor
conservador e
un actor
.
gracioso
George Clooney e Andy García presentaron en Roma a
película O gran golpe. Os
xomali&tas fixéronlle a Andy
García a pregunta tópica:
¿Cal foi o gran golpe da súa
vida? O cubano, de ideas conservadoras, respondeu de maneira clásica: "os meus :tillos". A continuación fixéronlle a mesma pregunta a Clooney quen, moí amigo do cachondeo e aburrido do topicazo respondeu: "¿O mellor da
miña vida? Tamén os :fillos de
Andy García". Unha gracia
que lle valeu unha ollada envelenada do actor cubano. (El
País, 11 decembro).+

Buscan alternativas
para conservar
os fondos da UE
A.N.T.
Pedro Solbes dixo o que xa sabiamos: Galiza pode perder os fondos estruturais no ano 2006. Para entón teremos un PIB por cápita superior ao 75 % da UE. ¿Viviremos mellor? Non, seremos menos e na UE entrarán países máis pobres. Procúranse alternativas.
Os agoiros do comisario de
Asuntos Económicos da UE fixeron reaccionar ás forzas políticas galegas. Todas reclamaron
unha solución transitoria para
Galiza. Fraga advertí.u que era
mellor que non sexan necesarios,
e "procurar logo, en base a acordos, outros medios que non lesionen os intereses galegos".
Francisco Rodríguez, deputado do BNG, reclama, pola súa
banda, que a retirada dos fondos
se compense co final das restricións europeas para Galiza, como as que encorsetan a agricultura, a pesca e o sector naval. Pérez Touriño propón un sistema
similar ao irlandés para seguir
recibindo os fondos. Irlanda continuou percibindo a metade das
axudas nos cinco anos seguintes.

Oefecto estatístico
O conselleiro de Economía, Xosé
Antonio Orza a:finnou que non
está disposto a que Galiza deixe
de recibir as axudas "por un mero efecto estadístico". Este "efecto" viría dado pola ampliación da
UE a unha <lucia de países máis
pobres que Galiza. Deste xeíto,
baixará o produto interior bruto

per capita total. Galiza superará
así o 75% pedido para recibir as
axudas, aínda que o seu PIB aumente, ou o faga unicamente polo descenso poboacional.
Orza anticipou unha "posición belixerante" na negociación
dos criterios do reparto roáis alá
do 2006. Para o conselleiro o lóxico é que non haxa unha ruptura e se siga recibindo axudas.
España terá dereito a veto sobre estas incorporacións e podería
negociar que Galiza seguise a recibir os fondos. Así foi como
obrou Grecia cando se incorporaron á UE, Portugal e máis España.
Pero Aznar non semella estar
moito pola laboura pois, como
denuncia o europarlamentario
nacionalista, Camilo Nogueira
"non aparece como un dos temas
prioritários na próxima presidencia europea que comezará o 1 de
Xaneíro". Camilo Nogueíra tamén se laia que entre as prioridades de Aznar non estexa a "política agrícola común", que representa o 40% do total dos orzamentos ou a política pesqueira. O
presidente de España fixou como
prioritarios para o seu mandato
europeo o terrorismo e o Euro,
dous temas xa encarrilados.+

VIGO
Dende a miña fiestra vexo no
peirao de Bouzas un pantalán
ilegal cunhas 30 embarcacións
deportivas e un pouco máis adentro frota un segundo pantalán cos
mesmos permisos. Vai un mes
inaugurouse unha nave de Contsa tamén en Bouzas de 1.400 metros cadrados, sen licencia municipal. Non teño nada contra dos
pantaláns deportivos nin contra
das portas de arrastre Delffu que
construe Contsa, pero si teño
contra da Autoridade Portuaria
que non paga a auga ate que a
obrigan, que debe máis de 4,2
millóns de euros ao Concello en
conceito de IBI (hnposto de bens
Inmóbeis) e que parece moverse
a golpe dun cóctel de demagoxia
e improvisación.

Odespacho marítimo de Pedrosa
XoHÁNVILA

O Porto de Vigo quere facer un recheo descomunal na ría contra o criterio social maioritario. Pedrosa esquece anteriores acordos e .actua de costas á cidade.
Algunhas veces a informática Estación Marítima. Pedrosa , mísnon sirve para máis que como al- ter zig-zag, ven de anunciar que
ternativa á precisión mecánica da montará ali o seu despacho. A vísUndeiwood, pero as bases de datos pera de San Xoán de vai dous anos,
son outra cousa Ter a hemeroteca Pedrosa e Alberto Durán anunciaa golpe de rato, pemúteme ver . ron a remodelación da Estación
cunha soia pulsación o acordo en- Marítima para que Vigo fose porto
tre Cuiña, Pedrosa e Castrillo rela- de saídá ou base de partida de trativo á eliminación do proxecto de satlánticos e non somentes de espeirao deportivo para 600 prazas cala, mesmo como Barcelona, Máno Náutico e o acordo para discutir laga ou As Palmas, dixeron, pero
máis adiante o uso dotacional da Pedrosa di agora que fai falta am-

pliar o peirao comercial para os tra-

satlánticos, porque lle ten alugado
parte do atraque da Estación Marítima aos cableiros de Telefónica E
por estas e outras razóns, como as
expostas o pasado 3 de abril por
Juan Martínez de Vasco Gallega de
Consignaciones no Clube Financiero -as exportacións de pedra en
bruto medraron considerabelmente- é preciso facer un recheo de
200.000 metros cadrados ou xa

menos, novo zigzag, porque seguimos sen superar o conttol italiano
do mercado da pedra elaborada,
que sería o que daría plusvalía e
traballo. Dado que o recheo é para
sempre e o portavoz no Concello
do PP alucina cando dí que dependen do mesmo 60.000 familias viguesas -non somos roáis- e que as
cousas mudan, porque Telefónica
venda os barcos ou as empresas
de O Porriño e o seu famoso clúster se internacionalicen, abran
mercados e vendan losetas e non
montañas de pedra en bruto, creo
que Pedrosa ten tempo para estudar desenvolvemento sosa.bel e
respectar aos vigueses que, a ser
posíbel, siguen querendo vivir á
beira do mar e non a quilómetros
e facer outro zigzag. +

.

'Pedra
Longa,'
de Marín
FRANCI~CO CARBALLO

E

stá a nacer en Marín

Pedra Longa, asociación

cultural para recuperar
o patrimonio histórico, o
uso da lingua e o debate
permanente en diáologo coa
sociedade. No xaneiro do
2002 quere apresentarse no
Concello, nun compromiso
público e reivindicativo do
noso idioma.
Ten isto relevancia
conxuntural para Galiza? Sí,
nos anos 60 ap~ron asociacións culturais; algo novidoso porque reivindicaban o
galego, elaboraban discursos
literarios con intención ''nacional" e daban espazo de
diálogo ao antifranquismo.
Foron vangarda de
liberdade, democracia, feminismo, ecoloxismo, etc. A Federación de AA. Culturais
existe, pero sen apenas forza;
máis vigor ten a ''Mesa pola
normalización lingüística", a
ASPG, etc.
Á ledicia polo nacemento
de Pedra Longa quero unir a
felicitación ás "Culturais"
que seguen na palestra,
reivindicar a recuperación
das esmorecidas e chamar a
novas criazóns. Compre que
aparezan 10 por cada unha
existente. E intento razoalo.
Estaremos cheos de
nubes nos ollos se non detectamos que a cultura galega,
e concretamente a lingua, están en situación de subalternas. Todo o estaribel
cultural oficial e privado
prilexia a castelá, os mass
media xa nen que dicir.
Serven ao pensamento
útil, a ese "Centro" de
conformistas sobre o que Lacasta recolle literatura e
historia v.g. a obra de Max
Aub, La gallina ciega, 1969:
''todos pensan igual, todos
oen e len o mesmo''. Contra
tal horror unifonnista
surxiron as AA CCC dos 60.
E hoxe o unifonnismo crecen.
Xoan González-Millán na
súa obra Resistencia cultural.

e diferencia histórica, 2000,
analiza a Galiza actual, di:
"A cosntrución nacional galega, a institucionalllación
duns espacios sociais galegos
diferenciados e autónomos
dependerá... sobre todo do
esforro colectivo para
precisar as prioridades e mediacións que determinan e
condicionan todo proxecto de
renovación social" (p. 178). A
obra de G. MiUán é moi interesante. Desde o modelo da
subordinación pregúntase
polas estratexias para acadar
esa construción nacional.
Calquera asociación cultural
ben articulada pode
aglutinar a todos e ser grella
de lanzamento e ferrete de
mobiliz.ación da nosa diversidade, no orixinal, fronte ao
degradante uniformismo de
eunucos, algo
imprescind.Ioel. •
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BNG e PS_
OE amósanse á expectativa do que propoña o PP

Esperanza limitada
ante o diálogo co presidente da Xunta
XAN

CARBALLA

O desenvolvemento da sesión de investidura deixou no aire a posibilidade dun diálogo entre as tres forzas políticas representadas no Parlamento, máis alá da maioría absoluta do PP. O choque de mans entre Beiras e Fraga, un icono da sesión, non ten
unha significación política especial para algúns interlocutores.

As posibilidades de que o xesto choque de mans de Beiras e Fra- de Beiras e Fraga estivese indi- ga e mostra parecidas cautelas
cando unha viraxe na formación que Suárez Canal. "Coido que
nacionalista é negada polos porta- hai unha ducia de temas capitais
voces do BNG. A súa comisión para Galiza dignos de chegar a
permanente resacordos. Sempre
paldou todo o suse abriron as lecedido nesa xorxi s la turas con
nada, desde o dis- 'Cometeríamos
apostas polo diácurso fortemente
logo, pero nincrítico co PSOE un fraude
gunha vez pareceu que se actuaaté a oferta de diá- cos nosos máis
logo ao presidente
ra co mesmo imeleito. Alfredo de 350.000
pulso de agora".
Suárez Canal aseRego entende
gura que "neste eleitores se
que se poden faasunto non hai
cer acordos entre
porque adoptar non defendésemos
PP, BNG e
posicións aprio- aquelas causas
PSOE, "pero non
rísticas. Nós levaten porque extramos anos dicindo palas que
ñar que se pacten
que hai grandes
asuntos só entre
temas sobre os nos elexiron"
dúas forzas. A
que se deben fa- Suárez Canal.
nós non nos parecer acordos. O
cería mal que o
propio Beiras, na
govemo pactaran
investidura do 93,
unhas cousas co
ofereceu esas conversas e non se BNG e outras connosco. Todo
fixo caso. Nesa mesma lexislatu- iso sen esquecer que nós somos
ra, a propost.a do deputado Fran- oposición e ternos unha clara
cisco Rodriguez, logrou un acor- misión de crítica do gobemo".
do unánime, despois dun diálogo
O secretario xeral da CIG,
entre as forzas parlamentarias, Xesús Seixo, pídelle á oposición
que permitiu unha posición co- "firmeza contra o neoliberalismo
mún do parlamento galego sobre do PP, que supón uha grave ameas necesidades dos camiños de fe- aza para os traballadores e para
rro".
Gal.iza. Pedímoslle á oposición
Suárez Canal
que sexa receptiquer esvair rumores, "cometería- 'Coido que hai
va ás reivindicamos un fraude cos
cións dos sindicaunha ducia
nosos máis de
tos e as forzas sociais, algo que A imaxe de Fraga e Beiras dándose a man na sesión de investidura xenerou tocio ti350.000 eleitores de temas capitais
po de comentarios nos medios de comunicación.
V.N. /Arquivo
non fai o PP".
se non defendéseSeixo non fai
mos aquelas cou- para Galiza
extrapolacións va con . nós como central. Por dente da Xunta vivimos atenasas polas que nos
elexiron. Nós so- dignos de chegar
do encontro Bei- exemplo, dándolle axudas para zados por un periodo de catro
mos unha forza a acordos"
ras-Fraga, "non celebrar os seus congresos ás maiorías consecutivas, preapolítica de direcvexo que vaia outras centrais e negándonolas nunciadas mesmo antes de celebrarse as eleccións, "o que
ción galega e que Ismael Rego.
máis alá dunha a Ii.ós".
norma de corte"Non lle atribúó importan- nos deixa sen incógnitas e coa
facernos as nosas
propostas en clave
sía no parlamen- cia política a que Fraga e Bei- sensación de que nada pode suto. Non diría que ras choquen a man, pero tam- ceder. Por non saber nin coñenacionalista. Non
sei en que se sustanciará final- iso sexa unha mudanza de posi- pouco ao contrario. Que ese cemos se houbo consultas premente o diálogo aceptado na Cá- ción do BNG respecto ao PP. acontecemento fose tan magni- vias para nomear o candidato a
mara. Se tomamos o precedente Espero e desexo que non sexa ficado é un termómetro do bai- ser investido presidente. Polo
dos últimos orzamentos non po- así. Se non había diálogo non xo nivel actual do debate políti- demais o diálogo entre as fordemos ser especialmente optimis- creo que fose problema do co", asegura por último un es- zas políticas nun sistema institas. Daquela, ainda que un gober- BNG. A nosa experiencia coa céptico Xosé Luís Barreiro Ri- tucionalizado non ten porque
no ten a lexitimidade de plasmar a Xunta é que se amosa despecti- vas. Para o outrora vicepresi- ser noticia singularísima". +
súa política, coido que entre as
miles de ideas que se propoñen ao
facer enmendas entre os grupos
de oposición, algunha pode transaccionarse ou chegar a un punto
medio e non foi tal. Nas próximas
Xesús Seixo, secretario xeral ñar ás 35 horas a fin de favo- conciliar a vida laboral e fa. semanas teremos máis respostas''.
miliar contribuíndo así á pleda CIG, propón que se teñan recer o reparto do traballo.
na integración das mulleres
en
conta
unha
serie
de
puntos
•
Exten~er o salario social
Unha ducia de temas
a todos os traballadores apro- no traballo.
no diálogo coa Xunta.
• Aumentar o investi• Apoio a medidas de es- veitando o superávit do INEM
Ismael Rego cree que o sucedido
mento
público, e romper o
•
Defensa
dos
servicios
tabilidade
no
emprego,
para
na sesión de investidura é, de enpúblicos,
sanidade
e
ensino.
cero ante a recisión
déficit
romper
coa
precariedade.
trada positivo. Non comenta o
• Tomar medidas para que se aviciña. +
•
Medidas pára· cami-

Propostas sindicais para o diálogo

I
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Nas próximas eleccións poderían mudar os tres ca_ndidatos á alcaldía

Oconcello de Ourense
vai rachar a estabilidade -dos últimos anos
A. EIRÉ
Ourense, a única cidade na que governa o PP, era tamén a capital
máis emábel políticamente~ Nas próximas eleccións municipais vai
sufrir unha auténtica renovación. O actual alcalde, Manuel Cabezas, estuda dedicarse á empresa privada, Xosé Henrique Rodríguez Peña non vai repetir como candidato do BNG e António
Troitiño abandonou o PSdG-PSOE vítima da guerra interna.
Se o actual alcalde, Manuel
Cabezas, abanQ.ona como pensa a política municipal para dedicarse á empresa , privada, a
corporaCión municipal de Ourense vai sufrir unha _auténtica
renovación despois- de ser, nos
últimos tempos, a cidade con
menos mudanzas na súa corporación municipal.
Manuel Cabezas .procuraría, coa renuncia a repetir como candidato popular, manter
intacto o seu capital político
para enfrontar maiores empresas. Teme a posibilidade de
que o PP sufra en Ourense o
mesmo traspés que en Lugo,
Ferro! ou Vigo, pero con catro
anos de retraso. Pero, sobre
todo, Cabezas non se sinte cómodo nunha província na que
Xosé Luis Baltar non só manda e ordena con autoridade senón que lle planta cara cando
compre tanto a Fraga como a
Madrid.
Cabezas non lle quer botar
un pulso a Baltar, porque sabe
que o perdería de contado, pero
tampouco está de acordo con

ser un refén do presidente da
Deputación. Ademáis, non comparte o seu estilo de gobernar ao
proceder ambos de culturas políticas diferentes.

Seguir na política
O actual alcalde ourensán perseguir(a, segundo fontes do PP,
resituarse no organigrama partidario, aspirando a unha consellaría que, mesmo, lle posibilitase aspirar á sucesión de Fraga.
Se non é imediatamente, a oito
anos vista. Outros, pola contra,
consideran que o rumor da renuncia de Cabezas "é unha nova
que lle interesa difundir ao propio protagonista que pretende
unicamente asegurarse a reelección, pois non ten claro que Baltar o deixe repetir". Estas persoas recordan os problemas habidos dentro do PP na confección da candidatura nas últimas
municipais e a posibilidade b(!rallada por Baltar de que Cabezas non repetise. Daquela Cabezas, ademais, aspiraba á vicepresidencia da Xunta.

Manuel Cabezas, alcalde ele Ourense.

O que semella fora de todo
dúbida é que Manuel Cabezas
pretende continuar na política.

Asi o manifestou o interesado,
quen considerou o posíbel pase
á empresa privada unicamente

coma "un xeito diferente de dedicarse á cousa pública".
O candidato do BNG nos tres
últimos comicios, Xosé Henrique Rodríguez Peña decidiu dedicarse unicamente ao Parlamento Galego, polo que non repetirá
nas próximas eleccións como
candidato. A sustitución de Peña,
que xa deixara a portavocía municipal, aínda non está decidida
na formación nacionalista.
Máis difícil semella telo ainda o PSdG-PSOE. A marcha de
António Troitiño e catro concelleiros máis do partido, deixa
aos socialistas sen grupo municipal. Manuel Salgueiro, o único
concelleiro que manifesta acatar
as directrices da cúpula partidaria tamén está expedientado.
Troitiño previsibelmente
vai arrastrar, ademais, a unha
chea dos 1.400 militantes da
_agrupación. O ex-voceiro considera imposíbel calquer arranxo e a rifa vaise extender a toda a provincia. O PSOE terá
que voltar a refundarse pero os
bimbios cos que vai contar non
son só vellos e coñecidos, senón que aparecen como difíciles de endereitar, secos, recocidos e encambados como están.
Pero o mapa podería variar ainda máis se Troitiño decide
apresentarse de novo, por outra
formación, algo que non se pode descartar. +

.....................................................................................
Nós-Unidade Popular .......................................................................................!!!...
nega a súa vinculación Unha peaxe que pagaremos todos
con atentados
·á
~.º·~·Y..~.!!!-.

MA.NuEL MONGE

A organización independentista
Nós-Unidade Popular vén de
negar a súa vinculación co
atentado frustrado contra amaquinaria das obras da Cidade
de Cultura ·producido o pasado
12 de novembro. Os portavoces
da organización recoñecen que
son opositores a ese "proxecto
faraónico", pero denuncian que
se fagan intentos de vincular á
esquerda independentista coa
violencia.
A Delegación do Gobemo
negou ter emitido ningunha información pública na que realizase esta implicación. A orixe
desa filtración sería a Policía
Nacional.
A maiores do acontecido en
Compostela, arredor da celebración do Día da Constitución producíronse sendos incidentes violentos en Pontevedra e Vigo. No
primeiro dos casos co lanzamen. to de artefactos incendiarios a
dous coches da Garda Civil, que
apenas produciron danos. En Vigo o ataque dirixiuse contra o
edificio dos novos xulgados.

A peaxe de entrada Coruña vaise reducir a cero pola vía de pagarlle entre a
Xunta e a Deputación a AUDASA que segue aumentando a c'onta de resultados.

lgor Lugris, portavoz de Nó's-UP.

A.P.

Por correo electrónico recibiuse en diversos medios de comunicación unha · reivindicación dos atentados, pero sen
oferecer o nome de nengunha
agrupación que se fixese responsábel. No último dos correos enviados usábase o encabezamento "Nota de prensa de
Manuel Fraga".+
·

Por enésima vez o conselleiro
Cuíña promete a supresión, antes
de fin,.de ano, da peaxe da Barcala na A-9 á entrada da Coruña,
pero esta vez parece que vÍÍi en
serio. É o resultado da presión
social que conseguiu xa en outubro de 1997 unha rebaixa de 50 a
25 pesetas e que se retomase o
tema de'spois da manifestación
de 2000 persoas o 20 de decem. bro de 1998.
Leinbremos que esta peaxe
foi implantada polo gobemo do
PSOE, que a mantivo .durante 14
anos. Neste periodo Francisco
V ázquez, deputado e alcalde da
Coruña, non presentou nunca iniciativas no Congreso para a súa
supresión, pero despois de gañar
o PP as eleccións xerais en 1996,
declaraba que a peaxe era unha
"vexación" que sofren 500.000
persoas, "unhas das maiores discriminacións que coñecín na miña vida política". Comparaba a
política de peaxes do PP coa dunha repudiada bananera: "trátan,
'

nos como a indíxenas e só falta
que nos boten caramelos". Ameazaba con levar o tema aos tribunais, con respostas contundentes
e con "derribar a barreira de peaxe co seu coche oficial". Xavier
Losada non se quedaba atrás e
chamaba usureiros ao Gobemo
do PP e a AUDASA (Autoestradas do Atlántico)
A supresión da peaxe sería a
aplicación cun ano de retraso, do
protocolo que asinaron o 9 de xaneiro de 2001 a Xunta e a Deputación da Coruña para pagar
anualmente a AUDASA, a partes
iguais, os 60 millóns de pesetas,
que din deixarán de ingresar. Alí
estaban. tamén Francisco V ázquez para, esquecéndose de vellas reivindicacións, apoiar a Cuíña e declarar que "a cabalo regalado non se lle mira o dente".
Non pensaba o mesmo Salvador Femández Moreda, responsábel de urbanismo no Gobemo
Municipal, que supliñaba a inca~acidade de Cuíña para lograr a
...

• t ..)

·-

~

retirada efectiva da peaxe, e que
coincidía na Deputación co
BNG, calificando o protocolo
como un fraude porque non dá
unha gratuidade real e pagamos
a peaxe entre todos os contribuíntes, sexan ou non usuarios
da autoestrada. Henrique Tello,
portavoz municipal do BNG valoraba positivamente a supresión, pero consideraba "unha indecencia que a Xunta e a Deputación se repartan o pago da factura, que tiña que asumir íntegramente AUDASA".
No protocolo Xunta e Deputación xustificaban a súa actuación
para "manter o equilibrio económico e financieiro das empresas
concesionarias". Noutras palabras, hai que manter o excelente
negocio de AUDASA (os seus ingresos pasaron de 7.800 millóns
de pesetas en 1996 a 13.100 no
2000 e uns beneficios de máis de
5.000 millóns no último ano) sobre todo agora que o PP anunci~ a
súa próxima privatización.+
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queren configurar, "ou estades exemplo, o que estaba a ocorrer
cos terroristas ou estados connos- na Europa do Leste. Algúns sec. co", se mantén e poden perfilar tores do nacionalismo galego prios seus obxectivos. Naqueles · vilexiaban moito roáis o verniz
anos existía a URSS, o comunis- ideolóxico a que emerxesen demo como elemento emerxente. terminadas realidades nacionais.
¿Existe hoxe o terrorismo coa esO Partido Galeguista estaba
cala que se lle quer dar? Son moi moi preocupado polo que pasaba
escéptico a respeito desa confi- no mundo. O BNG ten hoxe meguración do terrorismo como un dios importantes para facer ese
fenómeno a escala planetaria e seguemento, pero non o fai.
con esa capacidade de proxecFronte á mundialización
ción que vimos o 11 de setembro. aparece o rexurdir das identiO fenómeno
dades. ¿Como
terrorista pode eslle pode afectar
vaírse e voltar a
o proceso ao Esunha sociedade diµido español?
nacionalismo
ferente. Existen
Como decía
actores no panora- galega non ten
Eduardo Lou. ma internacional,
rens,:o, "o muro
discurso en temas
como China, que
caeu para os
pulan por outro ti- internacionais, nen
dous lados". Non
po de realidades e
se trata agora de
situacións. Estados entendeu o que
construír formas
que, a medio prapolíticas separa.zo, poden configu- pasou no Leste"
das, senón outro
rar novos escenatipo de unións
rios. O actual é
diferentes: aí esmoi cómodo para
tán Irlanda, Córos EE UU porque lle permite, non sega, Timor... Existen moitas
só hexemonizar a condición de fórmulas por explorar tanto no
superpotencia no mundo, senón Estado Español coma en Europa.
tamén instrumentalizar a boa par¿E desde o ponto de vista
te da sociedade internacional para estritamente económico como
a satisfación dos seus intereses.
nos pode afectar?
¿Esta coalición int.ernaO crecemento dos últimos
cional auspiciada polos EE UU anos financiouse con cárrego ás
pode parar a configuración de axudas da UE. Estas van rematar
Europa como un verdadeiro no 2006. Non vexo o futuro con
ente político e non só como un moito optimismo. Penso que a
mercado económico?
Galiza debe afrontar ese futuro
Aínda que non ocurrise o 11 cunha alianza estratéxica con
de setembro, Europa tiña verda- Portugal. É unha peza clave para
deiras dificultades para configu- asegurar a proxección exterior
rarse como unha entidade políti- nos próximos anos.
¿Por que con Portugal e
ca con voz propia. Ollámolo nos
grandes procesos dos últimos non con España?
anos. Ten moito que ver co mesExiste unha sintonía económo proceso político da UE. Eu- mica e comercial máis acentuaropa é un xigante político pero da, como se pode comprobar nos
cunha capacidade moi reducida. fluxos económicos e empresaNon hai roáis que analizar o seu riais dos últimos anos. Os caracteres históricos e culturais tamén
papel no.Oriente Medio.
E o achegamento de Rusia facilitan ese entendemento. Así
cara a OTAN... ·
que, en primeiro lugar, para
É unha das grandes conse- aproveitar esas sinerxías e procuencias do 11 de setembro. Chi- xectarse no exterior, é preciso
na veu construíndo a súa política construír unha identidade coexterior nos últimos anos mún. Pero nin Lísboa nin Madrid
apoiándose na configuracion dos deixan que o procesó se poda decatro grandes actores: EE UU, senvolver de xeito positivo.
Xapón, a UE e Rusia. Ata o 11
É <loado comprobar como,
de setembro, Rusia ollaba cara por exemplo en Latinoamérica,
China e viceversa. Despois do 11 Portugal e Galiza poden complede setembro, Rusia deu unha vi- mentarse, porque a incidencia dos
raxe, o que coloca á China nunha distintos países está repartida.
situación sumamente delicada.
A este repeito, na Galiza tamén existen diversas visións
Os cambios e Galiza
políticas.
A nosa política exterior per¿Como lle afectan a Galiza os mite a suficiente flexibilidade
cambios internacionais habi- para que se poda construír na
dos nestes últimos dez anos?
Galiza unha alianza na que esteAnte unha situación nova ñan todas as forzas políticas. O _
como a que se está dibuxando, tema de Portugal, o tema da
aparecen moitos
América Latina,
desafíos pero
do mundo losó. fono, son ámbitamén moitas
oportunidades
11 ·de setembro tos de actuación
que se deben
no que poden
aproveitar. N ese pecha un ha etapa,
converxer os insenso, o esforzo
tereses do BNG,
internacionaliza- pero non sabemos
do PP ou do
dor ten que ser aínda como será
PSOE. Podemos
grande e conse deberiamos
tante para todo a actual"
edificar unha potipo de actores.
lítica de "estado
Desde un obautonómico" a
serv·atorio coma o
carón <lestes einoso, o que máis se bota en falta xos. Hai que partir da idea de
é a presencia do movemento na- que Galiza non só é unha auto. cionalista no seguemento de to- nomía no Estado senón que tados estes cambios, polo tanto, o mén é unha autonomía no munnacionalismo carece dun discurso do que ten unha gran proxecexterior. Non comprendendo, por ción máis alá do Estado.+

'O

Xulio Ríos

'O futuro de Galiza pasa por unha
alianza estratéxica con Portugal'
AFONSO EIRÉ

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) naceu hai
dez anos para "entender o mundo desde aquí e proxectar Galiza no contexto internacional". Naquel momento estaba en marcha todo o proceso da Perestroika e
os conseguintes cambios económicos e de modelo social que afectaron a grande
parte do mundo, "con claras implicacións na nosa nación". Xulio Ríos, presidente do IGADI analisa eses cambios que transformaron a situación internacional.
¿Até que punto mudou a situación real no mundo nos últimos dez anos? ¿Cales foron os
principais cambios?
Estamos nun cambio de época, pero o proceso ainda non rematou nen os contornos están
claros e definidos. A partir da Perestroik:a, do ano 1985 en <liante,
puxéronse en marcha toda unha
serie de cambios que transforman de xeito significativo o que
é a situación internacional.
O 11 de Setembro, cos atentados nos EE UU e as reaccións
seguintes ¿que representa neste proceso?
Pecha todo o que é a etapa da
chamada Post Guerra Fría. Desde o 11 de setembro, xurde o terrorismo como o grande enemigo,
como o grande rival estratéxico.
Rival que antes non atopaba os
EE UU. Aínda así, non sabemos
se o mundo vai ser unipolar ou se

as opcións de multipolaridade favorecidas por outros países (por
exemplo China) se poden consolidar a unha década vista. Haberá
que agardar se esta opción do terrorismo como fenómeno global
se consolida ou non. De momento non tivo a resposta que se agardaba despois das actuacións dos
EE UU no Afganistán. ¿Sería
porque non agardan a resposta?
¿Ata que ponto esa ameaza
terrorista global da que tanto
se fala é unha ameaza real e
non unha disculpa dos EE UU
para atopar ese enemigo que
tanto precisaba? ·
Existe un problema real do
terrorismo, pero tamén unha instrumentalización para a satisfacción de intereses estratéxicos,
económicos, etc. O terrorismo
bríndalle unha xustificación evidente a determinados sectores
dos EE UU para levar unha gue-

rra destas características, tratar
de consolidar a súa hexemonía en
todo o mundo e impoñer unha
política interna de restrición de
liberdades. Secadra, pasado o
"problema de Afganistán", o boom esváese e queda outra vez focalizado en determinados países
e sen esa dimensión·internacional
que adquiriu o 11 de Setembro.
¿Unha etapa con precedentes?
Segundo algúns observadores,
os EE UU están poñendo en marcha uns mecanismos de americanización mundial semellantes aos
que se viron despois da Segunda
Guerra Mundial. No libro de
Frances Stonor Saunders, A CJA e
a guerra fría cultural podemos
ollar coma os discursos e os fins
de hoxe e daquela son calcados.
A situación é bastante dife:rente á daqueles anos. Está por
ver se a coalición que os EE UU

'o
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Non pode haber máis recheos sobre a Ría', declarara o Presidente

A Autoridade Portuaria de Vigo manifestárase
contra os aterras en agosto de 1999
G.

LUCA

O presidente en funcións da Xunta sentenciou o martes cal debe ser
o uso da beiramar de Vigo: construir máis peiraos sobre un novo
aterro ainda que custe o sacrificio do mar interior. O presidente da
Autoridade Portuaria recusara novos aterros en agosto de 1999.
Fraga respaldaba ao presidente Fraga fúndase sobre unha triloda Autoridade Portuaria que xía moral: os portos son para os
quer invadir sen sanción pública barcos atracaren, a demanda de
208.460 metros cadrados na Ri- atraque esixe sacrificio mediobeira do Areal, na beiramar cen- ambiental e o pobo ten que cetral da cidade. O líder do PP na der en nome do progreso.
O Alcalde de Vigo reitera
Galiza fixo súas unhas declaraunha opinión de
cions do consealcaldes anteriolleiro de Pesca en
res sempre que se
funcións, henriaterro poderia produciron conque López Veiga,
flitos coa direcnas que este escarnecera a opi- ser destinado a un . ción do porto: a
cidade ten dereito
nión da Alcaldía, porto loxístico
a opinar e decidir
contraria aos atesobre o que é seu.
rros, así coma a
A intervención
dos técnicos que
cidadá sobre os .
consideran o proxecto un atentado contra o mar usos da beiramar, negada pola
interior que non está xustificado Ditadura, aflora con liberdade
por ningunha demanda de cala- pola primeira vez en 60 anos.
do ou de superficie para atraque.
O Presidente en funcións da ~edrosa contra os recheos
Xunta ignora o debate sobre o
ordenamento das Rias, tanto co- . Pedrosa Vicente declarara o 23
mo a propia Lei defendida polo .de agosto de 1999, nunha entrePP para a defensa ecolóxica da vista publicada polo Faro de Vibeiramar. Faro de Vigo lembra go un mes despois que tomase un artigo de 17 de agosto de posesión como presidente da
1935 no que se critican as agre- Autoridade Portuaria, que non
sións á costa urbana a conta da podía haber máis recheos sobre
industrialización. En 1970, Va- a Ría. Pedrosa sinalaba como
lentín Paz-Andrade mantivera obxectivos da súa xestión "<lúas
unha posición crítica trascen- ou tres ramplas de atraque para
dente contra o aterro de Bouzas, carga e descarga de coches, xa
promovido pola Zona Franca e que é un tránsito moi importana Autoridade Portuaria. A recu- te para o porto vigués". Para
sación das críticas por parte de outras cargas do porto vigués, o

O

A lbDeira do Areal fora aterrada a comezos de século sobre case catrocentos metros. A
obra agora proposta levaria a beira do mar a un quilómetro da liña do primitivo areal.

presidente recomendaba "sacar
todo o partido posíbel ás espléndidas instalacións do peirao
de Guixar", co que recoñece
que o espectacular aterro da
beira de Guixar está infra-utilizada, como é evide;_te.
A presión da Autoridade
Portuaria para extender o aterro
do Areal ten provocado outras
intervencións coma a dos prácticos que acautelan contr aunha
obra que vai cegar o seo natural
do que antergamente se coñecia
por Poza de Fondeo do Areal co
que se perdería a protección
contra o mar de leva e os duros
temporais de Travesía durante o
inverno. Os prácticos tamén negan a necesidade maior calado
que é de nove metros en baixamar equinocial a rentes do peirao da Ribeira do Areal.
O director da Autoridade

Portuaria anuncia na última Memoria Anual del Puerto de Vigo
que vai diminuir a exportación
de granito en bruto. Doutra parte, Vigo converteuse durante a
xestion de Pedroa no segundo
porto de peixe conxelado do Estado, por detrás de Las Palmas.
Tanto a opinión da Autoridade Portuaria coma a do grupo
permiten entrever que o recheo
será destinado para un polígono
convencional, un proxecto semellante ao que escandalizara á
opinión publica no pasado en
abril despois de saber que o porto de Vtlagarcía fora aterrado para instalar un MacDonald's.
Outras opinións indican que
o aterro proxectado pola Autoridade Portuaria, poderla ser destinado a un porto loxístico, baixo concesión a unha multinacional de transporte marítimo.•

Oxerente do Consorcio de Santiago destituído
tras de·dénunc·iar un 'boicot' contra esta institución
A.N.T.
O xerente do Consorcio de Santiago, Ánxel Ligero, podería ser destituido do seu cargo despois de
poñer en coñecimento do xulgado
o "dano e acoso" do que, ao seu
ver, está sen.do obxecto esta.Administración. A campaña de "desprestixio" tería comezado coa difusión de varios anónimos nos
que se denuncia o uso dos ordenadores por parte dalgúns traballadores no anos 1997 e 1998 para o
consumo de pornografía e a realización de proxectos privados.
A "destitución" de Anxel Ligero viría a por de manifesto, segundo valoran fontes niunicipais,
que "os anónimos -que se retiren
a irregularidades cometidas supostamente hai catro anos- forman parte dunha campaña do PP
para perxudicar ao -instrumento
do Concello que mellor funciona", en relación á Oficina de Conservación e Rehabilitación. A decisión poderla formalizala o Consello de Administración que se
vai c_e~eb~ar-~o. 17 1de,d~~rµp.r~·- El

Correo Gallego anunciou este cese como "renuncia por xubilación" e incluso apuntou o nome
dun sucesor, pero segundo confirmou a secretaria de Ánxel Ligero
a ANT "o xerente non se xubila".
Este mesmo periódico relacionou
o caso coas queixas sobre a Oficina de Rehabilitación que fixeron
na Primavera un grupo de arquitectos, pero o presidente da Delegación do Colexio de Arquitectos
en Compostela, Carlos Almuíña,
xa aclarou que se manteñen á
marxe desta polémica suscitada.
Despois da aparición <lestes
anónimos o Consorcio pl,lX9 t:{n
triá.rcha unha investigación intirna para comprobar se os funcionarios acusados, responsabeis da
Oficina de Conservación e Rehabilitación, desempeñan correctamente o seu traballo. Pero a
"cuestión agravouse", segundo
explica o xerente na denuncia,
porque o último dos anónimos
que se difundiu na prensa local,
levaba adxunto material tirado da
repe in:f,ormática do Consorcio.

Isto significa, ao seu entender,
"que persoas non autorizadas teñen o poder suficiente para captar, manipular ou engadir ao seu
sistema informático todo tipo de
operacións" coa finalidade de
"causar un dano irreparábel ao
interés público através do boicot
á Administración" mediante o
seu desprestixio e o de parte dos
seus traballadores.
Ligero vai máis aló e sinala a
posibilidade de que o material
informático sobre consumo de
pornografía fora introducido nos
ordenadores para "destrozar" a
estes traballadores ante a opinión
pública e poñer en :dúbida "a honestidade nos cometidos que desempeñan de carácter puramente
profesional". Apunta tamén a posibilidade de que o presidente do
Comité de Empresa incumprise
o Estatuto dos Traballadores no
apartado que se refire ao deber
de sixilo ao "terse encargado" de
darlle unha maior divulgación
aos anónimos.
Actualmente.., q.a -1 zona vella
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de Santiago viven unhas 18.000
persoas. O Concello confía a
xestión dos programas de rehabilitación da cidade histórica,
mediante convenio, a esta Oficina Técnica do Consorcio de
Santiago, organismo no que están representados as administracións central, autonómica e local. Os programas de rehabilitación da cidade histórica están
destinados a resolver os problemas de vivendas que carecen
dos servicios sanitarios básicos
(instalacións eléctricas ou de
fontanería en mal estado) ou que
teñen serias deficiencias nos elementos comúns da ' edificación.
Na Oficina de Rehabilitación
ofrécese aos particulares a asistencia técnica necesaria para a
redacción dos proxectos e a dirección e supervisión das obras,
a asistencia arqueolóxica, a axuda na xestión de todos os trámites administrativos e o contacto
con profesionais e empresas da
construción previamente homologados polo programa.+

Socialistas
sen
fronte iras
XosÉ MA.NuEL SARILLE

uriño quere usar os
éditos electorais para
poñer orde na súa
organización. O PSOE de
Galiza sofre o mal do
desacordo desde a súa
refundación na Transición.
Sobrevive ás crises
recibindo oxíxeno foráneo, o
alento que lle transmiten os
meios informativos estatais,
os vellos líderes, e a mímese
da política elaborada para o
gobemo de España. Sen iso
o partido de Pablo Iglesias
sería probabelmente
testemuñal en Galiza. Os
furados son múltiples,
variados e permanentes.
Nestes días reaparece o das
provincias do interior, onde
resulta inconcebíbel que a
esquerda rompa a
bexemonía caciquil, e
mesmo que faga unha
oposición provincial algo
florida. Pero o problema é
que o poder local e
provincial sobrepasa as
fronteiras organizativas do
PSOE. Os anos pasados
están inzados de incursións,
como cando compraron a
Mouronte, que resultara
elexido concelleiro por Lugo
e que despois apoiou ao
candidato do PP. Ou cando
compraron a Pedro Luaces,
líder da UXT na Deputación
de Lugo; acordou con
Cacharro convenios de
eficacia limitada e puxo o
sindicato en mans do
cacique. Agora en Oureose
fálase de que Troitiño
apoiaba orzamentos en
connivencia cos populares e
de que Baltar lle buscou
traballo a un filio de
Antonio Rodríguez. A
hexemonía do PP é tal nas
dúas provincias que se
senten tentados a facer
entrismo na organización
socialista. Non entrismo
trotskista, naturalmente,
senón clientelar, vendendo
favores aos opositores
políticos en cidades e vilas,
onde as oportunidades para
prosperar fóra das
institucións son escasas.
Quen queira traballar debe
mirar aos palacios
provinciais, quen busque o
maná dos subsídios debe
razonar cos caciques e se
non ten moitos escrúpulos
conseguirá o que busca,
amansando o discurso,
deixándose querer, e non
dándolle demasiada
importancia á ideoloxía.
Peor é Francisco Vázquez
-pensarán eles- que fai o
mesmo e ninguén lle tuse
porque está máis gordo.
NOTA: Úsase a palabra
cacique conscientemente,
sabendo que a modernidade
a rexeita por representar un
concepto político arcaico,
(quítame aquí estas
pallas).+
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M8 PILAR GARCIA NEGRO

De normas e concórdias.....
de tempos e destinos

C>E

esmo ano en que
ce a cabeceira que
porta este semanário,
1907, ten lugar un outro
facto histórico do maior
relevo: o 20 de Decembro
deste ano estrea-se, na
Habana, o Himno Galego,
maxinado e desexado moitos
anos antes e, por fin,
interpretado no Teatro
Chacón, onde cobran vida os
versos de Eduardo Pondal e
a música de Pascual Veiga..
Cando o lexislador galego o
proclama como Himno
Oficial (xunto con outros
dous símbolos: a bandeira e
o escudo), recoñece que foi
asumido como sen polo povo
galego e dá por isto por legal
o que estima lexítimo, en
t.ermos de história e de
património do povo. A Lei
5/1984 reproduce, xunto coa
partitura íntegra, a letra
completa, que consta das
catro primeiras estrofes do
poema "Os Pinos" do bardo
bergantiñán.
Odia 20 de Novembro
deste ano constituiu-se o
Parlamento Galego na sua
VI Lexislatnra. Entoaron-no
íntegro-unha vez que a
gravación remaron en
''Fogar de Breogán"- as e os
membros do Gmpo
Parlamentar do BNG e mais
o Presidente do Parlamento.
O resto, mudos-as. Hai quen
opina que non pasa nada se
se canta on interpreta
mutilado, reducido á metade.
Ben, é unha idea. Coido que,
seguindo esta extravagáncia,
no canto de ''si, xuro'' ou ''si,
prometo'' con que se toma
pose no Parlamento, poderla
admitir-se a fórmula: "P~"
ou ''si, se cadra..." ou "A ver
se me lembro-". Tumén hai
quen pensa que, t.endo a
nación tantos e tan grandes
problemas colectivos, é
ridículo ocupar-se destas
cuestións simbólicas. Tumén
é unha idea. Quen asi opina
encontrará lóxico que se
descoñeza, por exemplo, a
data de promulgación do
&tatuto de Galiza, en
virtude do cal existen as
institucións galegas actuais.
Pois ben, o Himno é só 29
anos ant.erior ao 1º Estatuto
galego e 73 anos ant.erior ao
actual. Ora, para valorar
isto, cómpre saber -e
admitir-queunhanación
chamada Gali7.a existe antes
de que haxa xentes que viven
dela, da sua história, do seo
povo, da sua língua e, tamén,
dos seos símbolos.
Chama a at.ención, enfin,
que os tan "alegres'' e
iconoclastas cos símbolos
galegos ¡tan precisados ainda
de coñecimento,
popularización e difusión!
non digan nen chisco a
respeito de toda a simboloxia
imposta e mesmo choren de
emoción perant.e a adoración
da bandeira española ou da
norteamericana.l\ifais,o/
course, hai clases e clases e
seica os galegos somos tan
pobres que nen direito a
símbÓlos t.emos••• •

FRANCISCO SALINAS PORTUGAL

A dialéctica sobre a normativa lingüística
aclara . posicións. O rexeitamen.to pola

Academia dunha variante das súas normas, reflexa o sectarismo dos vencedores.

Andan estes dias as augas académico-lin- ción ao Ramón Piñerio que irá receber im- problema normativo utilizando, para iso, a
güísticas moi revoltas con motivo da insóli- portantes cantidades economicas o que sig- propria lei que lle recoñecia a capacidade
ta decisión da RAG de rexeitar a (mal) cha- nifica que o ILGA xa non é o único "depo- normativa sobre a língua; desta maneira, tenmada ·" normativa da concórdia". Pasados sitario" da ciéncia e do diñeiro que acom- tativas que antes non tiveran éxito (similares
chamadas tiñan-se feito no seu momento
uns dias desde esa decisión gostaba de facer paña á investigación.
2.-ANosa Terra, coa asesoria científica da desde a desaparecida Asociación de Profesoalgunhas reflexións non sei se úteis ou se
desabafo persoal e talvez ( quen o dirá?) co- ASPG, comeza a publicación dunha obra de res de Língua e Literatura ou desde a Fedelectivo lamento, lembrando histórias recen- referencia, a História da Literatura Galega, ración de Asociacións Culturais) des ta vez,
tes que nos farán reflectir mellor sobre este obra na que os editores adoptan a Normativa auspiciada pola ASPG e coa participación
tema que tantos rios de tinta ten deixado co- Oficial que usarán, tamén, os seus colabora- mais ou menos convencida dos Departamenrrer, sobre todo nos últimos 20 anos.
dores (e non podemos esquecer que nesa His- tos de Galego das tres universidades e o ILCando se aproban as Normas Ortográfi- tória participa o todo Galiza, quer dicer, toda GA, tentou-se a chamada normativa da concas e Moifolóxicas do Idioma Galego un a intelectualidade galega que tiña algo feíto e córdia (que mais parece da discórdia a teor
sector do entón incipublicado sobre literatu- do que se ten escrito e dito sobre ela).
E aqui a RAG, que sempre permaneceu
piente grupo de Profera neste País).
sores de Língua e LiA edición da Histó- muda perante verdadeiras agresións á línILGA precisaba
ria da Literatura Gale- gua, que sempre ollou para outro lado para
teratura non utilizaban
ga é un pouco o que ti- evitar" problemas", encontrou-se con que
maioritariamente
as
colocar-se
ao
ver
a
sua
que se ian converter en
ña sido, con todas as un grupo de académicos(!!!) e profesores
Normas Oficiais, nen o
perda, relativa, de poder distáncias, o último universitártios (sagrada profisión! !!) planteparte de guerra dos su- xaban unha "reforma" que consistía nas
facia un grupo imporuniversitário perante
tante ·de escritores.
blevados no 36: "ven- mesmas normas da Académia priorizadas de
cido y derrotado el forma diferente e sumadas a duas ou tres vaDesde o primeiro moo Ramón Piñeiro"
mento as Normas pasan
ejército rojo ... ", quer riacións de carácter menor. Sorpresivamendicer, esa iniciativa da- te encontramo-nos que a Académia vota
a denominarse popularmente a "normativa do
ba carta de natureza a contra as suas próprias Normas, que o poder
ILGA" porque a esta Institución '!lcadémica un segredo a voces coñecido: a batalla pola político entra alegremente e "donde dije dille correspondera, e continuará a correspon- normativa estaba perdida, as normas oficias go, digo Diego" e suceden-se, perfectamender nos anos sucesivos, a asesoria técnica tiñan triunfado e a disidéncia era anecdóti- te sincronizadas, as intervencións de Frandunhas normas que cumpria sancionar á ca, residual, e mesmo se podía suportar sen cisco Vázquez, Celso Currás, Femández
RAG (pola primeira vez na sua história a que o poder cultural se resentise.
Moreda, Manuel Fraga con argumentos
RAG tiña por lei un cometido que facia refePero esa batalla tiña deixado moitos ca- dunha finura lingüística que son modélicos
réncia á língua).
dáveres no camiño, moitos resentimentos, e, para non faltar a confusión, entran á roda
A partir da aprobación das Normas foi- moitos desprezos, moitas marxinacións e con non menos peregrinos argumentos, acase estabelecendo un cerco aos que dunha ou descalificacións; a Normativa Oficial, a que démicos de fuste como Luz Pozo ou lindoutra maneira non aceitaban, quer os pro- era coñecida como as normas do ,ILGA- güístas e politólogos de recoñecido prestícedimentos empregados para a sua elabora- RAG, tiña vencido, posibelmente, pero non xio, como Carlos Luís Rodríguez ou Calaza,
ción, quer os resultados finais da proposta tiña convencido.
para rematar, mesmo coas clericais interestandardizadora, quer ainda non recoñevencións cheas de caridade cristiá, de Torres
Nes~e contexto hai que situar o proceso
cian a autoridade moral e lingüístico-cientí- de procura da chamada "normativa de con- Queiruga. Entre tanto, moitos académicos
fica da RAG (o que se confirmaría despois senso" ou da "concórdia":
fican no siléncio da sua soberana magnificoa apresentación por parte do mesmísimo
- O ILGA precisaba colocar-se ai ver a céncia e estamos á espera das intervencións
presidente desa institución dun recurso de sua perda, relativa, de poder universitário públicas de Alonso Montero, de Barreiro
inconstitucionalidade contra unha lei que perante o Ramón Piñeiro e perante sectores Femández, de Olga Gallego, de Río Barxa,
indicaba que todos os galegos tiñan o direi- do nacionalismo que o acusaban de conni- de Constantino García... talvez calados polo
to de usar o galego e o deber de coñecé-lo). vencia co poder non-normalizador; é un pacto de siléncio da "omerta" académica
O acoso ao que foron submetidas as persoas movimento lóxico de auto-defensa e do que que impede revelar segredos que toda a xen,que se recusaban en maior ou menor medi- moitos estábamos á espera.
te coñece e quen non coñece inventa.
da ao uso das normas oficiais foi sistemáti- Os que tiñan deixado de utilizar ouEsta é a história dunha reforma que non
co, desde actuacións de dubidosa ética en tras normativas que non fosen a oficial pre- foi, dun parto que nen sequer dos montes
tribunais de oposicións (fosen universitárias cisaban l!lil pretexto que os reconforta-se no era, dunha concórdia que polo menos criaou de ensino médio) até ás dificuldades pa- abandlono de princípios
ba a ficción dun diálora publicar ou impartir cursillos de galego. nos que tiñan acreditago truncado na oriPouco a pouco foi-se formando Uilha rede do e que tiñan defendixe.... dunha solución
RAG, sempre calada que permitise (que nos
de intereses non só económicos que foi con- . do con custos profisiovertendo o quenun primeiro momento eranu- nais, ,e ás veces persopermitise) aos que esperante verdadeiras
merosísimo grupo, nun núcleo irredento e a ir ais, grandes.
tamos vencidos e deperdendo adeptos, atraídos ou polas honras e
- Na sua primeira
rrotados poder apreagresións á língua,
iguarias do poder, ou polo cansazo da marxi- lexislatura, Fraga Irisentar unha digna essurpresivamente vota
nalidade ou,. mesmo, polo convencimento de barne tiña deixado circusa ao noso descanque o importante non eran cuestións normati- cular o rumor de que a
so ... mas nen iso se
contra as suas próprias
vas senón políticas cultµrais que conducisen a Xunta estaria disposta a
nos permite; o vencido
unha recuparación de usos da língua.
investir diñeiro (mesnon só debe ter
normas"
Durante moitos anos, ILGA-Departa- mo alguén tiña cuanticonciéncia da sua demento de Galego da Universidade de San- ficado alguns custos)
rrota como debe tamén
tiago-Dirección Xeral de Política Lingüísti- para pechar definitivamente o conflito nor- arrastar cal pecado orixinal a culpa que non
ca, actuaron mancomunadamente, posibel- mativo (persoalmente estou convencido que tivo.
mente convencidos da bondade da sua ac- quixese acabar co conflito).
O que resulta curioso <leste corolário é
tuación e de que facian o mellor para a lín- Un grupo de persoas do ámbito do IL- que agora todos a defender á Académia: uns
gua, no proceso de implantación das nor- GA-Universidade de Santiago tiña entrado na porque tiña sido ninguneada como a cursi
mas, actuando a RAG como fedatária e tes- RAG e esta estaba a ser presidida por un cha- señorita do século XIX ofendida, outros patemuña muda do proceso.
mado galeguista histórico (del Riego) que pa- ra lle rogar que recapacite e dé outra oporPorén nos últimos anos deron-se unhas recia, a priori, proclive a un rebaixar de ten- tunidade ... outros preferimos ficar con quen
actuacións que marcaron unha inflexión no sións entre os grupos e/ou persoas que exer- nunca nos desilude, con aqueles que no paproceso.
cian a sua actividade no ámbito da língua.
sado escreveron cousas tan sérias como
1.- Crea-se o Instituto Ramón Piñeiro,
E así. a RAG, que nunca tivera recoñeci- "Verdade, Amor, Raza.o, Merecimento
que foi unha fenda no ILGA, dado que da a autoritas (nen científica nen ética, polo /qualquer alma farao segura e forte; / pomembros deste último Instituto Universitá- menos nos últimos anos), converte-se nunha rém, Fortuna, Caso, Tempo e Sorte / tem do
rio trasladaron as suas equipas de investiga- referéncia a ter en conta para solucionar o confuso mundo o regimento".+
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Protesta estudantil en Compostela ante a sede do PP, o pasado martes 11.

A PANARO

que promove a construción
dunha escolano Sáhara.

PAULA BERGANTIÑOS

Non todo ían ser malas noticias. Ademais de provocar as mobilizacións máis importantes dos últimos anos, a LOU foi quen de xuntar en Santiago punteiros grupos musicais. Non foi a única protesta para paralizar o proxecto antes da súa aprobación no Senado.

As entradas para o Concerto
LOUcura non eran de balde pero si excepcionais. Polo módico
prezo de 800 pesetas, os estudantes e parados, e 1.500 pesetas o resto, milleiros de persoas puideron brincar no compostelán Multiusos do Sar ao compás dun cartel histórico o mércore 12 de decembro. Na mes-

Espidos
Á espera do que acontecía no
Senado, as protestas mantivéronse unha semana máis nos sete campus. Unha das máis chamativas foi a que protagonizaron un grupo de estudantes que
se espiron <liante da sede do PP
o martes 11. O mércores 12 volveron repertirse manifestacións
en Lugo, Pontevedra, A Coruña,
Ourense e Santiago, así como

ma noite e sobre o mesmo escenario, estiveron Los Enemigos,
Dover, Siniestro Total e Xosé
Manuel Budiño, ademais de Telephunken, Sober e Alberto
Bundi. A causa estaba xustificada e os grupos non cobraron.
Os fondos recadados irán destinados a sufragar os gastos das
mobilizacións e a unha ONG

Quintana:
'O PP empeorou a lei
no Senado'

O

en diferentes cidades do estado.
A Universidade de Vigo, con
tres peches en Filoloxía e Tradución, Económicas e Ciencias,
saen á rúa o xoves 13.
Ese mesmo día expresan nas
urnas a súa opinión estudantes,
profesores e PAS durante a celebración dun referendum sobre
a LOU nas tres universidades.
Os universitarios poden votar
entre as 10 e as 6 da tarde e o
reconto faise na praza da Quintana a través dunha pantalla xi~ ,
gante. O acto anímase con mesas redondas nas que participar

especialistas na lei e a xomada
remata cunha festa. O venres
14, mentres o PP aproba a LOU
no Senado, partirá de Santiago
unha carreira de relevos ata
Madrid. Levarán un autobus de
apoio e cada participante percorrerá 15 quilómetros. A súa intención é chegaren o domingo
16 de decembro e uoha vez alí
comprométense a entregar no
Congreso, Senado, Casa &eal -e
Defensor del Pueblo, un manifosto no que recollen os motivos que os levan a rexe1tar a Lei
Orgánica de Universidad~s. +

Coral

ralSeoane
nin siquera lle
oi
faJtabun. vompaonceDeira
ñeiros e
PERFECTO CONDE
do Partido Popu<:1ompañeiras de
lar en Ferro)
viaxe que De medende 1995 ata o día da súa morte, ocurrida
teran areas nos zapatos, pero a eta dáballe
no hospital Arquitecto Marcide da ddade do
igual porque sabían 1q ue ese deporte forma
mar o luns pasado. Era unha muller
parte das miserias humanas.
aguerrida, vitalista, alegre,. que soubo loitar
O 'c aso é que, dileRncias polítiCIS 1e doutra
contra o cancro cun sorriso imborrábel nes
índole aparte, a min gustábame como era
beizos durante catn> anos.
Coral Seoane. Coñecina hai doos anos e medio
Mentres que o seos -os de Fragacando, por razóns lfUe non ~eñen ao e.aso, :recagobemaron o Concello de Ferrol,
lei profesionalmente na ddade que ten o
desempeñou responsabilidades en materias de privilexio d.e posuír a ría..máis singular de Galicultura e servicios sociais, e, xa na oposición,
7.8, e estableceuse entre .nós a corrente de
exercía como voceira do seo grupo e facíao
simpatía coa que ás veces empatamos os que
sen perder nunca o sorriso pero sen deixar
nos vemos obligados a desenvolver o sentimenque De tremara a man. Co alcalde, o nacionato de amor-odio que producen médicos,
lista Xaime Bello, e cos voceiros do BNG, Xoenferme~ -bospitais en xeral- e mendña&
sé Lastra, e do PSOE, Amable Dopico, sostiña
Poneos meses antes de moner, Coral entroo
a miúdo rifirrafes propios da vida pública
sorrindo, coma sempre, no meu despacho, abriu
que destacaban máis polo sen candor político
o bolso, tirou del unha enorme cabe7a de allo e
que pola envergadura dialéctica, pero que
púxoa derriba da mesa diándome:
ofrecían invariabelmente a calidade da sinxe-Toma...Costoume moito atopalo, llenl
leza e a espontaneidade de quen non está
aquí está. E un allo machtt, dos que protexen
acostumada a traicionar o seu pensamento.
contra o mal e traen serte. Precisámola.
Entre os· que pensan que coñecían a Coral
Confeso, agradecidG, qu.e me alegrou
tal como era, hai algún que coida que esta
aquel acto de sin:X!ela amistade que me
muller estaba errada na súa afiliación polítimostrou unha muBer que sabía que lle 1q11edaca e que o sen biotipo non se correpondía
ban por recorrer poucos tramos da súa vid.a.
exactamente cos esquemas e as prácticas dun
Coral deixoume unha herencia inesquea1>el, o
partido conservador como o que ela fixo seu
allo da sorte. O meo allo macho de Coral Seoen 1988. Iso han ser faladurías, pensamentos,
ane. Coido que agora xa sei o que significa
que son cousas libres como os ventos. A Coral quererlle a aJ,gnén sen pensar coma
1

A LOU aprobarase previsibelmente o venres 14 no Senado
sen experimentar modificacións substanciais. Na Comisión de Educación o propio PP
apresentou 65 enmendas que,
ao entender do senador do
BNG, Anxo Quintana, "non fixeron máis ca empeorar o texto
e encamiñálo no sentido contrario ás demandas da comunidade universitaria". Das 540
modificacións propostas só se
aprobaron 12 e de carácter semántico.
O protagonismo das universidades galegas nas mobilizacións contra a LOU no Estado tivo o seu reflexo no debate
do Senado. O BNG converteu
as 41 emendas apresentadas no
Congreso en 103, un aumento
que segundo explica Anxo
Quintana non lle corresponde
só á formación nacionalista se-

nón que tamén é resultado da
"interlocución directa cos diferentes sectores, estudantes,
profesores, PAS e rectores''.
Unha vez aprobado no Senado, o proxecto ratificarase
no Congreso. "Coa súa maioría absoluta,. o PP está lexitimado para aprobar a lei peto
iso non é sinónimo de que
exista unha aceptación social,
polo que a LOU resultará inútil e inaplicábel". Quintana fai ·
referencia aos conflitos de
competencias que van xurdir
no momento no que as comunidades autonomas elaboren
as súas propias leis ou cando
as universidades fagan os regulamentos. O senador nacionalista lembra que o BNG
proporálle ao resto dos grupos
parlamentarios a apresentación rlun recurso de inconstitucionalidade. •
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R mellar oferta no·concurso
de telecomuni'taciüns dá Xunta

<.O

o

o

A.N.T•

..

Da lectura pública das ofertas presentadas no concurso de
telecomunicacións da Xunta despréndese que a realizada
polo operador galego R é a máis proveitosa para a Xunta
nos apartados de telefonía fixa, internet, datos e redes de seguridade. Na telefonía móbil a mellor oferta é a de Amena.
As compañías que concorren ao
concurso nos seus distintos
apartados son Amena, British
Telecom, R, Retevisión, Telefónica e Vodafone, aínda que só
Telefónica presenta propostas
en todas as áreas.
Nos servicios por cabo, é
dicir, telefonía fixa, datos, in-

temet e redes de seguridade, a
Xunta fixara un importe máximo anual de 1.530 millóns de
pesetas. A mellor proposta neste apartado é a de R, con 1.385
millóns, seguida de Telefónica,
con 1.464 millóns, e Retevisión, con 1.467 millóns. BT só
concursou na intemet e as redes

de segúridade, cunha 9ferta de
96 millóns sobr~
inip·o~e ·
anu.al máximo ' fixado pola
Xunta de l 17 millóns.
·
Na tdefonía.móbil, cun máximo de 116 millons, a mellar
oferta corrysponde a Amena,
con 95 millóns, -seguida de Telef6ntca, ·con 145 millóns. Vodafone non cuantificou a súa
oferta. Neste apartado, aínda
que o proveedor máis barato é
Amena, as autoridades poderían ter en canta que a súa rede
aínda é cativa. O fallo do concurso é inminente.+

o

Servicios ofertados

Importe anual máximo
fixado pola Xunta

Cuantía anual das ofertas
1.385 mill. pta.
(8.327.248 €)

R
Telefónica

Telefonía fixa,
datos, intemet e
redes de seguridade

1.464 mill. pta.
(8.802.752 €)

1.530 millóns de pta.
(9.198.163 €)

1.467 mill. pta.
(8.820.826 €)

Retevisión
1

'BT

Internet e seguridade

117 mill. pta.
(708.610 €)

96 mill. pta.
(579.658 €)
95 mill. pta.
(571.878 €)

Amena
Vodafone

explotacións sen sanear non poderán vender ao exterior.

A.N.T.

Cento coarenta e seis concellos afectados

Ofertas económicas presentadas
Licitantes

~

Telefonía móbil

sen especificar

116 mill. pta.
(701.852 €)

145 mill. pta.
(877.316 €)

Telefónica Móviles

Ponte: Lectura pública do concurso de telecomunicacións (Xunta de Galiza).
~

.

Borobó Premio Galiza de Comunicación
A.N.T. galardoados o Clübe de XornalisO xomalista e colaborador de A tas Galegas en Madrid, pola seu
Nosa Terra, Raimundo García Do- labor de comunicación no ámbito
míngtiez, Borobó, obtivo o Premio estatal e internacional, o humorista
Galiza de Comunicación 2001 á Siro López, no apartado gráfico, o
mellar labor de comunicación en programa de radio Sempre en Gamedios impresos galegas pola súa liza e a emisora Radio Carve de
traxectoria profesional. Borobó, Montevideo, a long~etraxe O bosnado en 1916 en Pontecesures, di- que animado e o Grupo 7.eltia, .porixiu o diario vespertino La Noche, los seus esforzos na investigación.
O presidente Manuel Fraga
irripulsou a revista Chan, e é membro da Real Academta Galega, entregará os premios, as estatuas
Medalla Castelao e Premio Peclrón ·Home e esttela, nimha ceJjmoíria
de Ouro e Premio Julio Camba.
que se celebrará 21 de decembro
Ademais de Borobó, resultaron ..no hotel A Tox;i. +
Falamos xa nunha ocasión do morbus veterinae ou mormo, ·orixinariamente denominación dunha enfermidade dos cabalas aínda que · a denominación galega
inormo se lle dese despois a varias en-·
fermidades parecidas doutros animais e
mesmo ao catarro hUII).ano.
Sinalabamos entón distintas causas
posiblés da transformación do b ·de
mor.bus no m de mormo. Hai tamén
quen a explica sinxelamente por "asimilación"
A asimilación é a transformación
dun son facéndose semellante a · outro
que. está moi próximo a el. Por exemplo, a palabra resultante da evolución
do latín bilancia debería ter sido hilanza mais, por asimilación do i ao a, o resultado foi balanza. Igual tería acontecido en mormo, e se a asimilación non

Raimundo García, Borobó.

O46,52°/o das
explotacións gandeiras
quedará sen sanear
HORÁCIO VIXANDE

O conflito que enfronta aos veterinarios que realizan as campañas de saneamento gandeiro coa
Xunta motivou un retraso no saneamento da cabana que provocará que este ano queden sen sanear o 46,52% das explotacións.
A situación afecta a 146 concellos, nos que os seus alcaldes ignoran a gravedade da situación.
O conflito vén dado porque a
Inspección de Traballo resolveu
que este colectivo, composto
inicialmente por 150 persoas, é
persoal laboral fixo da Administración autonómica. A Xunta
non aceitou a resolución e, tras
varios recursos fallados na sua
contra, decidiu ignorala e seguiu
a considerar que a relación que
lle une ao colectivo é a través
dun contrato administrativo. A
decisión evitaría ter que desembolsar 1.229 millóns en concepto de pagamentos atrasados á
Seguridade Social desde 1996 e
incorporar ao persoal laboral autonómico ao colectivo.
A consecuencia do confuto e
porque desviou aos veterinarios
a dar autorizacións sanitarias para os matadoiros durante a crise
d~s vacas tolas, a campaña retrasouse e só comezou na segunda

O FÍQ DA L.INiUA

Veterinario
llENRIQUE "JIARGUINDEY

se deu no cultismo morbo é porque es- cultismo rotonda non o é.
Mais quixeramos seguir falando do
te foi tirado directámente do latín en
significado daquel morbus veterinae.
época moi posterior.
En latín, veterinae era o nome dado
O fenómeno contrario á asimilación é
a "disimilación". Neste caso, un son, an- aos animais de carga, aqueles cabalos e
te a proximid.ade doutro igual a el, cam- bestas que, por vellos, xa non servían pabia e faise desemellante. Filloa debería ra cabalgaduras. A palabra veterina -deter sido folloa pois provén do latín folio- rivada de vetus -veteris, 'vello'- servíu
la, folliña de masa (ou máis exactamente · séculas despois (a partir do XVI) para
de amoado). Pero houbo disimilación. denominar a ciencia de curar as doenzas
Igual que a palabra patrimonial redondo dos animais, a veterinaria, e·desta proce(de rotundu) é unha forma disimilada e o de, naturalmente, veterinario.

quincena de xuño. O retraso implica que, cando finalice o 31 de
decembro, das 924.584 vacas
que hai no país, queden por sanear 336.651, o 36,41 %, o que
afectaría a 36.567 das 70.749
explotacións do país, o 46,5%.
O trastorno económico será
cuantioso porque aínda que a
Xunta contraviñese as directivas
comunitarias e permitise a compra e venda de vacas non saneadas, quedaría paralisada a venda
e compra no exterior.
O impacto é grande. Na Coruña non haberá saneamento en
50 concellos en Lugo en 42 en
Ourense en 29 e en Pontevedra
en 25, o que dá a suma de 146
municipios sen sanear.
A situación de momento non
tivo con ecuencias política , pero sindicatos agrarios e obreiro
grupo de lab(egos a título individual e mesmo a FEPLAC asi ten
regularmente ás manifestación
protagonizada polo veterinarios e que, desde o 15 de Novembro, teñen lugar a mediodía
todos os mércores <liante de San
Caetano. Prevese que de forma
irr).ediata os .alcaldes dos concellos afectados comecen a presionar ao Gobemo para solucionar
o conflito. +

Como é facil decatarse, a mesma raíz
derivada de vetus -veteris se atopa en vetusto e mais en veterano, adxectivo que
denominaba ao soldado vello, e daí o
sentido de "experimentado".
Por vía da evolución popular, veterumlveteram chegou en galegoportugués a vedro/vedra, e o seu derivado
vedrañolvedraña ou vedraio/vedraia.
O primeiro adxectivo está presente na
topórtimia e apelidos galegas, unhas
veces ben transparente como en Pontevedra, Vilavedra ou Saavedra, e outras
máis oculto como en Iravedra, Pesavedra ou simplemente Vedra.
En calquera caso, o que non debemos
nunca é convertermos a coruñesa Lavedra en A Vedra, por moito que o lugar sexa hoxe 'pouco máis que uriha avenida:
avenida de Lavedra. +

Estabilidade
ou inmobilismo ·
MAN'uELCAO

Dunha somera revisión ás principais institucións existentes en
Galicia nos últimos 25 anos dedúcese que a penas existen
cambios na súa estrutura interna, nos grupos que as controlan,
nos obxectivos que buscan e nas persoas que as dirixen. Todo
iso, é chamativo nun contexto político, económico e institucional que se modificou de xeito moi sustancial sexa cal sexa
o ámbito ou temática considerada.
Os axentes políticos manteñen as súas estruturas organizativas e burocráticas, as súas equipas rectoras e os seus principais líderes dende principios dos 80. O actual PP sufriu certos
cambios na década dos 80 pero, en realidade, a figura de M.
Fraga foi a que controlou sempre os fíos do poder; a equipa dirixente do BNG e os seus líderes son os mesmos dende hai 20
anos; a influencia de F. Vázquez no PSdG sempre estivo detrás da evolución e dinámica organizativa e programática neste partido. Mesmo nos pequenos partidos se manteñen figuras
permanentes como A. Guerreiro, Marfany, Abalo, etc sendo os
interlocutores e representantes do poder provincial e local
igualmente duradeiros e, nalgúns casos, nin o paso do franquismo ao sistema democrático tivo incidencia na estruturación do poder nin nas persoas concretas que o desempeñaban.
Se nos fixamos nos axentes económicos e sociais veremos
que a situación é idéntica. A Confederación de Empresarios
de Galicia tivo a A. Ramilo como presidente até finais do
2000 e só un enorme escándalo financeiro forzou a súa demisión; as Cámaras de Comercio manteñen aos seus dirixentes
irunutábeis (o da Cámara da Coruña vai xa polo Sexto mandato); o sindicatos de traballadores e profesionais manteñen
ás súas equipas directivas con só algúns cambios rotatorios.
Os medios de comunicación a penas tiveron cambios respecto do período franquista e mantéñense as mesmas cabeceiras
de xornais, as mesmas cadeas de radio e só os efectos das TV
privadas estatais inducen certos cambios mediáticos indirectos.
Os grupos rectores dos medios tenden a manterse indefinidamente nun sector no que se produciron grandes cambios tecnolóxicos, en contidos e formatos. Noutras institucións públicas
ou semipúblicas observamos como os dirixentes das Caixas de
Morros son os mesmos dende hai case 20 anos e até o Rector
da Universidade da Coruña conseguiu prolongar o seu mandato
máis alá dos 8 anos. En realidade, o inmovilismo das estruturas
militares, a Igrexa ou a Xustiza parece extenderse a todas as organizacións estruturantes e constitutivas do poder político, social, económico e institucional dominante en Galicia
Unha situación como esta é preocupante e reveladora dunha escasa dinámica económica e social que se manifesta nunhas estruturas clientelares estábeis en case todos os sectores,
Írlsti.tucións e estruturas de poder local, autonómico, académico e, mesmo, de pensamento dominante. Un mapa de estruturas mentais, ideolóxicas e organizativas como o actual
poderá seguir indefinidamente e nada nin ninguén parece disposto a dar un paso ou promover algunha reforma para dinamizar, dalgún xeito, a nosa sociedade.
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área económica de Vigo
é a única que parece ter iniciativa
empresarial e capacidade para aceptar
os retos do mercado global"
Só hai unha excepción relativa oeste estado de cousas que
é a área económica de Vigo. Esta zona é a única que parece ter
autonomía, iniciativa empresarial, capacidade para aceptar os
desafíos e retos do mercado global, enerxía na sociedade civil
(a veces, desordenada e errática, iso sí), etc. O feíto de que na
área de Vigo os Alcaldes teñan unha duración limitada uncidos
polas esixencias dunha sociedade activa e difícil de someter ás
estruturas caciquís e burocráticas dominantes no resto de Galicia é a demostración de que, ao menos, nesta zona hai vida,
enerxía e confianza nas propias capacidades para enfrontarse
a un mundo cambiante con oportunidades e perigos. +
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Opeixe pequeno come o grande
A.N.T.
A adquisición de Castromil por
parte de Monbús representa
unha operación moi ambiciosa,
afnda que o grupo de Monforte
prescindiu do aval do Instituto
Galego de Promoción Económica, IGAPE, e apoiouse só nas
entidades tinanceiras privadas.
O xerente do Grupo Monbús,
Raul López, saiu ao paso das
especulacións acerca do futuro
das dúas compañías e asegurou
que Monbús e Castromil continuarán nas mesmas mans. En
medios patronais do sector e
entre outros colectivos relacionados, existe o temor de que a
adquisición da histórica empresa forme parte dunha operación
ponte mediante a cal o grupo
británico Arriva compre Monbús e conclúa o seu desembarco
en Galiza.
Arriva xa domina o transporte de viaxeiros por estrada
no norte do país e existe a sospeita de que dispón dunha parte
das accións de Castromil. Este
extremo non só non se confirmou senón que Monbús negouno por completo.
Por outra parte, a formación dun grupo empresarial
galego no transporte de viaxeiros atopa a simpatía de múltiples sectores. Mesmo o secretário nacional da Federación
de Transportes da CIG, Xesús
Pastoriza, aplaude a constitución dun grupo destas características, aínda que matiza que
"dada a xestión empresarial do
século XIX que practica Monbús preferiría que fose ao revés, que Castromil comprase
Monbús".
Aínda que Raul López garantiu a continuidade da actual
dirección de Castromil, os traballadores desta compañía están
preocupados polo seu futuro.
Existe o precedente da precarización do cadro de persoal doutra empresa en tempos con condicións laborais aceptábeis como era Transportes A Unión e os
empregados de Castromil temen
unha degradación semellante.

As raz6ns da venda

'A

o

Monbús prescinde do IGAPE
e apoaise nos bancos para comprar Castromil

Os sete mil millóns de pesetas
ofrecidos por Castromil son razóns suficiente para a venda. A
compañía compostelana era unha empresa familiar na que unha parte minoritaria había tempo que desexaba desfacerse das
súas accións. Segundo fontes
do sector, a oferta de López rematou por inclinar a balanza a
prol deste grupo, xa que o accionariado maoritario mal podía facer fronte a sucesivas adquisicións de accións a prezos
moi competitivos que fosen minando a maioría ata convertela
en minoría: compría vender
agora todo e por xunto.
Unha incógnita é a procedencia dos sete mil millóns de pesetas ofrecidos por Monbús. No
ano 2000 Raul López conqueriu

Ramón Castromil era o principal accionista da compañía compostelá.

un crédito de 1.300 millóns de
pesetas avalado polo IGAPE para
adquirir Transportes A Unión e
renovar parte- do seu parque de
autobuses. A cantidade representou un esforzo para Monbús e o
último ano e medio, coa folga de
Transportes A Unión, non facilitou a xeración de activos que
permitisen unha operación tan
ambiciosa como a de Castromil.
O IGAPE confirmou que des-

X. LOBATO

tas non participa na adquisición
da compañía compostelá e que
non ten noticias de solicitudes
para que así o faga. O propio
Raul López aludíu a un consorcio de bancos que financiaría a
operación e ese apoio sería o que
precisamente dispararía as especulacións acerca dunha posíbel
operación ponte que permitiría
un desembarco estranxeiro no
transporte galego. +

Buque insignia do
transp_
orte por estrada
Castromil é unha empresa
exemplar cun servicio de cualidade. A puntualidade, a seguridade e a comodidade dos seus
autobuses foron a mellar publicidade que puido ter. O pintor
Antón Patiño chegou a dicir
que "neste país só funcionan a
Fundación Penzol e o CastromiI'' e o poeta Manuel María
lembrou que "Otero Pedraio
queria subir ao ceo en Castromir'.
Anécdotas aparte, Castromil, S.A. é unha das máis eficaces compañías de transporte de viaxeiros por estrada e

igualmente exemplar co seu
compromiso co idioma. Toda
a documentación pública da
empresa, incluída a ofrecida
aos pasaxeiros, está en galego
e, no seu afán galeguizador,
chegou a baptizar os seus autocares con nomes de persoeiros ilustres da cultura do
noso país.
Os novos propietarios aseguraron que Castromil conservará a marca comercial e a sua
estrutura empresarial, como fixo esta compañía con Auto Industrial, empresa adquirida no
seu día por Castromil. +
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Oparo medrou na Galiza en 14.415 persoas
desde setembro
RAMÓN MACEIRAS

Dende o mes de setembro ata
novembro deste ano o desemprego rexistrado (inferior ao reaJ) aumentou en 14.415 persoas
en Galiza, pasando do 10,68%
da poboación activa ao 11,74 % .
No gráfico número 1 podemos ver
a evolución do paro rexistrado en
Galiza en comparación con outras
nacionalidades e autonomías que
teñen unha poboación semellante
ou superior á do noso país.
A Enquisa de Poboación Activa (EPA) reflecte un número de desempregados superior e considérase máis achegada á realidade. Concretamente para o terceiro trimestre <leste ano o paro era de 143.800
persoas, aproximadamente un 20%
máis que o que estaba rexistrado
nas Oficinas de Colocación.
O gráfico número 2 reflecte

Cadro 1. Evolución da taxa de paro de agosto a novembro de 2001

Cadro 2. Taxa de paro por nacionalidade e autonomía. Novembro 1
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como Galiza está a piques de dobrar as taxas de paro rexistrado
de Cataluña, Madrjd ou Valencia.
Ademais, estamos a unha miga de alcanzar a Andalucía, que
sempre foi considerada unha autonomía atinxida por este proble-

· É case seguro que o goberno de Arxenti-

ma, por mor do carácter latifundista do agro. Neste caso, ternos
que ter en conta que esta autonomía, a diferencia de Galiza, ten
unha poboación en crecemento,
polo que a comparación das taxas de paro sempre lle serían fa-
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vorábeis. Haberla que preguntarse qué pasaría coas taxas de paro

Arxentina podería ser o primeiro
país en creba desde 1945

na declare a moratoria (total ou parcial)
de pagamentos e o final da caixa de conversión. Estamos a presenciar a maior ·
creba dun país do mundo desde a segunda guerra mundial. Pode haber máis daRAMÓN MACEIRAS
nos no país austral ca en Afganistán, así
que hai razóns máis ca suficientes para
estar pendentes do que acontece en Sura- mita a creación de diñeiro segundo as di- que máis lle paga ao fisco).
Hai moitas cousas que abraian de tomérica.
•visas que entraban ao país. Nos estados
Non hai modelo económico, nin pla- onde non hai caixa de conversión, é nor- da esta crise arxentina. Algúns predicano, nin remedio, nin maxia que evite que mal que o banco central cree ou destrúa ron e deixáronse convencer pola grande
un país (ou persoa ou empresa) con moi- diñeiro.
solución arxentina: banqueiros, investitísimas débedas caia en creba, a menos
En cambio, en Arxentina, non se po- dores institucionais e ata organismos coque esas débedas rematen.
día crear diñeiro, e calquera necesidade mo o Fondo Monetario Internacional
A causa recae na caixa de conversión adicional tiña que vir pola vía do ende- (FMI), o Banco Mundial (BM), e gober(que tanto foi promocionada tamén en bedamento externo ou interno (co aditivo nos como o norteamericano.
Latinoamérica, onde era apresentada co- de que había unha pesada carga polo paOs investidores que reaxían con "ramo a solución máxica a todos os males, go da débeda, e que xa non queda de on- cionalidade" en Wall Street, vendían ac"ata para o reumatismo e a sida"), que li- de tirar impostos, porque é un dos pobos cións e retirábanse do mercado nortea-

se non emigrasen en 1999 máis
de 15.000 galegos. +

mericano polo vestido azul de Mónica
Lewinski e mercaban bonos da débeda
arxentina.
Un vello <lito reza que os banqueiros
son xente que che ofrece o paraugas cando fai sol, pero que cho sacan cando comeza a chover e máis o necesitas.
Sabemos que na historia recente o
FMI e o BM financiaron países enteiros,
e case esgotaron os seus recursos con tal
de garantir o cumprimento no pago do
servicio da débeda externa.
Engordáronlle o caldo a varios gobernos asiáticos e a Brasil e Arxentina
por algún tempo. Brasil foi mais práctico, e optou pola vía da devaluación. Arxentina aferrouse ao troco fixo, e o mércores 5 de decembro, por primeira vez o
FMI nega un empréstimo que salvaría d~
momento a situación no país. +

Sorrisos lúgubres: da esquizofrenia ao incesto
XosÉ PEREz 0YA

Hai ben anos que Thomas Carlyle chamara ciencia lúgubre á Economía Política Carlyle estaba evidentemente
influenciado polas pesimistas ideas de Malthus referentes
ao crecimento da povoación do Reino Unido e das consecuencias que se derivaban, a longo prazo, da lei de rendimentos decrecentes.
Os economistas radicais de hoxendía ternos máis que serias dúbidas sobre o carácter científico que pode ter o catecismo apoloxético que a escola dominante dicta aos sufridos
alunos das escolas de economía (sen política por favor), pero a evolución social, coas súas crecentes inxustizas e problemas, poderianos inducir a un xustificado pesimismo. Por
sorte, a realidade dos mecanismos utilizados polo sistema
capitalista para prolongar artificialmente as súas fases de
abalo, con trapelas de arbitrismo paifoco ou de prestidixitación raiana na maxia, fainos ás veces sorrir, como cando, de
nenos no circo, viamos xurdir da chisteira do meigo pombas
ou coellos. O noso sorriso non chega a ser lúgubre pero si
algo tristeiro ao ver a enorme capacidade imaxinativa dun
sistema absurdo para prolongarse a si propio.
Ven isto a conto, dos cambios legais introducidos nos
Estados Unidos en época do presidente Clinton, que autorizóu que os fondos de pensións poideran investir unha
parte ccapital das cuotas devengadas polos traballadores
en activo, en accións cotizadas na bolsa. Deste· xeito, os
traballadores convertiríanse, por arte e gracia dos administradores dos fondos, en especuladores en bolsa. Se certas
accións rebordaban canizas (como aconteceu durante
anos), os traballadores podían consolarse do -estancamento
dos seus salarios reais soñando cos beneficios futuros ao
xubilárense. Os líderes sindicais en Francia recusaron imitaren o sistema estadounidense que, na sua opinión, inducía a unha escisión esquizofrénica da clase traballdora.
O conto da leiteira parece estar tocando ó fin, como

nolo revela o feito de as perdas de valor da bolsa das
compañías negociadas en Wall Street durante os dez primeiros meses do ano 2001, sumaren a astronómica cifra
de dous e medio trillóns de dólares (dacordo co arbitrario sistema non-decimal utilizado nos EEUU) o que quere dicir en puridade, expresado en millóns de dólares,
dous mil cincocentos miles de millóns.
Os analistas estadounidenses preocúpanse do efecto
que esta perda de capital ou riqueza virtual (que don Karl
chamaría ficticia), pode ter sobre o consumo así como da
incidencia de este feíto sobre unha economía fortemente
endebedada, para emerxer do ciclo recesivo actual.
• INCESTO FINANCEIRO. Renunciamos, hoxe por hoxe,
a entrar nesta polémica, pero un acontecimento recente trae
consecuencias a maiores á esquizofrenia proletaria americana (id est: estadounidense), na beira do direito penal. O
feito, digno de reseña, foi resaltado nun recente artigo por
(nada menos) que o grande gurú do libre comercio e inevitabel próximo futuro papabili do Premio Nobel: Paul Krugman, (no diario The New York nmes do 4-12-2001). É particularmente ilustrativo e sangrante que o caso se retira á
que ata onte era a empresa máis admirada de América, a
Enron (hoxe en bancarrota). Esta empresa movera millóns
de dólares p~ convencer á administración do ~tado, a
medio de grupos de influencia sobre o Parlamento, da necesidade de desregular e privatizar ó sector enerxético do país. Ora ben: esta empresa, como moitas outras nos EEUU,
pasaron dun sistema de beneficios predeterminados (según
o cal os traballadores coñecen o que van cobrar na xubilación), a outro de contribucións fixas na que os traballadores
saben o que se lles deduce mensualmente para pagar o seu
fondo de pensión, pero non o montante futuro que recibirán
ó xubilárense, que depende dos beneficios distribuidos das

empresas nas que invistan e no que estas cotizen.
Para maior inri, os directores da admirada empresa,
presionaron aos seus empregados para que pasaran dun
sistema a outro e incurriron no que Krugman chama inxeniosamente incesto financieiro; é dicer investiron nas accións da sua empresa gran parte das contribucións. Neste
coma noutros casos, é máis que probable que núllóns de
americanos contemplen con espanto· que parte dos seus
aforros para o retiro evaporáronse. Asi o conta Krugman
antes de engadir que os cambios l~gais debéranse en grande medida "a que o sector finacieiro- que ten unha enorme
influencia sobre un sistema político dirixido polo diñeiro,
ten moito que gañar nestes cambios". As vítimas dos directivos da Enron poden ser un exemplo, di Krugman, do
que lles espera a moitos traballadores americanos.
Chegados a este punto, cabe preguntarse se esta situación, ao proliferar, poidese provocar un descontento
tan grande que dese lugar a unha impuganción do sistema. A pregunta evidentemente situariase nun medio ou
longo prazo, xa que, no presente, o povo americano áchase nun estado de patriotismo mercurial fomentado desde
todas as formas de poder, que lle impide unha mínima reflexión. A situación recórdanos o que decía no ano 1957
o xeneral Douglas MacArthur -(que non era· precisamente un vennello)- según cita William Blum no seu recente
_libro: Rogue States; (Zed books, Londres 2001): "O noso goberno mantennos nun perpetuo estado de temornunha permanente estampida de patriotismo afervoadocon brados de alerta ante graves emerxencias; a diário estamos ante un terribel desastre que pode devoramos no
caso de non marcharmos cegamente atrás del".+
Xosé Perez Oya, Economista Ba, MA, Oxon.,
experto das Nacións Unidas.
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A peaxe sobe
un 13 por cento
en xaneiro

AGRO

A.N.T.

Integral

A agricultura ecolóxica como coartada
XAN POULIQUEN

A agricultura ecolóxica debe ser algo máis que
unha fachada da agricultura industrial. É unha das

conclusións do encontro de organizacións labregas europeas celebrado recentemerite en Santiago.

Os sábado 1 e domingo 2 de decembro tivo lugar en Montouto
(Santiago) un seminario sobre
"De envolvemento da Agricultura Ecolóxica en Europa", organizado polo Sindicato Labrego Galego en colaboración coa
CPE (Confédération Paysanne
Européenne), ao que asistiron
delegación de Francia, Bélxica, Au tria, Alemaña e doutras
zona do E tado E paíiol.
As xornadas iniciáronse,
ante dou centos asistentes,
cunha presentación da situación do sector na Unión Europea. Nin a Comisión Europea,
nin o Goberno español, nin a

as distintas estratexias de control dentro do modelo agrario
que apoian.
Posteriormente, o representante da Confédération
Paysanne francesa falou da
necesaria ligazón entre as pro-·
ducións ecolóxicas e labregas.
Criticou os intentos das políticas agrarias, e nomeadamente
a PAC, de establecer unha
agricultura dual que privilexie
a agricultura industrial e desenvolva como fachada unha
agricultura "ecolóxica" mo;
reducida. No mesmo senso expresouse o representante do
Sindicato Labrego Galego,

Xunta de Galicia enviaron representación aos actos, mália
estar invitados.
Representantes de Austria
analizaron a situación de estancamento e mesmo de retroceso
da agricultura ecolóxica dun
país que, nos últimos tempos,
asistira a un despegue impresionante <leste sector. As relatoras
relacionaron esta situación coa
estratexia de desenvolvemento
<leste ramo, baseada na gran
distribución.
Os representantes vascos
explicaron a necesidade dun
control serio das producións
ecolóxicas, tratando de situar

que insistiu na aparición dunha agricultura ecolóxica en fase coas políticas destrutivas do
medio rural, que non cambia
nada a situación do campo.
Afondou na importancia de
desenvolver unha agricultura
ecolóxica dentro dun modelo
de agricultura labrega, e non
dentro dun modelo de agricultura industrial.
O día 2 foi adicado polos
presentes a discutir sobre o
anteriormente exposto, aprobándose a creación dun organismo europeo de comunicación
entre labregos ecolóxicos dos
distintos estados.+

As peaxes das autoestradas pasarán a custar un 13 por cento máis
a partir de xaneiro. Esta suba débese, por unha banda, ao novo
IVE que pagarán os usuarios das
vías de pagamento, que pasa do
7 ao 16 por cento sobre o seu
custo. Pola outra, as empresas
concesionarias <leste servicio xa
anunciaron que actualizarán no
prezo final a suba da inflación
<leste ano, o 3,8 por cento.
A suba total do 13 por cento
na peaxe ridiculiza a baixa de
cotas que se producira hai case
un ano do 17 por cento, polo que
a rebaixa queda nun mísero 4 por
cento. O presidente da Plataforma Antipeaxe, Manuel Méndez,
considerou que a política de premios e castigos do gobemo español neste aspecto "fai pouco dos
cidadáns".
Ás protestas da plataforma
sumáronse os empresarios e os
partidos da oposición galega,
que esixiron da Xunta de Galicia
un compromiso para procurar o
xeito de minimizar a presión sobre a cidadanía. Neste sentido, o
presidente da patronal galega,
Antonio Fontenla, advertiu das
cargas desta suba no índice de
prezos global. "Ao final, esta suba acabará repercutindo nas mercaderías. É inxusto que pague toda a sociedade e non só os usuarios privados da autoestrada".
Polo momento, o gobemo
galego aínda non explicou cal
será a súa postura neste tema,
aínda que parece claro que apoia
a suba auspiciada polo gabinete
Amar. Desde o PP tampouco se
manifestou ninguén ao respecto.

Ponte de Rande
Aínda está no aire a prometida
supresión da peaxe da Ponte de
Rande para todos os residentes
da provincia de Pontevedra, tal e
como anunciara semanas atrás o
presidente da Deputación, ~fa
nuel Abeledo. Segundo esta institución, non haberá cambios nos
prazos para a gratuidade restritiva pero segue sen saberse cómo
se lle fará fronte aos novos prezos (l.o ano vindeiro sen variar o
orzamento previsto, de 562 millóns de pesetas. +
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! Resposta á Declaración de Barcelona e ao federalismo do PSOE
e

! OPP xustif ica teoricamente o parón autonómico
;i;

g

~

A.N.T.

8 Unha ponencia política-que .ultima o PP xustifica o parón auto• nómico e enfróntase á Declaración de Barcelona e ao modelo fe~ deral do PSOE. Así, os populares mudan a prática de pór atrancos á descentralización para explicar politicamente a súa postura.

z

Aínda que o PSOE non conta cun
deseño cohesionado para o Estado federal e no seu seo conviven
ideas federalistas, centralistas e
puntos intermedios, o Partido Popular de momento está a procura
dunha resposta a este modelo que
xustifique un parón autonómico.
Se até agora os populares botaron man de argumentos técnicos
para pór atrancos a un avance na
descentralización, agora ultiman
un documento -O Estado no século XXI: as, novas responsabilidades- de carácter eminentemente político, por canto destas as razóns esgrimidas aluden ao "espírito constitucional".
·
A Declaración de Barcelona
que asinaron os nacionalistas bascos, galegos e cataláns empuxaou
ao PSOE a abrir o debate federal.
Agora, o Partido Popular, co documento O Estado no século ...
-que se presentará no congreso do
PP en xaneiro- afina a sua postura. Para iso, en primeiro lugar recoñece que ao proceso autonómico quédanlle uns flecos, como son
a conversión do Senado en verdadeira Cámara territorial, a representación das Comunidades autónomas na Unión Europea e a coo~ración territorial. Estes aspectos
pendentes son un límite que non
está disposto a atravesar o PP, e
para iso arma un aparello ideolóxico novidoso pero sen depurar; a
saber: a soberanía reside no povo
español, que se dotou dunha
Constitución que organizou o Estado en Comunidades autónomas,
. non ao revés, é dicir, que non foron as Comunidades autónomas
as que deron lugar á Constitución
e o Estado. Ese sería o "espírito
constitucional" que recomendaría
non realizar máis cambios.
Este argumento xustificaría a
negativa a unha reforma constitucional que permitise o paso a Estado federal pero ao tempo <lana

ao traste co vello argumento dos
autonomistas -e tamén do PP- de
que a Constitución de 1978 era
federalizante e que por tanto non
pre~isaba de modificacións. No
fondo, un e outro argumento perseguen o mesmo obxectivo: deter
o proceso, só que agora o PP entra a discutilo políticamente.
A resposta do PP e a sua reformulación ideolóxica no que
atinxe á organización do Estado
-aínda que precaria porque elude
recoñecer a existencia da reivindicación dos nacionalismos periféricos- dá idea da importancia
que os populares dan á iniciativa
de reforma federal do PSOE.

Multitude de posicións no PSOE
Os socialistas tampouco aportan
unha solución definida ao problema das nacións periféricas,
pero a sua proposta federal recoñece a existencia do problema
das nacionalidades. En realidade, 'a posición do PSOE é tan rica en -posturas como pobre na
concreción das mesmas.
No PSOE conviven todo tipo
de propostas, desde un Maragall,
que non ve outro horizonte posíbel que o que define a Declaració.Q de Barcelona, ata un Redondo Terreros, que pretende superar a Mayor Oreja pola dereita,
pasando por un Manuel Chaves
ou un Pérez Touriño, que comparten un autonomismo avanzado, ou un Francisco Vázquez,
que non ten problema en abrazar
un centralismo xa abandonado
polo PP, por canto esta forza xa
procura armas ideolóxicas e non
simples negativas con alusións á
sagrada unidade de España.
Por outra banda, aínda que se
está a producir un debate de ideas en tomo á configuración do
Estado, de momento entre o PP e
o PSOE dase unha negociación

TONISAVSKI

arredor dos flecos que os populares estiman pendentes. Mentres o
PP aceita o 80% das propostas do

PSOE na reforma do Senado, os
populares non aceitan ceder a representación do Estado nos foros

europeos aínda que os temas tratados só afecten ao intere e
dunha comunidade autónoma.•

Da arte dos vellos prospectos cinematográficos

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.
2

9 22 x26,5 cm. de tamaño.
Faga xa a sua reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou mediante o
correo e.l eclrónico subs.anosaterra@terTG.es
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As leis de terras e de hidrocarburos desatan a ira das grandes familias

•o

Chávez enfréntase aos intentos de derrocamento
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RAMÓN MACEIRAS

A patronal Fedecámaras paralizou Venezuela o pasado 10 de
decembro. Un paro apoiado
desde os Estados Unidos e estimulado polos partidos políticos do vello rexime. De continuar as reformas, Chávez sabe
xa que deberá enfrontarase
aos intentos de derrocamento.
O paro patronal tiña que ser exitoso. A razón é simple: os que teñen as chaves das empresas decidiron non abrí-las odia 10 de decembro, exhortaron aos traballadores a que ficasen na casa ese
día, prometendo ademais que non
lles de contarían o salario. Ao
mesmo tempo, nas xomadas previas, esparexeron rumores que
pintaban un panorama de violencia e disturbios. En medio <leste
clima, a poboación decidiu ficar
na casa e o paro resultou masivo.
Na asamblea patronal do 19
de novembro, o presidente de
Fedecámaras, Pedro Carmona,
despachárase xa cun mitin político contra a "cubanización" de
Venezuela e o socialismo rampante que estaría a impoñer
Chávez. Ainda que os empresarios conservadores, agrupados
en Fedecámaras, están a protestar un paquete de medidas económicas que consideran prexudiciais, ficou claro que o paro
era unha acción política, para lograr a saída de Chávez, a "neutralización das forzas revolucionárias" e o troco da actual Constitución Bolivariana. Outras
agrupacións civis das capas
meias e o antigo sindicato oficialista CTV, historicamente
acusado de corrupto, uníronse ao
paro. A pretensión deste frente
folguista, que o gobemo asocia
con accións violentas como explosións e abotaxe , de tinados
a cau ar alarma ocial, é a de
provocar unha " ituación de ingobemabilidade ' que xustifique

tulos legais. Esta redistribución in- g
clúe tamén terras que sobrepasan
as 5.000 hectáreas ou que poden 8
ser consideradas improductivas: •
De igual maneira, o Estado arróga- e¡
C\J
se o poder de decidir sobre o uso
da terra agrícola, a fin de garantir z
un volume de alimentos suficiente
para a poboación.
· Outra lei, a Lei de Pesca, am- _
plía a zona de protección costeira
de 3 a 6 millas, zona na que non
se permite o arrastre, o cal favorece os pescadores artesanais e o
equilibrio ecolóxico mariño, pero
afecta negativamente ás grandes
empresas pesqueiras intemacionais que traballan a destallo
nos ricos cali;tdoir.os de atún.
A Lei de Hidrocarburos, pola
súa parte, revirte 20 anos de liberización e privatización do sector
A pofmca independente no plano internacional de Chávez incomoda aos EE UU.
petroleiro. Dacordo coa nova lei,
requírese maioría estatal en tode Pesca e a Lei de Hidrocarburos. das as novas joint ventures do
a saída legal de Chávez do poder. Lei para distribuir as terras
A Lei de Terras outorga ao Estado sector petroleiro e elévase o imA resposta do presidente foi
de desafío. O mesmo dia do pa- O paquete lexislativo, orixe das o poder de to~ terras privadas e · posto ás compañías petroleiras,
ro, Chávez promulgou as leis protestas actuais, consta de 49 leis redistribuilas, naqueles casos en ao incluir as estranxeiras, do
cuestionadas, en claro reto a Fe- distintas, das cales, as máis contro- que os propietarios non podan res- 16,6% ao 30%, a fin de potenciar
decámaras.
vertidas son a Lei de Terras, a Lei -paldar a posesión das terras con tí- os programas sociais.
C')

A lembranza de Allende
O paralelismo entre Chávez e
Allende é tema de conversación nos círculos políticos venezolanos. Pero as diferencias
son tamén visíbeis. Allende
chegou ao poder con apenas un
tercio dos votos, era minoría no
Congreso, a democracia cristiá
chilena blocaba a labor do gobemo e nos cuarteis fraguábase
a conspiración golpista co
apoio da CIA e o Departamento de Estado de Nixon. En troco, Chávez recolleu o 60% do
apoio electoral, barreu aos partidos da oposición, ten unha
clara maioría na Asamblea Nacional e goza de grande apoio
nos cuarteis e entre as masas.
Sen embargo, Chávez en-

"Un rei no exilio soamente pode voltar como tal e nunca como turista", dixera a raíña Victoria Eugenia a propósito do derrocamento de Constantino de Grecia. Dende
que dirixiu a súa "Carta ao pobo búlgaro"
en maio de 1996, Simeón Il de Bulgaria
deixaba entrever a súa disponibilidade para mergullarse a fondo na vida política do
país que abandonara forzosamente en
1946. Con paciencia e perseverancia foi
labrando ese camiño que o conduciu á sonada victoria das eleccións lexislativas do
pasado 17 de xuño. Agora, seis meses despois, a elección de Georgi Parvanov, exdirixente do Partido Comunista Búlgaro,
non soamente o deixa na incómoda necesidade de cohabitar cun serio rival político
senón que alonxa seriamente as expectativas de recuperación da monarquía. O sistema constitucional búlgaro outorga escasos poderes ao Presidente pero, asegura
Anthony Georgieff, Parvanov atopará o
mecanismo para facer vacilar a acción de
gobemo de Simeón Borisov.
O trunfo do movemento "Alianza
Nacional Simeón II" baseouse en dúas
premisas: unha interna, o descontento
social pola corrupción e a ausencia de
beneficios da estabilidade macroeconómi~a acadada polo primeiro ministro saínte, Iván Kostov, quen aproximou Bulgaria á Unión Europea e a OTAN. Kos-

fréntase á oposición do gobemo
de Bush. En Venezuela, Bush
utiliza aos sectores máis reaccionários da igrexa católica e
do mundo empresarial para estimular a oposición militar. Un
grupo de xenerais e almirantes
retirados, sen moita influencia
nos cuarteis, e vinculados ao
antigo réxime, recebe amplio
espacio nos meios de comunicación. Para os sectores vinculados ao Polo Patriótico (fronte
amplio que contribuiu á vitoria
de Chávez) non hai dúbida de
que na política de Bush está xa
decidida unha guerra prolongada e oculta destinada a desaloxar a Chávez. Segundo fontes
venezolanas, algúns sectores do

Os meios de comunicación
contra o goberno
gobemo norteamericano quererían desenvolver un enfrentamento precipitado e aberto contra Chávez, pero un antigo embaixador norteamericano en
Venezuela, Otto Reich, vinculado á máfia cubana de Miami,
e con grande influencia no Departamento de Estado, recomendou traballar de forma
paulatina, ganar posicións e
acumular forzas estimulando
disensións para derrocar ao gobemo cando as condicións políticas sexan máis favorábeis, é
dicir, cando se podan mobilizar
sectores sociais desencantados
coa lentitude do réxime venezolano en realizar o seu programa social.+

A primeira derrota
de Simeón Borisov
Xuuo Ríos
tov conseguiu remontar a situación de mento que propiciou o seu trunfo, o apoio
desplome efectivo do país (en 1996 a in- do Movemento Turco polos Dereitos e as
flacción ascendía ao 4.000%) coa adop- Reformas (DPS), ten un valor cualitativo
ción dun plan de choque que laminou a diferente, en primeiro lugar porque a pemaioría absoluta acadada nas eleccións quena formación liderada por Abm.ed Dogan paradoxalmente forma parte da coalilexislativas anticipadas de 1997.
As orixes políticas inmediatas de ción de gobemo de Simeón Borisov.
En Bruxelas, a elección de Parvanov
Parvanov remontanse precisamente á demisión do gabinete de Zhan Videnov, no · non sentou nada ben. En 1999, durante a
que exercía de viceprimeiro ministro. O guerra por Cosova, condenou "a agresión
gobemo de Videnov foi derrocado polas da OTAN" contra lugoslavia e militou
masivas manifestacións de protesta de abertamente no apoio político a Slobodan
1997. A partir de entón, Parvanov é quen Milosevic. Dende La Haya, o ex-presiasume a dirección do Partido Socialista dente iugoslavo foi o primeiro "líder" esBúlgaro, unha formación escasamente tranxeiro en transmitirlle a súa felicítación
evolucionada din algúns, en compara- pola,victoria electoral. P~anov inclúe no
ción con outros partidos de signo similar seu programa o ingreso na Unión Europea
e na OTAN, pero unha figura clave do seu
do antigo bloque do Leste.
En boa medida, a elección de Parvanov movemento, o xeneral Angel Marin, antié un voto de protesta ante o fracaso da loi- go comandante das forzas aéreas, oponse
ta contra a pobre.za e a corrupción dos go- abertamente á OTAN. Non cabe agardar
bemos poscomunistas. Pero o segundo ele- avances nesa dirección. Marin presentou a

A oposición a Chávez, dirixida
por algunhas das máis importantes familias dq país, con residencia habitual en.Miami, conta cos
principais medios de comunicación: televisións privadas, periódicos e emisoras de radio. O gobemo acusa a estes meios de "difundir mentiras descaradas e medias verdades, de esparexer rumores de golpe e de darlle un
desproporcionado protagonismo
a dirixentes políticos do antigo
réxime que contan cun respaldo
electoral testemuñal". Chávez
responde a esta campaña con
emisións radiofónicas e programas televisados en directo cos
que intenta dirixirse á maioria
empobrecida da poboación. +

demisión do seu cargo hai tres anos palas
serias discrepancias que mantiña co anterior presidente Petar Stoyanov, da Unión
de Forzas de Dereita e candidato apoiado
nestes comicios por Simeón. ¿Como conciliar esa realidade tan contradictoria coa
axenda de relacións e contactos intemacionais do actual primeiro ministro que na
percepción popular iban facilitar a emerxencia de Bulgaria en poucos anos e a súa
integración nese Occidente rico que mellar pode garantir a saída do pozo que a
todos sepulta?.
Bulgaria ten ante sí un difícil futuro.
A situación económica e social é o suficientemente precaria como para dar lugar en calquer momento a formas de protesta non xestionables palas principais
forzas políticas. Medra a desesperación e
cunde o resentimento ante a minoría turca, un 1O por cento da poboación que
nesta, como en anteriores ocasións, practicamente dende 1989, consigue facer de
visagra. As posibilidades dunha mellara
substancial a curto prazo das condicións
de vida son escasas. Hai un novo futuro
para Bulgaria, pero tampouco este promete ser un .camiño de rosas, aínda senda esta a súa flor nacional.+
Xulio Ríos é director do IGADI (Instituto
Galego de Análise e Documentación
Internacional).
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nas súas costas o sol e a agua ao converteu nunha guerrilla que só
longo de 12 ou 15 horas ao día, e quere gañar diñeiro e vivir da
o gaño que obteñen da produción guerra.
É todo unha campaña que
de folla de coca ou adurmideira é
mínima. Non se corresponde co forma parte da guerra. O conflito
traballo que realizan nin cos ris- non é só confrontación, cruces
cos (tel)do en conta que é un tra- de tiros, mortos, bombardeos, seballo ilícito) nin coas enfermida- nón que tamén está a outra parte,
des. Ademais, o pouco que ga- que quizá sexa máis perigosa,
ñan non lles resolve os proble- que é a guerra das comunicamas serios, porque nas áreas de cións, a parte ideolóxica, Ja prococa e adurmideira aumenta a paganda, a difamación. E unha
prostitueión, a delincuencia, cre- campaña que levan facendo conándose un estado de descompo- tra nós desde hai moitos anos, e
sición moi grande. Esta psicolo- que seguirán facendo. Non é naxía e esta falta de ética, produto da novo nos procesos revoluciodo narcotráfico, vaise espallando narios: fixérono contra Nicaragua, a Cuba pretenderon vinculapor todo o país.
Nós non nos irnos converter la co narcotráfico mas non puien axentes do Estado nin do Go- deron, aínda que fixeron todo o
bemo. O que facemos é proporlles posíbel por desprestixiala.
Nós ternos dito publicamente
fórmulas aos campesiños e traer
esas propostas á Mesa de Diálogo que cobramos impostos. Non só
e Negociación, para que o Gober- aos que trafican, senón a toda
no se interese nunha solución po- persoa que teña máis de un millón de dólares. O que non facelítica e social do fenómeno.
Propuxemos aquí a legaliza- mos é andar a preguntar, porque
ción do consumo, partindo da sería praticamente imposíbel, "A
ver, señor, vosteanálise de que se
de ten mais de un
o negocio é legal
millón de dóladeixa de ser interes; se ten que
resante, deixa de
termo
ver co diñeiro do
ser negocio. Disnarcotráfico, entribuímos un co- de
tón non o recibimunicado con esintroduciuno
mos".
Morreta proposta, sobre
riamos de fame.
todo para chamar un embaixador dos
Ese é un dos vína atención dos paculos que podeíses consumido- EE UU que logo foi
mos ter co narcores e produtores
dos
elementos detido en Costa Rica tráfico. O outro é
o feito de conviquímicos, dos pa- cunha avioneta
vir nas áreas de
íses onde fican os
cultivo de coca e
principais recur- chea de cocaina
adurmideira, cosos produto do
mo convivimos
narcotráfico, para
nas áreas onde se
que asuman a súa
produce plátano,
responsabilidade.
iuca, banana, caMais tamén de
fé, sorgo, soia,
países como Comillo... porque
lombia, produtores das materias primas, para que estamos en todo o país. E nada
tamén se comprometan nos pla- máis.
Recentemente, Noam Chomsky
nos de substitución de cultivos.
Esa proposta de legalización non fixo un estudo no que se sin.ala que,
tivo máis resposta que a de Ho- de todos os milleiros de millóns de
landa, que a considerou impor- dólares do narcotráfico que circulan
tante. Hai dúas ou tres semanas o polo mundo, o 95% circula polo sispresidente de Uruguai falou ta- tema financeiro mundial, polo City
mén da importancia da proposta. Bank, polo Banco Mundial ¿Onde
Mais non é <loado porque son estable.cer a liña divisoria, como gamoitos os intereses que hai de- rantir que cando alguén vai mercar
trás dese negocio: gobemos, trá- un vehículo, menciñas, m1ha casa,
fico de armas, políticas. Os que non estea metido no negocio?
Nunha entrevista do ex-predin que hai que combater o
narcotráfico son os que o crea- sidente [Alfonso] López [Miron, os que se están benefician- chelsen] a Enrique Santos Caldedo. A incidencia que tivo nas cla- rón, do xomal El Tiempo, dise
ses políticas, moi en particular que, desde o seu goberno, en
na clase gobernante colombiana, 1974, ata hoxe, todos os que vesé moita. Ese diñeiro está presen- tiron a banda presidencial recibite na cúpula do exército, da poli- ron diñeiro do narcotráfico. Nós
cía, e son tantos os ingresos do sabíamos que Pablo Escobar lle
narcotráfico que f an todo tipo de dera a López 20 millóns de peartimaña para simular que o es- sos, que daquela era moito diñeiro. Aquí noméanse congresistas,
tán combatendo.
Acusan ás FARC de vivir ministros, todo o mundo, co dido narcotráfico. ¿Ata que pun- ñeiro do narcotráfico.
Nós dicimos que combatan
to se pode falar dunha ''narcodirectamente os narcotraficantes
guerrilla"?
O termo de "narcoguerrilla" que están en Bogotá, en Medeintroduciuno en Colombia un llín, en Europa, ben protexidos,
embaixador estadounidense que, danos de moita fortuna e moito
con posterioridade, foi enviado a poder, que poñen e quitan presiCosta Rica. Ali atopárono cunha dentes, fiscais, xuíces. A eles non
avioneta chea de cocaína, e aí lles pasa nada. E menos tocan os
quedou claro quén era este señor. narcotraficantes gringos. Nós
Mais o termo e o concepto foi coñecemos a relación que hai enmanexado moi habilmente pola tre as mafias de Colombia e as de
clase política colombiana e polo Miami (a gusanera cubana) e a
Pentágono, a CIA e a DEA, co Cosa Nostra italiana; están a
que buscan, ante todo, despresti- comprar todo ese armamento da
xiar a guerrilla, dicir que perdeu ex-Unión Soviética, e fano que
a sensibilidade e os ideais de queren, mesmo apoiaron a camcambio, de loita social, e que se paña presidencial de Bush. +

o

narcoguerrilla

A.N .T.

ALBERTE PAGÁN / BOGOTÁ

Reyes é un dos sete membros do Estado Maior Central das FARC-EP e o principal voceiro da guerrilla
¿Que é o Plano Colombia? ¿Cal
é a postura das FARC ante el?
Colómbia é un país inmensamente rico, con moitísimos recursos. Mais vive nunha desigualdade social demasiado grande, produto do mal reparto que
se fixo da riqueza; é dicir, non
houbo reparto, senón unha apropiación da riqueza do país.
Os EE UU tiveron presencia
en Colombia desde moitos anos
atrás, e cada vez buscan afianzar
moito máis esa presencia. Agora,
co Plano Colombia, o que fixo o
Andrés Pastrana é abrirlles aos
EE UU as portas de par en par. O
Plano Colombia non é mais que
un plano de expansión dos intereses estadounidenses non xa só
en Colombia, senón en toda a zona andina, e mesmo noutras partes de Suramérica, como en toda
a rexión amazónica, con toda a
súa riqueza: biodiversidade,
agua, fauna, etc.

--

colombiana na Mesa de Diálogo e Negociación co
gobemo. Unha delegación dos COSAL-GalWt tivo
ocasión de falar con el en Los Pozos, Caquetá.

ó pretexto para o deseño desta guerra que lle chaman Plano
Colombia é a loita contra o
narcotráfico. Nós, como organización revolucionaria, estamos
completamente de acordo, por
principio, en que se debe combater o narcotráfico. Mais consideramos que a forma na que se está a desenvolver, coas fumigacións dos cultivos ilícitos (coca e
adurmideira), non é a vía, porque
non só destrúe as precarias formas de subsistencia que creou a
xente do campo, senón que contamina o medio ambiente, destrúe o pouco que puido construír
o campesiñado en medio de
tantas dificultades e provoca enfermidades (que poden chegar a
ser conxénitas) en mulleres, nenos e anciáns ...
¿Cal é entón a proposta da
FARC para combater o narcotráfico?
Nós fixemos a proposta para

que a substitución de cultivos sexa manual, arrincando as plantas,
mais ofrecéndolle á xente do
campo outras maneiras de subsistir. Colombia é un país subdesenvolvido, con formas de economía
aínda feudais, que non se pode
comparar con ningún país do primeiro mundo. A imposición dun
modelo coma este trae como consecuencia máis desigualdades,
máis pobreza. Dos 40 millóns de
habitantes que ten Colombia só o
5 por cento é o dono das grandes
riquezas do país. Esta xente é a
que ten que dar e sen embargo
son os que se opoñen a calquera
loita que adiante o pobo.
N ós vimos denunciando con
moita forza, por todos lados, o
contido do Plano Colómbia, porque partimos de que si hai que
loitar contra o narcotráfico, mais
os campesiños non son narcotraficantes, senón simplemente traballadores da terra, que sofren
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Os programas de axuda son insuficientes para paliar afame

Ofinal dos talibáns
destapa a guerra interna da Alianza
CÉSAR LORENZO GIL

O anunciado final do poder talibán descubriu a loita interna entre
as diferentes faccións da Alianza ou Frente Unida. Con Afganistán
ao bordo do xenocidio da fame negra, os señores da guerra rendibilizan as armas ocidentais para aseguraren o sen poder territoriaL

Algo
do bloqueo
de Cuba
MONCBOLEAL

Aínda ignorantes do que pasou vincias impoñen a súa lei e perrealmente ás portas de Kandahar miten o saqueo e o roubo para
e nos furados de Tora Bora, pa- os milicianos que quedan en exrece case confirmado que os tali- cedente. En Washington seguen
báns pasarán definitivamente á con atención o protagonismo
clandestinidade e que o seu po- que cobran estes gobernantes
der é tan limitado que xa se po- de fusil ao ombreiro, xusto no
de falar da "legalidade da Frente momento no que os BE UU preUnida", ao mando do presidente tenden que sexan os marines os
interino Hamid Karzai.
que administren a vitoria. IncluPero a realidade parece ou- so Donald Rumsfeld, secretario
tra. Afganistán non existe co- de Defensa norteamericano,
mo única entidade na que se ameazou con bombardear a
poidan tomar accións políticas. Frente Unida se persistían os
O país agorá ten o nivel máis "desplantes" á súa estratexia.
alto de militarización desde a Veulles a dicir: "nós pagamos
retirada soviética en 1989, ao as casacas e as granadas que tan
tempo que a estrutura econó- ben lucides agora. Nós poñemica e social
mos as regras".
practicamente
As auténticas
non existe. Os
Frente Unida
bombardeos
vítimas
norteamericanos decidiu reinstaurar
acabaron por esMais, arestora, as
tragaren a co- o contrabando de
organizacións
lleita agrícola droga e o mercado humanitarias
deste outono e
quedan roucas ao
esborrallaron as negro como fonte
pedir unha soluprincipais cidación urxente á
única de ingresos. ameaza de morte
des do país.
Con esta paipor fame de censaxe desolada,
tos de miles de
non é estraño que
persoas en todo
a Frente Unida
Afganistán e os
decidira reinstaucampos de refurar o contrabanxiados de Pakisdo de droga e o
tán. O presidente
mercado negro como fonte úni- estadounidense, George Bush,
ca de ingre o para as súas mili- fotografouse cun cargamento da
cias. Acabada a ameaza de Al- Fundación "Afghan Children"
Qaeda ó pendentes da captura con comida e menciñas, mais
de O ama Ben Laden a través xomalistas na zona falan de codo mítico túneles das Monta- mo os militares acollen os conñas Branca toda a maquinaria vois e venden a axuda tan pronbélica dos diferentes adaís pare- to quedan abastecidas as famice entrar nun paro forzoso nada lias dos que "liberaron" o país
esperanzador.
coa forza das súas kalashnikov.
Abdul Du tum, en Mazar-iSe se confirma este enorme
Sharif; 1 mail Kahn, en Herat; xenocidio, a "guerra limpa" que
Abdul Khalili, en Bamian e ou- agocha o exército estadounitros moitos caudillos menores dense comezará a federa cadáen cada unha das principais pro- ver. Mentres que as Nacións

º

A

Arriba, funcionarios das Nacións Unidas~administran un cargamento de axuda humanitaria. Abaixo, un soldado da Alianza impídelles a unhas mulleres achegárense
ao reparto de trigo.

Putin, para aceptar sen condicións unha forza multinacional
integrada só por membros da
OTAN.
Pero as auténticas estrela seguen a ser Ben Laden e o desa- _
parecido Mulá Ornar. Do saudita aparecen cada día novas noticias de ficción que, unhas veces
afirman que resistirá todo o inverno nun enorme búnker construído polos soviéticos e outras,
que prepara o seu suicidio para
convertelo nun sinal de atención aos "comandos latentes
que desencadearán un ataque
total contra Ocidente", segundo
explicaba unha locutora de Antena 3 Televisión. +

U ni das se apresuraron a perfilar
un posíbel futuro político para
Afganistán, aínda permanece
no segredo oficial as conversas
que se mantiveron en Bonn ao
redor dos fondos para a reconstrución do país e o alivio urxente da carencia de alimentos.
O gabinete de Bush segue
máis ocupado negociando o sistema de control militar de Afganistán. Amedoñado pola pretensión rusa de administrar baixo o
tapete certa organización territorial con vistas á construción
de oleodutos, o presidente estadounidense quere deixar asinado un compromiso do seu homónimo de Moscova, Vladimir

A policía dos EE UU
ficha máis de 5.000 persoas por seren árabes
Desde os BE UU, a oposición
á política de George Bush aumenta, rachando aos poucos o
silencio que lle impuxo a censura dos grandes medios desde
o 11 de setembro. Varios colectivos de defensa dos dereitos civís protestan a diario en
diferentes cidades contra as
moitas medidas de restrición
social que impuxo o Congreso
o pasado mes de novembro.
Xa se denunciou o encarceramento de máis de 1.200 "sospeitosos" de colaboraren nos
•·

•

1·'

plemente por mor da súa orixe e
o feíto de chegaren aos BE UU
despois de abril <leste ano.
Estas medidas danse nun
clima de "seguridade total", ben
encirrada gracias á paranoia do
carbúnculo e á ameaza constante dos pupilos de Ben Laden. O
director adxunto d,a organización Human Rights Watch describe así como viven os traballadores de Nova York. "O rañaceos no que traballo foi evacuado xa tres veces logo do 11 .
de setembro. Desque fecharon a

atentados do 11 de setembro e a
posibilidade de que xa se estean
a celebrar xuízos militares secretos contra estes presos, despoxados de calquera posibilidade de defensa e publicidade da
súa situación alén da información sobre o nome e condena do
acusado. Agora, o fiscal federal,
John Ashcroft presumiu de iniciar unha enorme redada. En realidade, enviou a policía de todos os estados a identificar e
"convidar" a pasar pola comisaría amáis de 5.000 árabes sim• \ r
•
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bloqueo que sufre
Cuba por parte dos
EE.UU. é un dos
actos máis violentos da
historia recente. Violencia
que non precisa de
bombas, pero que de xeito
inexorábel, afecta aos once
millóns de habitantes da
illa.
O bloqueo foi
oficialmente declarado
pola administración
Kennedy en 1962, pero as
primeiras medidas de
coacción económica
aparecen en 1960, canda as
primeiras leis
revolucionarias. A reacción
dalle o nome eufemístico
de embargo, para subliñar
a idea de débeda; polas
nacionalizacións que fixo o
goberno cubano e que os
EE.UU. nunca quixeron
negociar.
Calquera empresa ou
país que pretenda negociar
con Cuba, enfróntase a leis
coma a Helms-Burton ou
TorriceQ:i, que perseguen o
mercado con Cuba baixo
fortes sancións e a
imposibilidade de negociar
en EE.UU., afectando
tamén as subsidiarias de
compañías
norteamericanas en
terceiros países. Non pode
Cuba comprar utilizando o
dólar, o cal agrava as
transaccións e encarece
calquera transporte. Está
privada non só de
subministros, senón de
cretos e de mercado para
os seus produtos.
O bloqueo impide o
acceso en condicións
normais a pezas de
·recambio, alimentos,
menciñas, tecnoloxía e
aparellos médicos. Cuba
ten que exportar catro
veces máis que en 1960
para conseguir o mesmo. A
máis, a desaparición da
URSS e do campo
socialista supuxo a ruptura
dun sistema económico que
lle significaba o 85 % do
comercio exterior a Cuba.
A Asemblea Xeral da
ONU ven de aprobar o 27
de novembro, por décima
vez consecutiva, unha
condena ao bloqueo na que
só votaron en contra
EE.UU., Israel e filas
Marshall!! Hai abundante
información dos efectos do
bloqueo na páxina
www.cubavsbloqueo.cu. •

.....

nosa estafeta de correos a causa
do carbúnculo, poñemos luvas
para abrir unha carta. Hai que
atravesar detectores de metais
cada vez que entro na miña oficina. Hai policías e militares
por todas as partes e a todas as
horas". Non é estraño que os
beneficios das empresas de seguridade e da industria militar
sexan os valores estrelas de
Wall Street, cunha rendibilidade moito máis fiábel que as famosas empresas da internet do
índice Nasdaq. +
'
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~ Os medios estatais favorecen unha crise artificial no equipo coruñés
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ODeportivo rise da teoría da conspiración
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A vitoria do Deportivo diante
do
Valencia en Riazor frustrou
Cl
• o seguinte capítulo da "enorme
crise" do equipo coruñés. Os
e¡ medios madrileños, especialz mente, pretenden atacar o modelo do adestrador Javier Irureta nun programa máis amplo
que quere converter o Madrid
no favorito a todos os títulos.
(\J

Ahondaron catro derrotas fóra da
casa (unha delas na Liga de Campións) para que o Deportivo fose
considerado un equipo ao borde
do desastre. Os máis espelidos
comentaristas criticaron as rotacións de Irureta, a febleza defensiva, o baixo rendimento de Djalminha. De socato, o que fora líder durante un feixe de xomadas,
estaba derreado definitivamente.
"Foi un farrapo ao vento en Leverkusen", sentenciou un xomal.
"O Deportivo non é quen de aturar a presión do que é candidato a
Un dos acertos de lrureta foi aproveitar a alta calidade dos seus goleadores. Na foto, Diego Tristán, primeiro pola esq~, no ~r
gañar todas as competicións".
tido contra o Celta.
Voz Notic1os/ Arqu1vo
Foi noticia na prensa o descubrimento da "conspiración" de Morientes cós recitais de bo A liña marcada
ponde a unha filosofía que amadureceu durante moitos anos,
entre o adestrador do Barcelona, xogo deportivista diante do
Carles Rexach, e o do Madrid, Manchester United.
Algúns xomalistas coruñeses, mais para a prensa da capital do
Vicente del Bosque, para confirMais o Madrid enfiou unha por contaxio, tamén diagnosti- estado é unha "sorpresa", igual
mar que o mellor equipo español boa xeira de resultados, alean- caron unha crise que é ficticia. có empate do Celta no Camp
era o Deportivo e así pasarlle to- . zou ·un modelo útil de fútbol e O Deportivo, cando gañou a Li- Nou ou o bo rendemento do
da a presión a Irureta. Esta "re- chamou ás portas dos primeiros ga en 2000, perdeu moitísimos Athletic.
velación" feíta polo técnico do postos. Esta suba coincidiu coas puntos fóra da casa. A derrota
O prox~cto final de que o
Alavés, José Manuel Esnal, Ma- derrotas coruñesas. Era o mo- en Alemaña foi a primeira dun Madrid gañe todas as competiné, roza a comedia bufa. Se al- mento de facer cnoel a conspira- exitoso paso polas competicións cións nas que participa para
gunha vantaxe teñen os equipos ción. De todos os lados lle cae- europeas.
rendibili.Zar o fortísimo investicon menos títulos é que poden ron pedras a Irureta. A facilidade
O costume de polarizar toda mento en Zidane e o grandísipasar desapercibidos na era duo- goleadora de Tristán e Makaay a actualidade deportiva ao redor mo contrato do presidente Flopolística da información deporti- por separado xa non vale. Djal- do Barcelona e o Madrid prexu- rentino Pérez co Grupo Prisa
va. Recibiu máis titulares cal- minha ten que ser titular, a pesar dica a riqueza dunha competi- pasa, obrigadamente, pola dequera xogada de Zidane que to- de estar en baixa condición. Un ción cada vez con máis alterna- gradación dos rivais xusto no
dos os goles de Diego Tristán. dos esquemas defensivos máis tivas no xogo, non obviamente momento no que alcanzan o niFoi máis veces portada a "estu- eficaces de Europa converteuse no rendimento final. O liderato vel que lles permiten pelexar
penda" recuperación goleadora nunha peneira.
do Alavés non é casual e res- con todas as armas.+

O gabinete
de prensa
de Gasol

e
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C. LORENZO
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baloncesto morreo para a prensa
española. Para saber cómo quedou o Breogán ou miramos no Progreso ou acudimos á páxina oficial da ACB. Os telexornais ignoran completamente un deporte que,
noutros tempos, incluso
tentou rivalizar en canto a
audiencia co fútbol.
Pero este abandono
ten unha excepción: Pau
Gasol. O xogador dos
Memphis Grizzlies (para
o ano vanlle cambiar o
nome porque non viste
ben falar de osos grises na
terra de Elvis. Cousas da
compra de franquías), o
grande ídolo español de
Barcelona, o baloncestista
máis seguido do mondo.
Esta semana, o equipo
do catalán enfrontouse
aos Washington Wizards,
o conxunto do resucitado
Michael J ordan. Para a
grande maquinaria mediática, o duelo tivo resonancias míticas. Un xornal barcelonés preguntaba na internet cántos tapóns lle Caría Gasol ao
deportista mellor pagado
da historia. Unha canle
de televisión insistía en
que se daba nos Estados
Unidos un choque xeracional na elite do baloncesto mundial.
Atendendo a este ton
das noticias e ao seguimento puntual de todos os
acontecimentos na vida
do deportista desde o verán pasado, moitos políticos deberían estar pedindo o número do gabinete
de prensa que o leva. Non
se recorda, nin cando Fernando ~artín xogou na
NBA nuns tempos de fortaleza do básquet, un
sometemento tan pleno ao
"star system" deportivo
estadounidense.
A causa desta marcaxe
ao home da súa vida pode
deberse a algún contrato
que se nos escapa cunha
forte empresa de roupa
deportiva. Quizais a prensa española pretenda converter a canteira do baloncesto nunha eterna
compañía de aspirantes
ao circo da NBA. Pero
moito me temo que é o
mesmo mal que afirma
que Antonio Banderas e
Penélope Cruz son os menores actores que actúan
en Hollywood.•
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Castelao
en Vía Dixital

Cidrás
no Raíña Sofía

Harry Potter
en galego

Naipaul
recolle o Nobel

Ás dez da noite do luns 17 de decembro estreáse en televisión o documental Castelao e os irmáns da
liberdade, dirixido por Xan Leira.
Emitirase pola canle Hispavisión
de Vía Dixital e tamén poderá ser
visto pola canle internacional de
TVE. Tomando como fío condutor
a figura de Castelao, o documental
recolle numerosas testemuñas da
Galiza da II República e do exilio
en Latinoamérica posterior ao 36. •

Facer sentir o espectador a transgresión da viaxe, de perder os referentes
coñecidos. A isto aspira Salvador Cidrás, o primeiro pintor vivo galego
que expón no Centro de Arte Contemporánea Raíña Sofía de Madrid,
aínda que el non asuma a representatividade do país. Fotografía e vídeo
para unha mostra que estará aberta
ata o 6 de xaneiro e que sucede á protagonizada polo mesmo artista en
Compostela no mes de outubro.•

As aventuras de Harry Potter, o aprendiz de bruxo ideado pola escritora escocesa J.K. Rowliilg, terán proxima-

Estocolmo celebrou a festa dos Nobel
o luns 1Ode decembro con máis motivos de alegría debido aos 100 anos
que cumpre o premio. O escritor nacido en Trinidad, V. S. Naipaul recolleu o de Literatura. Estivo arroupado por Günter Grass, José Saramago,
Kenzaburo Oé e Nadine Gordimer,
que xa posúen o galardón sueco. Por
outra parte, o colombiano Alvaro Mutis foi o merecedor do Premio Cervantes, que se fallou o mércores 12.•

mente a súa versión en galego. Galaxia será a editorial que publique Harry
Potter e a pedra filosofal, primeiro
libro da saga e a partir do que se rodou a recén estreada película. Coeditado con Salamandra, que posúe os
dereitos en castelá, estará nas librerías a principios do 2002. Marilar Aleixandre encargouse da tradución. •

25 anos da
Alexandre
Bóveda

S. Naipaul recibiu o
luns 10 o Nobel de literatura, pero a atención á literatura inter-

nacional en Galiza, estivo centrada
en Paul Auster que visitou Santiago
para recibir un premio dos lectores.
A proximidade do Nadal propicia

ademais as navidades literarias.
En teatro, Gustavo Pernas comeza a xira con F ooting, o domingo
16 a compañía estará en Ribá.deo. +
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A Coruña celebra os 25 anos ·
da agrupación Alexandre Bóveda
O Sábado 22 gala con Mofa e Befa, Mª do Carme I<ruckenberg e Nani García
A.N.T.
Aínda que coincida co partido Deportivo-Betis, a gala de 25 aniversario da agrupación cultural Alexandre Bóveda, o Sábado 22 de
Decembro na Coruña, vai estar chea. ·Faltarán só algunhas autoridades, pero ahondarán amigos. Luar na Lubre ensaiou nos seos locais. Ali comezaron a facer teatro Ollomol Tranvía, e foron chamados para dar concertos Berrogüetto e ao gaiteiro Xosé Manuel Budiño nos momentos quemáis o precisaban, cando eran principiantes.
Os obxectivos cos que nacía o
17 de Agosto de 1976 a agrupación Alexandre Bóveda continúan sendo os mesmos, explícanos
o presidente Francisco Peña.
Defender a cultura do país e reivindicar a figura de quen lle deu
nome, aínda que a situación mudara notabelmente desde aquel
ano ata agora. A actual concelleira do BNG, Margarida Vázquez, foi a primeira presidenta
da agrupación. Daquela eran as
organizacións políticas as que
auspiciaban o asociacionismo
cultural para recuperar o tempo
perdido. AAlexandre Bóveda xa
tiña desde había anos outros espellos onde ollarse, na mesma
cidade, como O Facha.
"Vintecinco anos parecen
poucos pero non resulta <loado
chegar a eles. Débese tamén á
capacidade de reacción. dos voluntarios da asociación nos momentos máis difíciles. Tivemos
sorte, outras esmoreceron e foron quedando no camiño", sinala Francisco Peña, para inmediatamente lembrar escenas
que veñen á memoria como as
charlas de Ricardo Carvalho
Calero, as salas cheas de estudantes ou os cento vinte rapaces que, ainda hai unha semana,

atendían· ás leccións de axedrez
de doris mestres iugoslavos
afincados na cidade herculina.
A agrupación é moito máis
que un local de 400 metros cadrados no centro da Coruña;
considérase a sí mesma unha
creadora de cultura. Talleres de
_teatro, fotografía e musica deron os seus froitos en forma de
futistas. Como Iván Toxeiro, o
actor xa falecido a quen lle adican cada ano un.memorial.

festa no RQsalía de Castro
O libro comemorativo <leste aniversario é moito máis que un inventario de actos e datas. E o festival do vindeiro 22 será moito
máis que un simple espectáculo.
Comezará as oito e media no Teatro Rosalía de Castro tendo como presentadores a Flor Maceiras e Xurxo Souto. N ani García
ao piano acompañará os poemas
de Jau. Espido da escritora Ma·ria do Canne Kruckenberg. Lino
Braxe aparecerá no escenario ca
seu espectáculo poético-musical
A caricia da se-rpe. Haberá intermedio, pero ca teatro de Mofa e
Befa, ou o que é o mesmo, Evaristo Calvo e Victor Mosquera,
dous actores que pasaron moito

Francisco Peña, presidente da asociación, dirixese aos asistentes á cea de aniversario celebrada no Playa Club.

tempo na agrupación. Por último, un cantor que levaba tempo
sen pisar Galiza, o portugués José Mario Branco.
Confían no papel do asociacionismo cultural no futuro. A
agrupación Alexandre Bóveda relaciónase con outras entidades da
cidade en programas concretos.
Ao longo dos 25 anos, houbo etapas de máis "bule bule" que outras, como significa Peña, pero o
activismo marca a trax.ectoria xeral. "Nos últimos cinco anos cen
actos anuais. Da directiva da
agrupación formamos parte tra-

bailadores normais, non intelectuais. E, sen embargo, os escritores están moi ligados a ela, xa que
sen a súa aportación desinteresada a agrupación non seria o que é.
Somos unha agrupación políticamente aberta a todo o mundo e
dispostos a rachar ca asociacionismo illado", sinala Peña
Duas décadas e media dan
para moita reflexión. Tamén
para alegrías, ainda que tardías.
"Sentúnonos un pouco optimistas de que se poda levar a cabo
a revisión do xuízo da persona
que nos deu nome, Alexandre

XOMO CASTRO

Bóveda. Conseguimos alomenos unha resposta do PP de
trasladar as demandas á Xunta.
Mágoa que xa non o poda ver
Amalia", afirma Peña. E para
desexos no futuro. ·~evitalizar
a esmorecida Federación de
Asociacións Culturais, que tiña
a sede no noso local. Non puido
continuar, non por falta de ideas, senon de medios. Intentarémolo de novo porque imaxina o
que poderla dar de sí a coordenación de asociación da Coruña, Santiago, Vigo, Viveiro
Carballo, etc. ¡Unha fe ta! ". •

Un país de comedia sen risas enlatadas
O Museo do Humor de Fene produce un espectáculo dirixido por Carlos Blanco
A.N.T.
Música e humor danse un abrazo o sábado 15 de decembro en
Fene. O museo tan especial
que dirixe Xaquín Marín neste
concello, a~ado ao humor,
produce o espectáculo O país
da comedia que se vai representar durante dous dias no cine Perla de Perlío e que reune a
alguns dos comediantes mais
coñecidos polo público galego
c~a única arma: a palabra.
A frente deles, Carlos Blanco, que dirixe un espectáculo,
nacido do que se coñece por comedia estandar. "Chegoume unha proposta do Museo do Humor para aproveitar este modelo. Eu xa tiñá ganas h~ tempo
de poñer en pe algo semellante
ao que esta senda o Club da Comedia, comediantes enfrentados ao público ca seu monólogo
e acompañados dun grupo de
música. Non facemos mimetismo, senón que adaptamos o
modelo e mesturamos contado-

res con actores que nunca traballaran este xénero. Amasamos o
noso xeito de ver a sociedade,
con estilos diferentes cheos de
humor e ironía", con.ta Carlos
Blanco. Xunto a el, suben ao escenario
os
membros da
equipa base:
Mabel Rivera,
Quico Cadaval, Ernesto
Chao e Santi
Romai, o xoven actor que
Mabel Rivera.
interpreta a Fito na serie Mareas Vivas. Todos
rostros coñecidos para unha
montaxe á que se irán sumando
caras coñecidas. "Outros concellos xa están interesados no espectáculo e, como os actores ternos unha axenda apretada,
iranse incorporando máis para
que o público nunca se sinta defraudado", conta o director . de
Un país da comedia.
Historias como a dun rapaz

que deixa á vila de Malpica para ir a estudar a Universidade
da Coruña, o relato da visita de
Miss España a Ribadavia ou o
relatorio de defectos que f an
dunha mesma unha muller desagradable, centran aigúns dos
monólogos. Aquí non hai risas
nen músicas enlatadas; todo ao
vivo, como subliña o director
da montaxe. "A ver ce>mo.reacciona o público. A televisión
provocou que sexamos asimilados cos personaxes que interpretamos nas series que a TVG
repite constantemente. E eu teño ganas de non ser sempre Ladislao de Mareas vivas. O mesmo que lle pasa a Ernesto Chao
. co seu papel de Miro Pereira en
Pratos · combinados ou a Santi
co personaxe de Fito. Apetécenos poñer en escena un entretemento de hora e media, lúdico
_pero tanién crítico con este país no que vivimos. Para o aGtor
sempre é un reto enfrentarse ao
público só coa palabra". +

Carlos Blanco,
director do espectáculo
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l(andahar

•..

PILAR PALLARÉS

F

ala-se insistententemente
estes dias de Kandahar, a
cidade centro do poder
talibán, a estas horas destruída polos bombardeos, a fame
e a miséria. Con certeza non
imaxinavan este futuro para
ela os que este mesmo ano
apresentaron na Seminci o filme homónimo, entre eles o director iraniano Mohsen
Makhmalbaf e a actriz Niloufar Pazira. Na história desta,
que volta a Afganistán para
tentar evitar o suicídio dunha
irmá q~e ~ ~on suporta máis
as condizóns infrahumanas
que padece po~ ser muller, está a fonte de inspiración.
Kandahar fala da nonvida das mulleres afganas,
mais sobretodo dos motivos,
as capacidades e os lúnites da
supervivéncia. A irmá que
proxecta suicidar-se pede-De á
que se salvou do horror e emprende o retomo desde o
exilio que aproveite todas as
oportunidades que a vida -a
verdadeira vida- lle brinda; a
que acode en socorro da outra
tenta reunir rarons para a esperanza, pequenas alfaias que
oferecer a quen xa cansou de
esperar: a voz dun neno que
ainda canta no país da música
proibida, as palavras dun falso médico afroamericano que
procura.va a Deus e atopou o
seu amor polos humanos
como impu1so para a vida.
En paisaxes desoladas, onde sobreviver físicamente parece imposível, o infemo criado polos seres humanos para
minaren toda resisténcia
psicolóxica e moral. E ainda
así, por el deambulan mutilados capazes de competiren correndo por unhas pernas
ortopédicas, a ternura dun
home que comproba cais son
máis acaídas para a esposa
calzando-lle os mpatos da voda, pícaros, mulleres que ainda rin no meio do horror en
tanto pintan as uñas e enchen
os brazos de pulseiras
multicolores, anónimas
fantasmas baixo o burka que
reclaman vida e beleza coa
fermosura dos tecidos e a delicadeza dos bordados.
A inteireza coa que as personaxes se enfrentan á desolazón ten un equivalente na auséncia de patetismo con que
os feitos son amosados. Resulta incrível, mais Kandahar
pode provocar máis sorrisos
que bágoas. A escena da
comitiva que se dirixe a unha
voda é estarrecente, mais o
director procura tamén o seu
lado cómico. Humor para sobreviver oeste infemo que
son os outros. Serenidade e
fuxida do sentimentalismo na
ollada da irmá que volta -por
vezes nós tamén ollamos através do enreixado do seu
burka- e na da cámara que
lle segue os pasos. Todo tan
distante da extremosidade e
do melodrama iánquis.
Kandahar é un fragmento
de vida sen final. Como a historia do mesmo Afganistán,
unha sucesón de violéncia e
dorna que só mudan os
verdugos e na que as vítimas
están tan afeitas a resistir.+

Paul AuSter
'Non hai mellor tecnoloxía que o libro en si mesmo'
P.B.
Paul Auster, aos seus 54 anos,
xa se converteu nun clásico
da literatura contemporánea
estadounidense. Acollido en
Compostela para recibir o
premio Arcebispo Xoán de
San Clemente, explicou os
cambios que provocaron os
atentados do 11 de setembro
no sentimento colectivo da cidade de Nova York.
'
Paul Auster converte cada
obra súa nun éxito de vendas
sen necesidade de efectismos
nin truculencias. Teima desde
aquela Cidade de cristal, de
1985, en axuntar na novela todos os recursos artísticos do noso tempo. Esa obra foi levada ao
cómic e outras súas, como Lulú
on the bridge, pasaron ao cinema con notábel éxito de crítica.
Agora, recibe unha mención pola súa novela Tombouctú.
O escritor explicou que, desde
o 11 de setembro, a súa vida é
moito máis triste. ''En Nova York
estamos vivindo unha traxedia e
non vou falar de política e nada relacionado coa guerra en si. Pero
na cidade hai sinais visíbeis de
que tcxlos ~ afectados polo
que pasou". No seu barrio, Brooklyn, onde reside desde hai 25
anos, traballan 30 bombeiros e
morreron 12. ''Eran xente coñecida e penso que Nova York vive
unha especie de loito colectivo.
Todo o mundo sente que perdeu
algo. A vida é máis triste, pero a
vida segue. A cidade revivirá pero
sempre estará presente ese tem'bel
día Pero aínda non empezou a recuperarse, aínda ~ excavando
e encontrando cadáveres".

A PANARO

O autor de Blue in the face
está de acordo cos que din que
nas últimas décadas os EE UU tiveron un interese mínimo polo
resto do mundo. ''Esta visión
egocéntrica non só foi negativa
para os Estados Unidos senón
para o mundo enteiro, e non só na
política. O cine estranxeiro, aliteratura, as traducións decaeron.
Desexo que unha das consecuencias do que pasou hai tres meses
sexa abrir os olios dos americanos, e máis ben do Gobemo para
que se <lean conta da súa responsabilidade co resto do mundo.

Teño ese anceio pero non son nada optimista".
O polifacético artista neoyorkino afumou que, igual que nos
seus relatos, o azar é unha das
forzas que moven a realidade.
''Pero sempre pasan cousas inesperadas, como estes atentados.
Non se pode negar o papel que a
sorte xoga nas nosas vidas pero
tampouco pode decirse que sexa
a única forza que nos move".

Expresión de humanldade.
Para Auster, a "literatura é unha

expresión de humanidade. Que
un libro sexa importante para
nós ou quede ·gravado na nosa
memoria non ten nada que ver
coa excelencia ou a calidade da
súa construCÍón senón co seu
espírito". Non sabe cál é arazón de que os seus libros teñan
tanto éxito entre os novos. A el
gústalle que lean as súas obras
todo tipo de lectores, de calquera idade. "Alédame recibir un
premio da xente nova porque
eles son o futuro", engadiu.
O premiado escritor non ten
ordenador e non navega na intemet pero, polo que lle din os
seus coñecidos, pensa que a rede é un bo instrumento para
inspirar debates, discursos,
conversacións sobre literatura.
Ademais "fixo que os libros sexan máis dispoñfbeis e que a
xente teña máis acceso a eles.
Eses son aspectos positivos".
De calquera xeito, afinnou,
"non hai mellor tecnoloxía que
o libro en si mesmo. É lixeiro,
pódese levar facilmente e non
precisa de pillasou enchufes".
Os outros premiados <leste
ano no certame compostelán
foron o galego Xelís de Toro e
o chileno Hemán Rivera Letelier. De Toro defendeu, na rolda de prensa, a liberdade de expresión e aludiu "á inmadurez
que supón "calquera control do
poder por moitas maiorías absolutas que existan". A ausencia de referencias ao escritor
galego nos agradecementos do
conselleiro de Cultura, Xesús
Pérez Varela, provocou un sonoro apupo do público ao responsábel autonómico.+
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CaSas de poesia ·

LE~TURAS

Alén da tenrura sentimental
que humidifica o discurso, o
que o salva é o estilo, esa peculiar maneira de contar que
xa se vai facendo familiar ao
lector e que agora acode á sinsimple e a coordinación,
aos ritmos pausados alternando con outros frenéticos, á musicalidade e á plasticidade, que
envolven ao lector de maneira
que lle impiden deixar a lectura, unha constante tamén nos
outros dous.
O segundo conto, "Anegación dos soños", está protagonizada por un
ex-bancario, As
pallaso, escritor, autor tea- amadas
tral (e prota- desta
gonista) de
triloxfa
éxito e bebedor, xusto an- son
tes da súa de- mulleres
rradeira funvulgares,
ción; unha
p e r s o n a x e pero
máis comple- capaces
xa (desdobra- de fascinar
mento de personalidad e,
dúas vidas totalmente opostas) e menos
convencional que anterior, á
que lle chega o amor da man
dunha muller, muller fecundadora que fai nacer dun home
outro, e con ela a literatura.
Como é de agardar, a perda da
muller amada supón descubrir
que un sempre é un fracasado,
que a vida non ten sentido
(sen ela) e provoca (como no
anterior) o discurso que estamos lendo. Se no primeiro tiñamos unha referencia a Borges, no segundo é a Cortázar,
outro dos mestres do de Verín:
a diferencia tamén do primeiro, a tendencia ao monólogo
vese contrarrestada pola meirande presencia de diálogo e a
chegada dunha terceira personaxe, Horacio, repartidor de
flores que camufla a trama para introducir un final tamén

taxe

A. PANARO / Arquivo

A falta de ti,
muller amada
Tres contos de Caneiro
Titulo: Triloxía dos tristes.
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Edita: Galaxia

Xosé Carlos Caneiro que, deica
o momento, nos tiña acostumados a unha narrativa moi esixente co leitor, agás, en Ébora,
sorprende agora cunha triloxía
de contos onde se achanza o
camiño para a interpretación
discursiva (o conto esixe concreción ao autor) pero sen renunciar nin á súa esencia temática, nin á formal.
Os tres tratan unha materia
común, similar á da pentaloxía (a dor melancólica pola
ausencia do amor perdido),
ambientada en atmósferas
proclives á bohemia e protagonizada por homes desvalidos e de idade (un pintor, en
París; un pallaso, no teatro; un
escritor), protagonizada pola
lectura, pola literatura, que
lembran os seus irrecuperábeis amores (establecendo, de
paso, a súa relación co mundo). Un punto de partida bastante convencional, mais literaturizado coa habitual pericia
do autor e totalmente fiel aos
principios estéticos desenvoltos na súa obra narrativa ante. .;

rior (obsesión pola musicalidade e o ritmo; lingua ricaz e
dúctil, marcado lirismo). O
segundo conto é máis persoal
que o primeiro, e o terceiro retoma plenamente aos alicerces desde os que Caneiro
adoita letraferir a súa prosa.
O primeiro conto, "Xogos
de amor perdido" que comeza
cunha referencia ás borxianas
rosas amarelas, ubícase en París (no do Barrio Latino, non
no ebórico) e está protagonizado por un pintor afeccionado
ao coñac. Pintor que coñecerá
o éxito e cegará e será explotado polos galeristas, unha personaxe tópica que experimenta
paixóns amorosas, como é de
agardar, coas suas modelos,
menos tópicas porque xa van
indo encamiñadas a explicar a
súa relación co mundo. Un ser
desvalido que verá incrementada a súa indefensión no momento en que se namora, pois
agora a súa vida pasa a ser a
súa amada. Hai que dicir que
as amadas desta triloxía son
sempre mulleres fisicamente
vulgares, con vidas vulgares,
pero capaces de inducir o fascinio que transformará a gris
existencia dos protagonistas.

bastante tópico, aínda que
máis complexo, máis dramático: todo foi un soño, a vida é
un soño (non se esqueza que
Calderón está entre os autores
referencia de Caneiro ).
O terceiro conto, "As ruínas do Tucán", xa .é plenamente Caneiro e resulta ben diferente dos anteriores. O protagonsita é o Tucán, outro ser
desvalido, un octoxenario de
narj.z arquedo e groso e escasa
estatura, escritor, un ser facilmente ridiculizábel, pero namorado de Laura Prim (Laura,
como en "Trinta e sete días sen
verte, Laura" de Unha liña no
ceo; Prim, filia de Adelino
Prim, "A metammfose de Adelino Prim", no indistribuído
Estado
permanente
de
fracaso) filio dun cura culto,
con el chega esa relación, tan
especial e complexa, de amordependencia que as personaxes de Caneiro soen manter
coa nai, presencia obsesiva e
constante na súa narrativa; así
como unha atmósfera angustiosa e desgarrada, de ritmo
menos acompasado, menos
bolérico e máis quebrado, con
tendencia ao periodo curto, á
comprensión, case sen coordinación (algo que xa se notaba
no segundo conto) e con máis
xustaposición (o que obriga ao
leitor a buscar os nexos). Infeliz namorado, como ·os demais,
conducirá a un remate tráxico
e sorprendente no que as certezas se contorsionan establecendo a verdadeira dimensión
da historia, da traxedia (que
supón o descoñecemento da
propia identidade, en tentativa
por fuxir dun mundo opresivo
e insatisfactorio).
Sobresae, por riba dos outros dous, este terceiro conto,
de trama máis convencional
aínda que co atractivo dun estilo que xa é marca da casa e que
cada vez resulta máis familiar
ao lector.+
XostM. EIRÉ

TABELA DAS LETRAS
FICCIÓM

MOM FICCIÓM

l. 'fEoRÍA DO CAOS.

l. A CARREIRA DO SALMÓN.

Marilar Aleixandre.
Xerais.

Suso de Toro.
X erais.

2. CONTOS DA CORUÑA.
Xurxo Souto.
X erais.

2. SI HOME SI
Xosé Manuel Pereiro.
Xerais.

3. A HISTORIA F.SCRÍBESE

3. A MEMORIA DA NACIÓN.

DE NOITE.

Bieito Iglesias.
Galaxia.

Camilo Nogueira.
Xerais.

4. LITERATIJRA GALEGA. S. XX

4. TluLOXÍA DOS TRIS1ES.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

V ários autores.
ANosa Terra.

5. Só OS MORTOS SOTERRAN

Carme Hermida.
Sotelo Blanco.

OS SEUS MORTOS.

5. ORTOGRAFÍA PRÁCTICA.

Arturo Lezcano.
Galaxia.
Librarlas consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense)•
•
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Dúas mulleres, dúas voces poéticas, dous novos títulos para a
colección Ablativo Absoluto de
Xerais. 1999 é o título do libro
de Helena de Carlos, que convida ao lector
a entrar no
século
vinteún
enfrentándose aos medos
e, sobre todo.
ao feito de
facerse adulto. O título do
libro fai
referencia á

•rm

antesala dunha ~---!lll!,.P!!.,!I
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fronteira
imaxinada para os que teñen
máis de trinta anos e un pouco
menos de corenta. María Lado
asina Casa atlántica, casa
cabaret, versos que constrúen
un fogar e que apegan os obxectos cotiás ávida da autora Na
súa viaxe interior e, a pe ar das
mudanzas, son esas cousas que
xa nunca van a abandonala +
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Embarazo e parto
na Galiza
tradicional
Médicos e comadroas son os informantes de Antonio Pereira
Poza en Ritos de embarazo e
parto en Galicia, un traballo
''u:rxente"
ante a perda destas

prácticas
populares.
Nohbro,
publicado
porEdiciós
do Castro, recóllense as
cremas que
existían ao redor da
menstruación, fecundidade, anticoncepción e embarazo; tamén
as prácticas abortivas e as
invocacións relixiosas relacionadas co embarazo e co parto. Estes ritos populares van desaparecendo nos anos setenta debido á
universalización da asistencia sanitaria+

A cabalo entre
Bilbao e Leipzig
A historia dun inventor fantástico. A rodaxe dunha película sobre unha familia que se traslada
desde Bilbao á Alemania nos
anos corenta. Dúas novelas nunha: El dirigible, de
~------1

Fri~

Rudolf
Fries, que
recría, en

certa
maneira, os
avatares da
súa vida.
Nado en Bilbao en 1935,
aos sete anos
foi vivir a
Leizpig e ho,
xe é un dos escritóres alemáns
máis re<;oñecidos pola crítica.
Este libro, publicado por Hiru,
reconstrúe unha historia familiar
marcada por dúas xeografías diferentes e tres guerras.+
1
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Os epitafios
de Edgar Lee Masters

O .amor en .tempos c{e:, €fise
El hijo de Ja novia
Título: El hijo de la novia.
Director: Juan José Campanella.
Guión: Juan José Gampanella e Fernando
Castets.
Intérpretes: ·Ricardo Darín, Héctor Alterio,.
Norma Aleandro, Eduardo Blanco, Natalia
Verbeke, Gimena Nóbile e Claudia Fontán.

Título: Antología del Spoon River.
Autor: Edgar Lee Master.
Edita: Cátedra.

A Antoloxía do Spoon River é
un deses libros que sempre
reconcilia co feito literario.
Edgar Lee Masters é un home
en fuxida: fuxiu do seu Kansas natal no último tercio do
século XIX, para seguir fuxindo do mundo abafantemente puritano da súa adolesce.ncia no rural do estado de
Illihois; e cando xa Chicago
parecía terlle dado o que buscaba, abandonou a súa muller,
tres tillo , o seu traballo de
avogado e a cidade mesma.
Tamén se podería definir polo
que procuraba: a entrega absoluta ao oficio de escritor.
Descoñezo o número de obras
que escribiu e publicou, probablemente roáis de cincuenta, pero é o mesmo porque xa
non se publican, non se recitan, nin se interpretan, e so
unha obra, (a el que tanto escribiu), lle otorgou a posteridade: A Antoloxía do Spoon
River. A paradoxa, e non será a última, e como este libro
de poemas publicado en 1915
abriu o campo a tantos narradores: Anderson e Sinclair
Lewis entre os máis conspicuos, pero o mesmo Faulkner
tamén lle debe algo do seu
universo, so que Faulkner necesitou crear todo un condado
e a Ma ters abondoulle cun
outeiro inzado de lápidas.
Douscento catorce epitafios
que cantan a verdade íntima
doutro tanto morto , unha
vez que a morte o libera dea cargad fari e· moque aportaban en vida, e todos os
ver o e crito en rima nen
ritmo non é polo tanto de e trañar a exclamación de entuia mo de Ezra Pound o rematar o libro: "¡Por fin América de cubriu a un poeta!".
Un crítico norteamericano
afirmou que E. L. Masters era
o herdeiro natural de Walt
Whitman, e non serei eu quen
rectifique ista afirmación, pero si o é, eo sen os excesos,
narcisismo e incontinencias
do autor de Follas de Herba, e
digo máis , a aqueles que
Whitman di prestarlle a súa
voz máis ven lla usurpa, porque Whitman, en tódolos sen~
tidos nomea, bica e mesmo
posue os que di amar no seu
desbordado p'a nsexualismo;
.pola contra Master presta a
s~a voz e deixase posuir, pero
xa sen corpo, para que o resto
dos seus persoaxes digan por
vez primeiia, pero continuamente-, a súa verdade última.
A fin de cantas o grande e demócrata Walt Whitman ama
os seus persoaxes pota bondade que emana deles, Masters
amaos a pesar das súas terri-

CINEMA

Edgar Lee Master.

bles contradiccións. Sherwood Anderson, que tanto lle debe, opinaba que a Antoloxía
baseábase na xenreira de forma excesiva; discrepo <leste
xuizo e contrapoño a estas palabras outras de quen a este
lado do Atlántico foi quizas o
seu mellor valedor e crítico,
Cesare Pavese: " a diferencia
estriba semente na ollada do
poeta... hai unha conciencia
austera e fraterna da dore da
vaidad-e ... so por sede de verdade humana".
Nunca sei se tildar de paradoxa, ou paradigma polo
número de cao que lembro
de e critores Non é de
na mema si- estrañar a
tuación, que o exdamapoeta máis popular e reedi- dón de
tado por enti- entusiasmo
ba de calquera de Ezra
outro nos Estados Unidos Pound
pechase o seu o rematar
ciclo vital da o libro:
forma tráxica
"¡Por fin
na que o fixo:
América
a Edgar Lee
Master, xa oc- descubriu
toxenario ato- un poeta!"
párono
so,
abandonado e
pobre nun hotel da cidade
de Nova York; viñérono ·a resgatar uns poucos amigos e
afeccionados ao seu libro. So
sobreviviu un ano máis, en Filadelfia (1950) acabou a súa
última fuxida. Non sei que
epitafio se tería composto a si
mesmo, ao sumo aventuro que
sobre a súa lápida está grabado o epitafio da última voz do
libro, Webster Ford, poeta co:ma el.+
ADOLFO BOADO

El hijo de la novia, -Espiga de
Plata no _recente festival_ de
Valladolid, demostra que o cine arxentino é capaz de manterse no nivel máis alto, despois dunha década de boas
produccións.
Juan
José
Campanella, o Campanella
director, ofre- ofrécenos
cenos o mellar 0 mellor
filme que pro- filme da
babelmente
poida encon- carteleira
trarse esta temporada na carteleira. Ricardo Darín, pola súa parte, interpreta a un coarentón en crise que dá mostras de inmadurez e de machismo, pero tamén de gañas de superarse e
de comprender e correxir no
posíbel a súa intolerancia. Ao
redor del, os seus pais, o sempre xenial Héctor Alterio e a
non menos xenial ~ orma Aleandro que interpreta a unha
enferma de Alzheimer.
O mellar da película non
está tanto na historia -inevita-

Nonna Aleandro, Héctor Alterio e Ricardo Darin.

belmente tocada noutros filmes- senón na credibilidade
que He fomece a gran interpretación de todos . os actores
e tamén na maneira en que é
contada por Campanella, sempre no fio entre o humor e o
drama, un perfecto equilibro
que só na parte final esvara
tres ou catro veces ata o hu- mor fácil (a escea do falso casamento é de sal gorda e carece de credibilidade ).
A película non pode me-

..

nos de .resultar agradábel polo
seu permanente humanismo,
logrado a base de diálogos
agudos e ben escritos, que toca tanto a parte doce como a
aceda das-persoas, así como o
difícil contexto econóniico arxentino. Será, como declarou
Norma Aleandro, nunha re-cente entrevista, que "a crise
arxentina puxo en marcha a
imaxinación". +
M. TABOADA
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Hika
N 2 127. Novembro de 2001. Prezo 550 pta.
Edita: Hirugarren Pi:entsa.

O psicólogo Jesús Biurrun
explica cómo o relato das
propias torturas pode axudar
na recuperación da vítima.
lnclúense entrevistas coa xuíz
do Tribunal de Hague,
Carmen Argibay; o
comandante da
g uerrilla
·~
.-· I ., ." J ·...... . . (;f}t;ll.·-. " . f
colombia- ·~ < ·.
· ....~
na Arturo :.,-·-:-: .--~.=~~ :.
Campos e
~
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Alma de gaiteira
Segundo disco de Susana Seivane

i~~'

Titulo: Alma de buxo.

ciórt propia e leva o nome da
súa irmá Saínza por ser "unha
Edita: Dofol Boa.
peza alegre e rebuldeira" coma ela. Coa segunda parte
deste tema, outra xota comCo seu segundo disco Susana
Seivane apreséntase como unposta no 1996 pola gaiteira
ha artista plena. Alma de Buxo
Magoia Bodeg? (que a toca
volve a· ofrecer a virtualidade
con ela), fai xustiza Susana
da gaiteira que crea e que interSeivane e adícalla a todas as
preta, desde a formación exgaiterias que quedaron ¡io anonimato ao longo da historia.
cepcional, tradición e pezas de
autor. Atrévese ao fin a descuDespois das xotas chégalle o
brir unha voz que xa asomaba
turno ás rumbas, concretatimidamente no ppmeiro disco,
que levou o seu nome.
mente a que Er- Atrévese
O tema é Roseiras de Abril,
nesto Campos
ao fin a
unha peza que compuxo nese
compuxo nunha
mes e que nutriu coa sua letra
tasca e, provo- descubrir
Uxía Senlle. Susana Seivane
cado por Oli unha voz
conta que se compuxo dunha
(Chouteria), que xa
maneira curiosa: deixándose
adicou á súa
compañeira. asomaba
mensaxes no contestador porChámase Rum- timidaque estaban as dúas liadísimas
de traballo. Incorpórao substiba para Susi e mente no
-resulta signifituindo a gaita pola súa voz e
cativa porque a primeiro
acompañada doutras tres colagaiteira aimdé- disco
boracións de luxo: Kepa Junkera coa trikitixa, Rodrigo Romaase dunha selecní, coa arpa e a guitarra acústica · ción de sesenta
e Kim -García no contrabaixo.
e catro músicos
A gaita asoma con forza xa
das bandas ganos primeiros compases do telegas dirixidos
ma Vai de Polcas que abre o
por Xosé Luís Represa, encarredisco e no que Seivane xungue
gado tamén dos arranxos. A ouun pasacorredoiras do repertotra rumba que interpreta é Na Terfo de Manuel de Villanueva
rra de Trasancos de Andrés Toque aprenden do Cancioneiro
xeiro e tamén hai lugar para un
Aires da Terra con <lúas polcas
Vals Bretón de A. Ollu e para perecentes, unha de José J. Prezas tradicionais como Muiñ.eira
sedo e outra de Pepe VaamonPicada ou A Farandula recollida
de. Do mesmo gaiteiro e do
do Cancioneiro Bal y Gay.
mesmo ano (1994) recolle SeiA voz reaparece, pero devane unha xota, como ela mesxeito marcadamente diferente,
ma afirma, "marabillosa" e
na Muiñeria de Alén, que está
que leva o nome dese insecto
adicada ás mulleres que nos
multicolor que se coñece cotransmitiron o seu cantar. É unmo Xoaniña. Outra das xotas
ha peza tradicional recollida na
que incorpora é de composiparroquia de Alén (Ourense) e
Autora: Susana Seivane.

A banda
neoiorquina de
Ordorika
Titulo: Hurrengo goirean.

Autor: Ruper Ordorika

<leste artista que, se ben non resulta excéntrico nun,panorama
musical tan variado como o
vasco, si resulta imprevisíbel.
Achegado ao rock nos tempo
que estaba de moda o selo "radical vasco", surprendeu ao público cando tras unha estancia
en Nova York nos anos noventa
voltou a casa para adicarse á
recollida e reinterpretación de
material tradicional. Os poetas
nutren os seus traballos, desta
vez Leopoldo Panero inspira un
dos temas, pero xa traballara
nos anos oitenta con Bernardo
Atxaga, Joseba Sarrionandia ou
Joxemari Iturralde. Os once temas que conforman Hurrengo

~scritor
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Jose
...~. . . .
Carlos Somoza.
Daniel
Soutullo
ofrece unha
visión histó- .
rica da guerra biolóxica e
química. Xavi Martí incide
na gravidade da situación en
Palestina.+

Les Noticies
Semanariu Independiente
d'información xeneraJ
N9 267. 18 de payares del 200 l. PVP 150 pta.
Dirixe: Xnan Bello.
Edita: Publicaciones ÁlDbitu.

goizean foron gravados no
pasado mes de Agosto.+

Entre as noticias máis destacadas figura a decisión do
Tribunal Supremo de
considerar ilegal o
financiamento do concello de
Oviedo. Nacho Vázquez
explica a situación dos equipos asturianos, na segunda
división. José Luis Piquero
entrevista
a escritora
Mercedes
Arriaga. A
editorial
Trabe
publica as
últimas
obras de
Xandru
Femández e
Xulio Viejo.
Presentouse
a nova páxina electrónica ao redor da
obra de Leopoldo Alas "Clarín". Francisco Valledor
publica a compilación do dereitó consuetudinario asturiano no Libru dos
Xuramentos. +

Folc escocés

El Temps

contaminado

NI 912. +10 de deanUro de 2001. PVP 450 plll.
Dirixe: Eliseu Clirnent.

S. Seivane dedícalle o disco a todas as gaiteiras do pasado que ficaron no anonimato.

que cantan, acompañadas das
· pandeiretas, ademais de Susana
Seivanne, sete senlleiras intérpretes da nosa música: Lola de
Ribeira, Olga Kirk, Guadi Galego, Sonia Lebedynski, Uxía Pedreira e Uxía SenUe. Sorprende
a continuación, a gaiteira cunha
balada que compuxo con Roberto Granda! e que define como "o resultado de dous corazóns latexando en sincronía''.
A colaboración máis especial e a intervención do seu avó
Xosé Manuel . Seivane, do que
incorpora a gravación feíta durante unha festa na casa. Despois de reinterpretar as mesmas
muiñeiras -Do Chao e Curuxeiras- pecha o disco de maneira maxistral. Érguese sen

banda, para despedirse tocando
a Marcha Procesional dos Cinco e a Aturuxeira coa que Pepe
Vaamonde gañou o prestixioso
concurso Constantino Bellís do
ano 1994. Este disco, para o que
contou con máis de oitenta colaboradores, válelle á gaiteira e
compositora, a estrea tamén como produtora ao carón de Rodrigo Romaní, que no seu anterior traballo levou todo o peso.
Ademais de Kepa Junk:era, estiveron tamén na gravación Carlos Freira, Iván Laxe, Beto Niebla, e Xavier Gastañaduy. Brais
Maceiras e Xurxo Iglesias,
compoñentes da súa banda, tamén a axudaron na produción. +
PAULA BERGANTIÑOS

na península

Earta:. Metak.

Un home camiña. Unha estrada
estreita. A porta dun coche
aberto. Sinais de tráfico. Ruper
Ordorika podería pasar por un
cantautor maldito
estadounidense, vestido de
escuro mentres cavila sobre a
súa sorte. As súas cancións
teñen moito de melancolía neste último disco. Nel estivo
rodeado, como acostuma a
facer, dunha boa banda.
Compañeiros neste CD foron o
baixista Femando Saunder,
acompañante de Lou Reed,
Kenny Wollesen, colaborador
de Tom Waits, e Ben Monder.
Todos eles vencellados ao jazz
e á cidade de Nova York. Pop,
folc e rock fúndense no traballo

co
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Titulo: Skydance en directo.
Grupo: Skydance.
Edita: Resistencia.

O grupo de Alasdair Fraser celebra unha festa e convida aos
seus amigos a que participen
dela. O resultado é este
. compacto de Skyedance en directo no que o público vive a
cara lúdica e, tamén, a instrospectiva do abano de melodías
escocesas incluídas. E non só
escocesas xa que a banda convida aos seus amigos da
península para que os
arroupen cos seus propios
ritmos. A galega Mercedes Peón, ademais de coa sua voz,
contribue ao resultado cun

Edita: Edicións del País Valenci~.

tema de composición propia,
Marabilla, do seu último disco
Isué. O violinista Alasdair Fraser valora moito o "traslado da
tradición galega ao século
~". Pero hai outros que
interpretan xunto aos
escoceses estes temas: Mikel
Laboa, José Manuel Tejedor,
Kepa Junkera, Hevia, Joxan
Goikoetxea e Oreka TX.
Fraser lembra con_eles que
cando a súa carreira semellaba
estar nun impás foron as cartas
escritas por vascos, galegos,
asturianos, etc, as que o devolveron á música e fixeron nacer
o sen interés polo folc no
Estado español. +

O tema de portada é o renacemento do nacionalismo español. Salvador Cot
entrevista
o líder da
ultradereita
francesa,
Jean Marie
LePen,
quen considera que a
pluralidade
lingüística e
cultural
ameazan a Fran:cia. Ademais,
inclúese información sobre a
actualidade política, social,
cultural e artística dos Países
Cataláns.+
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Os escritores analizan ·o futuro da literatura
galega en medio dunha crise de vendas
M. VEIGA
Ningunha editorial oculta a crise de vendas do libro galego, sobre todo da narrativa. O IV Congreso de Escritores a celebrar en Vigo foi convocado para esta fin de semana precisamente co lema "O futuro da literatura galega".
Xosé Mª Álvarez Cáccamo,
Mellor situación
presidente en funcións da
na poesía e no ensalo
Asociación de Escritores en
Lingua Galega (AELG), entiEn poesía estase a dar, na opinión
dade que organiza o congreso,
de Alvarez Cáccamo, un auxe do
xulga que a situación é preoerotismo, exento de pudor, sobre
cupan te. "Hai ·
t.odo nos poemaunha perda de
rios femeninos onde destacan Luísa
talantes alarmante e iso ten
edltorlals
Castro, Iolanda
unha repercu- quevlñan
Castaño, Est:tbaliz
sión, aínda que
Espinosa ou Lupe
seña indirecta, publlcando
Gómez. Tamén se
sobre o número
recuperaron a cotide lectores. As entre olto e dez
dianeidade e os t.eeditoriais que vimas políticos. ''En
ñan publicando novelas ao ano,
Galicia non existe
entre oito e dez agora non editan -apunta- algo senovelas ao ano,
mellante ao monoagora non editan máis de catro
polio da poesía da
máis de catro ou
experiencia que se
cinco. Na poesía ou cinco"
dá en España e
non se constatan
que domina nos
as queixas porpremios, nas puque as vendas
blicacións, etc.
sempre foran exiguas".
Aquí ninguén reivindica monoA pregunta de se a baixada
polismos, a coexistencia de tende lectores non virá tamén dedencias é moi clara".
terminada pola calidade, ÁlvaÁ1varez Cáccamo coida
que "a sociedad.e literaria galerez Cáccamo responde que
"desde un punto de vista social
ga está bastante unida. Vi.use
é negativo que se publique meno da Academia. Autores ideonos, aínda que a calidade non
loxicamente distantes coincidiseña sempre a que a todo o
ron na defensa do acordo".
mundo lle gustaría, pero tamNo lado positivo, Cáccamo
encontra tamén "a gran apertura
pouco a narrativa española ou
francesa é toda lexíbel".
que se está producindo no enA maiores da crise, o presisaio, con exemplos como o da
editorial Laiovento que se dedidente da AELG valora tamén
os cambios producidos nos úlca maioritariamente a este xénetimo anos. "Penso que xa paro, os libros de investigación teórica e certas especializacións
ou a inflación das novelas de
xénero, sobre todo policiais,
como a historia ou a antropoloxía, onde destacan obras como a
que chegaron a er moi recode Marcial Gondar". Finalmenmendada no in tituto . Hoxe
te, e neste mesmo ámbito, recoob érva e un maior recur o á
méndanos un libro: Nación, limemoria hi tórica, ca o de
Luis Rei Núñez con Expedienteratura e identidade, de Antón
Figueroa, publicado recentete Artieda ou Rivas con O La.mente por Xerais. Unha obra
pis do Carpinteíro e tamén un
certo auxe da novela experique, desde o ponto de vista teórico, ten bastante que ver co que
mental, ben representada por
Caneiro".
se debaterá neste congreso.•

'As

Os editores reclaman máis espado para o libro galego no hinque das librerías.

A.N.T.

Calendario do N Congreso de .Escritores
Venres 14. Ás 19 .30 h. Acto

inaugural. 20 h. Conferencia
inaugural de Francisco Femández del Riego.
Sábado 15. Mañá. A partir das
10.30 h. Mesa redonda arredor
do tema Creación literaria:
discurso e aventura. Participan
Xavier Alcalá, Marta Dacosta,

Miguel Mato Fondo, Mª Xosé
Queizán, Pilar Pallarés e Suso
de Toro. Tarde. A partir das
16.30 h. Mesa redonda arredor
do tema Texto e contexto para
unha literatura nacional. Participan Salvador García Bodaño,
Emilio Xosé Ínsua, X.M. Millán . Otero, Ramón Nicolás,

Francisco Rodríguez e Luisa
Villalta.
Domingo 16~ Ás 11. 30 h. Acto de clausura. Ás 12 h. Conferencia de clausura a cargo de
Basilio Losada.
lugar: Vigo. Centro Cultural
Caixanova. Sala de conferencias.+
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O MOVEMENTO "SUFRAXISTA'' LCXiRA A SúA PRIMEIRA VICTORIA

AS MULLERES CONSEGUEN
I 0 AO VOTO

PEPE CARREIRO

As nacións escandinavas,
Australia e Nova Zelanda son
os primeiros paises que conceden o direito ao voto ás mulleres. Este dereito a participar
nas eleccións
-- en igualdade
de condicións
que os
homes viña
sendo reivin-

dicado desde hai anos polo
chamado movimento sufraxista,
que actua en diversos paises
do Imperio Británico.

Algúns países
tardarán algo máls
A pesar de que Nova Zelanda
aprobou o dereito ao sufraxio
femenino en 1893, non se
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agarda que Gran Bretaña o
aprobe até que remate a 1
Guerra Mundial, é dicir 1918.
No Estado español as mulleres
votarán por vez primeira na 11
República. As francesas e as italianas terán que agardar até o
fin da II Guerra Mundial: 1945 e
as portuguesas a que se asente
a Revolución dos Caraveis, en
concreto a 1976. +
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O diKO rec:olle texhu de Neira V.las, Manuel Maria e Novoneira. Na fotografía, o grupo Ha Virada.

O músico Xico de Cariño mestura ver- en Rolada de Cantigas, primeiro dissos, ritmos lusófonos e soños infantís co editado pola asociación Na virada.

Xico de Cariño, autor da música.

Antonio Lópu;, Casrelo, contrabctix.o.

Maria Xosé López, cantante e produtora.

Tatán, de Tanxarina Teatro.

A. Esrtvu
Rolada das c.antlgas estará a
venda xa este Nada!; é un compacto que quer recuperar as ganas de cantar de cativos e grandes. Aínda que naceu como un
proxecto protagonizado polas
voces dos má.is pequenos, finalmente o resultado é moito má.is
variado, segundo Xico de Cariño. A sua presencia, xunto a de
Maria Xosé Alvarez, voz e productora, posibilitaron dar corpo
a unha idea que xa tiña anos
nas súas cabezas. Os promotores deste disco definen a rolada
como un disco "que comezou
para nenas e se foi convertindo
nunha música para todos, chea
de cores, de ideas, de sons descriptivos, unhas cancións onde
a música instrumental é tan
protagonista como a voz".
Escolle Xico de Cariño dous

escritores que teñen adicado
unha grande parte do seu traballo a construir versos que axuden aos má.is pequenos a entender o mundo: Manuel Maña,
con Os soños na gaiola, e Xosé
Neira Vilas, con Cantaro/as para
xente miuda. Ao seu carón, tamén textos de Uxío Novoneira,
Rosalía de Castro e José Afonso,
do que o artífice de Rolada das
cantigas é fervente admirador
"polo seu exemplo solidario e
de compromiso social, pola sua
forza lírica e emotiva".

de traballos xuntámonos má.is
de trinta persoas de toda Galiza. Consideramos necesaria
unha asociación deste tipo para poder sacar adiante proxectos diferentes", di Xico de Cariño. Un proxecto futuro será o
resultado dos traballos de reinterpretación dásica da música
popular. ¿Só música? "Non,
este é un disco, pero non irnos
cinguimos só a unha manifestación artística'', conta o autor.
Compositor adicado ao teatro e á pedagoxfa, Xico de Cariño, reuniu unha "niñada de cantigas acubillada na memoria do
meu traballo". Intentou asimesmo artellar un tratamento específico para cada canción. "Isto
non é un repertorio qµe teñas
composto e que só haxa que ir
tocando. Aqui cada canción require unha instrumentación

Cada canción, un mundo
Son os últimos días antes de
que o compacto chegue ás
tendas. Nervos, algúns, porque está investido moito esforzo e implicadas moitas persoas. "Para poder editar este tipo

j
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concreta que, a sua vez, chama
por uns músicos determinados.
As voces e os acentos tamén
teñen que diferenciarse. Por
exemplo, SiMa Pérez, unha nena da Terra Chá, fai o recitado
en O foguete, unha canción a
partir de Manuel Maña. Asistiu
a gravación expresamente para
este tema, queríamos que fora
· unha nena da zona a que o fixera. Dese xeito cada canción
era repensada de novo unha
vez se ia gravar", explica o autor de Rolada das cantigas.
Un disco para teatralizar, di
o seu autor. Todas as cancións
conteñen indicacións, desde
xeitos de interpretalas ata as finalidades que poden ter. Turra,
Xan pola burra, unha composición bravú a partir da letra rosaliana coa idea de dar a coñecera poeta aos máis novos. E A
cantare/a dos nenos, letra de
Neira Vilas con música de Xico
de Cariño, que pode interpretarse nas escalas o Día da Paz.
"Amiguiños todos/amiguiños
xa/ os nenos de aquí/ e os nenos de alá. /Os nenos do mundo / todos a cantar / a unha
mesma voz/ col/idos da man. /
Cantare/a nosa / de amor e de
paz / sin penchas nin odios, /
sin falsa irmandá. "+

í2?lll
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Sinais de fume en Manhattan

••••••••••

Unha serie de anécdotas que se repiten desde o 11 de setembro está a infundir
o medo nos cidadáns de Nova York.
MANuEL VEIGA

...

Desde o 11 de setembro volve
haber sinais de fume en Manhattan. Xa as houbera a mediados de século. Os traballadores
da tribu mohawk comunicábanse a través <leste tipo de sinais
desde as trabes dos distintos rañaceos en construcción. Logo
dunha ausencia de trescentos
anos, volvÍase a usar aquela linguaxe na illa.
Na década dos trinta, os indios mohawk descubríranse
como os mellores traballado-·
res en estruturas de gran altura. Durante a construcción das
Torres Xemelgas, por exemplo, morreron 19 obreiros especializados, pero nen un só
era un indio mohawk.
Algúns pensan que estepasado indíxena, que se reflexa
no propio topónimo da illa, pero que foi esquecido pola
maioría, é o causante dunha
sorte de maldición que tivo o
seu máximo exponente no
atentado, pero tamén noutra
serie de sucesos que, como un
mal de ollo, se veñen reproducindo desde aquela.

A maldición cae
sobre o alcalde Giuliani
O alcalde Giuliani, un home
de especial carácter, tivo quizá
unha intuición. Sempre pensou
que Nova Iorque necesitaba un
local especial, un bunker desde o que poder facer fronte a
calquer catástrofe e dirixir as
labores de salvamento da cidade. E conseguiuno. Pese a todas as polémicas, a cidade
deulle 15 millóns de dólares
para construir ese magnífico
centro de comunicacións. Pero
Giuliani elexiu o lugar menos
indicado: o Comando Central
de Emerxencias instalouse con
todos os honores en 1998 p.o
andar 23 do edificio 7 do
World Trade Center. Cando as
torres se esborrallaron Giuliani e os seus colaboradores tiveron que ser arrastrados por
estreitos e escuros corredores
subterráneos ata sair, din que
cheos de poeira e medio afogadós, da zona catastrófica.
Agora, a recuperación dos
cadáveres está a dar lugar a
anécdotas non menos escabrosas. As viuvas dos bombeiros
falecidos non saen do lugar, por

roáis que o xefe dos servicios
forenses xa lles explicou repetidas veces que os restos dos
seus marido~ non serán recuperados nunca. A altísima temperatura baixo as ruínas convertíraos en vapor e cinsa, de
feíto o incendio aínda non se
extinguiu e convertiuse xa no
máis duradeiro rexistrado nunca. Marian Fontana, a presidenta da asociación de viuvas négase a dar crédito a esta versión. Pon o exemplo de mulleres que recuperaron o corpo
dos seus maridos e pregúntase
convencida: "¿Que é todo iso
da xente reducida a po? Iso non
é certo". Fontana é vista cada
día en todos os pontos da cidade onde se encontra algunha
autoridade reclamando que lle
devolvan os corpos.
Un mes e pico despois do
atentado, o alcalde tivo que intervir tamén nun caso que escandalizou á opinión pública.
Tratou de mantelo en secreto,
pera descubriuse despois d_e
que ordease instalar cámaras
de vixiancia en todos os camións que saian da escombreira do atentado cos restos do
edificio. Parece ser que os camións eran desviados por unha
ruta descoñecida pola mafia da
chatarra. Moitos condutores
foran sobornados.

Contos
podres
Bmrro IGLESIAS

E

Omedo apropiase das persoas
Tampouco os avións que sobrevoan a cidade están libres do
maleficio e da inquietude xerada. O 23 de octubro un pasaxeiro dun Boeing 737 da Southwest Airlines abriu un maletín
en pleno voo e sacou del unha
pistola, levantouse e dirixiuse á
azafata con estas palabras:
"Penso que non debo ter esta arma a bordo do avión. Ata o de
agora non me dera conta de que
a levaba". Noutro vóo, uns días
antes, o 14 de octubro, riun
avión da US Airways, o piloto
dirixiuse aos pasaxeiros, cunha
machada na man, dicíndolles
que non temesen en caso de ataque e pedíndolles o seu apoio
guindando zapatos ou tirándose
aos ollos do terrorista".
Os cidadáns de Nova Iorque
son agora cidadáns atemorizados e seguirano sendo por bastante tempo, cando menos mentras duren os sinais de fume. +

Unha das viuvas do atentado que pasan horas na rúa agardanclo noticias dos seus
familiares.

GARRINCHA

COMPATRIOTAS ...
EU SACAREI ESTE
PAIS DA CRISEI

AH, ,NON ... CABALEJRO
ESTO E UN ACTO POLITICO
NON UN CONCURSO DE ADIVIÑAS

ntre as enxeñosas
formas de protesta
contra a LOU ideadas
polos estudantes, causou:me
gracia un cartaz coa efixie
de Pilar del Castillo e a lenda Caperucita ex roja. Esa
estudantina contestarla
apenas concibe os cambios
obrados pola ranzosa
cronoloxía. Mudan os tempos e mudan as vontades,
pero cando un é novo antipatiza coas persoas que reviran a chaqueta co de
diante pra tras. Por parte,
no selecto ambiente universitario ignórase quizais esta
versión apócrifa,
~tolóxica e tabernaria de
Chapeuciño Verme/lo, o celebérrimo conto de
Perrault:
Lobo:
-Dime Carapuchiña,
¿que andas a facer soa polo
bosque?
Carapuchiña:
-Veño de lavar a
parrocha no regueiro.
Lobo {con monumental
sorpresa):
-¡Cambiouche ben o
conto!
Sosteñen as autoridades
que os protestós se quei.xan
de Yicio. Pra Yic ·o a a
táboa reivindicativa do 68:
lnvenien novas pe111ersiós
sexuais, inon podo máis!
(Pintada en Nanterre).
Alguén (talvez Wallace Stevens) dixo que o tema da
poesía é a poesía. Os poetas
do Ministerio afirman que
o argumento da rebelión é
a rebeldía. Unhos alumnos
direitistas rodean a mamá
felina {dona Pilar afia as
poutas ante a imprensa) e
miañan: os manifestantes
están manipulados,
tenebrosos instigadores metéronlle o dedo nos ollos á
numerosa hoste que abouxa
as rúas. Tamén na
Revolución de Maio denunciaban os xornais da orde a
Daniel Cohn-Bendit, annadanzas xudeu. Daquela "a
palabra na pel dos mozas estalou en cen mil bocas, o bemáis formoso gritado
pola Franza en vinte
séculos: nous sommes tous
des juifs .alif!mands !" (Julio
Cortázar, Ultimo Round).
Polo visto, a independencia
de criterio é patrimonio de
catro gatos de Nuevas
Generaciones.+
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país, pero que logo fai o traballo nasos inimigos teñen un proversucio do Departamento de Esta- bio que di: Deus nos libre do vedo en Indochina, chega á ironía leno dunha cobra, o dente dun
na terceira entrega. A historia tigre e a vinganza dun afgán".
comeza con Rambo recluído Sen sequera despeitar a súa lusnun mosteiro tailandés, onde trosa e rizada melena, Rambo
tenta. esquecer a violencia da vai destripando rusos ata liberar
súa vida e atopar unha vía espi- o seu xefe e agallopar polas esritual pola que se reconciliar co tepas. "Vai e canta no mundo limundo. Nesas, chega o seu pai bre o sufrimento deste pobo",
militar, o coronel Tra.utman (in- espétalle un muiaidín cando o
terpretado por Richard Crenna) estadounidense lle anuncia que
e pídelle que o acompañe a Af- se retirará definitivamente de toganistán para salvar da marte das as guerras.
dous millóns de campesiños
ameazados de morte pola inva- Delirio rendíbel
sión soviética. lmbuído na mística e no incenso, Rambo rene- O filme, dirixido por Peter Mcga. Pronto se arrepentirá.
· Donald, está considerado coma
-rrautman é detido polos ru- o peor da triloxía. Famosa é a essos cando pretendía colocar un- cena na que Rambo e Trautman
ha partida de mí·
-fican sós, no
siles Stinger nun
medio dunha
chaira mentres
comando muiaicomezan a apadín e pronto o seu
eus nos libre
discípulo virá na
recer centos de
súa axuda. Ham- do veleno
combatentes rubo contacta en
sos, carros de
Pakistán cun exi- dunha cobra,
combate e un
liado "loitador po- o dente dun tigre e
par de helicóptela liberdade", en
ros. Asustado, o
definición do pre- a vinganza
coronel pregunsidente Reagan,
ta. "E agora,
que o conduce a dun afgán"
¿que tacemos?".
través da fronteira
Rambo nin se in--a mesma pola
muta: "Podemos
que se esvaeceu
arrodealos".
Ben Laden-. O
o·afán patrióseu contacto é un
ticc, que asimila
meniño armado
perfectamente a
ata os dentes, todoutrina republido alegría e boncana nos anos fidade, que o dirixe pala miseria nais da Guerra Fría, nótase na prique o comunismo está a deixar meira. e na derradeira escena da
no seu país.
película. O inicio da pelícufa mosO filme está cheo de procla- tra un plano pechado sobre a
mas de apoio ao pobo afgán. bandeira das barras e estrelas. Ao
Trautman dille a un coronel sovié- final, mentres se funde en negro
tico: "Se vostedes coñecen a his- a imaxe, soa a canción "He ain't
toria de-Afganistán, saberán que heavy, he's my brother" e un rónunca se renden. Prefiren morrer tulo adica o filme ao "valente poa seren escravos". Os amigos de bo de Afganistán".
Rambo, no seu enlouquecido resMalia os seus escasos valores
cale do seu coronel, proclaman a cinematográficos, Rambo 111 tivo
jihad, confesan abandonar a vida boa acollida nas salas, aínda que
denantes de cada combate e re- non chegou a superar a segunda
tírense aos comunistas como entrega da serie. Para os afeccio"inimigos da leido Islam". Conti- nados á saga, sempre ficará na
núa Traútman. "Eles combaten memoria a camiseta negra de
coa única esperanza de atapar a Stallone, a cabalería que parece
Deus e honrar a súa patria."
sacada da toma de Mazar-i-Sharif
Un dos combatentes afgáns e a sombra ameazadora do helichega a dicirlle a Stallone. "Os cóptero soviético Sikorski. •

'D

En Rambo 111~ rodada en 1988, Stallone loita cos
fundamentalistas afgáns en contra dos soviéticos
~AR LORENZO GIL

Cando os talibáns desaparecen
nun mar de po nas montañas
de Tora Bora e os marines píntanse de cor bosque para camuflárense no deserto, é o momento de relembrar a John
Rambo (o papel que lle deu fa-

O cliente entra na libraría perguntando e xa chegou o
11. 09. OJ, data fatídica convertida
en título do último traballo de
Noam Chom k.i. Os seu lectores
habituais esperan que a sua análise das relacions estadounidenses
con Afganistán disipe algunhas
dúbidas. Está anunciado, pero a
libreira ainda non dispón del.
Á vista, unha biografía de
Bin Laden baixo o reclamo de
que está vostede ante a historia
do terrorista máis buscado do
mundo. "Nós v:endemos poucas
biografías de Bin Laden. Porque nen as recomendamos, nen
o noso cliente se interesa por
elas", comenta Sabela Martínez,
que atende a libraría -Versus en
Vigo. Grandes espacios como a
Casa do Libro tamén venden a
vida do terrorista, pero aínda
non é un best-seller.
Os títulos que máis se moveron nas librarías desde que cai-

ma mundial a Sylvester Stallone), especialmente na súa
aventura en Afganistán, na terceira parte dunha das sagas
máis influentes do cinema comercial dos 80.
Esta tita, rodada en 1988, desapareceu radicalmente das ten-

das de vídeos desde o 11 de setembro. Hai quen se ofrece para
vender "a única película que proba a connivencia entre Ben Laden
e o goberno de Washington".
Rambo, un veterano de Vietnam que primeiro ten que loitar
contra a incomprensión do seu

O Islam gaña lectores
A. ESTÉVEZ

Son moitos os estadounidenses que queren coñecer ao seu
enemigo e acuden as librarías na procura de respostas. Os
libros sobre o islamismo sacuden o pó, non só nos EEUU.
ron ~s torres xemeas e EEUU
bombardeou Afganistán, son ynsaios sobre o islamismo. Segundo e~plican os libreiros o lector
quere saber, busca respostas sobre un descoñecidísimo mundo
árabe. A historia dos feroces

guerreiros islámicos que dan
cobi.xo a Osama Bin Laden, o
terrorista internacional máis
buscado por EEUU. O texto da
banda acompaña a terceira edición do libro Los Talibán, do

xornalista Ahmed ·Rashid. A primeira veu a luz meses antes dos
atentados nos EEUU.

Árabes no país carioca, asegura
ter recibido unha morea de chamadas telefonicas. Pedían información sobre o mundo áraCorán portugués ·
be. Challita decidiu tirar rendabilidade das demandas e lemLectores europeos e america- brou que alá polo ano 1980 fonos interésanse por vez primei- , ra publicado o Corán en portura por unha cultura afasta~a. gués. El mesmo asinara a traNo Brasil, tras o atentado de ducción. Asi que chamou á edisetembro, o escritor e ex diplo- torial, que acaba de editar
matico Mansour Challita, ex 15.000 exemplares novos.
ministro da Liga dos Países
O mes de outubro foi o das

reimpres10ns e reedicións de
obras ensaísticas que saian a ritmo lento das librerías. A }i"had
de Gilles Kepel é un deses libros, aínda que despois do once
de setembro inclue unha nova
introdución. A escritora catalana Ana Tortajada tampouco se
pode queixar das vendas. El grito silenciado vai pola octava
edición. Espertan interés de novo a Biblioteca do Islam Contemporáneo de Edicións Bellaterra, e Lo que Europa debe al
Islam de España, de Juan Vernet.Mondadori adianta a publicación de O Islam, un libro de
Karen Annstrom que explica a
división entre chiitas e sunnitas.
A maioría dos libros aos que se
achegan os lectores xa existían
no mercado; agora conviven
con títulos de última hora centrados na figura de Bin Ladeo,
no calvario das mulleres . afganas ou no negocio do opio. •
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SITIOS

PAULA BERGANTIÑOS

O direito
á Renda
Básica

Xantar e flores fréscas
no primeiro vexetariano compostelán

(/

Paredes rotuladas con literatura
e lámpadas a partir de latas de
tomate. Agradabeis cores pastel
que se funden coa madeira en
pequenas mesas con flores do
día que arrodean a cociña de
Miguel Burros. Croquetas de
millo, a pizza de brócoli ou a lasaña de champiñóns son algunhas das especialidades. A súa
sorte foi a dun ·estudante norteamericano que quedou prendado da choiva e da fala; que deixou Washington por Santiago e
abriu o primeiro restaurante vexetariano da cidade.
A historia de O Cabaliño do
Demo, que así se chama esta pequena casa de comidas, comeza
nunha viaxe en tren a principios
do setenta, éando só había aire
acondicionado en El Corte Inglés. Naquel tempo Miguel Burros viaxara a Madrid para facer
un curso de perfeccionamento de
castelán, pero o clima da grande
urbe abafouno. Escoitara falar de ·
Galiza e na Estación Norte vendéronlle un billete a Santiago. os pasteliños que distribuía nos
Chegou un 23 de Xullo e rema- pubs da Zona Vella a cambio de
tou a festa do Apóstolo (que bebida. Cando se cumprían case
aquel ano patrocinaba Coca.:.Co- que tres décadas daquela viaxe
la) escapando dos grises, despois en tren, o 23 -de Xullo de 1997,
de os compañeiros de troula en- inauguraba en Compostela o
tonaren o himno galega. A xente seu pequeno restaurante. E a die unha viaxe pola Costa da Mar- ferencia do que acontece agora
te dous anos despois acabaron -con ofertas semellantes en topor convencelo de que este era o das as cidades- por aquela épomellor sitio para vivir.
ca só había locais para vexetaMiguel Burros voltou para rianos en Vigo.
aprender galega, primeiro, e la"Nun país de grandes comego para quedar. Foi o tempo de dores de carne" o cociñeiro non
vender bocadillos ás agachadas pesou que aquelo superase. o
na rúa. Hai quen lembra tamén rango de "chiringuito". Pero ao

XURXO

N

A. PANARO

pouco viñeron as reformas.
Máis mesas, máis cociñeiros e
camareiros e un novo andar no
local deseñado por Suso Montero e situado na rúa Aller
Ullba, ao carón da Porta do Camiño. Desde entón, e a canto
do apelido do propietario, nunha das paredes pode lerse un
fragmento do relató de Castelao sobre o burro "que non bulía nin chisco".
Mais o fundamental non
mudou. Produtos que merca na
praza e cultivos biolóxicos. Especialmente orgulloso está do

kefir e do iogur que apartir de
leite biolóxico, só se pode conseguir nunha cooperativa do
Carballiño. Dos Estados Unidos
trae para O Cabaliño do Demo
as receitas das sobremesas. A
súa nai escribe de cociña para o
New York Times , pero ademais
el fixo os seus primeiros almorzos con catro anos. ¿E o nome
do local? "É un bicho que me
encanta -revela. Ademais, dixéronme que o cabaliño do demo
autóctono é moi peculiar porque, a diferencia da maioría,
pode dobregar as ás". +

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MEU SANTO, MIÑA SANTIÑA
FRANCISCOA.VIDAL

Santa Lucía, a luz do día
Candq quedou orfa de pai, Lucía
non sabía que o defunto a prometera en casamento cun mozo
de Siracusa, quen, ademais da
beleza, admiraba nela o grande
patrimonío que ía herdar e aportar en dote matrimonial.
A rapaza, allea aos acordos
paternos, tamén fixera, pola súa
canta, o seu proxecto de futuro:
dedicarse en corpo e alma ás actividades dos cristiáns; e súa nai,
cómplice coa vocación da filla,
accedeu a que se vendesen algunhas das propiedades paternas, para facer grandes donativos
á igrexa. . Dádivas que fixeron
montar en cólera ao prometido
cando se enterou; a ver a que viña iso de malgastar a dote antes
de casar, ¿que lle ía quedar despois de tanta dilapidación?
Lucía faioulle claro: ela profesaba a fe de Cristo, e todo canto posuía era para gloria de
Deus, non dos homes. E o mozo
púxose negro.
Tanto tempo agardando por
unha rapaza, fiel a un acordo de

familia, a cousa máis sagrada entre os sicilianos desde que o
mundo é mundo, e agora, cando
o asinante do trato estaba na cova, os herdeiros rachan con todo
como e ali non pasara nada.
o rapaz non o dubidou un intre. O caso clamaba xustiza,. ·e
denunciouno <liante dun tribunal.
Non lle foi difícil ao xuíz descubrir que <liante del estaba unha
cristiá, un membro desa secta que
non caía moi ben nas altas esferas do poder, unha secta irrespectuosa coa gloriosa tradición do
imperio, e daquela, como en tantos outros casos, comezou a grande discusión entre Lucía e o xilíz.
. Se el a acusaba de ter pouco
senso, por repartir o patrimonio,
confundindo unha esmola con financiar a grupos de rebeldes, ela
respondía que eses rebeldes eran os
portadores da palabra de Deus; se o
Xl,lÍZ lle dicía que eran todos unha
panda de ilusos, que non vían máis
aló dos seus narices, ela retrucaba
para falarlle de que só con boas íntencións se pode facer realidade to-

do ese soño de igualdade, fratemidade e felicidade que predica Cristo; se un berraba contra a utopía, a
outra berraba contra o inmobilismo, se un falaba da felicidade ela
saltaba cos doces da virxinidade.
-¡A virxinidade! A ti haiche
que ensinar que é o pracer. Verás
como logo cambias de idea -e
mandouna a unha casa de citas
para que lle ensinasen como era
o mundo dos sentidos.
Lucía proclamou que, se a
mente non consente, o corpo non
sae manchado pero, a pesar de todo, o que só ía ser unha visita de
aprendizaxe, converteuse nun
martirio: Lucía viu a cara do pecado e do vicio, e sentiuse violada e maltratada de palabra e obra.
A rapaza volveu <liante do
xuíz rabiosamente desesperada; e
disque foi daquela cando, para
non volver a ver nunca máis <liante de si a faciana da lascivia e a
depravación, queréndolle dar unha lección a todos sobre como repudiar as tebras do mal para ver
só coa luz do seu Deus, esa que só

vive na mente pura e no corazón
casto, arrincouse os propios ollos,
e prognosticou a deposición de
Dioclesiano, a futura paz coa
Igrexa e que ela mesma ía ser nomeada patroa de Siracusa.
Ao seu clamor acudiu a xente, á porta do tribunal, apiadados
uns e curiosos outros dos augurios da cega, cando o xuíz, temendo unha manifestación popular en favor da reo, decidiu
condenala á fogueira. Pero nese
intre, tan pesado se volveu o seu
corpo, que fixeron falta varias
parellas de bois para arrastrala,
mentres ela seguía .berrando contra as maldades de Roma e a insolidariedade coas clases menos
favorecidas; e cando por fin a
colocaron sobre a pira, co corpo
embadurnado de brea, ardeu a leña pero ela permaneceu intacta,
predicando desde o medio das
lapas as dozuras de vida eterna,
ata que un piadoso soldado a fixo calar e deixar de padecer, cravándolle a súa espada na gorxa.
A Igrexa, tan amante dos símbolos, acabou escolléndoa para
presidir estas datas nas que o sol
do inverno xa vai camiño de medrar; nas que a luz vai vir para
vencer as tebras do inverno.+
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acer no seo da realeza española ou entre
a familia Ortega (Inditex), dende logo non é o
mesmo que nacer nunba
das familias pertencentes
aos oito millóns de persoas
que no estado español malviven na pobreza.
A Constitución españoJa
relata que todos os cidadáns
son iguais ante a lei, todos teñen direito á vida, ao
traballo e a unha remuneración suficiente para
satisfacer as súas
necesidades e as da súa familia. Agora mesmo estos direitos non pasan de ser letras
valeiras. ¿Que fan as
Ad.ministracións para enchelas de contido?.
Como resposta esta.se a
estruturar un movemento
organizado que demanda o
que se den en chamar
maioritariamente como
Renda Básica.
Renda Básica que se define no libro ''La Renta Básica: Por una ciudadanía
más libre, más igualitaria y
más fraterna", como un ingreso pagado polo Estado a
cada membro de pleno
direito da sociedade,
independentemente da súa
situación familiar, económica e laboral.
Este movemento formula a demanda dende os planos ético-normativo e de
viabilidade técnica. No primeiro alúdese á propiedade
privada dos recursos naturais e dos recursos produtivos coa conseguinte limitación ao sen acceso, e no
segundo valóranse os gastos
en armamento, salarios
vitalicios de determinadas
persoas, etc.
Dende a Asociación Rede Renta Básica
(www.redrentabasica.org)
con sede en Barcelona,
fomentan a reivindicación
dunha Renda Básica, facilitan documentación sobre o
tema e organizan
actividades informativas.
O galego José Iglesias
Fern~dez (www.rentabasica.net) trata no libro ''El derecho ciudadano a la Renta
Básica: Economía critica del
bienestar social", a cultura
da pobreza e a marxinación
no estado español, interpretando os mecanismos que
explican o fenómeno social
do empobrecemento dos nosos concidadáns. Asimesmo
tenta aportar medidas que
en sí conteñan xustiza
perante o recoñecemento de
direitos cidadáns, e non a
caridade a traverso da
esmola institucionalizada,
pública ou privada.•
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ANACOS DE . BOROBO

Oexemplo de
don Ramón del Valle-lnclán
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o sentido ,
do humor'
A.N.T.
Reunense artigos seus nun
libro titulado A carreira do
salmón. ¿É o animal que o
define?
O discurso deste libro vai
a contracorrente, como o salmón e como o meu discurso
dos últimos anos. Hoxe mesmo se me din que mo van
publicar, non o teria feíto.

¿Por que razón?
Por fatiga Cando vín todos os artigos xuntos decateime de que o resultado é moi
duro. No libro ábrense demasiados frentes. Cando presento
o libro ao público intento conservar a tensión que se respira
nos artig~ pero tamén é certo que aínda que trato asuntos
sociais, fágoo desde a milla
perspectiva, desde a milla individualidade. Case todos os
artigos son moi belixerantes.
O libro é unha punta de la.nz.a,
e as punt.as de lanza teñen que
ser de ferro. Asi que o libro re-

sulta duro para o lector.
A vida para o salmón é
un condena. ¿Identificase
vo tede ata ese punto?
Mira eu vou cumprir
cuarenta e seis anos, levo
perto de vinte escribindo e
publicando. Podo contemplar
por xunto un periodo da miña
vida e do propio país. Agora
mest;no son un pesimista. O
camiño da autonomía de Galiza e tá afogado e o mundo
cultural burocratizado.

AJgunhas cousas mello·

rarían neses case vinte
anos de escrita.
Entre o ano 1984 e o
1985 escrlbín un libro, Polaroid, que segue vixente. Era
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Nista páxina de A Nosa Terra
veño verificando semanalmente
a idea democrática de que todos
os homes son iguais; pois caben
nela, coa. m.e sma amplitude,
tanto personalidades de moita
sona coma persoas máis sinxelas ou esquecidas.
Con ise criterio puxen aquí
xa os exemplos de sesenta e tres
varóns galegos e de tres ou catro mulleres que ben poden figurar, cada un co seu peculiar
merecemento, na Historia de
Galicia, no século XX.
Pra iso van.se reunir nun volume, no que aparecerán no mesmo, ocupando semellante espacio, patriarcas da nosa cultura coma foron D. Ramón Cabanillas e
D. Ramón Otero Pedrayo, ou seres tan valentes, pero moito menos coñecidos, do xeito de Juan
García Durán ou Mosqueiríña.
ven así unhas veces que
comprimir nunha plana
a esencia de tantos anacos que levo escrito de tal ou cal
destacada figura das nosas letras
ou artes; resaltando singularmente meu certo trato con ela.
N outras vegadas exprimín miñas
lembranzas pra deixar constancia escrita da existencia duns
amigos, que malia seu talento,
polas adversas circunstancias
que sufriron, inda carecen de
biografía nas enciclopedias.
Vou tratando duns e doutros
sen orde nin concerto, conforme
unha asociación de feitos, ou de
recordos, vaimos traendo a punta do meu bolígrafo. Mais, pra
rematar o 1 Libro dos Exemplos,
que axiña se publicará, paréceme natural. e lóxico incluir nil
meus testemuños máis a rente
do xeniais arousanos, a quen
xa consagrei sendos libros e
multitude de artigos.
Pensando que D. Ramón del
Valle-Inclán e Daniel Alfonso R.
Castelao tamén, coma homes,
eran iguais aos sesenta e tantos
paisáns que os precederon nista
folla, e ben merecían culminar o
próximo volume que reproducirá
seus exemplos.
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UN EXTRAÑO PERSONAXE.

Tendo en conta que en canto a
don Ramón María, xa vai pra cincuenta e sete anos, relatei baixo o
seudónimo de Julio Sierra, nunha inmensa páxina de El Español
(Madrid, 4-VIII-1945), meus inda quentes recordos de Valle-Inclán en Compostela La presencia
de Don Ramón en tierras galegas; pois dise modo titulábase
aqueles primeiros papeis do que
aínda non asinaba Borobó.
u vira por vez primeira
en Vigo a aq~il prohome que, asegun seu tocaio Ramón Gómez de la Serna,
gañara "o primeiro premio máscaras a pé" no antroido madrileño. Contaba entón o pequeno
Borobó oito anos e pasaba unha
tempada na casa .duns tios seus,

E

Ramón polas vilas e aldeas do
Xiro de Santiago e da María , a
Terra de Iría e o Salnés; en procura dunha -casa asolariega que
se vendera e que lle gustara ao
autor das Comedias Bárbaras.
Pois, penso que por iniciativa de
Portela Valladares, soñábase
coa teima de regalarlle, por suscripción popular, un pazo a Valle-Inclán.
O outro asento do catro prazas de Harguindey soía ocupalo
o inefable Dr. Devesa, vello
amigo de Don Ramón e íntimo
do matrimonio galego-inca.
Cando non podia ir por ter que
atender a súa consulta o boisímo
médico e breve articulista, ocupaba súa peaza o practicante
Bruzos, condecorado coa Cruz
de Beneficiencia polo salvamento de nenos caídos ao mar.
Tales honores pondereinos no
meu rolo de El Español; no cal,
máis que do inmortal escritor
que viñera a morrer da súa propia morte a Compostela, tratara
dos viciños dela que o rodearon
nos seus derradeiros días.
•

VISITA Á CERAMICA DE

CESURES. Se ben, asemade .referinme a c~oriosa tarde na que
chegaron a meu pobo os catro
ocupantes habituais do Balilla,
pra que vise Valle-Inclán o pequeno pazo da cova, propiedade
da irmá do Dr. Devesa, viúva
dun Varela de Limia. Non era,
precisamente, o fantástico pazo
do Brandeso, que tanto complacería ao artífice do marqués de
Bradomín.
Pero xa que estaba en Porto
(o antigo do Arcebispo Almirante Xelmirez), moi perto da calera
do Ulla, onde se instalara a Cerámica Celta, achegaronse os visitantes do pazo a coñecer aquela
pequena empresa artesanal, na
Ramón te del Valle lnclán retratado por Moreno cara 1920.
que tanta ilusión puseran Ramón
Diéguez e don Víctor.
Estaba en nise intre moceen marzo de 1925, cando veu a suavísima e purísima barba de ando no peirao de Cesures,
tan extraño personaxe, aínda Don Ramón bambeábase sobre cunhas lindas rapazas as que lle
coa sua "barba merovingia" que un ou outro ombro, conforme ensiñaba non sei que historias;
flotaba ao vento; viaxando nun soplara a brisa, do Pedroso ou ao advertir de lonxe que Valleautomóbil descapotable que de Belvís. E cando naquela pri- Inclán e seu séquito se dirixían
ben podía ser un Hispano-Suízo mavera as mañás surrían, deixa- á calera, interrumpín de sócato
que transitaba pola rúa Policar- ba a capa o ínxel escritor, no Sa- miña amorosa lección e funme
po Sanz. Parecíame aquil "ca- natorio de Villar Iglesias onde voando a escoitar o que diría
ronte de ojos en llama" un ser convalecía, podíamos así obser- noso idolatrado escritor ao conexcepcional polo seu estrafala- valo coma levaba o brazo derei- templar as pezas, recén saídas
rio aspecto, pero tardaría inda to atrás do torso, e coa súa úni- do forno, da cerámica cesuretres ou catro anos en darme ca man sostiña o sombreiro e ña.
conta de que se trataba domáis máis a manga vacía do brazo
oulle pretexto un dos
fenomenal dos literatos gale- que lle mutilaran. Anque as vecacharros máis orixigos ... e españois.
ces mantiña nela un bastonciño
nais de meu pai, pra
de xunco coque accionaba, ru- disertar Don Ramón Mª sobre
• LECCIÓN DE ELEGANCIA.
bricando súa fabulosa parla.
súa semellanza con certas pezas
Transcorreran xa dezanove anos,
da cerámica peruana; dando
dende que me pasmara súa facha
• BUSCANDO UN PAZO PRA
cunha abraiante precisión unha
na cidade da oliva, ata que vol- DON RAMóN. Nen embargantes, sarta de pormenores adrede de
vín a ver ó fablistán das Espa- nunca disfrutara eu da delicia de estilos, talleres, materiais, etc.
ñas, andando pola beirarrúa da escoitar en Santiago a maravillo- da cerámica inca; coido que incalle Alcalá, <liante do Café Re- sa fala de Valle-Inclán. Non tiña ventados coma espiritual galagina, escenario dunha das súas inda edade, nin categoría pra po- no á dona de Harguindey que o
famosas tertulias madrileñas. Se delo acompañar no café, ou po- escoitaba arroubada. Igual que
ben ao ano seguinte, 1935, cúpo- las rúas, como Arturo Cuadrado os demáis presentes. Logo Vanos aos escolares composteláns e Femando Barros. Nin menos lle-Inclán louvou a reproduco lecer de admirar a figura xenial viaxar con il no coche do máis cion, en vidriada arxila, da súa
de Valle-Inclán, paseando polas xoven Dr. Sánchez Harguindey; estatuilla labrada por Bonome,
quen facía pouco volvera do Pe- • e a mantenta da cal escribe agorúas e pola fermosa Ferradura.
ábamos lección .o cre- rú, onde exerceu súa profesión ra Juan Guitian unha docta moador das Sonatas de familiar, traíndo a súa dona, beli- nografía. Supoño que dirá nela
súprema elegancia, da coma unha princesa inca, coa que as gabanzas que lle adicóu
seu xenial modelo foron as últicoa súa parda capa, o acham- que ali casara.
Complacíase a amable pare- mas palabras que lle oeu Borobergado sombreiro e os pulcros
e cándidos botíns. Mentras a lla·en levar no seu Balilla a Don bó a Don Ramón.+
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A proximidade do Nadal e o
frío melancólico do inverno
produce en Galicia un aumento da actividade musical. Desde jazz a música folle para escoller. Organizan universida-

des, concellos e incluso asociacións culturais e veciñais.
Para cada persoa, seguro que
hai un concerto á medida: unha melodía para cada estado
de ánimo.+
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fica na Casa das Ciencias,
froito do coocmso máis prestixioso de fotografia de natu-
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S6 ata este venres 14 están á venda
as entradas para os dous únicos
concertos deste ex Rolling na sala
Mardigras da Coruña por 3.000
pta. coma prezo único. Neste cidade p6dense comprar en Portobello,
Disco Noni~s e El Beasto Shop; en
Santiago en Discos Gong; e en Vigo en Honky Tonk, pero desta volta
tamén se poderá comprar a traves
da páxina electrónica http: //rnardigras.8.k.com. Mick Taylor comezou
no rock en 1966 da man de John
Mayall coma guitarrista no seu

rez.a do mundo, mganizado
polo British Musewn e a BBC
Wildlife. Os principais premios e ~ menores imaxes de
cada sección e wi audiovisual.

Bluesmakers, sustituía a Peter Green (F1eetwood Mac) para, pouco
despois ser sustituído por Eric
Clapton. Entrou nos Rolling' Stone
en 1969 do que sairía rebotado escapando das presións internas e
conflitos de egos para refuxiarse nó
blues. Desde aquela a sua carreira
foi tan singular coma irregular. O
seu último traballo, titulado A Stones Throw, do ano 99, fai o número
sesto na súa carreira en solitario. Os
concertos serán o martes 18 e mércores 19 ás 10 da noite. +

Allariz
• EXPOSICIÓNS
EDUARDO MONFORT
As súas pinturas podemos
ollalas no centro O Portelo.

O Barco

Belén electrónico. Lembran, tamén, que está
aberto o prazo do XII certame de arte "J. Domínguez Guizán"; e a XXVI
edición dos certames de
poesía sobre o N adal; de
Xomalismo, e o de debuxo infantil sobre o Nada!.
Máis información no telf.
982 396 121.

• EXPOSICIÓNS
ROBERT DOISNEAU
Seguindo as teorías do
Momento decisivo de Cartier-Bresson Ánxel Trillo
pretende coa fotografía
captar os tipos de vento, os
retratos, as emocións ...
Unha visión de París no
inverno. Na sala de exposicións Caixanova ata o 30
deste mes.

Betan.zos

S1ss1
No Quiosco Afonso e na
Estación Marítima podemos ollar unha mostra en
torno a esta figura tan coñecida da monarquía austríaca. Ata o 6 de xaneiro.

Caldas de R.-

sentar o domingo 23 na Casa da Cultura.

• EXPOSICIÓNS

A Coruña

SENSACIÓNS DE OlITONO
Mostra deste concurso fotográfico-arroutada. Ata o
20 de decembro no Auditório Municipal.

Cambre
CERTAME DE PINTURA
Mostra da XVIIl edición deste premio. Ata o 30 deste mes.

BETANZOS
FOTOGRÁFICO

CGAI
Abre a programación desta

semana cun ciclo dedicado ao
Free Cinema que vai intrcx:tu-

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

•CINEMA

cir a fitaBleak MomentY (Mike Leigb, 1071) o xoves 13; o
venres 14 á mesma hora poderemos ver WIWky a Go-gó
(Alexander .. Mackendrik,
1949) subtituladaao galego; o
sábado 15 ás 18:30 h. vaise

Clásico adaptado por Tea·
tro do Norte que podere-

• EXPOSICIÓNS

proxectar a película Billy liar
(Jobo Schleisinger, 1963)
subtitulada ao galego. Dentro
deste mesmo ciclo ábrese wi
apartado dedicado ao documental; o martes 18 e o mé.rcores 19 h. vai estar adicado
aos anos trinta. O martes proxectarase Drijters (Jobo
Grierson, 1929), Housing
problems (FAlgar Amtey e
Arthur Elton, 1935) e Coal
Face (Alberto Cavakanti,
1935) e o mércores Theface
of Brilain (Paul Rotha,
1935), Night Mail (Basil

Begonte

mos ver o martes 18 na Casa da Cultura.

• EXPOSICIÓNS

Bueu

XOSÉ V Á'I.JJ.UFZ
Os seus óleos vanse expor
ata o 15 de decembro no
centro comarcal.

Wrigb.t e Harry Watt,
1936), Roadways (Stuar
Legg e WiDian Colddleam,
1937) e Norlh &a (Harry
Watt, 1938).

•MÚSICA

Cee

• CONFERENCIAS

DEAN STREET

•TEATRO

As

COMPAÑÍA
Esta e a obra que Galería
Cía. de teatro vai repre-

DA INFORMACIÓN ...
e as comunicacións (TIC).
O presidente da Autoridade
Portuaria Antonio Coucei-

•TEATRO
SEXISMUNDA
A Casa da Cultura serve de
escenário a Sarabela Teatro
o venres 21. E o domingo 22
será Romance de Mocomicón e Ade'laha a obra que
poderemos ver da súa man.

BELÉN ELECTRÓNICO
O sábado 15 ás 6 do serán
na igrexa parroquial, monseñor Julián Barrio, Arcebispo de Compostela,
pronunciará o pregón de
Nadal e acto seguido realizarase a inauguración do

Coarenta imaxes dos séculos XIX e XX compoñen
esta mostra que alberga o
Liceo.

•TEATRO
CHEIRO DE ES1RELAS
Fulano, mengano e citano van representar esta
obra o sábado 15 na Casa
da Cultura.

LAzARo DE ToRMES

JAZZ QUARTET
Toca este domingo 16 ás
nove e media da noite no
pub Aturuxo.

Cangas
•TEATRO

Os VEI.Los NON
DEBEN DE NAMORARSE
Teatro do morcego vai representar esta obra de Castelao no Auditorio municipal o venres 14.

Carballiño

ro 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 Fundación de Interés Gallego.
GALICIA- NORTE
DE PORTUGAL

Seminario organiz.ado pola
Fwuiaci.ón Barrié que ten
como principal obxectivo sinalar as semellanzas desta
área xeográfica Terá lugar o
mércores 19 e está coordinado por Xulio Sequ~

• EXPOSICIÓNS

CELso VARELA

!STO É DIÑEIRO.
DAS ORIXES AO EURO
A Fundación Barril presenta
esta mostra na que poderemos facer un percorrido a través dos moi variadoo obxectos e rnateriais empregados
como d.iñeiro ao longo da
historia; tmha sección adicada ao exótico, unha volta polas principais moedas españolas desde a dracma á peseta, unha sección especial adicada á historia da peseta desde 1968 ata o ewo, para finalizar cun apartado sobre as
moeda cuñadas en Galiza,
conformando a exposición
un total de roáis de 400 pezas. Ata o 30 de decembro.

TheAlomic
lildtwax,,
grupo

estadounidenM,
dá un dos
MUS tres
concer1os no
Estado na

sala Iguana
de VIGO o
luns 17.

B-Sides

Dentro do ciclo chamado
Os nosos artistas podemos
ver a súa, obra ata o venres
28, na biblioteca pública
Gonzá.lez Garcés.
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UN SACO DE PAN DURO

A

Mostra que, ata o 6 de xaneíro, vai estar aberta na
Estación Martítima.

p

u
n

Mª F'ERNANDA

CANDAL
A pintora vai ter abert.a unha
mostra de traballos ao óleo
ata o 20 de decembro na galería Goya (Linares Rivas).

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

Veñen sendo Felipe Vlllar, na guitarra e
Laura Fontán na voz, aos que podemos
ollar na carica1Ura de Quin Alborés, e que
tocan, o vemes 14, no pub Kyoto de BoIRO;
e o Xoves 20 no café La Gakría de VIGO.+

TECNOLOXÍAS

WII.lX.IFE moIOORAmPR
CF1HEYEAR

Ata o 31 de decembro podere-mos ollar esta mostra fotográ-

_C_a_r_te_l.e_i_r_a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---

Luís

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

PARfs, PARfs, PARfs
Onde poderemos coñecer

obras de vinte artistas erure os

que podemos atopar nomes
~ HARRY POTTER.

~ NIN UNHA PALA·

Reprodución en cine dos
contidos do libro. Case 80 millóns de persoas coñecen o argwnento pero irán ver as aventuras dun rapazalo e os seus
amigos non mlllldo de maxia, e
loita entre o ben e o mal. Excelentes efectos especiais.

~ CLARA E ELENA.

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

Triste, moi triste é esta
película interpretada por
Carmen Maura e Verónica
Porqué. Baseada na obra Mujeres de ojos tristes de Ángeles
Mastretta, o filme recrea a
especial unión de dúas irmás.
A relación intensa entre as
dúas mulleres resiste os tempos roáis difíciles e os mo·
mentos máis tráxicos. Para
moito chorar.

~O

FILLO DA NOIVA.

~ Historia dwlha saga familiar na Aixentina da crise: crise
econ6mica dos pequenos negocios; crise de parella ao chegar
aos cuarenta; crise da vellez golpeada polo Alzheimer. Soberbias interpretacións para unha

comedia de fondo serio.

~ XOGO DE ESPÍAS.
Un axente da CIA a piques de xubilarse conspira durante 24 horas para salvar a vida dun pupilo seu, pendente
da pena de morte nunha cadea
chinesa, mentres a Axencia
pescuda o seu pasado para
xustificar abandonalo.

~

PANTASMAS DE
MARfE. Durante a coloni7.ación de Marte, un grupo de
po~ vai a llllha vita a recoller a lDl preso, pero o lugar está
poboado de asasinos afectados
por un virus misterioso. PelícuJa
apocalíptica de Jobn Carpenter.
~ DÍA DE ADESTRA..

~ MENTO. A clásica historia de policía novato e policía
veterano, pero que neste caso
consegue fuxir dos estereotipos
ata ofrecer un panorama social
de notáhel 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.

~ LUCÍA E O SEXO.
A protagonista da pelí·
cula emprende unha viaxe pa·
ra descubrir o misterioso pasa·
do do home ao que ama. Gozarán os in~ondicionais do cine de Julio Medem: flashbacks,
simbolismo e moito azar.

~ AMÉLIE. A vida pode estar chea de sorpre·
sas e a de Amélíe é bo exem·
plo. As persoas son todas singulares e en cada casa hai un·
ha historia que contar. Amé·

lie é unha maga moderna,
unha muller que busca de
maneira invisíbel conseguir a
felicidade de quen o precisa.
Comedia entretida, divertida
por veces, empalagosa en mo·
mentos. Recupera o máxico
da vida cotiá e iso, como se
nota nas taquillas, gusta.
~ PACTO DE LO·
BOS. Nos anos previos
á revolución francesa e por
orde do reí, 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.

lfjff'

A MALDICIÓN

DO ESCORPIÓN
DE XADE. Un detective
de seguros de métodos anticuados pero intuitivo cando
está a piques de perder o
traballo é hipnotizado e realiza varios roubos de alfaias.
Comedia.
~

OS OUTROS. Unha

nai e os fillos, que padecen fotofobia, viven nunha
residencia illada. Os novos
servintes mostran unha atitu·
de estraña e por riba sospeitan
da presencia dUnhas pantasmas que queren comunicarse
con eles.
~

~

MOULIN ROUGE.

Satine é a primeira cabareteira do Moulin Rouge e
namórase mentres ensaia un
musical trasunto da súa vida
real, co que pretende saltar á
fama, pero o seu mecenas ta·
mén procura o seu amor.

O BOSQUE ANI..
MADO. A tranquilida·
de que reinaba na fraga esváese coa presencia do home, que
secuestra as toupas para facer
un abrigo de pel. O Furacoios,
coa axuda duns ratos e unha
gaca, encargarase de liberalos.
Fábula naturalista. +
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tan destacados como Pablo

Pica&<Jo, Joan Miró, Maruxa Mallo, ~ Juan
Gris, ou Luis Femández mtre outros, até o 30 de decembro na Fundación Barrié.
•MÚSICA

LA BANDA DEL CAMIÓN
Fm de semana apertado no
Manligros coa actuación, este xoves 13 ás 22 h. deste
grupo que poderemos escoi-

tar só con invitación. O venres 14 ás 22:30 h. con entrada
a·700 ou 900, dependendo se
é antecipada ou na billeteira,
poderemos escoitar a Los
Coronas, que xunto con
Wonder Boys, é llll dos proxectos de Femando Pardo
(Sex Museum), un dos mellares grupos puristas instrumentais surf da Europa. E o
sábado 15 a partir das 22:30 e
con entrada única a 1.000 pta.
estará Northwind, formado a
primeiros do 98 e que, des~~~~~~~~- ~n~ ---
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I' Festjva.I de ·Hardeore
O próximd; venres 21 de decembro a partir das dez da noite na
Praza do <;:oncello, en FERROL,
organizado pola Funda~om Artábria, e coa actuación de Exu, da
Coruña; Tqzaros, de Compostela;
Kalashnivóv, de Vigo; e Wisdon,

\

van actuar na igrexa: PP
Mercedarios o. sábado 15.

,...

aparte.
PABLO SÁINZ VILLEGAS

O luns 17 dará un concerto de
guitarra na Fundación Barrié
ás 20:30 h. dentro do ciclo
adicado a Xoves intérpretes.
MÚSICA BARROCA

Ciclo organizado pola Fundación Banié e que nos dá a
oportunidade de escoitar, o
xoves 13, a Jacques Ogg
(clave), Wilbert Hazelzet
(traverso) e a Jaap Ter Lin·
de (violoncello); o veores 14
i.mpartiranse unbas clases
maxistrais nas que as materias van ser clave, e.ello, traverso e música de cámara.
Ámbos días ás 20:30 h. Información en www.fbarrie.org.

FRANCÉS

José F. López Noya expón
baixo este pseudónimo as
súas esculturas no centro
comercial Porta Nova ata o
30 de xaneiro. Amostra está composta por sete obras
de gran tamaño en ferro,
madeira e aceiro.

'

Unba moslra da súa obra
pictórica vai estar no C. C.
Torrente Ballester.

Ata o 27 deste mes, no coliseo Noela.

DINOSAURIOS

Organizada por DoruJS de
Nós e MNG, que serán quen
expoñan o tema, este xoves
13 a partir das 20:30 h. no local da asociación Alto Minho
(Ramón Montenegro 12).

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, incluídas
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.

•CINEMA

•MÚSICA

NOVECENTO

ÜUTONO LÍRICO

Lug_o_ __
• CONFERENCIAS
VIXENCIADO
FEMINISMO NA ÜALIZA

Película de Bernardo Bertolucci que serve para o video forum do sábado 15 a
partir das 20:30 h. no local
da asociación Alto Minho
(Ramón Montenegro 12).
• EXPOSICIÓNS

L. ALBERTI

Baixo o pseudónimo de
Loty ten aberta unha mostra
no Arquivo Histórico.

F'ERROL CON Toxos

•TEATRO

Festival de música o venres
14 ás 20:30 h. no FIMO.

Juuo FDEZ. .AR.GÜEU...ES

LA BELLA HELENA

•TEATRO

Obra que Tricicle e Dagoll
Dagom van escenificar no
teatro Rosa/fa de Castro o
sábado 15 ás 20:30 h. e coa
qu cooclúe o ciclo d teatro de outono de Caixanova.

Obra que a compañía Lagarta, lagarta vai representar este xoves 13 no ce
Torrente Ballester.

Culleredo

Gondomar

•TEATRO

•TEATRO

SEXISMUNDA

No Edificio de Usos Múltiples Sarabela Teatro vai
repre entala o venre 14.

A Estra.da
• EXPOSICIÓNS

M.

FDEZ. CRUXEIRAS

Estradense auto didacta que
se adentrou, non sen axuda
no caso da labra en madeira,
no mundo das artes plásticas.
Lenzos ao óleo e distin~ tallas de carácter abstracto que
podemos ollar no Centro Co-

Te lo cuento
A compañía La tirita de.teatro na
súa xira por Galiza representará esta obra o venres 14 na Casa da
Cultura do ·BARCO DE VALDEO·
RRAS; o sábado 15 vanse achegár
ata GONDOMAR para a cenificala
no Auditorio Municipal; en CAMBADOS estarán o domingo 16 na
Casa da Cultura; o luns 17 viaxarán áta o Morrazo e poderemos ve- los no Auditorio Municipal de

ARQUIVÓ LOTY

CARTAS DE AMOR

A GAITA QUE PACÍA
A TODAS BAILAR
Esta é a proposta que Teatro Buratini acbegará o sábado 22 ata o Auditorio
Municipal. Ese mesmo día,
os Títeres Viravolta van
ofrecemos o espectáculo O
candil marabiUoso.

Lalín

Ternos unba mostra da súa
pintura no Pazo de San
Marcos da Deputación Provincial ata o 10 de xaneiro.
FERNANDO QUESADA

Na sala de arte Rúa Nova
poderemos ver unba mostra
da súa pintura.
GUERREIRO

Os óleos deste artista van
estar no Círculo das Artes
ata o 31 de decembro.
ESTAMPA

2001

Esta tradicional mostra de
gravuras vai estar na sala
Augatinta.

María J. Moreno, soprano, acompañada ao piano
por Julio A. Muñoz van
estar no Círculo das Artes
este xoves 13 ás 20:30 h.
DEAN S1REET
JAZZ QUARTER

Grupo residente en Barcelona
mais de múltiples nacionalidades, este xoves 13 no Clavicémbalo. Información en
www.clavicembalo.com.

Oleiros
•TEATRO

A MORTE E A DONCELA
No teatro municipal As torres de Santa Cruz, Produccións Librescena vai representar esta obra o sábado 15.

Ortigueira_
• EXPOSICIÓNS
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

•TEATRO
LA MALQUERIDA

Nati Mistral vai protagonizar, da man da súa compañía] esta obra escrita por
Jacinto Benavente no teatro Principal o luns 17. Información en www.caixanova.es.

Pobra do C ..
1

• EXPOSICIÓN$

X.

CONDE CORBAL

Ten unha mostra dos seus
gravados no Museo ValleInclán.

Pobra de T.
•MÚSICA
Dúo BRETÓN

Van actuar na Casa da Cultura o domingo 23.

Pooteareas
• EXPOSICIÓNS

KARToN BOULEBARD
IMBÉRICA

FORMAS E VALEIROS
Mostra de cerámicas de Pu-

COMIDA RÁPIDA,
MULLERES ACTIVAS

O grupo folc de Valladolid
chega para presentar o seu último traballo El viaje de Beni-Ofhé. O vemes 14 no club
de arte e música Clavicémbalo. E ao día seguinte, sábado
15, lago Menjuto and lván
Kovacevictrio van levar o
seu jazz ata o club.

Filme de Amos Kollek que
este xoves 13 podemos ver,
da man do cineclube Padre
Feijoo, ás 23 h. na Biblioteca Pública.

rificación Fdez. Moreno
no castelo de Sobroso ata o
16 de decembro.

Marín
• EXPOSICIÓNS

XAQUÍN SONEIRA
PATIÑO

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

Monforte

FOTOGRÁFICAS .
DE PlCASSO A BARCELÓ

Ata o 26 de decembro a Casa da Cultura vai acoller
esta mostra.
•MÚSICA

•TEATRO

ThASMUNDI
A Universidade organiza este

•CINEMA

• EXPOSICIÓN$
Na sala Bacabú poderemos
ver unba mostra de Jobo
Van Schilt; no Arquivo
Provincial, unba de Char·
les L6pez Alberti.

•MÚSICA

concerto do grupo focl con
motivo do Nadal o sábado 15
ás 20:30 h. no teatro Principal..

sa da Cultura este xoves 13.

ÜLGA REINOSO
A Biblioteca Municipal acolle amostra desta artista dentro do ciclo Os nosos artistas.

•MÚSICA

José L : Vázquez titula deste xeito a mostra que ten
aberta no Museo Muniéipal.

• EXPOSICIONS

CHARLES
BERTA CÁCCAMO

GALICIA. CATRO
ESTA.CIÓNS MIL CO~

O pintor extremeño J. Carrero ocupa coa súa·_pinJura a galeria Viso/ de OURENSE.

gadas no Ateneo.

O Ballet do teatro Hermitage de Leningrado vai interpretar este ballet de Tchaikowsky, baixo a dirección artística de
Alexánder Brousk:in, o mécores 17 no
Pazo da Ópera da CORUÑA. En VIG-O estará no CC Cai.xanova o martes 18. Información en www.caixanova.es. •

Muros .

Noia

lRRUPCIÓNS

O C.C. Carvalho Calero,
dentro deste ciclo no que se
pretende que os novos artistas
teñan un lugar de exposición,
acolle ata o 19 de decembro,
a obra de Sabela Martín.

acolle unba mostra coas súas pinturas.

Ü PAZO DE PAPEL

TOMÁS BARROS

Fotografas de Andrea Costas, ata o 16 de decembro,
DO ce Torrente Ballester.

A galería Marga Prada .

Ollomol Tranvía vai representar esta obra este xoves
l. 3 na Casa ·da Cultura.

O domingo 23 no Centro
Cultural .e Xuvenil poderemos ollar esta obra-da man
de Teatro Buratini.

• EXPOSICIÓNS

MIRADAS VIRXES

POLICÍA

•TEATRO

Ferrol

SUSANA BERMEJO
As súas pinturas están col-

O Crebanoces

FALCÓN

marcal de Tabei'rós-Terra de
Montes ata finais de mes.

Moslra antolóxica con motivo da XV edición do premio de gravura Máximo Ramos e que poderemos ver
no CC Torrente Ballester.

MARINA GóMEZ

Expón unha mostra da súa
pintura na galería Visol.

• T~ATRO

de Trasancos. O bardcore está a
ter no noso país unba boa resposta coa aparición dun importante
número de grupos que se inclinan
polo monolingüismo en galego:
Máis información no teli. 651
148 662.•

e saídas dos mernbros da formacüón, estabilizouse con
Femando Argüelles, batería;
Miguel Fdez. baixo; Dani
Suárez e Constantino Hevia,
guitarras; Helena Pinto, teclados; e Txema Trinidad na
voz. En febreiro deste ano sacaron o seu primeiro disco,
Wento del Norte, que é o que
andan a presentar. Advertímosvos que esta sala acolle
os dous únicos concertos do
ex Rolling Mick Taylor para
o que podedes ollar o recadro

o

'• ...

···············~·········

• EXPOSICIÓN$

•MÚSICA
ALUMNADO
CONSERVATORIO

CARRERO

Van ofrecer un ,ooncerto o
mércores 19 ás 20h. no amditorio municipal' R. Soutullo.

Este artista extremeño vai
expor unba mostra da súa
obra na galeria Visol do 11
de decembro en diante. A
muller é a protagonita indiscutfbel. dos seus lenzos.

A coral polifónica viguesa
ofrecerá un concerto o sá- ·
bado 22 ás 20 h. no auditorio R. Soutullo.

PILAR FDEZ.

•TEATRO

CORRAL

Na sé do Liceo Recreo pode. remos ver unha mostra dos
seus traballos pictóricos.

25 ANOS DESPOIS
Memoria gráfica dunha
transición; esta mostra pode ser ollada no Edificio Simeón ata o 23 de decembro.
ÜS NOSOS ARTISTAS

Dentro deste ciclo o pintor
José M. Lugilde vai expor
as súas obras no Ateneo.

NAUTILIUS

ÜGALEGO,
A MULATA E O NEGRO

O grupo de teatro Tresteatro cenificará esta obra o
sábado 15 ás 20 h. no audi~ tório R. Soutullo.
BELÉN VIVINTE

Inaugúrase o domingo 23
.no Parque das Mon.xas onde haberá representacións
os días 23, 25 e 30 de decembro e 1 e 5 de xaneiro.

JAVIER VARELA BARRIO

SUCESOS

Áncora producci6ns vai
representar esta obra na Ca-

••

{;A.1'1GAS; polAs PONTES pasarán o
Martes 19 e representarana no cine
Alovi; por CARBALLO deixaranse
ver na Casa da Cultura o mércores
19; o xoves 20 representarán a
obra no auditorio Carmen Estévez
de Vn..ALBA; estarán en ÜLEIROS
ao día seguinte, venres 21, no Teatro Municipal; rematan a xira deste
ano en San Sadurniño; o sábado
22 no centro Sociocultural.•

Este pintor alaricano vai
expor as súas obras no Clavicémbalo.
·

CAPELLA
MADRIGALISTA

Chegados desde Ourense,

Are More, Festival de Vigo
Esta edició:Q., baixo o título de Os
Museo de Arte Contemporánea ás
· camiños do Amor: Deuses e hu20:30 h.; o_venres 21 clausúrase o
manos teremos o venres 14 a Dafestival cun concerto no Cine Fraga
- Caixa Galicia (atención que estavid Rus.sell en · concerto coa súa
ba programada na concatedral) con
guitarra no Fraga ás 20:30 h.; o domingo 16 no Museo de Arte Con11 fondamento & La Sfera del
temporánea Carlos Méndez vai
Canto baixo a dirección de Paul
dar un concerto de contrabaixo ás · Dombrecht con repertorio de Baendel, O mesúzs. Este concerto de
20 h.; o martes 18 poderemos gozar
duo recital de violín e piano da man · clausura é de entrada libre con invitación que se pode recoller, a partir
de Marta Vélez e de Cristina Oli·
do venres 14, na Central de Especvar na sala de concertos Martín
táculos (Velázquez Moreno 26. telf.
Códax do Conservatorio ás 20:30
986 435 410. Máis información no
h.; un recital de tuba da man de
fil. 986 810 170 ou na páxina
Eduardo Nogueroles é o qu~ bai
programado para o xoves 20 no
www.vigo.org. •
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POBOS DE PEDRA E

SERRAPIO
Mostra de fotografía, aberta
no restaurante Chaparrita de
Lourizán, ata o 15 deste mes.
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
Ata o 27 de decembro a
Concellería da Muller terá
aberta esta mostra no teatro
Principal.
ACISCLO MANzA.No
O centro de·arte Xaime Trigo acolle unha mostra da
súa escultura.
Dos EScuLTORES,
ODEBUXO
Mostra que ata o 14 de decembro teremos a oportunidade de visitar no espacio
para a arte de Cajamadrid, e
que conta con debuxos de
autores como Pablo Picasso
ou Eduardo Cbillida.
• LEITURAS

•MÚSICA
ALFONSO MEDELA
QUINTET
Ademais de Bob Sands que
estarán o martes 18 ás 20:30 h.

no teatro Principal en concerto, con motivo do Nadal e organizado pola Universidade.

SIDCISMUNDA
No teatro Principal poderemos ver este xoves 13 e o
venres 14 a representación
desta obra da man de Sara-

bela teatro.
LA MALQUERIDA
O sábado 15 a Compañía

de teatro de Nati Mistral
vai representar esta obra no

Paz.o da Cultura. Prezo das
entradas: 1.000 pta.

CORRER
Proposta que Áncora Produccións vai levar o domingo 16 ata o Auditorio

municipal.

Ribei.ra
• EXPOSICIÓNS
LAXEIRO
Obras da colección permante de Vigo viaxaron ata o
Auditorio Municipal ata este venres 14 de decembro.

S.. Stid.u.r niño-

CONCURSO DE
CARICATURAS
Con motivo da VI Bienal de
Caricatura, a Casa da Xuventude de Ourense organiza este
premio, no que poden participar galegos ou residentes no
país coas caricaturas que estime oportuno (retrato ou viñeta
de humor gráfico). Serán orixinais, inéditas e sen ter levado
premio ningún. O tamaño mí'nimo é DIN-A4 e o máximo
DIN-A3, a técnica é libre. Valoraranse especialmente as que
fagan referencia a personaxes
' do mundo cultural, político ou
social galego. Hainas que entregar antes do 15 de decembro na Casa da Xuventude cun
título e un lema no dorso; irán
acompañadas duo sobre onde

tamén figuie o lema e que leve
no interior os datos do participante. Establécese un premio
de 125.000 pta. para a mellor
colección de 6 caricaturas e 4
premios de 25.000 cada un
destinados ás mellores caricaturas. Cada autor poderá levar
só un premio e cunha selección das obras presentadas farase unha exposición. Información en casaxou@teleline.es
CERTAME DE RELATO
CURTO SAN CIDRE
Os CAF da politécnica de Lugo convocan este premio no
que poderán participar todos os
membros da comunidade universitaria da USC. Os relatos
tenír! que estar escritos en galego e poderase utilizar calquera

MODERN JAZZ
PRESTO VIVACE
Co gallo do Nada!, o concello
e o liceo oxganizan unha serie
de concertos que empeza co
de Modem Jau Presto Wvace, o veores 14, que fará un re-

paso polas bandas sonoras de
películas clásicas norteamericanas. Ao día seguinte, sábado
15, subirá ao escenario o
Quinteto de Vento Pentafonía cun repertorio moi variado, desde o Renacimento ata
os nosos días. E o domingo 16
será o Trío Arpía quen tome

No SUR, co SUR
A Coordinadora Galega de
ONG para o Desenvolvemento
promove unha exposición fotográfica, non profesional, que
estará formada por imaxes to-

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 instalacións específicas que amosan
a súa última exploración escultórica Seguindo algunhas
propostas do neo-<:0ncentrismo brasileiro, incide no potencial participativo e interactivo da arte e convida a
penetrar nas súas obras. Utilizando materiais modestos e
pouco usuais confirelles ás

INDIANOS
Esta mostra tenta analizar
as pegadas da arquitectura
indiana na península de Bezoucos: Ares, Pene, Cabanas e Mugardos. Estará no

Centro Sociocultural.

Santiago
CICLO DE ANIMACIÓN
Que se desenvolve no
CGAC en formato cinematográfico e que poderemos
ollar este xoves 13 ás 20 e 22
h. para o público en xeral,
aínda que se completará o 27
e 28 de febreiro coa proxección de cartoons políticamente incorrectos, e o 17 e
18 de abril cun programa que
mostrará algunhas curtametraxes de animación actuais.
Máis - información nos telf.
981 546 602 e 981 546 619.

PRELUDIS
Esta é a proposta que Gelabert-Azzpardi trae desde
Barcelona para facer a preestrea no teatro Galán do
xoves 20 ata o sábado 22 ás
22 h. Esta cenificación baséase no ser hwnano e na súa
relación cíclica co tempo, un
dos misterios universais que
o individuo se cuestiona.

• EXPOSICIÓNS

Pintor irlandés con gran tra-

•MÚSICA

normativa; terán unha extensión máxima de 1O páxinas
mecanografadas a dobre espazo. Os orixinais serán enviados
antes do 30 de abril de 2002 ao
Local de Alumnado da Escola
Politécnica Superior, Cámpus
de Lugo, 27002. Irán baixo
pseudónimo ou lema e no inte. rior adxuntarase unha plica na
que consten os datos e o centro
e titulación na que estuda. O
premio será de 120 euros. Máis
información no telf. 982 252
231 , extensión 23 619.

madas polo 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 van formar parte
dunha exposición itinerante.
Poden ser en branco e negro ou
cor e terán un formato de
20x30 ou 30x40 acompañadas
de textos explicativos. As persoas interesadas en formar parte da mostra teñen que enviar
os seus traballos ao Basquiños
33, 111 B, 15.704 de Compostela en tamaño lOx 15 acompañadas de texto explicativo inferior a 20 liñas, título, nome e
todos os datos do autor; tamén
a data e situación da imaxe.
Ata o 15 de decembro. +

• EXPOSICIÓNS

RAMIELEAHY

RJan.x:o

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 Rosalía
como símbolo e realidade dunha
visión actual e histórica, como ban:deira de futuro na encamación 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 feítos e datos biográficos da cantora

•TEATRO

•DANZA

•TEATRO

Rosalia

Ribadeo

Convoc.atórias

•CINEMA

SALÓN LIBRO INFANTIL
E XUVENil..
De carácter internacional, e
ata o domingo 16, o Pazo
·da Cultura vai ser o escenario desde acontecemento.

i.

o relevo. Todos os concertos
ás 20:30 na Casa da Cultura

xectoria que nos so:rprende
pola súa pecuhar visión da
paisaxe de Compostela.
Grande amante dos movementos de primeiros de século, chega á cidade despois de
ter realizado o camiño xacobeo. O máis so:rprendente- da
súa obra, en oc,-uarela e óleo, é
a magnífica paleta de cor. No
hotel Porta do Camiño, ata o
30 de xaneiro, oxganizada pola galeria José lL>renzo.
FONDOS
E1NOGRÁFICOS
Pezas de temática moi diversa coma os obradoiros de carpinteiro, zoqueiro ou telleiro,

••

do Sar, mais sen tratar de presentar
unha obra de rigor biográfico. A vida de Rosalía é o punto de partida
para retratar o sentir e pensar da
época que lle tocou vivir. Cunha
posta en escena de altura e cun reparto de primeira o COO vai estar
no Centro Cultural da 3ª Idade de
RmADEO o mércores 12 e xoves
13. En VIGO no CC Caixanova o
xoves 20 ás 20:30 h. e o venres 21
ás 22 h. Información e reservas no
CDG 981 581 111.+

pezas de transformación do
liño, ferramentas do campo
ou as artes da pesca que coas
novas achegas proporcionan
wi maior coñecemento das
distintas actividades económicas. Outros conxuntos incluídos nesta mostra aínda
non teñen lugar nas salas permanentes coma as ferramentas dos cubeiros ou o conxunto de xogos infantís.

50 ANIVERSARIO
DO MUSEO
DAS PEREGRINACIÓNS
Con este motivo organizan a
mostra Un Museo en crece-

mento. Adquisicións 19962001, desde o 18 deste mes
ata abril do vindeiro ano. Unha escolma das pezas máis
sobranceiras desde o punto
de vista artístico, histórico,
arqueolóxico... que abranxe
escultura, pintura numismática, pratería, acibechería, artes decorativas, impresos,
manuscritos, etc. vencellados dalgun xeito ao fenómeno da peregrinación xacobea
Ü APÓSTOLO, AS ARTES
EOCAMIÑO
MoSt:ra de Abreu Bastos e
Jorge Castillo que ata o 15
de decembro poderemos ver

no Hostal dos Reís Católicos.
COMPOSTELA,
UN ANO DE Voz
O fotoxomalismo é o protagonista desta mostra que
ata o 31 poderemos ver no

Correo Galega.

ANTóNPuuoo
Na Casa da Parra é onde
poderemos ver ata xaneiro
as súas obras.
XOSÉ CONDE CORBAL
Poderemos ver as súas gravuras expostas no Pazo de
Bendaña da man da fundación Granen.

FERNANDO PEREIRA
No cine/agoexponse a obra
"Colección iconográfica galega" na que o autor amosa
30 lenzos e 80 debuxos e
bosquexos nos que recrea o
costwnismo galego.
GOYA,
O ROSTRO HUMANO
Dos fondos da Academia de

Betas Artes-Calcografía Nacional saen as pezas que podemos ollar nesta mostra, que
estará no Auditorio de Galka
ata o 13 de xaneiro de 2002.
NoLOSUÁREZ

Entre Augas é como titula a
mostra de pinturas que sobre
este elemento, de clara pegada
na nosa cultma, pode.remos
ollar na galería Espacio 48 ata
o 7 de decembro. Unha reflexión sobre a auga ao tempo
que mostra unha preocupación polo estilo e por facer uso
dunha linguaxe actual.
SALVADOR CIDRAS
O CGAC acolle unha mostra
deste 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.

MARINE HUGONNIBR
O CGAC acolle, por vez
primeira no Estado, unha
mostra da artista francesa
composta por varios vídeos
e instalacións que tentan
romper as referencias da física. As instalacións Table,
lnterlude, Still ou Face e os
vídeos lmpact, Diamond,
ou as Highlights Series que
inclúen Sky Ckle, London
Bridge, ou Moorgate Station poderán ser vistos ata o
20 de xaneiro de 2002.
SusoNoIA
A galería José lL>renzo acolle unha mostrado seu traballo ata o 16 de decembro.

obra. Coproducida polo
IGAEM e Nordesía Produccións, e no reparto conta
con Blanca Cendán, Marcos
Correa, Maite da Cost.a e
Xulia Gómez, sendo a escenografía de Rodrigo Roel e
o vestí.ario de Clotilde Vaello. No Salón Teatro ata o
domingo 16 ás 21 h.
ÜS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Clásico galego que Teatro
do Morcego cenificará o
martes 18 e o mércores 19
no teatro Principal.

O Centro
Galego de
Arle
Contem·
porónea de
SANTIAGO

acolle
un ciclo
de cine de
animación.

suas pezas un carácter case
orgánico e moi sensual. Ata
xaneiro no CGAC.
•MÚSICA

TR.oco DE PARTITURAS
De música tradicional, este
vemes 14 a partir da 8 do se~
rán na Casa das Crechas (Vía
Sacra), á que lle poñerán oramo cunha sesión de música
idem ás 10 e media da noite.
EsCOLA ESTUDIO DE
MÚSICA
O xoves 20 a partir das 22
h. concerto dos alumnos
desta escota no Dado-Dadá, onde son eles os que soben ao escenário e fan mostra do aprendido.
ULTRANOITE ANTES DE
NADAL
O venres 21 e o sábado 22
ás 23 h. na sala Nasa. O
prezo da entrada: 1.000 pta.

AUDITORIO DE ÜALIZA
Xa está en marcha a Tempada de abono no auditorio que
nos trae o xoves 13 ás 21 h. á

Real Fllhannónica de Gali:za baixo a batuta de Antoni
Ros Marbá, con Rndolph
Buchbinder ao piano. Tamén vai actuar, o sábado 22
nun concerto especial para a
familia con entradas de 500
pta. :xunto co orfeón Terra a
Nosa seguindo a dirección
~

Antoni Ros Marba.

FfANAROCA
Este xoves 13 ás 22:30 h. o
Dado-Dadá vaise encher
de música folc da man <leste grupo.

GAUZA ON<X> FSIREJAZZ
Ciclo de jazz que se vai desenvolver no Dado-Dadá. e
que ten como obxectivo dar
a coñecer os mellores músicos e grupos de jazz de Galiza. Máis de 50 concertos e
repichocas. O mércores 19.
•TEATRO
ELIANA EN ARDEN'TÍA
Título co que Roberto Salgueiro acadou o o premio
Alvaro Cunqueiro para textos teatrais do 2000. O seu
autor tamén e o responsábel
da dirección escénica da

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

MlRINDA AFFAIRE
A compañía teatral Pifano
vai representar este xoves
13 e ven.res 14 esta obra no
teatro Principal.

Soutoma'or
• EXPOSICIÓNS
LufsA SANCHEZ SIEIRo
Mostra de pintura que está
aberta no Castelo de Souto-

maior.

Tui
• EXPOSICIÓNS
COLECTIVA DE NADAL
De pequeno formato, desde
o 14 de decembro e ata o 7

de xaneiro do ano que vén,
na galería Trisque/ e Medulio e na que participan medio cento de artistas galegos
e portugueses, maiorrnente.

Vigo
•CINEMA
EN BANDEXA DE PRATA
Pita do director Billy Wilder, que conta a historia dun
cámara da televisión que sofre un acidente. Un avogado
corrupto proponlle fi.nxir un
esmagamento de vértebras
para cobrar máis do seguro.
O xoves 13 ás 18:30 h. na
Aula socio-cultural de Caixa
Galicia. Entrada de balde.
Soús LE SABLE
Pita de Fran~is Ozon que
poderemos contemplar o
venres 14 no CC. Caixanova ás 20:30 h. organizado
pola Alianza Francesa.
CIDADE ESCURA
O Xoves 20 no café Uf poderemos ver esta fita dentro
do ciclo de fantasía e ficción científica ás 21:30 h.

Preludi•
chámase o
mpectáculo
de danza de
Gelabert, na

foto,.
.Anopardl
no teatro
Galoán ele
Santiago e
que
poderemo1
ver a partir
doxove1
20.
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voa a cidade, achegándonos
a algunhas rúas e edificios.
ÜJRRO GONZÁLEZ
Olvidando el Edén é o título

da mostra que podemos ollar
na galería Ad Hoce 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.
ÜQUEVIGO
LLE DEBE AO MAR

O grupo
sueco Plan

Ninetoca na
Iguana ele
VIGO este
XOYeS

13.

Alex Poyas dirixiu a película no anol998.

• EXPOSICIÓNS

As CORES DO MAR
DEGALIZA

Desde o xoves 13 poderemos contemplar esta mostra no CC Cai.xanova.
CONCURSO DE BELÉNS

Caixanova acolle na súa sala de exposicións esta mostra ata o 6 de xaneiro.

Esta mostra fotográfica da
autoría de Ángel Llanos
pode ser visitada na Casa
das Artes.
PORTADAS
DE DISCOS GALEGOS

Grupos como Milladoiro,
Fuxan os Ventos, Na Lúa...
solistas como Bibiano,
LE. Batallán, E. Cao, A.
Prada... on Os Resentidos,
Limones, etc form¡in parte
desta colección de portadas de discos galegos do
xomalista Roque Soto que
poderemos ollar na librería .
Andel (Pintor Lugrís 10)
ata finais de decembro.

•MÚSICA

ARede

URBANO CABRERA
canta aulDr ga1ego dá Wl
conrecto o vemes 14 ás 12 da
noiteno café Machín de Samil

o

)

REAL FiLHARMONIA
1

DEGALICIA
Un concerto máis da Tempada de abono no
Caixanova que nos trae o vemes 14
ás 20-.30 h. pe7.as de Sho-

l.

ce

T.AllER DE WEBS
www.tallenlewebs.com

Obradoiro dedicado ao deseño <le páxinas web. fommJarios. animacións flash e,
en 1ceral, todo o relacioo.ado coa rede.
Orientada ao servicio de particulares,
profesionais e empresas. Paire da premisa de que o galego vende e inclúe un buscador de páxinas galegas.•

ÜLEGADODE

PouCARPO SANZ
Ata o 16 de decembro esta
mostra vai estar aberta na
Casa das Artes.
PEDRO SOLVEIRA

Expón o que denomina escultopinturas na galería Veláu¡u~ ata o 21 deste mes.
LoISA CORVERÁ

Ata o 29 de decembro no
museo da fundación Celta.

PlNTuRA. E ESCULTURA
GALEGA

Mo tra colectiva organizada no colexio de arquitectos
de Galicia.

ARQUITECTURA
RACIONALISTA

Mostxa abeJta na fundación
Caixa GaJicia e que consta
de planos. fotografías, documentación e maquetas pro-

D

lo
de

na

•
11

~r

xectados entre os anos 1932 e
1945 que conforman un dos
legados arquitectónico.s roáis
importantes da historia local.
Galiza. arredada dos centros
onde se xesta a nova arquitectura racionalista. viviu este
movemento como unha mera
adopción dos novos códigos
formais, incidindo nos aspectos viSuais; o seu máximo expoñente chegou da man de
arquitectos coma Jenaro de
la Fnent.e ou Francisco Castro Represas.

mann, Wagner e Mozart
baro> a batuta de Antoni
Ros Marbá, con Rndolph
Buchbinder ao piano.

PLAN NINE
A última revelación do rock
sueco ven presentar o seu disco Generation Action á Iguana este xoves 13 a partir das
23:30 h. Descrim; coma unha
escitante mestma de glam e
punk e emparentados cos
seus compatriotas Backyar
Babies, Hardcore Superstar
oo Hellacopters, a sua primcira visita á península promete un escitante directo.
Non é este o único concerto
da Iguana para estes días
pois. o vemes 14 estará o gru-

po andaluz Narro; e o sábado
15 o coruñés Deluxe a partir
das 00:30 h. Pero o concerto
que pode chamar máis a atención é o dos estadounidenses
'lbe Atomic Bitcbwax, o
luns 17 coa abertura de poI13S
ás 21 h. e entradas a 1.300
(antecipada) ou 1500 (na billeteira), nados no 93 e CWl
amplo cuaículo coma correcamiños no seu país, que andan a presentan o seu novo álbum por Europa e escolleron
Vigo como unha das tres cidades do Estado para facelo.
A este power trio, fan dos Rolling, Kis.s, Judas Priest, Ray
Cllarles, Johnny Wmter, Iron
Butredly ou Mountain. xa lle
queda pequeno o calificativo
de banda stoner.

VARGAS BLUES BAND
E Antonio Vega e, tamén.
Albert Plá, no Pavillón das

Travesas o vindeiro venres 21
con entradas a 1.500, anteci-

pada. ou 1.800, na billeteira.
CONCERTOS DE NADAL
Celebranse no CC Caixanova ás 20:30 h. e o mércores

19 actuará a Coral evanxé-

lica de Amiel, o venres 21 a

V-2040

Coral Agarimo e a Coral
Ventos do Mar; o sábado
Mostra de Tono Carbajo
que podemos coñecer no · 22 vai actuar a Coral Casablanca.
&lificio da Xunta ata o 23
de decembro. Un xogo urPAIXóN, MÚSICA,
banístico no que se imaxina
a cidade nunha serie de chaPALABRAS
mativas fotografías dixitais
Con motivo da conmemoe un vídeo co que se sobreración do ano europeu das
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• Véndense cachom>s de bóxer brancos, atigrados e dourados. Netos de campións. Vadnados, desparasitados e rabo
cortado. Tlf. 981 371 81oou981 798 774.
• Vendo Seat lblza branco mod. 97
GT TDI 1.9 CV, 87000 km. lmpecábel
1.200.000 ata xaneiro. daniel-argentina2000@yahoo.es.
• Estou na procura da prlmeira edición do libro "O Princlpiño" (SaintExupery), dos anos 60 ... Sabes dalgunha librería? Algunha referencia?
Apdo. 780; 10450 Jarandilla- Cáceres/ Carzi - agcorreas@wanadoo.es.
• Buscamos piso en arrendamento
na zona de San Roque (Compostela)
que coste arredor de 50.000 pta/mes.
Telf. 965 259 134 / 686 566 942.
• Véndese BMW 323i do ano 87,
ABS, motor recén reparado, ITV,
350.000 pta. Tamén Audl Coupe GT
do ano 87, motor 1800 ce, ITV, por
275.000 pta. Telf. 605 301 378.
• Cabaleiro, 57 anos, ofrécese para
coldar ou acompañar persoa maior.
Experiencia. Boa cultura xeral. Bos
coñecementos de cociña. Francés,
italiano e portugués. Tlf. 666 623 190.
•En Meira (Lugo) en plena natureza
alúgase casa de campo recén restaurada. 3 cuartos 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 dicir da situación xerada no BNG após as pasadas eleccións? Tanto se es militante como se
aínda non o es, tala sen censura do presente e do que hai que facer. Envía un
e-mail a atendedor@guay.com
• Véndese piso na rúa Llorente de
Vigo. Tres cuartos, garaxe e trasteiro.
18 millóns. Telf. 649 731 444.

• Xa funciona na intemet o portal gallegos: datos e fotografías de persoeiros da actualidade ou da historia do país (galego;castelán, inglés). Pódese acceder a el a través de www.Galiciadixital.com

rreo electrónico, interdix@galiciacom.
• Os Bono-árbore 2001 para a repoboaclón forestal da Ribeira Sacra,
de Xevale Ecoloxía, xa están á venda.
Envía 500 pta. ao Apdo. 35 de Chantada e plantaremos tres árbores autóctonas no teu nome.
• Véndese domltorio de dúas camas xemelgas e máis tres mantas.
Telf. 630 400 925.

•O Ateneo Libertario Francisco /turra/de
de Ferrol promove a edición dun periódico libertario galego, de carácter
aberto e independente. Cultura, actualidade, entrevistas, opinión, c:un enfoque
critico... Necesitamos persoas para o grupo editor, colaboradores/as, distribuidores/as e suscriptores/as. Máis información en apdo. 109, 15407 Narón (A Coruña); http://xaveras.tripod.com/aip.html ou
novasalfi@yahoo.es
• Alúgase casa con finca en Aguete (Marin), en temporada escolar.
Telf. 986 703 146.
•Véndese Ford Orion 1,6 inxecciónghia. 90.000 km. rodados. En bo estado e prezo. Telf. 986 703 146.
• Despois do 21-0 aínda segue á
venda Galiza CiB (Herriak Sense
Fronteiras), o primeiro libro libre ata
dous números. Distribúe Baía Edícións telf. 981 174 296.

• A peña deportivista Pardo de Cela
organiza saldas en autobús a Riazor
-prezos especiais para socios/as-e xestiona a merca de entradas. Tamén distribuímos material coa simboloxía do equipo. Infórmate no bar San Pedro, Correlos
19, Mor (Alfoz). Tlf. 982 558 411.
• Véndese finca de 1.031 m2 en Marín, 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 bo estado. Preguntade por lago no telf. 606 018
441.

ou www.GaUciacligital.com. Par-

ticipa da iniciativa enviándonos os datos
e fotos que estimes oport..mos ou con
algún artigo breve na sección de Opinión ou de Tribuna Libre (arte, comunicación, educación ... ) polos seguintes
medios: correo a Galiciaclixital, Noria
30, 27001, Lugo; fax 982 221 456; co-

• A AC Anxel Casal de Arzúa precipara a súa Aula de Teatro Infantil,
monitor de teatro. Para máis información chamada ao telf. 981 501 199.

. sa,

• -Precísanse mariñeiros .para pesca
de baixura en Mallorca. Aloxamento
facilitado pola empresa, 200.000 ptas.
de salario ao mes máis porcentaxe sobre a pesca. Máis información nos telf.
986 866 421/636 333 187.

• Véndese casa con muíño e fincas
en Mundín-Chantada (Lugo). Ideal
para restaurar e adicar a turismo rural.
Informes no tlf. 982 441 589.

• Vendo piso en Cangas de 4 dormitorios, de 144 m2 , por 17.000.000
pta. Telf. 986 328 557.
• Carlos, 29 anos, 1.79 cm, 77 kg.,
cabelo claro e olios azuis, non-fumador/bebedor, políglota, gústame a natureza, ioga, exercicio e artes marciais, quixera coñecer unha rapaza
de olios e cabelo claro que teña intereses en común. Tlf. 686 840 098.

• Sexto fetiche, último poemario de
Antom Fortes Torres (Premio Legais
2001), está á venda nas libreñas Colón,
Couceíro, Lume e Nós da Coruña; Souto e Trama de Lugo; Michelena de Pontevedra; A palavra perduda, Couceíro,
Follas Novas, Sargadelos e Trasgo de
Compostela; Andel, Cervantes, Sargadelos e Versus de Vigo. Tamén o podes
solicitar contra-reembolso a igaliza-sarria@hotmail.com ou fortetorre@hotmail.com (990 pts. + gastos de envío).

LA MALQUERIDA
Nati Mistral, xunto coa
súa compañía, vai interpretar esta obra escrita por
Jacinto Benavente o Domingo 16 ás 20:30 h. no

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

CC Caixanova.

Verío
• EXPOSICIÓNS
GRAVURAS DE GOYA

Mostra que teremos na Casa do Escudo desde o 12
deste mes.

Vilagarcía
•CINEMA
COMO AGUA
PARA EL CHOCOLATE

Poderemos ver este pelí-

Barakaldo
• EXPOSICIÓNS

O CAMBADOS

MIGUEL MOSQUERA
Iguais-Diferentes é o título

DE CABANILLAS
O Centro Galego acolle un-

Vil alba.
• EXPOSICIÓNS
EDUARDO BAAMONDE

O pintor vilalbés expón no
Parador de Turismo da súa
vila natal ata o 6 de xaneiro
do vindeiro ano.

Viveiro
• EXPOSICIÓNS
CERTAMEDE
FOTOGRAFÍA

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

;:

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

• EXPOSICIÓN$

da mostra deste pintor ou. rensán que podemos contemplar na galeria Arcana
ata o 7 de Xaneiro.

Cl

• Vendo dúplex en Foz totalmente
amoblado, 116 m2 , moi céntrico. Preguntar por Licinio, aos mediodías, no
telf. 982 200 912.

SERGIO

•nAlRO

(')

z";;

• Música clásica para vodas. Diferentes grupos de cámara e voz. Telf.
981 507 925 / 636 270 817.

• EXPOSICIÓNS

nes.

O>

e¡ g
....

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

M.a drid

cula mexicana este xoves
13 ás 22:30 h. nos Minici-

"C

C\I ....

• A asociación cultural Fala Ceibe do
Bierzo anuncia a creación da páxina
web en www.bierzoportal.com. Téntase facilitar o exercicio da liberdade de
expresión en galego perseguida na comunidade galego-falante da bisbarra e
de informar axeitadamente dos nosos
problemas lingüísticos. Visitádenos.

da por Ana Vallés. Espectáculo vitalista no que continuamente se fata da morte e
da nosa rebelión ante esas
pequenas mortes cotiás: rutina. repeticións, abulia. incertidumes, convencións, etc.

linguas, este xoves 13 teremos a actuación de artistas galegos, búlgaros e
bretóns. Información e
venda de entradas no 986
110 500.

•

ha mostra sobre a vida do
noso poeta realizada por
Luis Reí (documentación)
e por' Xabier Camba (maquetación).

Bologoa.
•TEATRO

THE 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 \.ita, esta obra creada e dirixi-

S. DACOBA

Ata o 28 de decembro o Centro Galego (Carretas 14, 3ª
planta) poderemos ver unha
mostra da obra deste artista,
impregnada de elementos do
país Paixón polos cU1TI1chos
da Ga1iza plasmada en lenz.os cheos de cor e de luz.

o legado
artístico de
Policarpo
Sanz pódese
contemplar
na Casa

das Artes
de Vigo
ata este
domingo 16.

APAIAaos,
mNSIRuroR DE MADRID .

Mostra sobre a vida e obra do
arquitecto galego nun dos
edificios máis emblemáticos
da capital do estado que el
proxectou: o Cfrcu/JJ de Bellas Artes. Maquetas, fotografias, 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.+

E-1 cabaHero. de Olmedo
Al suroeste produccións vai interpretar no teatro Principal de
ÜURENSE. esta obra o mércores

19 e o venres 21. En CARBALLO
van estar o sábado 22 na Casa
da Cultura.+

·t

Q

Salamandra ven de poñer en
circulación 3,6 millóns de
exemplares en español das
catro edicións de Harry Potter, pero adaptados ás "catro
variantes dialectais": o castelán de España, o de México,

úblico que preseniou a película méxiana Y tu mamá también, perdeu a metade da misa. Non é o mesmo o español
de México que o de Valladolid. Por outra parte, a editorial

o de Arxentina e o de Colom- bia. A ·realidade, como se ve,
camiña cara ao pluralismo,
aínda que seña preciso coñecer 200 palabras da lingua
franca, o inglés, para entenderse nos aeroportos. +

To be
continued
XosÉ A. GAcIÑo
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Ocidente nunca presionou para que cumprise as normas internacionais

Israel ignora desde 1947
as resolucións da ONU sobre Palestina
XAN

CARBALLA

Nos últimos anos, os Estados
Unidos implicaron ao mundo en
tres guerras (as de Irak, Kosovo
e Afganistán) para cumprir o
mandato das Nacións Unidas. O
goberno de Tel Aviv leva, sen
embargo, 54 anos facendo caso
omiso de máis de cen resolucións
da ONU a respecto de Palestina.
Koffi Annan ven de recoller en
Estocolmo o Premio Nobel da Paz
que a academia sueca lle outorgou
á institución que dirixe. Nesas
mesmas horas morrían en bombardeos israelitas outros dous nenos palestinos. O govem o de Israel, fundado por mandato internacional, ostenta a marca máxima
~ de incumprimento das resolucións
.da ONU. Cando as presións internacionais se fan notar sempre ten
da man o veto norteamericano.
~pois da II Guerra Mundial,
foi unha resolución da ONU a que
permitiu que Israel fundase o seu
estado en tenitorio palestino. É a famosa resolución 181, de 29 de Novembro de 1947, pola que se decidiu dividir o tenitorio palestino en
tres partes: unha para o estado xudeu, outra para o palestino e unha
zona arredor de Xerusalén, incluídos os Santos Lugares, administrada pola ONU. O Estado xudeu recibiu o 57% das terras fértiles, aínda
que supuñan o 32% da poboación e
eran propietarios de tan só o 5,6%
das terras. Para o estado árabe asignouse un 43% da terra 'aínda que
posuían legalmente o 94% e conformaban unha poboación do 68%.
Culminaba así o proceso de crear un
Fogar Nacional Xudeu para o que
se buscaran diferentes ubicacións, a
t . máis madura a dunha extensa superficie na actual Uganda.
Despois de 52 anos de existencia de Israel a ONU reitera
anualmente a vixencia de todas
as súas resolucións, pero estas
nunca son acatadas por Tel-Aviv.

Xove n manifestante palestino embozado na bandeira do seu país.

Décadas de expansión e retrac_c ión, de 1nvasións e guerras,
conformaron unha situación de
continua explosión, que tivo un
fito de esperanza nos acordos de
Oslo, en 1995. Seis anos despois
a situación de guerra permanece,
e as resolucións da ONU, que
serviron para lexitimar aos negociadores palestinos, seguen sendo papel mollado para Israel, que·
ameaza con eliminar ao presidente da Autoridade Nacional
Palestina, Iaser Arafat.

Resolucións clave
Israel é o único estado membro da
ONU que nunca presentou os límites das súas fronteiras, tal como
exixen as Nacións Unidas para incorporar novos países. O 22 de
Novembro de 1967 aprobouse a
resolución 242 con Consello de
Seguridade, que segue sen cumprir, e que obrigaba a Israel á retirada militar dos tenitorios árabes
ocupados a Palestina, incluído Xerusalén Este, as alturas do Golán

. gas~ o para
suscr1 tores

de Siria e o Sinai de Exipto, e exixía a Israel fixar as súas fronteiras
intemacionais. No ano 1978, despois dos acordos de Camp David
entre Beguin e Sadat, produciuse a
devolución do Sinaí, pero o. resto
da resolución segue pendente.
A maiores ·dos múltiples con:flitos da zona, especialmente a invasión do IJbano, a base do con:flito está na ocupación e colonización de tenitorios invadidos de Palestina, sobre o reparto de 1947,
coa conseguinte diáspora de millóns de refuxiados aos que lles foron confiscadas todas as súas propiedades, e dos que se exixe o regreso por medio da resolución 194
de 11 de decembro de 1948. Araíz desa ocupación permanente,
desde o ano 1967 véñense producindo masivas construcións de
asentamentos xudeus, que impiden homoxeneizar un espacio tenitorial para un estado palestino.
Esta situación é a que ten motivado roáis decisións executivas de
Nacións Unidas ignoradas de continuo. Sirva de exemplo a resolución 2851, de 20 de decembro de
1971, da que agora se cumpren 30
anos, e que parece feíta nestas semanas. Daquela a ONU pedía
"enerxicamente" a Israel rescindir
inmediatamente todas as me.elidas
e desistir de todas as decisións e
prácticas tales como anexión de
calquera dos territorios árabes
ocupados... establecementos de
asentamentos israelitas... demolición de vilas, bairros, casas, expropiación de propiedades, transferencias, deportación e expulsións
dos territorios ocupados ... negativa aos dereitos dos refuxiados,
maos tratos e torturas aos prisioneiros, castigo colectivo.
Israel non só ocupou novas
terras e organizou novos asentamentos en zonas ocupadas, senón que acolleu nesta última década a un millón de xudeus emigrados de Rusia. •

Os asinantes de A Nasa Terra que fagan un novo suscriptor antes do
i Ode xaneiro de 2002, recibirán como agasallo, sen custe algún pola súa parte, tres magníficos cos: Albeida, de Rodrigo Romaní; Para Miguel, de María Manuela; e Cantigas de Nada/, Varios autores

e

orno xa pasou na
chamada guerra do
Golfo, en Afganistán asistimos, dez anos
despois, a un novo paseo
triunfal das novas tecnoloxías bélicas do Imperio,
unha vez dobregado un
perigosísimo inimigo que
-misterios das estratexias
bélicas- apenas dou mostras da súa perigosidade.
En realidade, quédanos
a dúbida de se realmente
existía tal perigosidade ..
Nin siquera a poderosa
máquina propagandística
imperial presumiu, nesta
ocasión, de ter destruído
obxectivo militares iníportantes (quizais porque
non os había) e, facendo
reconto por enriba, un só .
recorda o de trozo nos
almacéns da Cruz Vennella ou a destrución dalgunha mezquita, ademais, claro, das zonas residenciais e
os mortos civís ('danos colaterais'', como accidentes
inevit.áheis) e as inmensas
arroiadas de refuxiados
que tentaban escapar da capacidade mortífera do
seus teóricos liberadores.
Machucar á distancia, e
con bon material destrutivo, ten a vantaxe de que
non deixa comprobar a debilidade do adversario, de
maneira que a ofensiva
mediática -fundamental en
todas as guerras- pode pintar ao i1lÍmigo como un
perverso todopodero o para facer resplandecer máis
a vitoria propia
Dame a impresión, en
embargo, que esta guerra
que chaman de novo tipo sen declaración oficial
contra un exército case inexistente e contra unha trama terrori ta pre entada
pouco meno que como
unha nova potencia nuclear- sabe a pouco <liante
dunha opinión pública acudida por uns atentado
brutalmente e pectaculares, interpretados como o
salto cualitativo a unha nova era de pánico e incertidume, que chegaba ao
mesmo centro simbólico
do poder imperial. Da retórica coa que se respondeu a
tan salvaxe provocación
despréndese, sen moito esforzo, que isto de Afganistán non aplaca dabondo a
sede de venganza social.,
alimentada desde o poder.
Isto é o peor <lestes
triunfos militares tan <loados, que abren o apetito
bélico á busca de novos
inimigos, e tendo en conta que o demo principal
segue solto, o segundo
ano do século e do milenio vai comenzar co lema, neste caso siniestro,
de "continuará" ou, para
dicilo na lingua do Imperio, "to be continued" . •

