(Páx. 10)

A ría, o maior atractivo
turístico de Vigo,
periga cos aterramentos
(Páx. 2 e 3)

Militantes do PP
denuncian
problemas no
partido

Arxentina:
o neoliberalismo
non dá
de comer

{Páx. 10)

(Páx. 20 e 21)

Redondo cae polo seu seguidismo do PP
{Páx.. 18)

ÜS REIS CONSTITUOONAIS EXPRESAN NOS SEUS
discursos as opirúóns que fixa o Gobemo. Polo tanto, era previsíbel e consecuente o discurso de Nadal de Juan Carlos 1,
plenamente adaptado ao discurso actual do presidente. A teima de José Mª Aznar en convertir a poütica antiterrori ta nun
eslogan e a poütica para o País Vasco nunha con igna, pon en
evidencia sen embargo a súa falta de capacidade para abordar
o problema, para deseñar solucións. O terrorismo móstrase,
así, capaz de condicionar toda a política do Estado e pañol,
tanto a nivel interno como a nivel europeo. O terrorismo vence cando se convirte no principal factor que regula unha ociedade. Aznar dalle todas as armas para a vitoria. +

Vítor Vaqueiro
Guía do Norte de Portugal
Máis de 270 fotografías e ilustracións a
cor, mapas e planos. Natureza, historia,
tradicións, gastronomía, artesanado,
museus, festas, biografías ... Nove
itinerarios polas rexións do Minho, .
Douro e Trás-Os-Montes. ~pla
ffiformación sobre Porto e as principais
cidades do norte de Portugal.

* ....

·.

Xosé Ramón
Barreiro
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O Ministerio quere invadir un millón de metros no mar de Vigo
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AXunta apoia a Fomento e identifica
o aterro das rías co progreso
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GUSTAVO LUCA
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A Xunta e o Gobemo Central teñen un mesmo proxecto para as rías: invadir o mar intei:l-or para crear polígonos industriais convencionais, cunha filosofía de crecemento ilimitado dos portas e de sacrificio da beiramar a calquera prezo. Frente a eles, alcaldías, veciños e institucións de investigación mariña, defenden a beiramar como parte da cidade.
As cidades entenden que nunca usa a recente potestade para noun porto se pode desenvolver mear aos directores e presidende costas aos seus intereses. Po- tes dos PIG (Ferrol-San Cibrán,
la contra, o ministro de Fomen- A Coruña, Vilagarcía, Marín e
to, Francisco Alvarez Cascos, Vigo) para atender os planes de
asegura que as urbes marítimas Fomento sobre as rías.
só medran cando se multiplican
os aterros. Dende as duas posi- Un millón de metros de mar
cións aseguran defender o progreso das concentracións urba- Na Ria de Vigo, o conxunto de
nas. En resposta a unha pregun- aterros previstos pola Autoridata do senador do BNG Anxo · de Portuaria excede un millón
Quintana, o ministro afirma que de metros cadrados. Na beirao recheo de Vigo mantén o ali- mar da parroquia de Cedeira, no
lugar da Regañamento actual.
senda, a AutoriNa opinión do
dade ten mentes
Concello, a teode
ocupar
ría das rectas paXunta usa
240.000 metros
ralelas do ministro podería xusti- a recente potestade de mar para solo
industrial (ver A
ficar o avance para nomear
Nosa Terra núdas beiras das rímero 993), denas ata levalas a os directores e
tro dunha área
enfrontarse nunpola
ha estreita canle presidentes dos PIG incluida
Xunta na Rede
central, ou mes-Ferrol-San Cibrán, Natura 2000 da
mo empatar.
UE como espazo
Dende o Go- A Coruña,
a protexer. Outro
vemo de Santiaaterro de enorme
go, o PP defende Vilagarcía, Marín e
importancia deno inmenso aterro
tro do Plano de
de
Mugardos, Vigo- para atender
U sos do Porto de
para instalar a os planos
Vigo é o que irá
planta de gas a
dende a Punta
menos dos dous de Fomento
Chapelisa deica
quilómetros
prescritos polo sobre as rías.
o seo do porto de
Chapela,
que
regulamento en
avanza trescenvigor de Activitos metros sobre
dades Nocivas e
o mar nunha liña
Perigosas; tamén
de costa de 350
promove os demetros. Algúns
pósitos de Ferrazo ou o recheo do Cavadelo no aterramentos máis están en proporto de Vilagarcia. Tanto nes- xecto dentro dos concellos de
tas polémicas actuacións como Moaña e Cangas.
Juan José González, biólogo
na invasión da abra da Malata
en Ferro!, a Xunta e o Govemo do Instituto Oceanográfico de
central asignan ás obxeccións Vigo, suma todas estas superficidadás a funcion e o significa- cies, proxectadas sobre a beirado dun barullo. A política para mar, á do discutido aterro que a
os Puertos de Interés General Autoridade Portuária quer levar
(PIG) gobernados dende Ma- adiante na ribeira do Areal, de
drid, vive unha contestacion roáis de 200.000 metros cadrapermanente en Catalunya e dos, e sinala que estas novas
Euskadi. Pola contra, a Xunta
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

agresións, engadidas a outras
anteriores, conducen a vida do
mar interior a un punto crítico.
Alberto González Garcés, director do Instituto acrecenta
que é ir.iaceptabel crear unha
barreira industrial entre Vigo e
o seu mar.
O que vai desaparecer co
aterro proxectado é a poza do
porto, así chamada por tratarse
dunha enseada perfeita para o
fondeo, tanto polo ladeiro que é
o fondo como por contar con
abeiro contra os temporais de
W. Adiantando mediante un colosal aterro a liña de beiramar,
a exposición dos barcos ao mal
tempo será moito maior ainda
que o proxecto da Autoridade
Portuaria non exclue extender
o novo peirao mediante ·un espigón.
No estudo que ven de publicar sobre o porto de Vigo (El
Puerto de Vigo, editado pola
Zona Franca) Xaime Garrido
cita unha protesta dos mariñeiros contra ~ primeira intervención na beira do Areal, na década dos 20, e, en todo caso, o temor de que coas obras se poda
perder protección natural na vella angra que da nome ao porto
de Vigo.
Tratando de singularizar cada aterro, a Autoridade Portuaria procura eludir a denuncia
dun fortísimo impacto global
sobre o mar interior. Con todo,
máis de cincuenta colectivos
veciñais e ecoloxistas de Cangas, Moaña, Vigo, Redondela,
Soutomaior e e Vilaboa fi:xeran
o 29 de setembro un chamamento en defensa do mar interior común que rematou nunha
concurrida manifestación. Ao
mesmo tempo, os autores do
Observatório Medioambiental
da Ria, publicado pola Fundación Provigo, avisaron das gravisimas consecuencias do aterro do Areal.
O 1 de marzo pasado o Govemo Municipal de Vigo manifestou e contra as obras prevista no Areal. A Xunta procurou
obviar o impacto desta declarac ·ón mediante un acordo de
compen ación que afectaba a
outra obra da Con elleria de
Política Territorial na cidade do
Sur. Fraca ado e te intento, o
11 de decembro pasado Fraga
declarou a guerra ao Concello e
dixo que a obra era un sacrificio para evitar o suicídio do
porto. O ministro de Fomento
re paldaria decantado este trágala coa sua leccion de xeometría aplicada.
No entanto, a Autoridade
Portuaria non consigue construir con argumentos convincentes o caso do macizado da
Poza do Areal. A oposición a cementar este vello fondeadeiro
central de Vigo ten un enorme
apoio popular. O presidente do
Porto, Xulio Pedrosa invocara
primeiro a necesidade de calado
pero os prácticos do porto recoñeceron que nunca o peirao de
mercadorias ·deixara de ser operativo por este problema. Unha
posterior xustificacion do aterro
por requerimentos de espazo,
aparece desmentida polo Director do Porto de Vigo na Memoria do ano 2000, ao asegurar
qúe, existindo espazo ahondo
no porto para carga e descarga é
precisó racionalizar o seu uso. A

Autoridade Portuaria produciría
ainda un terceiro
argumento:
a
precisión de liña
de atraque para
os novas trasatlántico de grande eslora. Unha
parte do enorme
peirao de trasatlanticos de Vigo
está reservado en
exclusiva aos cableiros da Telefónica. A pregunta
é: ¿cantos novos
peiraos ha requerir un porto lanzado á política de
pri v atizacións
coma o de Vigo?

Transporte de
terras aforrado

de terraplén na
beiramar urbana
que defende Fraga: "Nas obras
do novo túnel do
Areal produc.irase un desmonte
importantísimo.
Púidendo facer o
transporte de terras ao mar, a cen
metros de distancia, o aparellado
da obra será moito máis sinxelo ... ". A Autoridade Portuaria
non descarta a,
opción de privatizar a superficie
aterrada para ser
explotada
por
unha trans-nacional de carga
como porto loxístico.
O debate faise especialmente intenso cando
se alude á insuficiencia da avaliación do impacto ambiental, xa

'Entendo
o aterramento como
unha agresión ao
centro de identidade
natural e histórico
de Vigo, perpetrado
dende unha atitude
prepotente e
anti-democrática,
contraria á vontade
maioritaria dos
cidadáns".
Xosé Mª
Álvarez Cáccamo

O biólogo Juan
José González, do Oceanográfico de Vigo, ten unha explicación diferente para o proxecto

.

que segundo os
mento sen nenespecialistas · un Juan J. González,
gún tipo de conaterro de tal magcesión. Eu confío
nitude pode afec- bió~ogo do Instituto
no
posicionatar a todo o mar
mento
en contra
interior. Mais so- Oceanográfico de.
por parte dos cobre o balbordo · Vigo, suma todas
lectivos cidadáns
dos técnicos, hai
e dos políticos
quen lembra o di- estas superficies,
progresistas".
reito da poboaPara o profeción ao seus si- proxectadas sobre a sor Giuseppe Tanais de identida- beiramar, e si na la
viani, poucas cide: "Entendo o
dades do contiaterramento co- que estas novas
nente conservan
mo unha agresión
como Vigo a paiao centro de iden- agresións,
saxe mariña destidade. natural e
crita
nos canciohistórico de Vigo, engadidas a outras
neiros
medieperpetrado dende anteriores, conducen vais. Pouco desunha
actitude
pois de facer Taprepotente e anti- a vida do mar de
vani este comende m oc r ática,
tario, Santa Macontraria á vonta- Vigo a un punto ·
ria de Bauzas foi
de
maioritaria crítico.
separada do mar
dos cidadans", di
por un aterro de
o poeta Xosé Ma800.000 metros.
ria Álvarez CácA vista do mar
camo. "Agora falan de reducir o dende a Colexiata é agora un
impacto ecolóxico. Non se trata campo de fútbol construido so<liso, senón de impedir o aterra- bre a ría.+

O aterro defendido por Fraga alonxaria a beiramar a máis dun quilómetro da praia do areal ocupada nos anos 20. A Autoridade Portuaria non sabe ainda cal será o destino des1a chaira que pretende roubar ao mar ele Vigo.
A.N.T.

López Veiga, de biólogo conservacionista
a defensor dos grandes aterras
Recén reasumida a dirección da
conselleria de Pesca, Henrique
César López Veiga, defe~deu
como necesarios os novos aterres previstos polo ministerio
de Fomento en Vigo.
López Veiga define como
obxectivo irrenunciaqel do porto vigués gañar once metros de
calado ~ Porén, el mesmo deseñara dende a Conselleria a primeira política de ordenación de
recursos pesqueiros e marisqueiros da Autonomía, de corte
claramente conservacionista. É
ben coñecido o seu criterio de
que · non se debe buscar en
praias e caladoiros lonxanos o
que se pode producir nas rías a
condición de respeitar o riquísimo medio natural.

"Determinadas obras -explica por exemplo nun manual
de 1984 que se refire ao efecto
dos partos e dos recheos sobre a
pesca e o marisqueo- supoñen
unha alteración do entorno físico que perxudica seriamente ós
recursos mariños por diversas
razóns, como a ocupación física
do espacio, a alteración das correntes ou o incremento da turbidez da auga durante a realización das obras". No Manual de
Política Pesqueira publicado
no 2000 pola Xunta cun lliniar
de Fraga, López Veiga insiste
en que "os países costeiros e os
políticos non poden escapar a
responsabilidade dunha boa
xestión despois da ampliación
.
da ZEE a 200 millas".

Porén, ao terciar sobre o aterro de 200.000 metros cadrados
no Areal en Vigo, o Conselleiro
nega a evidencia e asegura: "é
preciso aclarar que non se trata
dun novo recheo na Ría, senon
de ampliar os peiraos do Areal e
non para instalación de indústrias senón para mellorar o tránsito de mercadorias".
Sendo Director de Finanzas
e Control Financeiro do Parlamento Europeo, López Veiga
estableceu como condición para
asumir outravolta a conselleria
de Pesca da Xunta, poder gobernar parte das atribucións sobre os Puertos de Interés General del Estado (PIG) que eran
de competencia da conselleria
de Política Territorial.

Como consecuencia deste
acordo, o departamento de Pesca renoméase Consellería de
Pesca e A.$untos Marítimos, e
asume as competencias cedidas
por Fomento -nomeamento do
director e presidente da Autoridade Portuaiia- só no porto de
Vigo. Ao tempo que aumentan
as esperanzas cortesanas de López Veiga para suceder a Fraga e
xusto cando unha das xoias da
conselleria de Cuiña se transfire
a Pesca, o ministro de Fomento
desafía as competencias do
Concello e da Xunta no porto de
Vigo. Fraga non minimiza como
López Veiga, o seu novo gol:fiño,.o cimentado ciclópeo da beiramar do Areal de Vigo é asegura que será un sacrificio.•
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O futuro da educación pública está seriamente
ameazado desde que en 1994 se conclue o
Acordo Xeral sobre o Comércio de Servizos.
~~~,,
As grandes empresas transnacionais especialiy~~~ zadas na produción de servizos, presionaron a
través dos seus govemos para chegaren a un
acordo multilateral sobre este comércio e que
ten coma obxectivo a liberalización progresiva
do mesmo. Dentro do marco do AXCS (GATS
en inglés) por primeira vez se falou dos servizos educativos como mercadorias de consumo
corrente. Este acordo é o início dun proceso no
que as institucións financeiras intemacionais
A infanta
pretenden o desmantelamento dos sistemas
públicos educativos tal como hoxendia están
deixaba
configurados. Factores como a expansión e
prolongación da escolarización nos países deconvalecente de
senvolvidos, a aplicación de novas tecnologravidade a
xias, as demandas de cualificación e o inxente
negócio dos materiais didácticos, entre outros,
Marichalar e ía
amosan un enorme mercado para o sector privado da economía. Facer posíbel a transferéncear co resto da
cia aos axentes privados dos recursos adicados
familia. A noticia
á educación
• 0 ATAQUE Á EDUCACIÓN ESTATAL. Pasaiu así en antena,
ra conquerir o progrésivo desmantelamento
pero a
dos servizos públicos educativos, que xunto
cos da saúde forman parte dun ben moi preincredulidade
ciado pola cidadania, é fundamental o seu
desprestíxip. Organizacións e foros como a
pública debeu
"Mesa redonda dos industriais europeos'', a
chegar a ouvidos
Secretaria da OMC, a conferéncia "Servizos
2000" , IBM, Microsoft... e expertos contrada Zarzuela que
tados polás grandes patronais do ensino prirectificou de
vado denúncian constantemente a obsolescéncia do ensino público. Críticas interesadas
contado.
como as de que non resposta á formación laboral, a falta de trasmisión de valores, a vioCambiaron a
léncia nas aulas, os gastos excesivos, a funnoticia para dicir
cionarización... pretenden enfrontar a sociedade co público; como se explicita no infor,que a infanta
me da Internacional da Educación "A OMC
e a Ronda do Milénio" o clima xeralizado de
pasara a noiteboa
austeridade e a forte penetración dos pricípios
co seu home.
do neoliberalismo nos lugares da toma de decisións, deixan a porta aberta á empresa privada, chamada asi a salvar un sector xulgado
virtualmente en crise.
• A CUESTIÓN FINANCEIRA. Na meirande
parte do mundo a parte dos gastos públicos de
educación, en porcentaxe do PNB, non medrou
Ante os primeiros
nos últimos anos. Nos países industrializados
problemas
ven ser arredor dun 5% ou 6% mentres que no
resto
a penas chega ao 4%. O Banco Mundial e
eléctricos de
a OCDE afirman que poderian obter-se melloCataluña pediron a res resultados en educación sen incrementar o
gasto público; mesmo se argumenta que a ensidimisión de Puiol.
nanza beneficia aos indivíduos e por isto seria
correcto que estes carreguen cos gastos. A soAnte os seguintes
lución aportada é que o sector privado fomeza
problemas
os recursos precisos, con eritérios de rendabilidade. Na conferéncia sobre o Ensino Supeeléctricos no
rior organizada en 1998 pola Internacional da
~ucaciónxa puña-se de manifesto que estas
conxunto do
estratéxias forman parte dun intento xeral de
Estado, o Goberno introducir as forzas de mercado no sector e de
primar os intereses mercantís sobre os sociais.
e os meios de
• A UNIVERSIDADE: OBXECTIVO PRIORI-
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comunicación
culparon ao mal
tempo.

raudo, dixo en

La

Voz de Galicia que
el aforraría
enerxía: "Xa din
orde de apagar a
miña árbore de
Nadal" I
sentenciou.
Actitude moi
solidaria. O que

O ensino
¿ Un gran mercado?
llENRIQUE DEL BOSQUE ZAPATA

O Acordo Xeral sobre o Comércio de Servizos estabelece como obxectivo a privatización da educación, que representa o 6% do PIB dos países desenvolvidos.
Para iso prev_é desacreditala e, como primeiro paso, desembarcar na universidade.
te da comercialización da educación con perTÁRIO. Se o ensino primário e secundário ainda
están nas primeiras fases do proceso a restrutu- versas consecuéncias sociais.
Os recortes no :finanzamento estatal obriración dos modelos de estudos superiores é unha demanda urxente por parte das multina- garán ás universidades a se dirixiren ao sector
cionais e das institucións financeiras. Hai cinco empresarial que estará máis interesado na
anos o volume do comércio internacional do eficácia, na produtividade e na redución de
ensino superior superaba os 27 mil millóns de costes que na liberdade docente e investigadólares, representando nos EE UU o quinto dora, eliminando a autonomía universitária.
O aumento do poder de xestión
posto no conxunto dos setviZos
empresarial implicará a imposiexportados. Mecanismos como a
comercialización internacional de
estratexia ción de políticas baseadas en
consideracións meramente ecoprogramas, estabelecemento de
actual é tratar. nomicistas como o uso de métosucursais de universidades "prestidos deseñados nos departamenxiosas", cursos a distáncia, expedición de todo tipo de diplomas e de introducir as tos económicos e de recursos humanos das grandes empresas,
certificados son exemplos cotiáns
forzas do
precarización na contratación,
da transnalización <lestes servizos.
redución da formación e da inMais o mecanismo fundamercado no
vestigación que serán controlamental para desregularizar e privatizar o sistema universitário é sector e primar das polos ax.entes privados. O
o abandono do control, xestión e
movemento anti LOU que e esos intereses
tá a producir no noso país ten
finanzamento públicos. A pesar
do medre do número de estudan- mercantis sobre que ser valorado como unha resposta importatí ima da comurútes non houbo un aumento correos sociais"
lativo da financiación, fenómeno
dade universitária e do alunado
que afecta especialmente aos pade secundária mai debe in erirse, por parte das organizacións
íses en desenrolo. No informe
sobre os "Retos da educación pública" se de- nacionalistas e de clase, unha reflexión polítinunciaba que a busca de novas financiacións ca que cuestione os modelos e tendéncias do
e a caza de inversións, conducen ás institu- marco de dominación capitalista e demande
cións universitárias a lanzar-se pola penden- un sistema educativo próprio. •
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.O galega
non vale nada
Fraga, sempre

ANA PILLADO

Non hai máis que fixarse no idioma no que escreben certos persoeiros en La Voz de Galicia, por citar un exemplo, para decatarse do
estado de desamparo da nosa lingua e do "retortas" e "extravagantes" que chegan a ser as cousas no
noso país, vistas desde os ollos da
razón. Polo visto, o feito de ter
desempeñado un cargo de responsabilidade na administración galega non significa nada para manter o galego na escrita, aínda que
for por pura formalidade. Entre as
persoas que, logo do cargo, foron
deixando de empregar o galego
como meio de expresión no xornal antedito, non sei se porque as

cousas da política son como son
-ou polo feitizo que supón o patriotismo constitucional e antiplurinacional que govema os nosos destinos, figuran preferentemente un ex-presidente da Xunta,
un ex-vicepresidente, un ex-conselleiro, un ex-alcalde e un ex-deputado: González Laxe, Barreiro
Rivas, González Mariñas, Xerardo Estévez e Anxo Guerreiro.
Claro que algúns non fixeron outra cousa que tomar á lingua natural de antes do cargo.
Ante isto, podemos perguntarnos: ¿como é que ten tan pouca
consistencia o que debera ser raiceira vigorosa? ¿Acaso son as institucións galegas escolas propicias
para a desgaleguización dos seus
representantes? Se persoas tan importantes desertan do galego es-

crito, ¿que nos queda ao resto dos
pobres mortais? ¿Son tan "excelsas" as ideas dos nosos persoeiros
que non se poden transmitir nunha
lingua sen recursos expresivos e
pouco apta para o pensamento
elaborado en tan cualificados maxíns? Querse dicir con isto que escribir en español é a mellor maneira de esquivar o conflito linguístico e a discordia normativa?
Canto desatino ternos que aturar.
O máis triste é que aínda haberá quen diga que o galego ten
tan poouco prestixio que non hai
máis remedio que escribir en español para chegar a máis lectores. Se é por iso, mellor oubear
no idioma universal dos cans
(Castelao). Como dicía o Eulogio, aquel alaricano de categoría,
defender aos ricos non ten méri-

to, que xa se defenden eles a si
mesmos; o mérito é defender aos
pobres, que non teñen quen os
defenda. Palabras en galego para
quen non quer saber delas.•
EMILIO

Cm

FERNÁNDESZ
(BARCELONA)

En galega non
No teléfono 900 313232, pertencente áADA (Ayuda del Automovilista), hai unha empregada que
insulta ás persoas que falan en galego. Mándovolo, máis que nada,
porque lle pasou a unha miña
alumna, tras comprobar que aldraxaran ao seu primo noutra
chamada anterior que era, simplemente, para pedir información sobre estradas. A ela a telefonista

-
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En representación do BNG e como
tradicional, propio do galaico-pormembro do meu Grupo no Parlatugués. Mais en Fisterra, como en
mento Europeu asistín estes días en
todas as Rias Baixas, din Soares e
Recife ao Encontro Nacional do
non Suárez. A diferencia entre o
Partido dos Trabalhadores, o prinSoares portugués e o fisterrá non
cipal partido da oposición, que prese encentra mais que nunha tentende conseguir a Presidencia do
dencia a tratar ao galego como se
CAMILO NOGUEIRA
Brasil. A reunión, convocada baixo
fonéticamente fose o castelán de
o lema "2002. O sonho tem data
A posibilidade de encontro do galega coas outras linguas do Valladolid, nunha prática que pomarcada'', tiña por obxecto o debade acabar convertíndoQ nun dia- ·
seu tronco, vistas por un nacionalista convidado no Brasil. lecto fonético do español, como
te da política de alianzas e o programa de goberno. Os nosos anfiestá xa a pasar nos medios de cotrións quixeron que coñecésemos algo da rexión xa 400 anos. O mesmo ocorre no mundo coas mufucación audiovisuais.
e aglomeración urbana de Recife, a segunda do diStintas e moi diversas formas do inglés.
Alguén pOliticamente relevante, defendén- Por isto tantos estamos asombrados da de- do a decisión da maioría da Academia, afirmou
Brasil. Visitamos a cidade de Olinda, onde se celebra o mellor carnaval de rúa do país, e levá- cisión da maioría da Real Academia Galega, to- que os partidarios da l)Orma de concordia queríronnos a ver unha praia próxima "Pórto de Ga- mada a pesar de que a norma de concordia foi an criar un sermo nobilis, separándose do sermo
linhas é a praia mais bonita do BrasiI'', dicían os proposta polo Instituto da Lingua Galega e os rusticus, que falarían os paisanos. O que pasa é
carteis que a anunciaban. O lema do Encontro e departamentos de galego das no-xustamente o contrario. A fala popular está muito máis próxima da
o nome da praia eran puro galego. O brasileiro sastres universidades, despreciandos delegados procedentes de todos os recantos do mesmo a realidade de os acáor mo1to norma culta do galego-portugués
universal que da que se usa nas ra- _
daquel país-continente non podía ser máis próxi- demicos que a presentaron, como
que existan
mo ao que se fala na costa atlántica de Galiza os que traballaron con eles, se endios e televisións galegas ou nas
Estaba en Brasil despois de que a Academia contraren entre os mellares lininstitucións administrativas. En rediferencias
alidade, de seren aceptadas na norrexeitase a proposta de norma de concordia güístas de Galiza, todos partidaapresentada por unha parte dos seus membros. rios da plena normalización do
ma
estándar aquelas formas que
ninguén
A convivencia imediata coa fala brasileira agu- galego, con independencia de sossendo galegas máis nos aproximan
considera
dizoume a frustración sentida pola decisión da teren posicións diferenciadas soás linguas irmás, e saneado dos
Academia e o ·incomodo causado pola irracio- bre a relación posíbel entre as norcastelanismos que o deturparon
distintos o
nalidade, o baixo nível científico e a carencia de mas oficiais galaico-portuguesas.
(Dios, adiós, ayer, ejemplo, fijar,
Eu non trato con todo isto de
sentido nacional dos argumentos utilizados pupueblo), o galego popular actual
español da
blicamente por parte dos académicos que pro- negar que a separación de tantos
resulta científicamente inseparábel
vocaron o rechazo. Con evidente desmesura anos criou diferencias entre a linPenínsula e as do sistema lingüístico común.
pretenden que cuestións histórica e linguistica- gua falada en Galiz.a e as propias
Creo, neste sentido, que se pode e
súas variantes se debe defender a converxencia
mente tan irrelevantes do tipo da existencia ou de Portugal. ou Brasil. Mais creo
inexistencia de cuxo ou da escritura de ó en lu- que todas elas caben nunha lingua
da norma galega coa propia da línamericanas"
gar de ao, son determinantes para construir un- común, mesmo as resaltadas pogua universal común sen comparha norma que separe ao galego, a 1íngua orixi- los linguístas que defenden lealtir tampouco a posición políticonaria de todas elas, da língua común que con di- mente unha norma específica para o o galego lingüística lusófona. Esta, ao afirmar que o ga.:
versas variantes falan mais de 200 millóns de de Galiza. Tanto mais canto que moitas das su- lego é o portugués de Galiza e desconsiderar o
persoas en Portugal, Brasil, Angola, Mozambi- postas diferencias foron codificadas por esco- galego falado, esquece a se~ibilidade histórica,
que, Cabo Verde, Guinea e Timor Leste. Empé- llas léxicas ou fonéticas establecidas con afán política e cultural nacional necesaria en toda acñanse en negar que nun dos principais Estados diverxente pola propia norma oficial. Así, pro- ción que procure o encontro entre a norma galedo mundo, o Brasil, falan a língua que se fixo pón de facto o "ceceo" e proscribe o "seseo" ga e a das linguas irmás. +
culta hai 800 anos en Compostela MenospreXosé Lois
zan posicións linguísticas dos nacionalistas históricos, como as de Murguía ou Castelao. Aproveitan sentimentos debedores da ideoloxía histórica española contra Portugal e o portugués -e
mesmo implícitamente sobre a superioridade do
castelán- para condenaren por lusistas aos que,
comprometidos coa normalización do galego,
defenden amais o seu carácter universal.
Por moito que existan evidentes diferencias
léxicas ou fonéticas entre elas, ninguén defende a extravagancia de considerar com o línguas
diferentes o español da Península e as súas variantes americanas, nen pensa tampouco que o
castelán perda o seu carácter de lingua de seu
ou autónoma por contar coa mesma norma estándar que a do pai es latinoamericanos. O
normal é que o talante das variantes dun mesmo ístema lingüístico tenden a valorar o seu
carácter unitario. No Parlamento Europeu, por
exemplo, o neerlandés de Holanda e o fl.amengo de Bélxica considéranse a mesma língua,
superando con boa vontade as diferenzas cauadas por unha separación política ocorrida hai

A praia máis bonita
do Brasil

'P

.
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Correo electrónico: info@anosaterra.com

díxolle "debería darte vergüenza
hablar esa mierda", "tengo tu teléfono" e (sic) "eres una puta gallega". Tomamos o acordo, na aula, de chamar constantemente a
ese número para protestar. Se ternos a sorte de atopar á empregada, pedirémos!1=e o nome e actuaremos en consecuencia. O alumnado encargoume tamén que difundise a noticia. Gracias a vós
por facerdes o mesmo.+
XABIER CORDAL FusTEs
PROFESOR DE ENSINO MEDIO

Lei de nacionalidade
aparcada
É importante que haxa unha Consellería da Emigración no novo

goberno da Xunta de Galicia,
pois son imnumerábeis os problemas que padecen os nosos paisanos no exterior. Traballo non vai
faltarlle ao novo Conselleiro.
A Lei de nacionalidade está .
pendente de aprobación dende o
pasado mes de marzo, que se
chegou a presentar por parte do
grupo parlamentario popular no
Congreso dos Diputados en Madrid como unha proposición de
Lei a instancia dos propios emiFÉ DE ERROS
Por un erro informático,
o artigo do número anterior titulado·
O intelectual labrego,
sobre Manuel García Barros,
apareceu sen sinatura.
O autor da crítica era X.C. Garrido.

grantes e os seus numerosos colectivos que hai esparcidos polo
mundo adiante. Hoxendía languidece no Parlamento do Est~do,
pese ás promesas feitas á diáspora antes das últimas eleccións autonómicas. A última nova sobre a
cuestión estaba en que se debatiría no mes de setembro e estamos
preto do nadal e aínda están 32
proxectos lexislativos <liante.
Ademáis de todo iso, incluso
houbo un alto responsable do Partido Popular no exterior e membro
do Consello Xeral da Emigración
nos EEUU que recoñe.c<? que hai
un desinterés xeralizado por parte
do PP, que os emigrantes foron enganados con falsas esperanzas e
que todo quedará en meras promesas formais para conquerir simplemente os votos, así o fai constar es-

te membro importante do PP nun
informe que obra no meu poder.
Deberá ser un dos moitos problemas que terá que enfrentar o
novo Conselleiro da Emigración
pois a perda da nacionalidade española de maneira voluntaria está
ben pero que se obrigue, nalgún
país considerado como "civilizado e moderno", xa non está tan
ben, cando ademais o propio Código Civil, e que xa ninguén o
pon en dúbida, protexe claramente os dereitos dos cidadáns españois. Todo é cuestión de vontade
política e ata o de agora, como
din algúlls responsábeis dos emigrantes no exterior, todo son boas
intencións e poucos feitos.+
XosÉ MANuEL PENA

(RIBEIRA)
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estraña é que para
apagar as luces da
árbore de Nadal
teña que dar unha
orde e non as
poida apagar el
mesmo.

Un libreiro
responde
rutineiramente
"non me queda"
cando lle
preguntan pota
primeira parte de

O señor dos
aneis", obra
escrita en 1954 e
agora relanzada
por Hollywood. A
versión do libro en
castelán-está .esgotada, pero
Xerais ten en todas
as librarías unha
espléndida
tradución da obra.
O libreiro perdeu
ca rtos por esa
visión

minori:zadora e
tradicional que el
(máis que os
clientes) ten aínda
sobre o noso
idioma.

¿Qué sentiu ·no
bombardeo do 1 1
de ~etembro?
Pregúntanlle ao
profesor palestino
Ahmed Safir. "O
presidente
norteamericano
Truman declarara
que a caída da
bomba de
Hiroshima foro
para el o día máis
grande da historia.
Eu non son desde
logo tan bárbaro e
sentí n mágoa polos
vítimas". +
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Concelleiros de BNG e PSdeG·PSOE durante a sinatura do pacto en Vigo.

Operarios da limpe%a retirando un coche queimado das rúas de Buenos Aires.

ACNN
dos futbolistas
Parte da información máis
directa sobre a crise arxentina vén da man dos futbolistas: Cavallero, Gustavo López, Berizzo, Duscher, Scaloni, Cáceres. Xa pasara coa
guerra de lugoslavia. As páxinas deportivas recollen aspectos inéditos da información internacional. +

¿De que
morren os
saqueadores?
"As desordes e saqueos nunha nova xornada de desobediencia civil elevan os mortos
á vintea" (ABC, 21 de decembro). Titular ambíguo sobre a situación arxentina. Esquece o dato de que as mortes foron causadas por policias e gardas de seguridade. +

ambos pertencentes á mesma empresa, editan corumntamente, entre outras páxinas comúns, un suplemento
dedicado á universidade. A
diferencia está en que onde
Atlántico pon: "Universidade de Vigo", La Región escrebe: "Universidade sur".+

Opinións
encontradas de
Vargas Llosa e
Ramonet
sobre Chávez
Dous sobranceiros comentaristas de temas internacionais
opinaron en días case sucesivos sobre o presidente vene-

zolano Rugo Chávez. O domingo 23 de decembro Vargas Llosa afirma en El País,
nun artigo titulado "¡Fuera el
loco!", que "se trata dun demagogo e un inepto e dun ignorante ensoberbecido pola
adulación e o estrelato popular de que gozou ata hai pouco". Poucos días antes, o 19,
en La Voz de Galicia, Ignacio Ramonet, director de Le
Monde Diplomatique, dixera
que Chávez é culto, o que
comprobou charlando con el
sobre multitude de temas,
ademais de que ten preparado un doutorado sobre Ciencias Políticas. Aos que acusan a Chávez de vulgar, Ramonet respóndelles que se
trata de "simple racismo",
ante "practicamente o primeiro mestizo que asume a
presidencia de Venezuela".+

Ignacio Ramonet e Mario Vargas Uosa.

¿ Universidade
sur ou de Vigo?
Ltl Región de Ourense e
Atlántico de Vigo, diarios

A.N .T.

O BNG levanta
a veda do PSOE
nos concellos
A.N.T.
Os grupos municipais do BNG
poderán criticar os seus compañeiros socialistas de gobemo
cando o consideren oportuno. A
dirección do BNG decidiu levantar a veda despois das pasadas
eleccións autonómicas. Os responsábeis da política municipal
do BNG, encabezados por Xosé
Manuel Beiras, entrevistáronse
cos diferentes grupos municipais
nacionalistas. Nestes encontros
analizaron, segundo puido saber
A Nosa Terra, a situación en cada concello e a política a seguir.
A primeira conclusión que se
desprende destes encontros sería
"que o PSdG-PSOE debe de ser
criticado cando sexa necesario".
Desde o BNG queren rachar
cunha política na que asumiron o
papel de "sufridores'', tentando
que non se evidenciaran as diferencias ou as discrepancias nos
distintos concellos que gobeman
conxuntamente. Os nacionalistas
dixeron "acabouse", estando dispostos a que a cidadanía olle o
traballo de cada quen.
Tamén rematou para os nacionalistas o meter todos os concellos no mesmo saco tentando

agochar as diferencias existentes.
Segundo aprobou a dirección do
BNG, os distintos grupos municipais terán agora autonomía para dedicir o cando e o como criticar os socialistas, sen que esto lle
afecte nen teña nada que ver coa
posición noutros concellos. Neste senso, tamén gañan autonomía
os distintos grupos municipais
respecto dos consellos locais ou
comarcais. Tentaría, deste xeito,
o BNG facer unha política municipal "máis viva".
Dáse o paradoxo que, despois das eleccións autonómicas,
cando o BNG dá un xiro na súa
política respecto ao PSdGPSOE, as relacións nos gobemos
municipais entre nacionalistas e
socialistas van mellor ca antes.
Ou así o recoñecen diferentes alcaldes consultados por esta redacción. É significativo o ca o
de Vigo onde Carlos Príncipe
abandonou o acoso público aos
nacionalistas. Aínda que, neste
caso, tamén se poida deber en
parte á súa debilidade dentro do
partido. Situación que leva a que
o concelleiro de Cultura teña que
aliarse co BNG fronte aos seus
propios concelleiros. +

.
VIGO
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Que Vigo se ten feíto a si mesmo
non existe vigués que o dubide.
Chega con ver que para ter unha
biblioteca pública é preciso poñer os cartos dende o Concello,
mesmo que para ter un conservatorio ou calisquer outro servicio. A chegada da autonomía
deunos a delegación provincial
da Consellería de Pesca -que
menos que a Consellería sen
mais- nun proceso que contemplaba e contempla a Vigo como
unha vila rica e a principal fonte de intereses. Lóxicamente tamén instalaron a Delegación de
Facenda, pero non a de Industria
ou Obras Públicas, nun tolo razoamento sobre capitais administrativas e burgos industriais.
É unha contemplación medieval
que se reflicte dende a mayoría
que controla o castelo de Raxoy,
que traza trens de suposta alta

Entre o 'viva Cartagena' e
o espirito de Ghandi
XOHÁNVILA

A rexeneración do entorno global da Guia, aproveitando a devolucion da ETEA, sería o primeiro proxecto de país en Vigo.
velocidade para que cheguen primeiro o castelo e que se nega a
explicar o investimento territorializado no país. Vai uns anos
Vigo falou da débeda histórica
-o Concello afoga cos servicios
dos que se beneficia toda unha
área metropolitana e non lle queda cartos para mais investimentos- e tivo unha mínima resposta
da man de Cuiña, que era o úne-

.
,•

co dos xefes de tropa que , como
si fora o lexendario Pedro Madruga, atrevíase a facer incursións fora dos muros.
Ninguén me vai pillar na
trampa de Leri -ao que Vigo lle
debe, a él e a súa finada dona, o
detalle dos seus nomes na principal instalación deportiva- reclamando capitais, porque esta
demanda está mesmo na boca do

alcalde da vila do Lérez. Tampouco na falacia de que Vigo
non ten políticos, por mais que
esta sexa a sensación <liante dos
escasos resultados da negociación cos lonxanos ocupantes
do castelo. O que ten Vigo e gobernadores a mazo, como no
porto, que non estan obrigados
a explicarse diante dos cidadáns. A cidade vive co síndro-

me republicán do "viva Cartagena" e sobrevive co espírito do
Mahatma Ghandi.
Nuns meses, teremos unha
nova oportunidade co caso da
ETEA, e a devolución das súas
instalacións. Perto de 70.000
metros cadrados para crear unha
Fundación presidida pola cidade
-polo Alcalde- que poida acoller
algún orgaismo científico europeo, investigadores das universidades galegas, abra as cancelas
do mar os cidadans e sexa centro
de lecer e deporte para os mais
xóvenes. A rexeneración do entorno global da ermida de A Guía
sería un proxecto de país, sen necesidade de actividades industriais, mesmo abortando as existentes. Alomenos para ter algún
argumento que faga creer que é
posible deixar na beira a república local e creer no país.+

Galim., ,.
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AS NOVIDADES DUN GOBERNO QUE REPITE
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A rota
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dos lobetos
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FRANCISCO CARBALLO

N

este 2001, logo do 11
de setembro, todo tende á polarización:
choque de civilizacións, loita
entr~ o ben e o mal, enfrontamento dos que ten cos que nada ten. Mellor sería esquecer
polarizacións: a riqueza está
moi concentrada no imperio,
nos USA; as migallas moi esparexidas; a fame moi extendida. O desexo de benestar
xeral, máis o menos sentido.
Se destas globalizacións
sociais nos adentramos nas
análises sicolóxicas, obteremos sorprendentes resultados.
Lede enón a Jiménez Lozano
en Los Lobeznos ou a Frank
McCourt en This, ou aos vellos e queridos mestres Adorno, Marcuse, etc. Aos lobetos
témolos na casa, a pé de obra.
O Consello Superior de
Xustiza de Galiza anoulou as
oposicións nepotistas de Serenou. Convocadas e presididas polo señor Presidente corno nos tempos máis significativos do feudalismo. Mais
él e os seus superiores afirman que os "lobiños" non
poden mamar a rolla de atrás.
E sinalan San Caetano, outras Deputacións, etc. Nada á
beira da central.
No avesporeiro de FAES
~osaurios, conversos, Opus,
etc.- o que subliña é a ambición: encher os ministerios,
secretarías, repesentacións. A
Leí de Acompañamento dos
pre upostos, o trámite e contido da LOU son os portelos
para de virgar a democracia.
Jiménez Lozano radiografa en
Lo lobeznos e ta ampla fauna de ambicio o . Estes lobeto on atrevido , unidimenionai , funambule cos: cheiran a globalización e alí van:
leis axeitada ao "mercado",
"goebelismo" propagandístico; onde ti di atraso, eu digo
progreso; onde ti reacción, eu
mobilidade; onde unha manifestación acada o 80%, eu poño o 20%. Teño os mass media e son capaz de cambiar de
significado todos os vocablos
do dicionario. Xeniais; ¡e
agora con un padrón celestial
a punto de ser canonizado!
Son os fieis da relixión do
"mercado": a alquimia para
transmutación dos metais.
No hosco da economía financeira mundial, estes son os
lobetos. Todo lles serve: son
ambiciosos, pero baleiros, síquicamente regresivos; teñen
terror á vertixe. Van eles e levan á sociedade ao caos.
¡Ollo! Outros buscan algo cen
veces mellar, por exemplo o
camiño de Frank Me Court:
travesía penosa e chea de desenganos, pero ao final a reconciliación. Unha vida de
dignidade, de honor, mesmo
con cervexa. •

PEPE CARREIRO

Miras Portugal,
de vocación conselleiro
ÁFONSOEIRÉ

Cando Aurelio Domingo Miras
Portugal subiu por vez primeira
ao estrado parlamentario de Fonseca deixounos a moitos apampados. Non só falaba perfectamente
ben o galego, senón que empregaba unba terminoloxía que non se

asemellaba en nada aos seus compañeiros da UCD. Cando rematou
fíxome unha seña desde escano
e, xunto con Santos Oujo, saúnos
tomar un viño. Felicitámolo pola
intervención e, entre gargalladas,
suxerinlle que debía de adaptar o
discurso aos "seus" novas tempos

o

Corina Porro, experta
en promesas e abrazos
A.E.
Corina Porro, máis alá do nome
que deu pe a bastantes chanzas,
ocupou un posto no fondo da
lista do PP vigués encabezada
por Manuel Pérez, con todas as
cárregas negativas: muller loira, separada, de bó ver e aparentar, enfermeira e ferrolana.
O que se define como muller
prototipo do PP.
Pero Corina Porro foi quen
de darlle a volta a tortilla e,
nunha lexislatura desastrosa para o PP vigués, apareceo como
unha promesa política.
¿Cales foron as suas armas?
Os que a trataron afirman que
levantou o seu capital político
en chanzas de promesas. Promesas sen orzarnentos, promesas sen planos axeitados. Promesas que, nalguns casos, levou
á realidade presionando ao seu
partido para facelas efectivas. '
Corina Porro estaba en todos
os lugares onde era requerida e repartía abrazos, bicos, apreturas e
promesas. Escoitaba á xente. Poñia cara de entender os seus problemas (seguramente os entendía)
e prometía poñerlles remedio.
Nas liotas internas do PP
que levaron ao desastre de Ma-

nuel Pérez, Corina tiña a santa
virtude de non moverse, como
facía a sua compañeira Maite
Femández que sempre andaba
en algo. Corina paraba e agardaba. Dotada da virtude da
paciencia foi subindo escanos
cunha sabia relación cos medios
de comunicación. E cando chegaron as eleccións, con Xoan
Corral como cabeceira, Corina
xa estaba situada nos primeiros
lugares da lista.
Daquelas soubo moverse.
Na oposición é relegada a un
segundo plano polo Clan do
Celta, decidiu marchar a Pontevedra como delegada de asuntos sociais. Dalí á Xunta, como
directora xeral.
Tampouco lle foi fácil abrirse camiño en Compostela. Manolita López Besteiro ollaba para ela coma unha competidora.
Os cacharristas os cuiñistas .. .,
todos a escrutaban coma preguntándose que era o que ia facer. Corina prometía, reuníase,
saia nos medios de comunicación. E facía planos ·e promesas
con orzarnentos que non tiña.
Elaborou o Plano de Inclusión Social (un convenio que ven
despois do Risga para as aso-

políticos. Non lle acaía nada ben
falar de "autodeterminación", de
"nación galega", do "colonialismo que oprime os labregos" ou da
"necesida.de de rematar coa cuota
agraria". Tiña que abandonar a
herdanza do PC-ML.
Yiña daquelas Miras Portugal moi pi:eocupado polo campesiñado, polas súas "ilusións, arelas e necesidades". Despois de
ser catro anos delegado de curso
en Dereito foi un dos avogados
que defendeu os labregos contra
Autopistas, feíto que o marcou
na súa linguaxe e nas percep-·
cións sociais daqueles días.
Pero Miras xa viña dunha
boa escoJa. Da formada ao carón da A. C. Avantar ·do Carballiño. Eran tempos nos que Miras non só era poeta, senón tamén activista cultural. Eran numerosas as excursións que facían polos castros da redonda na
procura de obxectos históricos.
Eran tempos de axudarlle á
mostra de Teatro de Ribadavia.
E Miras andaba nesas andrómenas con Felipe Senén, Cesáreo
Sánchez, Chicho, Xurxo Fernández e outros mozos máis.
Pero este grupo do Carballiño non só era progre e politizado, senón tamén moi pándigo e
bos vividores. Cada ano collian
un Dous Cabalas e perG.orrian
Europa. Se cadra de aí lle veu a
Miras o seu afán polo turismo.
Pero se algo distingue os do
Carballiño son as súas ansias de
tendeiros/negociantes. E Miras,
despois de andar nas beiras do
nacionalismo púxose a impulsar un parque empresarial. Foi
fichado para ir na candidatura

de UCD por Arximiro Marnotes
(o alcalde do Carballiño) e,
consecuentemente, promovido
a deputado provincial e máis
tarde a parlamentario.
Aparecía Miras Portugal como un dos representantes da asa
máis galeguista de UCD. A súa
léxica evolución semellaba que
o levaría a Coalición Galega e,
mesmo logo, ao PNG. Pero non
foi ese o camiño escollido. Sorpresivamente enfróntase a Marnotes, o seu mentor, e, encabeza
as listas de Centristas no Carballiño contra Coalición Galega.
Como bo tratante na feira política, Miras Portugal vai sobrevivindo na dereita (que no
Carballiño non o pode nin ver),
ocupando cargos de asesor unhas
veces e outras de deputado ou director xeral, protexido por Cuíña
Crespo. Miras sempre está a
punto de caer en desgracia no PP
(non conta co apoio de Baltar),
pero tamén aboia sempre coma
unha cortiza. Afirmase que parte
do seu poder partidario vénlle
do.s tempos en que, xuntamente
con Palmou, agora secretario xeral, se fixeron cargo de sacar para diante as finanzas do PPdG.
Nese tempo, con algunha·denuncia parlamentaria por beneficiarse na construción dunha casa de
turismo rural, amasou Miras Portugal un coñecemento do partido
que agora lle é de moito valor.
De tanto valor que o levou,
por fin, a conseguir o seu soño
de sempre: ser conselleiro. Como nos dicía despois daquela
primeira intervención parlamentaria, "son un soñador, pero non
pensedes que son un utópico". +

ciacións, sobre todo de vellos).
Este Plano era moito máis vendíbel que os realizados por Familia
Unha consellería que non encaixa
moi ben en Madrid e nadiÍí.a de
nada en Europa. Fraga ollou que
era algo que se podía vender millar e conseguir cartas comunitarios e inventou para ela a Canse-

llaria de Servícios Sociais.
Corina Porro rodeouse dun
equipo que·provén da Facultade
de Ciencias da Saude recentemente criada na Coruña e todo
o mundo olla cara Romay escoitando como Escriva de Baleguer toca campanas de groria
entre promesas de santidade. •
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PACO VILABARROS

Xosé Ramón Barreiro
'O acordo normativo ten que ser retomado"
CARME VIDAL

Xa antes de que se sonbera que era o único candidato, todo apontaba
a que o historiador Xosé Ramón Barreiro ia ser o novo p:residente da
Academia Galega. Ao seu favor xogaba o ttaballo desenvohido nos últimos anos cando o anterior presidente, Franmco Femández del Riego depc&too nel a sua confianm e Barreirn ~en converténdose
no home forte da directiva. O novo presidente prometen que a insti-

tución responderá ás demandas sociais e será máis iransparente.
Asume o cargo no momento no que a Academia está a ser destinataria de numerosas peticións que reclaman que se retome o debate sobre o acordo normativo. A título persoal, Xosé Ramón Barreiro considera que compre responder a esa demanda porque, entre outras
cousas, "cando a realidade desborda é porque hai algo no que se falla".

Candidatura única e apoio ca-

se trata dos medios privados ou
de denuncia se son os públicos.
Ternos tamén que concordar
máis con outras institucións que
están a traballar coa cultura. Co
Consello da Cultura existe unha
relación fluida, co Ramón Piñeiro non se dan esas circunstancias
pero hai que propicialas.

se total. Como explica o consenso que se deu en vostede para a presidencia?

Pe ou a miña experiencia de
catro anos, que Femández del
Riego apostou por min e tamén
que os que podian optar ao cargo,
ou aos que lle gustaría, eran
conscientes de que non ian ter
apoios. Tampouco hai que esquecer que a Academia require moitas horas e non hai moitos que lle
podan adicar tanto tempo, vindo
ademáis de Santiago ou Vigo.
Pero vostede confiou no seo
papel na Academia desde o
principio. De ser o académico
máis recente pasou a tesoureiro e agora a presidente.
lso seguramente foi percibido. Prioricei o meu traballo na
Academia desde que asumfu a
responsabilidade da xerencia. Fíxeno por unha razón sinxela: porque mo pediu Del Riego. Cando
fun elexido tesoureiro na primeira xunta díxome que quería que
lle levase a Academia porque el
estaba en Vigo e tiña xa moita
idade. Dábase a extrana circunstancia de que, sendo tesoureiro,
estaba levando un papel que non
me correspondía, ata o punto que
os xomalistas pensabades que era
secretario. Dixen que sería leal a
don Paco e así o fun. Cando nun
momento teriso, no debate dos es-

tatutos, el pensou deixar o cargo
eu díxenlle que marchaba con el.
Que quere d.icir cando se
presenta como herdeiro de Del
Riego?
En primeiro lugar, Del Riego
significou reanimar a Academia
que estaba medio morta e, en segundo lugar, marcou unhas pautas
moi claras que conducían a abrir
as portas. Vm nel absoluta independencia de todos os grupos. Fumos convidados por todos e mantívose sempre á marxe, só dependente do povo, da cultura galega.
El ten unha militancia histórica.
Bu son doutra xeración pero é evidente que sinto e respiro Galiza.
O cargo de presidente é honorífico?
Iso hai que desmitificalo.
Moitos telegramas felicitábanme
como se chegase a un posto sagrado. Por razóns obvias estarei
en máis actos protocolarios, pero
o que a min me gustarla é ter
máis preséncia nas escolas, onde
se está xerando a idea de Galiza
e onde hai que fomentala.
Un dos momentos fundamentais da etapa de Del Riego
foi cando o presidente se dirixe
aos directores dos xornais reclamando o uso do galego.
Porque saía fóra e se facía
presente, pero non ti.vemos demasiado eco. Podemos facer un
papel de recomendación cando

Presencia no Parlamento
A Academia desenvolverá outras medidas pola normalización lingüística?
Hai un proxecto para chegar
aos partidos a través do Parlamento. Ternos un documento xa
elaborado e hai que explicarllo
para facerlles ver que a identidade de Galiza é fundamentalmente o idioma e que, na medida en
que nós sexamos roáis nós, poderemos incluso ter roáis forza no
Estado, roáis recursos. Outra
idea que teño é visitar ás editoriais e a algunhas agradecedle
profundamente a aposta que fixeron por Galiza.
Cando Del Riego chegou á
presidencia laiouse da precaria
situación económica. .Vostede
non falou diso.
Cando entramos había un
grande déficit e ti.vemos que recorrer a uns cartos que non eran nosos. A pesar diso, a situación foise
solucionando. Parto do suposto de

que cando unha institución funciona ábrense automaticamente as
fontes de financiamento. Entran
cartos na medida en que a Academia existe, traballa e aumenta a
sua presencia social. A Xunta colabora coas tres comisións de língua
cun aporte duns cincuenta millóns,
e vinte para atender os gastos comúns. O segundo ano da nosa entrada presentamos proxectos á Secretaria Xeral do Estado, a que
non se recurría, e agora ternos 23
millóns. Na medida en que de cara ao centenario no 2005 teremos
unha serie de proxectos vai vir tamén máis financiación. Contamos
ademáis coa Fundación Barrié,
que publicará o epistolario de
Murguia ou con Edicións Hércules
que se fai cargo da revista. Quero
xerar a necesidade de cartos desde
a propia Academia.
¿Non precisaría de presuposto fIXo?
Iso haberá de chegar, pero levamos tres anos de experiencia
na rehabilitación dun enfermo.
Chegará o momento en que teremos que pedilo pero avalaremos
a demanda coa confianza, a responsabilidade e o traballo demostrado pola institución.

Atender a demanda social
Varios académicos mostraron a
sua vontade de que se volvese

9

J

retomar o tema do acordo normativo que se rexeitou no fin
da presidencia de Del Riego.
Non saiu adiante por varias razóns. Quizais non foi previamente
ben presentado, quizais non foi ben
defendido pero, sobretodo, a coxuntura era moi mala. Automaticamente se politizou o tema. Por iso
Del Riego non quería que se
presentase, pero valorou que sería
mal interpretado, como se non asumira a responsabilidade e o deixara para o que viñera despois. Desde un lado creuse que nós presentabamos unha normativa ante a
eventualidade de que fora presidente Beiras e necesitase ter resolto o problema. Iso foi pensado por
unha parte importante da poboación. Desde a outra perspectiva entendiase que a Xunta ia presionar
para que non saise. Iso entorpecen
o debate e varias persoas sen criterio filolóxico votaron en función
de que temian que se podía instrumantalizar a Academia. Agora pódese explicar que non prosperara
porque non era o momento axeitado. O que podo dicir é que hai unha demanda e que son moitas as
peticións que chegan a Academia
para .solicitar que se retome.
¿Pode ser o momento da
sua historia no que está a recibir máis mensaxes de fóra?
Seguramente, desde que eu
estou nunca se recibiu tanta comunicación. Non ignoro que hai
unha campaña pero tamén é síntoma de que se respeita á Academia e de que se ten interese no
idioma. Todos os comunicados
están arquivados e presentaranse
ao plenario. Subxectivamente,
porque a presidencia non é personalista, penso que o tema ten que
ser retomado para dar unha solución definitiva. Ten que ser o plenario o que decida en que sentido
se debe pronunciar, cando e como. Terá que haber un debate
máis prolongado, acompañado
por unha información obxectiva
ante o público para que se saiba
que, sexa cal sexa o resultado, o
idioma galego será o mesmo. A
Academia Española e todas as
academias do mundo fan cambios
constantemente sen que iso signifique ningun atentado, ao contrario, demostra que o idioma está
ao servizo da comunidade. Isto
hai que expoñelo á opinión pública para que, de aceitar a normativa, se encaixe perfectamente.
Como se lle explicaría un
novo debate a un académico
que estaba en contra e gañou a
votación?
Está claro. Podeselle dicir
que as leis fanse no congreso ou
no senado pero bótanse abaixo
na rúa. Cando a realidade nos
desborda é que hai algo no que
fallamos. A presencia das demandas sociais é importante. As
institucións equivócanse ou
cambian de opinión. Poden tamén tomar unha decisión para
eliminar calquer idea de presión
política e retomar o tema nun
momento de maior tranquilidade
social. Lamentei que marchara
don Paco sen rematar isto.
¿Que mecanismo se utilizará? ¿a presentación por parte
dalguns académicos? Seguramente. Non sei como
se vai articular pero os estatutos
contemplan a posibilidade de presentar cuestións co apoio dun mínimo de académicos. Buscarase o
sistema no momento adecuado.+
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Proposta do deputado Fernández Rosende nunha carta ao presidente do PP

Mexarlle a unha pancarta da CIG
nunha manifestación é proba de lealdade a Fraga
A. EIRÉ
¿Como se mide o grao de lealdade con Fraga Iribarne dos afiliados do PP? Seguro que a calquera se lle poden ocorrer múltiples maneiras máis ou menos .científicas ou cuantificábeis.
Pode ser dispoñibilidade para '~exhibe por aí adiante en pequeocupar cargos, capacidade para nas reunións con afiliados e
contarlle todos os chismes ao simpatizantes'', segundo se
patrón, facer unha defensa nu- queixa Femández Rosende noumantina -de que Fraga aínda é un tra carta enviada a Fraga.
Nesta segunda misiva ao prerapaz. Invento de nove loas por·
minuto: Capacidade para ache- sidente do PP, Rosende quéixase
gar diñeiro para as festas, sexan de que Conceiro e Rumbo "critide entronización ou calquera ro- can a absoluta dispoñibilidade
maría partidaria. Decisión de pola miña parte en todo o que
acompañalo en cacerías e lim- vostede decida, como se esto foparlle os zapatos ao rematar. se un demérito. Esto é inadmisíDecir continuamente que el só bel e absolutamente intolerábel e
quer o que quer Fraga e que só racha pola miña parte calquera
posibilidade de diálogo con amfará o que el diga e queira....
Para que seguir. Seguro que bos señores." Rosende chívase a
non adiviñou a "patentada" por Fraga de .que algúns integrantes
Femández Roseilde. O deputado da xestora foron descartados
autonómico e, ata hai pouco, "por faceren mofa da súa perresponsábel do PP no concello , soa" e, loxicamente, agora "esde Oleiros, decidiu que non tán cabreados". Fernández Roexistía mellor proba da súa leal- sende non lle conta ao presidendade a Fraga que esta: "se voste- te cales son as mofas que fan da
de me ordena mexar nunha pan- presidencial persoa.
carta que encabeza unha maniPero unha cousa é "mexar
festación da CIG, eu faríao por- na pancarta da CIG" se é preci~o
que seguro que tería unha boa e moi ou1;ra esquecer as liortas
políticas internas. Na segunda
razón para ordenarmo".
Así llo explicaba o señor carta, Rosende remátaa recorFernández Rosende a Fraga Iri- dándolle ao presidente que "o
bame nunha carta. Pero resulta meu papel será o que vostede deque a carta en cuestión chegou a cida, pero á marxe desta saída,
mans de Antonio Couceiro, res- non podo participar en ningunha
ponsábel do PP coruñés e inimi- outra, non sería xusto". Cál é a
go político de Femández Rosen- única saida que acepta Fernánde. Segundo Rosende, este deu- dez Rosende: que sea o propio
lle a carta ao señor Rumbo, partido en Oleiros o que e]jxa a
"concelleiro disidente" que a súa xestora e non Couceiro. +

Problemas
no Partido Popular

XOSÉ MANuEL SARILLE
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A CORUNA
A Coruña. Antonio Eiras, portavoz do PP no concello da Coruña
e Vicepresidente d_a Deputación,
é administrador mancomunado
da empresa Roble Estudios e
Proxectos S.L., fundada en 1996,
xunto con Jesús Fernánde~ Cainzos, Vicerrector de Asuntos Económicos da Universidade da Coruña. Así consta nun documento
que asinaron ante notario o 19 de
xullo de 2001 para presentar as
contas anuais da empresa ante o
Rexistro Mercantil. Ocultou estes datos cando tomou posesión
dos seus cargos públicos e mentiu cando a noticia aparece nos
medios de comunicación, negando toda relación coa empresa.
. A situación de Eiras é claramente ilegal xa que percibe anualmente dez millóns de pesetas do
concello por dedicación exclusiva, que é incompatible coas súas
actividades empresariais. Mentras o PSOE mantivo unha actitude comprensiva sobre a súa actuación, o BNG a través do seu
portavoz municipal, Henrique
Tello, presentaba uha pregunta
no último Pleno, demandando ao
Alcalde Francisco Vázquez que
informe se existen datos no rexistro municipal de intereses para corroborar ou desmentir esta
información; que actuacións ten
levado a cabo o governo municipal sobre este asunto e que actuación ten previsto realizar co-

Silencio:
a Academia
bocexa

rio do concello. "Un xurista que
utiliza a lei para prevaricar; esta
ilegalidade é a resposta sumisa e
corrupta coa que paga os favores
do seu amo o Alcalde de Sada. O
Secretario, que ten unha socieda,,.-de limitada resistrada no rexistro
MANuEL MONGE
mercantil de Lugo (Filgueiras
S.L.), constrúe en Sacia
En tres concellos da comarca -A Coruña, Sacia e Porto,
aproveitándose do seu posto no
Oleiros- o PP está a vivir unha crise onde aparecen concello, co consentemento do
Alcalde e contando como socio
problemas de incumprimento da Lei de Incompati- co
Tesoreiro da institución local".
bilidades, denuncias de corrupción e actitudes dicta- Oleiros. O problema interno
xurde cando a Dirección do PP
toriais ou acusacións contra os seus dirixentes. Co- aposta pola renovación e forza a
mo cousa novidosa, estas denuncias parten da pro- dimisión como Secretario Local
de Jesús María Femández Ropia militancia do PP e na véspera do seu Congreso. sende, deputado no Parlamento
Galego e Presidente da Comimo consecuencia desta investi- gado unha denuncia contra mem- sión de Pesca. Este negocia con
gación. Pola súa parte, a Comi- bros do grupo municipal do PP Pahnou e Couceiro a composisión de Dereitos e Garantías do por acoso sexual, agresións, in- ción dunha Xestora que, finalPP encoargou a José Carlos Vi- sultos, ameazas e trato discrimi- · mente, non é respetada.
llarino a instrucción dun expe- natorio. Considera que o PP que- Fernández Rosende e o Grupo
diente para delimitar as respon- re tapar as irregularidades do con- Municipal do PP de Oleiros renunsabilidades de Eiras.
cello e califica a situación neste cian a formar parte da Xestora,
Sada. Ramón Ares, Alcalde desde de dictadura total desde hai 23 acusando aos seus componentes
1973, quedou en minoría despois anos, de métodos mafiosos, de de escasa vinculación co concello:
de que a súa concelleira de Educa- que a metade dos empregados do Levamos traballando moitos anos
ción, Elena Ramallo, fose destituí- concello son familiares, que o fi- polo partido para que "veñan catro
da por apoiar no Pleno unha mo- lio do Alcalde ten as chaves do da (:oruña a pof!ernos a quen nós
ción do BNG que solicitaba unha concello e que realiza desde o seu non eleximos". A saída da sede do
auditoría das contas do conecllo despacho chamadas telefónicas ... PP en Perillo un grupo de militandesde hai cinco anos; esta foi apro~ Despois de que o alcalde convo- tes abucheaba a Palmou, Couceiro
bada, despois de detectar o inter- case un Pleno extraordinario para e Jaime Pita, Portavoz no Parlaventor graves anomalías na liqui- retirarlle a dedicación exclusiva, mento Galego e Conselleiro de
dación dos orzamentos municipais. Elena Ramallo denunciou publi- Presidencia: "Queremos congreso,
Esta concelleira presentou no xul- camente a servidume do Secreta- fóra señoritos e traidores".+

rexeitamento do
acordo normativo
por parte da Academia estase valorando como
un desacerto circunstancial,
e non é así. Entra dentro da
sucesión histórica de pequenas e grandes vergoñas da
institución. Tan preocupante
como iso é a compracencia e
o autoengano de moitos coa
institución. Confonden desexo con realidade, que en poJítica conforma o máximo
grao da miopía. Din que a
Academia está mal desde a
guerra civil. Dicir iso é unha
fantasía, porque fallou sempre. Constníen unha idealización raquítica que non
serve para nada. A
Academia é un desastre desde o comezo, fundásea
Curros Enríquez ou un bruto. Afirmar isto violará certa
sacralidade galeguista, pero
é verd.ade. En 1913
escribían os políticos afíns a
Portela Valladares: "A nosa
Academia vale un potosí,
empeza por publicar o seu
boletín en castellano. Aquelo
de limpa, fixa, que o
parta•• .non sei que. Falo así
para que non digan que xuro''. O mes pasado votaron
académicos que non
comprendían de que se
trataba. Un preguntaba se
tería que traducir (sic) á nova normativa os seos libros;
e cría que os nenos quedarían sen coñecementos. Outro
optou por non votar
"porque tiña amigos nos
dous lados". Dise que houbo
unha certa renovación de
persoas. Sen dúbida,
entraron excelentes
lingüistas, tan excelentes coa
lingua como torpes co
manexo das cousas públicas
(e perdoádemo).
Os que aborrecen a lingua fan louvanzas da
pésima decisión. ¿Alguén
imaxina este espectáculo na
banca, na industria, na
televisión mesmo? Pero estrunos falando da lingua,
que só é un problema en
países serios, en Francia,
no Quebec, en Cataluña...
A Academia non necesita renovarse, necesita
fundarse, e alguén deberá
facelo. Xosé Ramón Barreiro ten cualidades. É certo
que a bondade e a cordialidade non son garantía de
éxito; en Galiza xuntáronse
demasiadas veces coa debilidade para construír grandísimas nadas, como a casa
da que falamos. No entanto
Barreiro ten máis virtudes,
a de ser un home con valor
e coñecer os feitos. E outra
máis: non soporta os
linchamentos. Sábeno ben
Xosé Luis Barreiro e Francisco Rodríguez. Que lle
vaia bonito.+
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A conselleria procurou a ruptura do servizo ca desmantelamento dos gabinetes

Xustiza convoca doce prazas laborais temporais
para tradución en audiencias e xulgados
A.N.T.
A conselleria de Xustiza convoca con carácter temporal
doce bolsas para traductores e
intérpretes de. Galego que deberán sustituir aos profesionais dos gabinetes de tradución e asesoramento lingüístico
contratados que foran liquidados 30 de Setembro pasado.

ANTONIO GATO SOENGAS

Os gabinetes viñan funcionando
dende 1990 no Tribunal Superior
e nas audiencias e xulgados do
país. A orden de librar as oficinas
que ocupaban os tradutores e tradutoras foi terminante e referiase ·
a persoas e material. En moitas
vistas e procesos bótaronse en
falta os servizos de interpretacion e traducción.
O 30 de novembro, a Xunta
convocou un concurso oposición de Personal Laboral Temporal para cinco titulados superiores e sete tradutores intérpretes que deberán cubrir os mesmos postos que Xustiza obrigara a desertar.
Algúns <lestes gabinetes viñan funcionando sen contrato ou
mediante acordos escritos para a
prestación de servizos e o personal empregado levaba máis dun
ano sen cobrar. A expulsión dos
tradutores e tradutoras fora calificada polos sindicatos coma unha incoerencia flagrante da política de normalización, acusación Xustiza non considera como méritos os dos tradutores e intérpretes que desempeñaran o seu traballo, en anos pasaclos, nos gabique provocara unha dura nota da netes de xulgados e audiencias.
conselleria de Xustiza que recusou as críticas a conta da solu- blicidade no DOGA e, despois ñaran en anos pasados os gabine- quera propósito liquidador dos
ción representada pola convoca- de fallida a convocatoria por es- tes de xulgados e audiencias, co- servizos de tradución: ''É evite procedimento, resolvéronse mo asesores e profesores do per- dente e manifesto o interese detoria de novas prazas.
mediante avisos en tablóns de sonal da Xustifa para a aprendi- mostrado con feitos por esta
zaxe do galego, a traveso de em- Conselleria por consolidar un
anúncio da Administración.
Convocatoria fallida
Os sindicatos sinalan que a presas privadas que tiñan contra- servizo que se iniciou como proEstas prazas, baixo forma de bol- Xunta, procurando a ruptura dos tado este servizo coa Adminis- xecto, en coincidencia coa aposta do departamento por promosas de traballo para Personal La- contratos anteriores, non consi- tración autonomica.
A conselleria de Xustiza ne- cionar o uso da língua na admiboral Temporal, foran anuncia- dera como méritos os dos traducdas a traveso do INEM e sen pu- tores e intérpretes que desempe- gara en Novembro pasado cal- nistración de Xustiza". •

Explicará a súa versión na Comisión do Estatuto do Deputado

O Parlamento investiga a malleira a Bieito Lobeira
A.N.T.
A Comisión do Estatuto do Deputado do Parlamento tratará de
esclaracer os feitos que teñen
que ver coa agresión ao deputado Bieito Lobeira. Nunha reunión celebrada o venres 21 de
decembro decidiu tomar en
consideración a denuncia do
BNG e escoitar, despois do Nadal, ao deputado.
Bieito Lobeira comparecerá
diante da Comisión do Estatuto
do Deputado, para explicar a súa
versión dos feítos, o venres 14
de Xaneiro, xusto un mes despois da carga policial na que resultou ferido. O deputado tamén
solicitou o amparo do Presidente
do Parlamento e presentou unha
denuncia nos xulgados. O BNG
considera que se vulneraron os
seus direitos como parlamentario e na denuncia Lobeira fai

Temas
pendentes
para o novo
Goberno

constar que foi agredido despois
de terse identificado como parlamentario e mentres informaba
aos estudantes diante da comisaría de policía de Santiago da situación dun compañeiro detido.
O PP, con maioría de voto na
Comisión, accedeu a escoitar a
Bieito Lobeira un día despois de
que o xomal La Voz de Galicia
publicara unha entrevista na que
Manuel Fraga, inquerido polo
xomalista sobre o acontecido,
comentaba: "Comprenderá que
eu respecto o físico dos demais.
Non me gusta que a ninguén lle
den paus, pero polo visto hai
quen os busca. ¿Verdade?". A
formación nacionalista tamén
pediu explicacións ao Gobemo
central e á Xunta, sobre as cargas
policiais que feriron a máis de
vinte estudantes os dias 14 e 15
de decembro en Compostela.•
'" .........

Goberno Galego
encetou unha nova
xeira a fronte da
xestión dos asuntos do
País. Van alá tres
mandatos do señor Fraga e
aínda están por solventar
moitos asuntos entre a
Ad.ministración
Autonómica e os
Concellos.
Avanzouse, sí señor, coa
nova filosofía do Fondo de
Cooperación Local, que
responde ben ao principio
de Autonomía Local, pero
quedan cousas por
solventar.
Polo de pronto as
transferencias que reciben
os Concellos para atendelos Xulgados, non chegan
a nada e hai Xulgados
cnnha moi importante
actividade.
Tampouco os recursos
destinados para atende-las
necesidades dos Centros de
Saúde, son suficientes.
¿ Cánto tempo hai que non
se revisan?
Outro aspecto a
clarificar e con u.rxencia,
son as relacións entre a
Ad.ministración Educativa
e os Concellos. ¿ Cánto lle
costa a un Concello
atender, ali onde non
chega a Consellería de
Educación, un Colexio
Público de Educación
Infantil? ¿Saben os
ciudadáns o que gastan os
Concellos en Educación?
¿Debería a Consellería
costea-la calefacción dos
Centros Educativos?
¿Canto se gasta en persoal
de Jimpeza e conserxería?
¿E nos arreglos urxentes e
menos un.entes?
Hai que falar desto.
Como hai que falar dos
Servicios Sociais, onde a
Administración pegada ós
ciudadáns é máis sabedora
das necesidades, e do
mellor xeito de atalla-las.
Hai que saúda-la
creación dunha
Consellería de Servicios
Sociais, pensando que as
relación cos Concellos
vanse a incrementar, e
sobre todo, se os recursos
van aumentar.
Xunta e Concellos
deben falar e tratar de
preparar esta asignatura
pendiente para aproba-la.
Irnos ver se se nota o
cambio. Observaremos
de cerca o traballo de
Dona Corina Porro, a ver
como fai.•
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Realizáronse antes das últimas eleccións municipais
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OXulgado de Chantada chama
a declarar o alcalde por 117 obras
A.N.T.
O xulgado de Chantada decidiu chamar a declarar o alcalde, Manuel Varela, en relación a 117 obras supostamente irregulares pagadas
polo concello no ano 1999. Na
súa declaración, o alcalde
responsabilizou a .comisión
de goberno, pero os concelleiros do seu grupo afirmaron
diante do xuíz que non sabían nada da súa contratación.

Na documentación que chegou
a mans da Fiscalía, denúnciase
que o Concello gastou antes das
eleccións municipais de 1999
ao redor de 70 millóns en obras,
públicas e privadas, que non figuraban no orzarnento municipal. A metade do gasto, ao redor
duns 35 millóns, correspondería
a obras que se realizaron en fincas privadas e que consisten,
fundamentalmente, no asfaltado
de accesos a vivendas, cortes ou
outras infraestruturas. Pero na
denuncia tamén se fan constar
outras irregularidades administrativas como, por exemplo, que
as facturas se pagaron sen que
existise unha certificación conforme estaban rematadas.
Diante do xuíz, o alcalde
declarou que as obras foron ordenadas e contradadas pola Comisión de Gobemo e que contaban co visto e prace do aparellador e do capataz. Sen embargo nunha declaración posterior, os concelleiros contradicírono e afirmaron que non tiveran nada que ver con estas ac-

"

'o:t

A.N.T.

Varios planos piloto tratan
de gañar tempo ante a opinión pública

Adiada sine die a conexión
do rural á internet

Manuel L Vorela Rodrigum:, alcalde de Chantada.

tuacións. Asimesmo, o cap~taz
negou ter visitado as obras e o
aparellador tarnén declarou que
as viu, por orden do alcalde e
por vez primeira, cando xa se
apresentara a denuncia, é dicir,
neste ano. "As obras realizáronse para gañar apoios nas
eleccións", afirma o concellei-

ro do BNG Xosé López, quen
tamén indica que na documentación enviada á Fiscalía, e en
base a cal se abriu a instrución,
os concelleiros nacionalistas
incluíron outras actuacións do
alcalde como "o cobro de dietas irregulares moi similares ao
caso do Vicedo". +

A terceira moeda

pasado, os que
mundo
non é que
non só
só ande
asasinaron e
PERFECTO CONDE
fixeron
revolto, tamén
anda confundido.
desaparecer milleiros de persoas senón que tamén saquearon
Nese país que todos queremos tanto, sen que
saibrunos ben por qué, Arxentina, apeáronse
a fondo o mapa arxentino que estaba provispor fin do cabalo de Cavallo para montaren na to, como é sabido, de toda clase de recursos
económicos (ata ten uranio e petróleo en
burra duo Rodolfo Frigeri, o novo ministro
abundancia). Ven logo un filio de galegos,
dos cartos que non teñen os empobrecidos
Raúl Alfonsín, coa súa política errática que
arxentinos, para "saír ordenadamente da con. non soubo encarrilar o país nin resolver o revertibilidade", que é como explica a manobra
o sucesor do mortífero importador da peores
cente pasado dramático. Logo entrou na
cacharrada un auténtico elefante, Carlos Meideas cociñadas na escola de Chicago.
De momento, Frigeri nin sequera sabe pa- nem, que acabou de romper todo o cristal de
Bohemia que quedaba. Poderíamos· dicir que
ra que vai servir a terceira moeda que precoa súa etapa ten máis que ver coa ficción dunniza, o "argentino". Cando lle preguntaron
pola cuestión responden que "estamos
ha novela de García Márquez que coa
realidade da nación que gobernou
estudiando en detalle iso, pero a nosa
intención é a de que sexa unha moeda máis,
estrafalariamente como un auténtico sátrapa.
como o peso e como dólar; estamos
A continuación, outro galego, Fernando de la
Rúa, púxolle o ramo a toda unha serie de
traballando co Banco Central para darlle todesfeitas económicas que levaron o país de
das as características dunha moeda, como a
Martín Fierro á propia miseria. Agora a De
que teñen todos os países do mundo".
la Rúa chámanlle Luís XXXII, porque é o
Para que un novo cerebro da economía
dobre de ''boludo" que Luís XVI, pero o. bo
latinoamericana chegara a esta conclusión tiveron que morrer baleados vinteseis descami- humor porteño non pon ''bifes" na mesa dos
sados, entre as miles de desconcertadas
descamisados.
Como era lóxico, o pobo dixo basta. O novítimas da peor infamia económica á que soso paisano, antes de deixar de ser presidente,
meteron o sen país Carlos Menem, Fernando
mandou matar a tiro limpo. Os seus policías
de la Rúa e o muñidor das súas tropelías
tiraron a dar e segaron as vidas de vinteseis
financeiras Domingo Cavallo. E agora chega
persoas. Pobre Arxentina, outra volta hai que
Frigeri di~indo que o que que precisa Arxenchorar por ela.
tina é ter tres moedas, cando o que o non ten
En fin, nós dicímoslle adeus á peseta e os
é oingunha que lle sirva á maior parte dos
liosos irmáns da outra beira do Atlántico van
arxentinos para comer quente día a día.
comezar o ano con tres moedas, cando nin sePrimeiro foron os militares dunha das
quera lll)ba é de sen.+
máis crueis ditaduras que padecen o século

º

X

Q)

H.V. cargo da empresa.
Ao tempo que a Xunta baralla
O Gobemo central, pola súa
varios proxectos piloto para co- banda, ten paralisado no Congrenectar o rural á rede, o Ministe- so un proxecto de leí que estario de Tecnoloxía e Ciencia adía blece que a intemet forma parte
a declaración da intemét como do servizo universal, co que as
servicio universal para que pa- compañías fomecedoras terían a
gue a UE o custe da tecnoloxía obriga de subministrar o acceso
necesaria. Mentres, 82.000 foga- á rede. Argumenta o Executivo
res están condenados á Telefonía que está á espera de que a UE declare en 2003 este servizo uniRural de Acceso Celular.
Desde o ano 92 a X.unta en- versal, aínda que o BNG denungancha o rural a tecnoloxías ob- ciou que detrás oculta a intensoletas nas telecomunicacións e ción de que sexa a UE quen pacondénao á dependencia de Tele- - gue os 19.000 millóns que costafónica S.A. Esta compañía, pola rá substituir os TRAC.
súa banda, está a ensaiar coa
Na actualidade hai tecnoloxía
anuencia da Xunta unha serie de para substituir os vellos TRAC,
planos piloto para paliar as de- esta atópase na telefonía móbil
ficiencias, aínda que non pasan tanto a terceira xeneración,
de meras tentativas. Un deles, UMTS, -pendente de instalainiciado en decembro de 2000 ción- como na 2,5 xeneración,
prevía conectar a 3.600 usuarios GPRS -actualmente en uso. Unha
da provincia de Lugo através e outra tecnoloxía permitirían o
dun sistema de ondas máis efi- acceso á intemet a velocidade raciente que o anterior. O ensaio zonábel, só haberla que aplicar
quedou en 1.500 teléfonos e Te- prezos políticos ou ·asignar os telefónica negouse a dar conta do léfonos rurais ás antenas da sua
mesmo. Agora anuncia un novo proximidade para evitar a mobiliplano que consistirá en colocar dade dos mesmos e o fraude. En
uns decodificadores nos vellos caso contrario, un usuario do ruTRAC para aumentar a velocida- ral si poderá acceder á intemet,
de de transmisión. O prezo <les- pero mediante un teléfono móbil
tes aparellos é de 150.000 pese- . conectado ao seu ordenador, o
tas (900 euros) e Telefónica ase- que manifestamente é máis caro
gura que de momento corren a que no caso dos teléfonos fixos. +
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Xosé Luís Baltar, en primeiro plano, presidente da Deputación de Ourense, e o edificio de esta.

En 1998 aprobaran as oposicións cátro tillos.de-políticos do PP ./

Anuladas_as oposicións da Deputación de Ourense
A.N.T.

de Lugo (actualente en excedencia) e a filia do ex alcalde de Ourense por UCD, López Iglesias.
A Deputación e os catro aprobados apresentarán recurso contra
a sentencia antes do 3 de xaneiro..
A Asociación de Opositores reclama sen embargo a execución
pois, logo de catro anos, "se se
demora a execución da sentencia
esta perdería toda efectividade".
Relatan os opositores que de
¿Executará o TSXG a sentencia .
que anula as oposicións realiza- cumprirse todos os prazos dos redas pola Deputación de Ourense cursos, a maioría dos opositores
en 1998? Isto é o que lle pide a xa terían máis de 40 anos cando
Asociación de Opositores ~n Paro se realizasen os novos exames,
de Ourense despois de que o alto polo que non estarian xa interesatribunal anulase as probas. De ser dos en voltar a presentarse ás
así, quedarían sen praza os ftllos oposicións. Relatan como algúns
dos deputados e alcaldes de Mon- deles xa aprobaron oposicións
terrei e San Cibrán das Vriias, o noutras comunidades ou atopafilio do presidente da Deputación ron traballo na empresa privada.

O Tribunal Superior de Xustiza
dictou unha sentencia que anula as probas da oferta de emprego da Deputación en 1998, desde o segundo exáme. Os opositores reclaman que se execute xa a
anulación. A Deputación e os catro aprobados, todos fillos de
políticos, apresentarán recurso.

Pérez Mazaira, avogado dos
opositores, afirma que "oito anos é
un periodo _moi longo para que os
opositores podan Seguir vivindo á
contados seus pais". Pérez Mazaira
tamén demanda que o TSXG non
esixa dos opositores aval para sus-

pender de emprego aos catro aprobados ao entender que "non se van
producir perxuícios de difícil reparación". Recorda que os demandantes son "opositores en paro".
No caso de que a Sala admita
a execución provisional da sen-

tencia, tería que ordenar que e
repitan as probas desde o egundo exámen. O proceso poderla
comezar en cuestión de meses e
poderían participar nel os aspirantes que· quedaron elrninados
malia ter aprobado o exáme. •

Ourense, terra de opositores
"Ourense, Terra de Opositores".
Este eslogan poderla sustituir
agora ao famoso "Ourense, Terrada Chispa". Desaparecido o
afiador que percorría o mundo
inteiro coa sua rolda de amolar,
os poucos xovenes que quedan
na provincia vense forzados a
"realizar unha nova emigración,
malia a alta cualificación que teñen, na procura dun posta oficial

de traballo". Esto é, polo menos,
o que sostén a Asociación de
Opositores en Paro de Ourense.
Na provincia de Ourense
preparan oposicións unhas
5.000 persoas cada ano. Estes
opositores copan os primeiros
postos das ofertas de emprego
en todo o Estado, incluida Canarias. Nalgunhas ocasións foron acantazados os autocares de

opositores desta provincia, fletados polas propias academias
de preparación.
Nembargantes, opositores
tan ben preparados, non se atreven a apresentarse ás probas da
Deputación. Alegan, segundo a
Asociación de Opositores en Paro de Ourense, que "non hai nada que facer pois Baltar xa ten
dado as prazas de antemán".•

A afectada ve persecución sindical

Despedida por non asistir a un curso voluntario
A.N.T.
Aroa Fernández foi despedida
por non ter asistido ao último día
dun curso "voluntario" para docentes, persoal de limpeza e cociñeira que organizaba a súa empresa e despois de mencionar
que fora asesorada na CIG.
Traballaba na Escola Infantil
Municipal de Teis en Vigo -que
xestiona a empresa Eulen- e era
profesora na quenda da tarde de
rapaces de 2 e 3 anos.
Por compromisos previos,

Aroa non puido asistir ao curso · que no sindicato lle dixeran que
citado o domingo 25 de novem- non tiña por que asistir ao curso
bro e marchou media hora antes aínda que lle desen días de perde rematar o día anterior. Tras a miso a .cambio da asistencia,
comunicac10n da directora, circunstancia que nese momenRuth Honrubia, de que iso cons- to aínda non se daba.
tituía falta grave e que en conseCinco días despois, tras a
cuencia ía recibir un castigo, ponte da Constitución, recibía
acudíu á CIG para informarse unha carta de despedimento dada obrigatoriedade ou non da tada o 5 de decembro -o día no
asistencia ao curso.
que comunicara que se asesorara
Na tarde do 5 de decembro, na CIG. A citada carta indicaba
xusto o día no que acudíu á que o motivo do despedimento
CIG, informou á directora de era unha falta grave por perder a

Na historia das linguas, dase con frecuencia unha alteración na forma das palabras consistente no incremento ou supresión de sons. Cando este ten lugar no
inicio da palabra o incremento chámase
prótese e a supresión aférese. Casos de
prótese son afundir, amalló, arruído,
arrecuar, emprestar, escomenzar, encolgar, etc. e de aférese badeixo, maxinar,
nemigo, namorar, forricas e outros.
No caso de aumento ou supresión de
a ou o, prodúcese ás veces unha errónea
consideración dese a ou o como artigo
ou, polo contrario, o esquecemento de
que é o artigo. Ao tornar a mora, amenta, a vespa ou a radio por unha única palabra (amora, amenta, arradio) engádese
de novo o artigo co que aparecen a amora, a amenta, a avespa e o arradio. Polo
contrario ao tomar corno artigo un a ou o

confianza da dirección ao non ter
asistido a un dos días do curso.
A directora do centro asegurou a A Nosa Terra que para o
despedimento había "máis causas" que non citou e afirmou
que o curso "era obrigatorio para as profesoras" -non para persoal de limpeza e cociñeira-,
que a súa asistencia era abrigada e que ·a cambio as profesoras
recibirían días libres.
A despedida asegurou que a
obrigatoriedade do curso esta-

O FÍº DA LIN~UA

Anaco·
ÜENRIQUE llARGUINDEY

que forma parte da palabra en obispo ou cedente do latín lectorile) e en francés a
abodega (lembremos que o a consérvase l 'once por lonce (a onza, mamífero do que
en adega) sepáranse dela aparecendo o xa falamos a propósito do lince).
A normativa das linguas acepta estes
hispo e a bodega.
Este fenómeno acorre tamén noutras cambios como correctos nalgúns casos e
linguas. En español poderla ser incremen- noutros non, quedando entón nun nivel
to por interferencia do artigo (ou agluti- · popular e desaparecendo moitas veces.
nación) o caso de la avispa por la vispa e
Unha palabra como anaco é para os
en francés la luette por l 'uette ("a úvula"). portugueses (non para os da raia ou da
Polo contrario, a supresión (deglutina- arraia) naco. Trátase logo dunha aférese,
ción) deu orixe en español a el atril (on- xa que o termo parece vir dunha raíz prexinalmente el letril e despois el latril, pro- latina (hispano-céltica) ann-.

bleceuse con posterioridade ao
despedimento. De calquera xeito, o convenio colectivo que rexe neste caso indica que o cursos que non sexan en horario de
traballo son sempre de carácter
voluntario.
Aroa Fernández ve "cau a
sindicais relacionadas co seu
despedimento". A CIG, pola úa
banda, exixirá o Concello a readmisión da traballadora e que
"rematen as persecucións sindicais no centro".+

Un naco é na Arxentina un "pedazo
de tabaco para mascar" e seica a palabra
entrou do portugués a través do Brasil,
pero ¿terá algo que ver co noso anaco unha peza de roupa que en Ecuador e Perú
chaman tamén anaco? Unha definición
preséntaa como "prenda consistente en
un trozo de tela con que se rodean el
cuerpo desde la cintura hasta las rodillas
las indias de Ecuador y Perú" (Diccionari9 María Moliner). Non deixa de ser curiosa a coincidencia de que Sarmiento explique a palabra galega anaco como "un
pedazo de pan, de pano, de carne, etc."Ao
parecer, o norne da devandita prenda procede da lingua quechua pero un non deixa de pensar que se cadra algún galego
(ou galega) introduciu alí a .nosa palabra.
Porque casos de integración nas comunidades indíxenas houbo máis de un.•
- _J
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Compra o 50°/o de ELNOSA despois do Estado
español vetar Sonae e Portucel

AGRO
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H.VIXANDE

A pesar de que o Parlamento
aprobou no seu día o traslado
da factoría de ELNOSA, a fábrica de cloro para ENCE
consolidase na beira da ría,
despois de que o Grupo portugués José de Mello comprase o 50 % de ELNOSA e asinase unua alianza con ENCE.
Quimigal, empresa do grupo
privado portugués José de Mello, adquiriu o pasado 20 de decembro o 50% de Electroquímica do Noroeste, ELNosA, para permitir o crecemento da
compañía portuguesa UNITECA,
partipada por Quirnigal, e potenciar a actividade comercial
do grupo na Galiza.
A non ser que a Administración interveña, a entrada do capital portugués en ELNosA alonxa
definitivamente as posibilidades
de traslado da factoría, xa que
Quirnigal anunciou que se van a
realizar investimentos no emprazamento que actualmente ocupa
''para a conservayao e melhoramento das actividades existentes, estando igualmente prevista a existencia de intercambios de tecnología".
Semellantes noticias tamén
anuncian que o complexo papeleiro de ENCE-ELNOSA continuará situado ás beiras da ría de
Pontevedra en lugar~ de proceder ao seu traslado. E ruáis, albíscase a posibilidade de reforzar a actividade.

E1N05A está situada no recinto de ENa. No centro da fotografía, un dos seus clepósi·
tos de doro.

TAFISA, emprazada en Pontevedra. Pero a tentativa de Sonae
chocou co Estado e o propietario de Sonae, Belmiro de Azevedo, chegou a denunciar a xenofobia do Gobemo español.
Tras a tentativa de Sonae, o
grupo público de pasta de papel
Portucel presentou unha oferta
por ENCE, pero o Estado rexeitou esta posibilidade sob a excusa de que non quería vender

Veto a Sonae e Portucel
A entrada de capital portugués
no complexo papeleiro galego
era algo que vetou o E tado
cando e produciu a privatización da Empre a Nacional de
Celulosas. A prirneira tentativa
de entrar en ENCE chegou da
man de Sonae, propietario da
fábrica de taboeiros de madeira

a Celulosa a ningunha empresa
pública.
Posteriormente, na primavera de 2001, o Estado español
procedeu a privatizar ENCE e,
aínda que tanto Sonae como
Portucel presentaron ofertas, o
Gobemo central adxudicou a
maioría das accións a un grupo
galego-español liderado por
Caixá Galicia, que neste momento controla a papeleira.
Agora, co control
do sector, Caixa
Galicia tende unha
man a un grupo
portugués como a
Compania Uniao
Fabril, o grande
grupo público portugués privatizado
durante o Goberno
do social-demócrata Anibal Cavaco
Silva e constituído
nunha das grandes
corporacións lusas:
o Grupo José de
Mello.+

Ofiscal do caso Ence de.ixa Pontevedra
en vísperas do xuízo por delito ecolóxico
Por motivos persoais, o fiscal
xefe de Pontevedra vai ser trasladado á Fiscalía de Guadalajara nun momento no que está a
piques de celebrarse o xuízo
contra a Empresa Nacional de
Celulosas por delito ecolóxico.
O seu posíbel substituto, César
del Pozo, é un home máis sensíbel ás teses de ENCE.
O proceso contra ENCE iníciase cando en 1993 un informe
solicitado pola COTOP e redactado pola compañía británica
Wallace Evans Limited sinala o
incumprimento total dos parámetros dun convenio asinado
por ENCE e a COTOP en 1989.
Iso e a comprobada acción ne-

gativa sobre o medio abre as
portas do proceso porque son
eses os requisitos para haber delito ecolóxico. De rematarense
ahí ~s dilixencias, hoxe estaría
concluído o proceso, pero, para
asegurarse, Xaime Gago Sevilla
continuou ordenando dilixencias.
En 2000 o xulgado número
dous de Pontevedra dicta un auto no que se di que hai indicios
de delito por emisións atmosféricas negativas sobre as persoas, pero que non ve probas sobre os efectos nos traballadores
e na ría. Ambas partes -Asociación pola Defensa da Ría e
ENCE- recorren e a Audiencia

afirma que as emisións son atmosféricas e na ria. Tras a intervención da Audiencia, o camiño do proceso quedou aberto.
Xairne Gago Sevilla levou
con dilixencia a instrución do
sumario e en teoría ía ser o
proceso estrela do seu mandato, daí que non se comprenda
ben o porqué da súa marcha.
Fontes de toda solvencia sinalan que os motivos son pe!soais e que nada teñen que ver
con hipotéticas presións para
que sexa substituído por un fiscal máis favorábel ás teses de
ENCE, como o seu posíbel sucesor César del Pozo. +
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En seis anos desaparecerá
a
metade
do
einprego
O grupo portugués José de Mello
.·que queda no agro

consolida ENcE en Pontevedra..

o

A.N.T.
Un estudo realizado recentemente
indica que en seis anos perderanse
70.000 empregos agrarios, a metade dos actuais, e pecharán 53.323
das 77 .660 explotacións existentes. O despoboamento do campo será a principal consecuencia.
O estudo foi realizado polo
·economista Gonzalo Fernández,
que no pasad.o era o autor do informe anual A economía agraria galega, publicado por Coren. No novo
documento, este sen patrocinio, 'establécese unha prospección baseada nos descensos acontecidos desde 1955, cando o emprego agrario
correspondía ao 62,75% da poboación ocupada no país, mentres en
1999 pasaba a constituír o 14,78%.
O descenso da actividade
agraria era algo que estaba previsto, pero lonxe de ralentizarse,
acelérase e prevese que en seis
anos 70.000 traballadores abandonen o campo, polo que a populación agraria pasará a representar un 7 ,6% dos activos do país.
O conselleiro de Agricultura,
Xan Miguel Diz Guedes anunciara en xullo que as explotacións
con menos de seis cabezas esta-
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ban abocadas á .desaparición pqr
non seren rendíbeis. Segundo ~
esas estimacións, desaparecerán re
39.614 das 77:660 explotacións 8
do país. Porén, os cálculos de :
Gonzalo Femández son máis pe- ~
simistas e indican qu~ deica 2008
pecharán 53.323 granxas. As contas do economista indican que
dos 140. 000 traballadores do
campo, en 2008 quedarán 70.000.
Diz Guedes tamén anunciou
que incentivará as actividades
vitivinículas, hortifrutícolas e
gandeiras cos mil millóns de euros que ata 2006 chegarán da UE
para desenvolvemento do campo. De todos xeitos, desde que
en 1985 España entrou na UE, os
fondos europeos non serviron
máis que para incrementar a dependencia clientelar no agro.
Por outra banda, desde os
anos sesenta a superficie de cultivo reduciuse nun 32,5%, o que
trouxo como consecuencia o au- ·
mento da masa forestal, que se
dedicou á especies de crecemento rápido, de modo que se provocaron grande número de conflitos agrarios, os cales están no
cerne dos incendios forestais.+
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Oque agacha a nova
consellería de Política
Agroalimentaria
CARME VENCES

A supresión da Consellería de Agricultura e Gandeiría pode ser considerada o final dunha política
que pechou miles de explotación labregas cada ano
O Diario Oficial de Galicia de 17
de 'decembro do 2001, publica un
Decreto de 15 de decembro polo
que se nomean os titulares dos departamentos da Xunta de Galicia
Así foi como a cidadanía soubo da
supresión da Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria e da aparición da Consellería de Política Agroalimentaria e
Desenvolvemento Rural.
Este feito, que aparentemente
poderla pensarse que non ten ningunha significación, vai ser negativo tanto para os labregos e labregas
como para toda' a sociedade galega.
Non se trata dun simple truco de
nomeé máis ben un novo paso dun
proceso que ten como fin desentenderse do modo de produción labrego en base á terra e respectuoso co
medio ambiente, desfacéndose das
explotacións labregas.
Esta decisión enténdese como
o fin dunha etapa da Política
Agraria da Xunta que nos últimos
anos desmantelou todo foro de
diálogo coas organizacións agrarias, que potenciou uns niveis de
forestación de terras agrarias que
impiden as explotacións gandeiras reducir custes e extensificar,
que surniu ao sector gandeiro
nunha profundísima crise por non

estar á altura das circunstancias
coa encefalopatía esponxiforme
bovina. A decisión de suprimir a
Consellería de Agricultura e Gandería ven ser algo así como o
"broche de ouro" dunha política
que, por activa ou por pasiva, ven
pechando varios miles de explotacións labregas cada ano, ven
provocando unha forte intensificación da produción e ven sometendo ao medio rural a un proceso continuado de despoboamento.
O nome de Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, é moi acorde co
modelo agrario que ven potencia- _
do a política agraria actual. Un
modelo que pretende rematar coa
actividade produtiva das explotacións labregas, potenciando a industrialización da produción agraria, o que supón a desaparición de
moitos miles de postos de traballo
directos e indirectos, a diminución
da calidade nutritiva dos alimentos
e a inseguridade alimentar, o deterioro do medio ambiente e ao mesmo tempo vender un desenvolvemento rural totalmente desligado
da actividade produtiva, que non é
máis que un remendo co que pretenden tapar o desmantelamento
do medio rural galego. +
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Aproveitan os cortes pala ineficiencia na distribución

As eléctricas pretenden aumentar a capacidade
das centrais nucleares
presionar para ampliar a capacidade das actuais construíndo novos reactores anexos.
O presidente Comisión Estatal da Enerxía emitiu unha mensaxe ambigua destinada a calmar
á opinión pública e ás eléctricas e
anunciou que "en España non se
precisan máis nucleares". Ao
tempo, a Comisión da Enerxía reclamou o establecemento dunha
fianza por cada nova eléctrica para forzar a optimización das actuais centrais. Nese marco, aspalabras do presidente da Comisión
da Enerxía anunciaban ás caladiñas o apoio implícito do Goberno
central a unha ampliación das nucleares como sistema para reforzar as compañías eléctricas e pañolas. Deste xeito, o Executivo
outra volta sitúa os dereitos dos
consurrúdores de conquerir rebaixas de prezos e mellor su bministración por detrás dos intereses
das eléctricas de ter un sector forte co que sair a competir fóra. +

A.N.T.
Os cortes de subministración de eléctricidade durante o mes de
decembro debido a unha rede de distribución ineficiente e por
non importar enerxía de Francia son a xustificación das eléctricas para proxeétar o aumento de capacidade das nucleares.
A compañía Unión Ferrosa
anunciou que este Nadal non
estaban previstas averías importantes na rede de subministración. Toda unha declaración
de intencións: as averías non
son imprevistos, ou o que é o
mesmo, están inducidas.
Á marxe de sospeitas, o
corte de subministración sufrido por compañías galegas como Alcoa, na sua planta de Burela, poñen en evidencia a deficiente rede de subministración
ou a súa supeditación á industria e populación madrileñas,
xa que no noso país -non houbo
nos últimos trinta anos déficit
de produción, porque un tercio
desta véndese nos mercados españois.

Falsa liberalización
A liberalización )na elección de
fornecedor nos grandes consumidores non pasou de constituír un
anuncio. A compañía pública
francesa EDF advertía nos grandes parques industriais madrileños, bascos e cataláns un mercado para a súa enerxía, pero en realidade atopa atrancos para implantarse malia a economía dos
seus prezos. A propia Comisión
Europea achacou os apagóns á.
falta de interconexións de España
co resto de Europa. Esa ausencia
de interconexións liberaría o mercado español de competencias
alleas mentres se reforza o sector.
Por outra banda, os grandes
apagóns rexistrados en Catalun-

A rede eléctrica non é capaz de garantir o subministro.

ya e Madrid servirían para xustificar o novo obxectivo das eléctricas: reanudar os planos de expansión da enerxía nuclear. Con-

tra o que poda parecer, as eléctricas non prevén novas nucleares debido ao custe social que
implicaría, senón que estarían a

-

A taxa de temporalidade situase no 35,5% no terceiro trimestre
NATIVIDAD LóPEZ GROMAZ

Os postos de traballo en Galiza incrementáronse no terceiro trimestre de 2001, gracias ao repunte veraniego ligado ao turismo. Sen
embargo unha análise detallada dos datos mostra signos negativos.
A aparente contradición entre os datos da lutos é nos servizos onde se concentra o
EPA que constatan un incremento do núme- incremento maior, 14.800 novos postos de
ro de ocupados e o aumento do paro· rexis- traballo, empregos practicamel.lte feminitrado do INEM, non é tal, xa que os dados do nos na sua totalidade.
INEM, ao ser un rexistro mensual reflecten
Este incremento do emprego feminino
con anterioridad.e os cambios. É moi probá- levou a unha redución significativa das tabel que este trimestre marque un ponto de in- xas de paro das mulleres galegas. Os daflexión na evolución da EPA do 2001, e que dos amosámolos no cadro 2.
xa o cuarto trimestre esteña en concordancia
A taxa de paro feminina reduciuse en
coa evolución que apontan os outros indica- 3,6 pontos dun trimestre para outro, caída
dores de situación ecoque se centrou entre
as mulleres novas,
nómica e que falan to~
dos de recesión.
posto que as maiores
paro entre as
de 45 anos mantéñenO terceiro trimesse praticamente nos
tre correspóndese cos
mulleres xóvenes acada o mesmos valores que
meses de verán en que
tradicionalmente se
30%, frente ao 20% dos no trimestre anterior.
Con esta variación
producen aumentos
mozos, pese á igual
importantes de postos
a taxa de paro entre as
de traballo no sector
mulleres situase no
formación"
16,8% fronte ao 9,3%
servizos, moi ligados
ao turismo, e de feíto
entre os homes, taxa
excesivamente alta,
este ano non constituiu unha excepción;
máis aínda nos tramos
foi neste sector onde
da ·mocidade onde sese xeraron a maioría dos novos empregos. gue en torno ao 30%, 10 puntos por riba da
Empregos precarios maioritariamente co- dos homes mozos. Esta elevadísima taxa de
paro feminino xuvenil escurece totalmente
mo exporemos máis adiante.
O aumento dun 1,4% no número de cal.quera análise positiva que se puidese faocupados distribuese entre o sector indus- cer dos dados anteriores, xa que as mulleres
trial, construción e servizos, dado que o novas galegas teñen uns níveis de formasector primario segue imerso no proceso de ción iguais ou superiores aos dos home& das
destrución constante de postos de traballo. mesmas idades, e ademais é nestas idades
A agricultura perdeu, somente no últi- onde as taxas de actividade son altas; incormo trimestre, 9.000 empregos e a pesca poración ao mercado laboral que pasa a nu300. A crise das 'vacas tolas' que ainda trir as fileiras de parados.
non está rematada, roáis o recente anuncio
Ademais, a introdución no mercado de
da Comisión Europea de novos recortes traballo destas mulleres acostuma a darse en
nas cotas de pesca para o 2002, fan previ- condicións precarias, proba diso é a evolusíbel que non rache esta tendencia e se ción das taxas de temporalidade que extraemanteña a destrución de emprego no sec- mos dos dados que fomecemos no cadro 3.
tor. Nestes momentos a agricultura xa ten
Prodúcese, neste último trimestre, un
menos empregados que a construción.
incremento moi forte dos contratos temAinda que porcentualmente é na in- porais, aumento que afecta tanto a homes
dustria -co 4,2%- onde se xeran a maio- como a mulle~es, aínda que en maior mería ·dos novos empregos, en valores abso- dida a estas últimas.

'Ü

34,2%, ao descero número de homes con
contrato indefinido, mentres que aumentou o de homes con contrato temporal, tal
e como se amosa no cadro 3. +

O forte incremento dos contratos temporais entre as mulleres -20.000 en apenas
un trimestre- fuo que a taxa de temporalidade aumentase en 4,4 pontos, situandose no 37 ,6%, taxa polo tanto moi elevada.
Entre os homes, a temporalidade incrementouse en 2 pontos, alcanzando o

é Economista do
Gabinete Técnico Confedera! da CIG

NATIVIDAD LóPEZ GROMAZ

1.- EVOLUCIÓN DA OCUPACIÓN POR SECTORES E SEXO.

m trimestre 2001

II trimestre 2001
Total

Home

Muller

Total

Home

Muller

Agricultura
Pesca
Indústria
Construción
Servizos

125,5
33,2
187,7
117,7
521,6

56,1
25,8
137,6
112,5
258,0

69,4
7,4
50,0
5,2
263,3

116,5
32,9
195,6
118,5
536,4

53,6
26,9
138,2
113,2
258,6

62,9
6,0
57,4
5,3
277,8

Total

985,7

590,1

395,6

999,9

590,5

409,5

Fonte: Enquisa de Povoación Activa. IGE.

2.-TAXAS DE PARO POR SEXO E IDADE.

m trimestre 2001

II trimestre 2001
Total

Home

Muller

Total

Home

Muller

Menor de 29 anos
De 30 a 44 anos
De 45 a 59 anos
Máis de 60 anos

26,8
13,6
9,2
4,2

20,4
7,3
7,8
5,9

35,9
21,3
11,3
2,4

23,7
10,8
8,1
3,7

19,2
7,1
6,9
4,4

29,6
15,5
·10,1
2,6

Total

14,5

10,0

20,4

12,6

9,3

16,8

3.- POVOACIÓN OCUPADA ASALARIADA SEGUNDO TIPO DE CONTRATO

m trimestre 2001

II trimestre 2001
Total

Home

Muller

Total

Home

Muller

C. Indefinido
C. temporal

455.4
223.6

285.4
138.9

170.0
84.7

454.2
250.8

280.l
145.9

174.1
104.9

Total

678.9

424.2

254.7

705.0

426.0

279.0

Fonte: EPA. IGE.
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Foi asinado en Madrid entre UGT, CCO e a patronal

O acordo sobre negociación colectiva incrementará a fenda
entre os salarios galegas e os estatais, segundo a CIG
RAMÓN MACEIRAS

O Acordo Interconfederal para a negociación colectiva de 2002, asinado antes do nadal por CCOO, UGT e a patronal española, foi contestado pola CIG que considera que prexudicará os salarios galegos
que perderán poder de compra e se distanciarán máis da meia estatal.
A Confederación Intersindical
Galega rexeita o acordo por considerar que ao afrontar cada negociación colectiva desde un
mesmo mdice porcentual de incremento salarial uniforme para
todo o Estado "provocou que
nestes últimos 25 anos as retribucións dos galegos e das galegas descenderan até un 18,4%
por debaixo da meia estatal" .
Segundo Antolín Alcántara,
secretario confedera! de Negociación Co1ectiva da CIG, "as consecuencias desta política salarial
dos
sindicatos
estatais na Galiza
afectan a maiores a
todas as pre tacións derivadas do
salario, como a invalidez, as indenizacións, paro e
pensións. No caso
das pensións, a diferenza é xa de
menos 22,5% sobrea meia do Estado".
Para a CIG, a
argumentación
dada para xustificar este pacto, como é a do presunto mantemento do emprego,
non pasa de ser unha falacia recurrente, xa que nos últimos anos,
coas sucesivas reformas laborais
con redución da indenización por
despedimento, con máis flexibilidade e precariedade na contratación e cunha moderación salarial
crónica, o paro permanece tres
ponto por riba da meia estatal,
no caso galego.
Alcántara so tén que a moderación alarial " non influe na calidade do emprego". "E ta mesma ecuencia -engade- xa a vivimo en Galiza, onde a porcentaxe de contratación eventual
ou temporal on sempre superio-

res ás da meia do Estado".
A maiores, a CIG sinala que
esta mesma retórica de contención
salarial non serviu nunca para
conter a inflación. "A evolución
do IPC galego coa media do Estado mantén m:iha simetría que contrasta precisamente coa evolución
dos salarios'', apuntaAlcántara.

Oargumento da recesión
Os sindicatos estatais e a patronal utilizan o argumento da recesión como xustificación da contención salarial.
A CIG responde
que se trata doutra mistificación,
xa que o alcance
da recesión aínda
é descoñecido.
Por outra banda,
Alcántara sinala
que_ "ese mesmo
celo haberla que
reclamalo para a
mellora dos salarios durante o pasado ciclo expansivo do que se
beneficiou o capital nos últimos anos".
Para a CIG é gravísimo que
quedaran en entredito no acordo
as cláusulas de revisión salarial,
posto que non existe mandato
obrigatorio para a sua aplicación.
Serán por tanto as mesas negociadoras as que deban pactalas, o que
apunta a que moitos setores non
garantirán nen sequer incrementos
salaríais semellantes ao IPC real.
Por outra banda, ao circuncribirse só aos aspectos salaríais
da negociación colectiva, o acordo non contén nengún compromiso que avance na regulamentación de direitos ou garantías
das modalidades de contratación
afectadas pola reforma laboral.•

ACIG pregúntase
porque se baixan
os salarios ante a
suposta recesión,
se non se subiron
no pasado
ciclo expansivo.

Os asalañados galegos seguirán percibindo pagas por baixo da media estatal.

PACO VILABARROS

Da arte dos vellos prospectos cinematográficos

AXENDA A NOSA TERRA 2002

e Impresa a 5 tintas en seis idiomas.

e Cosida a fio, con marcador, acabamento da capa en coiro rexenerado.
e Papel verxurado 90 g/m crema.
e 22 x26,5 cm. de tamaño.
2

Faga xa a sua reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou mediante o
correo electrónico subs.anosaterra@terra.es
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A xestora de Jáuregi, máis perta do entendemento co PNV

j O boicot do Parlamento vasco precipita a demisión de Redondo
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ofü Os socialistas vascos non C.L.
atu.g raron a última etapa do pacto
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antinacionalista que Nicolás
Redondo asinara con Jahne
Mayor Oreja. O boicot aos orzamentos · autonómicos resolvense coa demisión do secretario xeral do PSE. A nova
xestora de Ramón Jáuregi pode chegar a acordos co PNV.
Nicolás Redondo non foi quen de
manter o equilibrio despois do
desgaste político do seu partido
neste ano. Primeiro, nas urnas,
fracasou no seu intento de crear
Jmha fronte anti.nacionalista co PP.
Agora, ten que demitir despois de
favorecer o boicot parlamentario
ao se aliar coa dereita e Batasuna
para evitar o quórum na cámara.
Malia que a noticia causou
sorpresa en certos círculos, a posición do secretario xeral dos socialistas vascos era incerta desde
hai moitos meses. Ancorado nas
teses do líder estatal do seu partido en canto ao pacto anti.terrorista, non soubo dar cabida ao
sentimento dialogante que, dentro das súas siglas, anceiaban un
reencontro cos nacion·a listas.
Agora, foi o prppio José Luis
Rodríguez Zapatero o que tivo
que intervir para impedir un grave cisma no PSE. Os datos de
apoio popular non deixaron de
caer desde os comicios do 13 de
maio e a política de paraguas de
Mayor só serviu para darlles
máis voz aos disidentes.
Coa escolla da nova xestora,
Zapatero busca un entendemento
puntual co PNV para, resolver o
atranco dos orzamentos e darlle á
sociedade vasca unha idea diferente do que os socialistas queren
para o futuro de Euskadi: Ramón
Jáuregi ·foi ·xa vicelehendakari e

Nicolás Redondo Terreros e Rodolfo Ares

sempre avogou polo entendemento cos nacionalistas. Agora ten a
misión de saj.var o _apuro parlamentario e preparar o camiño para os que queiran lanzarse a polo
liderato do partido, nun momento
de polarización perigosa.

Un rico debate interno
Do lado"'vasquista'-', os máis im-

Eleccións anticipadas
en Portugal para marzo
A.N.T.

que escolleu a tres ex ministros para dirixir a súa campaña. Cada vez
son máis as voces que dubidan de
que exista tempo real para un debate interno no seo dos socialistas. No
caso do CDS/PP, terá que dirimir
no congreso de finais de Xaneiro
quen será a súa cabez.a visíbel, se
Paulo Portas ou Manuel Monteiro.

· Por segunda vez nunha semana o
presidente portugués Jorge Sampaio
_reuniase o xoves 27 cos partidos con
representación parlamentaria Bloco
de Esquerria, Os ~nles, CDS/PP,
PCP, PSD e PS demandaron de
Sampaio a celebración de eleccións
anticipadas na segtlllda quincena de
marzo. A última hora da tarde dese
mesmo día o presidente rewúa o Mensaxe de Nadal
Consello de Estado. É o último trámite antes da disolución do Parla- Mentres os internautas votan se
mento e ¡)resúmese que se dirixirá debe "recandidatarse" dentro do
aos cidadáns antes do mensaxe de PS, António Guterres recibiu pouano novo para anunciarlles que esta cos parabéns polo seu discurso da
noite do 24 de decembro. Pintou
se levará a cabo o 21 de xaneiro.
Os comicios non se poden cele- un fresco do país en positivo que,
brar antes de marzo- porque a lei segundo os seus detractores, non
marca 55 días entre o anuncio e a casa coa súa demisión. Manuela
celebración das eleccións. De cal- Ferreira, do PSD, sinalou que priquer xeito os partidos van ter dous meiro ministro en funcións falou
meses por <liante de vertixe tras os . dun país que ninguén coñece. No
resultados das municipais e a re- Bloco de Esquerda afirmaron que
nuncia do primeiro ministro Antó- Guterres se cubrira de loureiros
nio Guterres. Dentro do PS, a súa "para un ano económico de colapdemisión tamén como secretario so nas contas públicas, en particuxeral abre a loita polo liderato entre lar das recetas tributarias, por caua Paulo Penedes e Ferro Rodrigues, sa dos ziguezagues fiscais". +

portantes duelistas son o alcalde
de Donostia, Odón Elorza, Manuel Huertas, dirixei;ite do partido en Guipúscoa e Patxi López,
-líder de Biscaia, que xa asinou
un pacto orzanientario na Deputación biscaína en común cos nacionalistas. Os dous últimos participan da xestora.
Os autodenominados constitucionalistas armáronse ao redor

de Redondo. A súa antiga rival
Rosa Díez ou o senador alavés
Javier Rojo seguen mantendo
que achegarse ao PNV é lexitimar o Pacto de Lizarra e piden,
con certa vehemencia, un bloqueo total á maioría simple do
lehendakari Ibarretxe.
De cara ao próximo congreso do partido, nada se sabe sobre posíbeis candidatos. En cír-

culos próximos a Madrid, parece claro que Redondo quere intentar a reelección e que esta
demisión só cumpriría a misión
de permitir a aprobación dos orzamentos sen a súa participación e asegurarse de que non
ten rival dentro da organización. É posíbel que haxa algunha sorpresa e xurda algún "Zapatero" aínda agochado. +

MADRID

Ocongreso reflecte a rúa
- MANuEL LO.MBAO

A aprobación da LOU e dos orzamentos do Estado fíxose entre o
balbordo da oposición que levou á cámara parte das protestas da rúa.
Resulta un lugar común falar do
afastamento entre o que pensa
a xente, o que pasa na rúa e o
que se debate nos Parlamentos.
Andaba eu con esa teima nestes días de manifestacíóns varias -algunhas moi orixinais,
por certo- e andaba a matinar a
ver cando no Parlamento de
Madrid acontecía algo semellante. Maxinaba, por pór un
par de exemplos, se os señores
deputados se atreverían a desfilar en cirolas -ou mesmo espidos- polo Pazo do Congreso levando . pancartas e berrando
consignas coma aquela que dí:
"LOU, que a metan polo ... ", ou
se aparecerían vestidos de peliqueiros e pantallas facendo soar as chocas para seren espellos
do Entroido adiantado que estamos a vivir. Xa perdera a esperanza cando, hai uns días, un

senador, farto dos argumentos
centralistas do señor ministro
de Facenda, berrou alporizado:

¡Viva a República!
Día,s máis tarde, no último
Pleno do ano, no Congreso dos
Deputados, a oposición -de
xeito tímido, todo hai que dicilo- practicou unha certa insubmisión ao se negaren a votar as
Leis de Presupostos, de Acompañamento, de Financiación
Autonómica e a xa mentada
LOU. Todos eles berraban :"As
mans arriba, isto é un atraco"
mentras petaban nas mesas e
pateaban no chan. Os representante do grupo federal de Esquerda · Unida amosarori, ergueitos, unha pancartas co lema: "Non á LOU"
Ben comprendo que a moitos cronistas e mesmo cidadáns
este proceder non Hes pareza

moi exemplar e afonden, <leste
xeito, na crítica máis vulgar
contra dos políticos. Pois, se me
perdoan, eu disinto. A min seméllame, neste caso, un espello
da realidade social, e non outra
cousa debe ser o Parlamento se
ben todos convimos en que estes feitos deben ocorrer en circunstancias excepcionais.
Ademais, de contado, todo se
repón no seu lugar correcto: ao
día seguinte, sentado na miña casa madrileña, un telexomal lévame a unha feira en Vilalba .de
Lugo donde unha muller, con
abrigo de visón, está a mercar
una parella de capóns "para el
Ministro Rajoy al que se los
mando todos los años". A xomalista que fai a reportaxe puntualiza que a tal señora é a dona do
presidente do Parlamento de Galicia. O dito,un espello. +
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Os combantentes da Alian][CJ do Norte escabechan nas buracas mentres recuperan as rutinas da paz.

O máis buscado reaparece nun vídeo que Bush si permitiu emitir desta vez

Ben Laden saíu do burato
lo exército de Sharon medra a pesar de que Ramas anunciara unha
tregua nos ataques suicidas.

CÉSAR LoRENZO GIL

Cando a fcliddade do Nadal fixera esquecer os comtantes bombardeos
e to~ de Afganistán, retornou o grande inimigo. Osama Ben Laden
fixo chegar unha fita á canle televima Al-Jazira. Ao tempo, o novo g<r
bemo afgán acma a Pak:Nán de ter alí refoxiado o líder de Al-Qaeda.

A lóxica parecía indicar que Ben
Laden acabara destripado nalgunha buraca das Montañas
Brancas, nese queixo gruyere
que os bombardeiros norteamericanos converteron en pó. Non
había indicios da súa presencia
en Tora Bora e os interrogatorios
que realizaban os marines non tiraban ren dos prisioneiros talibáns. Pero xusto cando George
Bush xa se ilusionara con novas
guerras, o home máis buscado do
mundo volvía coller o micrófono
e revolucionaba o mundo cun
novo vídeo. E ta vez, o presidente e tadounidense i lle deu permi o á CNN para emitir algúns
extracto .

Diante da cámara doméstica,
Ben Laden simplemente copia
aqueles elevados principios do
Mulá Ornar: "América está perto
da súa destrución. Alá está connosco, estea eu vivo ou morto".
Desde Qatar, os responsábeis de
Al-Jazira, indican que a tita lles
chegou o pasado día 26 de decembro e que pensan que foi gravada o 7 <leste mes. A volta do
saudita ao primeiro plano informativo veulle ben aos estadounidenses. A certeza case absoluta
de que estaba morto provocou
graves críticas contra o modo de
arrasar con bombas experimenta.is os últimos redutos talibáns.
Foi por iso que se permitiu di-

As cóxegas de Pakistán

fundir o vídeo a pesar da "ameaza" dos códigos secretos: se non
hai un inimigo, a guerra perde lexitimidade.
Mais o regreso de Ben Laden
ás nosas pantallas volve abrir os
ollos do mundo. Nas súas declaracións, volve criticar a Israel e subliña a morte constante de nenos
palestinos. Malia que as televisións calan, a situación nos territorios ocupados segue a ser moi
grave. Os tanques israelitas non
saíron dos barrios e os detidos po-

Faltoulle tempo ao flamante novo ministro de Asuntos exteriores afgán, Mohamad Habeel, para buscar inimigos. Nunhas declaracións coincidentes coa reaparición de Ben Laden, o goberno de Karzai acusou a Pakistán
de protexer e agochar o líder de
Al-Qaeda.
Concretamente, Habeel denunciou que o líder integrista
Maulana Faazulur. Rehman lle
deu acubilo nos territorios que
controla, coa obvia connivencia
do gobemo do ditador Musharraf. Ao mesmo tempo, recordou
o compromiso do novo gobemo
de Kabul coa "cruzada" ocidental contra o terrorismo. "Estare-

mos a prol de que bombardeen
calquera país que protexa a Ben
Laden. Se ese é o caso de Pakistán, veremos ben este ataque",
explicou Habeel.
Este xeque diplomático ten
moito que ver co aumento das
hostilidades en Caxemira entre a
India e Pakistán. Nova Delhi,
apoiada por Israel, lanzou unba
ofensiva diplomática contra o
seu tradicional antagonista co fin
de polarizar a situación mundial
ao seu favor. Pakistán sempre foi
refuxio e canteira de talibáns e
demais sectas integristas. Durante moito tempo, patrocinou os
adversarios do actual gobemo
afgán. Agora, vese atrapado entre dous fogos e coa ollada atenta dos Estados Unidos, que quizais teñan que retrasar o seu traslado ao como de África para seguir en Somalia a súa "operación
de vinganza". +

AQUÍFÓRA
A xulgar polas declaracións efectuadas
polo ex pre idente de Belarú , Sytanislav
Shushkévich, á xomalista Pilar Bonet, a
di olución da URSS foi produto "inevitábel" da casualidade, o froito dunha cacería sen programa político nos bosques
de Belovesh, nas aforas de Minsk, que
rematou coa entrega dunha gran peza a
George Bush: a disolución da URSS e a
cabeza de Gorbachov. Sbushkévich asegura que actuou consciente do que estaba a facer pero sen pensar que fose "un
acto histórico e que chamaría tanto a
atención". Con líderes así non é de extrañar que a URSS sucumbira ...
Pero custa crer a versión de Shushkévich. Nas súas Memorias (Plaza & Janés,
1996), o ex presidente soviético dá conta
do cinismo dos tres líderes eslavos (Ieltsin e Kravchuk, ademáis do citado) que
dando as costas aos resultados do referendo do 17 de marzo e cun discurso
público a prol da refundación da URSS
nunha Unión de Estados Soberanos, desenvolvían accións secretas seguindo o
pe_culiar "manual de instruccións para
voaduras" elaborado a instancias de Rusia Democrática, a formación na que militaban os auténticos gurús da desfeita,
Guennadi Burbulis e S~rguei Sbajrai.

Días do pasado
XULIO Ríos

Foi preciso destruir a URSS para acabar coa perestroika. A dez anos daqueles
feítos e probabelmente aínda con máis nitidez a medida que o tempo vaia transcorrindo, é percepti'bel que Gorbachov non
fracasou por falta de proxecto senón precisamente por telo, aínda que non ultimado naturalmente ata os máis delicados extremos. Aos líderes occidentais nunca lles
interesou en absoluto o trunfo das reformas. É certo que Gorba~hov quería eliminar o socialismo real pero para dar impulso a unba nova forma de .socialismo que
combinase mercado, democracia e xustiza
social. A Estados Unidos e a outros países
occidentais interesáballes sobre todo
aproveitar o momento de debilidade e
confusión para destruír a URSS e o bloque soviético, e por iso nunca se decidiron
a apoiar activa e seriamente a Gorbachov,
que anunciaba a súa demisión un 25 de
decembro. Nas súas Memorias ironiza a
miúdo sobre as múltiples reservas que de-

beu afrontar nas súas relacións cos líderes
occidentais, as reiteradas declaracións de
fé democrática que nunca conseguiron
amolecer a dureza dos interlocutores, a
sensación de estar sometido a un permanente exame de credibilidade, nunca esixido a Ieltsin, mesmo cando dirixiu os
tanques contra o Parlamento.
A disolución da URSS foi a maior
traxedia para Gorbachov. Culpa a Rusia
e a Ieltsin desta iniquidade histórica realizada en contra da vontade popular e co
único obxectivo de librarse del. Daquela,
por certo, ata os comunistas de Ziuganov, convencidos polo checheno Ruslán
Jasbulatov, apoiaron a ratificación dos
acordos de Belovesh no Soviet Supremo
de Rusia e a conseguinte destrución da
Unión Soviética.
A voltas co aniversario, ·é unha excelente ocasión para regresar a aqueles dias
do pasado e advertir a inexistencia da
roáis mínima vida democrática nas altas

instancias do PCUS, a xerarquización de
persoas e funcións, o escrito e non escrito
na vida do Partido, o ritualismo que afogou a ilusión e o empuxe doutro tempo, a
ausencia de camaradería e o deterioro e
embrutecemento das relacións humanas,
o vacío de tantas expresións que, sen embargo, a milleiros de quilómetros de distancia sabían a gloria a tantos revolucionarios. Relendo a Gorbachov non deixa
de sorprender a falta absoluta de capacidade para tomar decisións a calquer nivel,
cómo o sistema se recreaba no seu propio
marasmo, convencido da inevitabilidade
dun futuro luminoso e da irreversibilidade
histórica do camiño iniciado, a naturalidade con que se asumía a persistencia de zonas ocultas, incluso para os máis altos dirixentes do país. Sen dúbida precisaba algo roáis de tempo para culminar o proxecto, pero todos lle esixiron maior rapidez ao "indeciso" Gorbachov. Ninguén
parecía disposto a perdoarlle tanta calma,
tanta disposición á negociación con uns e
con outros e, sobre todo, tanto empeño na
recondución do socialismo.+
Xuuo Ríos é director do IGADI (Instituto
Galego de Análise e Documentación
Internacional), wwwjgadi.org
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Aterra
das
liberdades
MONCHOLEAL

A

cotío escoitase a
mención dos EE
UU coma o paraíso
das· oportunidades e liberdades. Por repetida, a
mensaxe semella
corresponder á realidade.
Todos os que van son
Antonio Banderas, todas
Penélope Cruz. Moitas luces, sorrisos, alfombras
vermellas. Guapas,
guapos. Yeah! A historia é
ben outra. A Asociación
Americana de Xuristas
ven de presentar unha de. nuncia contra os EE UU
diante da Comisión de Dereitos Humanos da ONU,
pota violación xeralizada
dos dereitos civiles.
Afirman que o nível de
maltrato, prostitución e
traballo infantil é o máis
alto dos países industrializados. A poboación penal
é a máis numerosa do
mundo en proporción ao
número de habitantes. Un
de cada cinco menores vive por debaixo do límite
de pobreza. A idade penal
foi reducida aos dez anos
en moitos estados. Morren
o duplo de cativos negros
que de brancos. Once millóns de menores de 18
anos viven sen seguridade
social. Non se recoñecen
medidas internacionais
para loitar contra da
discriminación da muller.
Nos EE UU asóciase o
concepto de dereito á economía de mercado, a
liberdade máis defendida
é a da empresa. Perséguese a disidencia, coa represión dos movementos
sociais, xuizos amañados e
mesmo asasinatos. A
persoa que critica é
sospeitosa, prémiase a delación. Deixaron de fumar,
pero o que consumen contamina máis que o resto
do planeta. Pasados tres
meses do 11 de setembro,
os bombeiros,
considerados heroes ao
primeiro, son acusados de
axitadores, por reclamar
dereitos laborais. O poderío militar sen
comparación na historia,
e.os seus 125 mil espías,
non pode agochar o fracaso como sistema social, incapaz de resolver os
problemas, os auténticos,
non os de celuloide.+

Sobre estas liñas, arriba, protesta contra o gobemo en Buenos Aires; abaixo, toma de posesión de Femando de la Rúa, á direita, o novo presidente Adolfo Rodriguez Sáa.

Guerra ·interna no peronismo para volver á Casa Rosada en marzo

A chegada de Sáa calma a Arxentina
pero impide a renovación
CÉSAR LORENZO GIL

O caos dos saqueos aos supermercados e a dura represión policial en
todas as cidades arxentinas den paso a unha calma aparente. O novo
goberno de Adolfo Rodríguez Sáa pretende impoñer o vello estilo pe. ronista con promesas de fume e aplauso dos grandes capitalistas.
Inmersa no labirinto institucional e social, a Arxentina viviu
antes do Nadal días de moita tensión e loito. Vmteseis persoas foron asasinadas, moitas delas pola
policía. Houbo tendas saqueadas, familias enteiras que se lanzaron á rúa para non morreren de
fame, novas colas <liante dos
consulados europeos para solicitar eses papeis precisos para deixalo todo e construír unha nova
vida ao outro lado do Atlántico,
igual ca no tempo da ditadura.
Despois do baleiro de poder
que deixou De la Rúa, o peronismo recobrou o volante. Amparados na maioría parlamentaria e
na luz verde que os capitalistas e
militares lle deron, os grandes
caudillos do justicialismo fixeron as súas particulares contas de
apoios para alcanzar a coroa perdida do outro grande partido arxentino. O escollido fmalmente
foi o gobernador do estado de
San Luis, Adolfo Rodríguez Sáa.
Rodríguez Sáa colleu coas <lúas mans o bastón de mando arxentino. Os seus asesores e partidarios comezaron a preparar a súa
elección defmitiva para os comicios do 3 de marzo. Sabe que conta con inimigos moi importantes
no interior do Partido Justicialista,
pero sabe que esta é unha oportunidade de ouro para acabar no poder de forma definitiva denantes
Carlos Menem volva ávida política e reclame a súa parte, non na
vergoña do desmoronamento do
país, senón no que el chama "a
vontade de devolver o país ao

seu natural e próspero estado".

A peste Cavallo
A saída de Femando de la Rúa

da Casa Rosada, residencia dos
presidentes arxentinos, foi humillante. Coa Praza de Maio
enfurecida e a policía torturando ao pé do Ministerio de Seguridade Social, o demitido líder dos radicais fuxiu nun helicóptero con destino incerto e
aínda non revelado. O seu tempo de gobemo deixou a Arxentina nunha situación caótica,

cun gran perigo de explosión
social.
O descendente de galegos
de Bueu tivo un oneroso mandato. Acovardado primeiro pola
difícil situación económica,
non soubo nunca rachar a negativa tendencia que os sucesivos
gobemos de Menem deixaran
no tecido económico do país. A
Continúa na páxina seguinte

Otriunfo do gobernador perpetuo
Tal como de:finiu a Adolfo Rodríguez Sáa o xomalista Emilio
Corbiere, o ata agora gobernador
de San Luis é "un home pragmático, desideoloxizado, con algúns antecedentes no nacionalismo. Pero, sobre todo, ama o poder, as mulleres e a riqueza, sen
lúnites. É un home de éxito".
Sáa converteuse nun tempo
récord no ruáis válido aspirante
a ficar defmitivamente co posto
de pr~sidente nas vindeiras
eleccións. Descoñecido na gran
Buenos Aires, o seu poder omnímodo domina o estado de
San Luis, ao noroeste da Arxentina, desde 1983.
,Ao xeito dos presidentes
autonómicos españois, Sáa ar. mou o seu poder gracias aos
300 millóns de dólares anuais
que o tesouro público lle concede a esta rexión para financiar obras públicas. Zona pobre, semidesértica, hai moitas
· infraestructuras nas que compensa investir, aínda que fmalmente non se realicen completamente. Entrementres, os seus
votantes van gañando un diñei-

ro e poden seguir agradecendo
o cariño do .seu presidente.
A familia Sáa é unha das
máis importantes de San Luis.
Teófilo Sáa foi gobernador radical durante a revolución de
1893 e outros moitos seus parentes tiveron cargos de relevancia entre os conservadores e
liberais denantes da chegada de
Domingo Perón ao poder.
El Adolfo, como lle chaman
na súa terra, naceu en 1947 e desde moi novo destacou no antiperonismo de dereita. Pero logo de
se graduar en Dereito e volver a
San Luis, abrazouse á Juventud
Peronista, viveiro de mozos nacionalistas e conservadores populistas. Sáa sempre tivo na mente
continuar a súa saga familiar.
Arroupado na burocracia sindical
que promulgou o retomo de Perón, en 1973, solibo refuxiarse na
"nobreza" familiar para dar o salto ao gobemo do estado tan pronto se reinstaurou a democracia.

Oargentino
Se facemos caso aos seus bió-

grafos non autorizados, Sáa imporá un populismo de cartón,
no que ahondarán as grandes
palabras, os compromi os "ineludíbeis" pero que se baseará
nos poderes fácticos . As súas
primeiras decisións foron deixar de pagar a débeda externa e
crear unha nova moeda, o argentino coa que pagar os sal.arios estatais e esborrallar aos
poucos a falsa paridade entre o
peso e o dólar.
Como elevada misión, Sáa
prometeu crear, gracias ao novo sistema monetario, un millón de postos de traballo
(ares tora a taxa de paro é próxima ao 20 por cento) e garantiu que os seguidores do equipo de fútbol de Racing de Avellaneda poderán celebrar o seu
primeiro título despois de varias décadas. Como din moitos
afeccionados <leste club, o Rácing é a metáfora da Arxentina. "Hai tres anos, estaba na
ruína, hoxe é campión. Ao país vaille pasar igual. Os arxentinos, con rabia, traballan ruáis
e fano imposíbel". +
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Vén da páxina anterior

conta da débeda medraba de
ano en ano. As vendas das riquísimas empresas públicas ao
capitalismo internacional (prin- ·
cipalrnente ao español, que rnanexa 5 billóns de pesetas do
PIB austral) non renderon nada.
Pero iso non impedía comprobar o pouso de corrupción enorme que ficaba nos escanos do
Parlamento e do Senado, onde
os políticos entraban cunha
enorme bolsa que saía de alí repleta, segundo denunciaron
moitos xomais nestes anos.
O continuo bicamáns que lle
adicaron ao Fondo Monetario Internacional (FMI) non lles serviu
de nada. O pulso imposíbel que
mantiña o peso co dólar acabou
coa lexitirnidade da moeda e a
ameaza de ruína total.
Foi entón cando De la Rúa
chamou por Domingo Cavallo, o
castrador da hiperinflación, o
mago das finanzas que tanto
acudía a dar consello en Wall
Street como solucionaba en minutos calquera problema dos
produtores de carne ou de rninerais. O embruxo do "superministro" acabou por afogar a Arxentina no seu propio feitizo. Con
medidas bancarias encamiñadas
a impedir a fuxida de capitais
pero causantes, en realidade, do
florecemento dun rico mercado
negro de moedas (patacón.s ou
lecorp, por exemplo), non deixa
de ser curioso que cando tivo
que recoñecer a bancarrota, o
mercado de valores de Buenos
Aires subiu un 17 por cento. Cavallo seguía a ser un mago. Nunca a economía virtual se separara tanto da realidade. •

Houbo torturas na Praza de Maio
MIGUEL BONASSO/PÁGINA 12
O xoroalista do prestixioso
diario arxentino conta a experiencia dun mozo de 25 anos
que foi d.e tido pola policía federal o pasado xoves, 20 de
decembro. Logo de ser torturado, conseguiu fuxir.

Eduardo de Pedro (Wado, corno
lle chaman os amigos) é un rapaz amábel, de aparencia feble, ·
sinalado por un destino que se
inicia na ditadura e continúa na
democracia: a súa nai e o seu pai
están desaparecidos. O pai, Enrique de Pedro, desaparecen o
22 de abril de 1977 e a nai, Lucila Rébora, o 11 de outubro de
1978. Estaba embarazada de nove meses, polo que se supón que
Wado ten un irrnán posibelrnente entregado aos represores. El
mesmo foi, durante meses, un
bebé en cativerio, ata que unhas
tías lograron resgatalo. Actualmente estuda Dereito, traballa e
milita na agrupación HIJOS, de
fillos de desaparecidos.
Na rnañá do xoves, 20 de decernbro, Eduardo de Pedro debía
levar uns documentos á Cámara
Electoral. Pouco antes das once
baixou dun taxi e cornezou a camiñar cando sentiu a alguén falar
de que a policía lles estaba a bater
ás nais da Praza de Maio. Indignado, deixou de lado a súa tarefa e
avanzou cara á praza. ''Nese momento, non había manifestantes

A policía cameteu e permitiu agresións e torturas.

nas rúas. Só xente que camiñaba
tranquila, coma rnin", explicou.
"E de socato, os poucos que alí estabamos vimos que a cabalería se
nos botaba enriba e se achegaban
perigosarnente unhas motos con
policías armados con escopetas.
Estaba por baixar á rúa, pareceurne que me ían atropelar, erguín a
man na que levaba o bolso e un
dos policías arrebatourno."
Desolado, observou cómo a
moto né levaba o _seu bolso cheo
de papeis. Inocente, dirixiuse cara aos policías que facían garda
ernbaixo duns pradairos e respirou ao comprobar que o bolso estaba no chan, entre as patas dos
cabalos. Pediulles aos policías
que lle devolvesen o que era seu.
A resposta non se fixo esperar:
derrubárono dun sopapo e varios
botáron.selle enriba con ferocida-

de, corno proban as fotos e un vídeo tomado por un xomalista.
Entón Wado cometeu o segundo erro que puido resultar
fatal. Berrou: "¡son de HIJOS!". O que provocou un aceno de satisfacción nunha das foras que estaban de ~ivil: "¡Miren! ¡Este é de HIJOS!"
E os golpe~ e patadas multiplicáron.se, xunto cos feroc~s tironeos pata levalo onda un patrulleiro. Wado é delgado pero a
desesperación deulle forzas para
resistir. Ata que lle levantaron a
camisa e sentiu unhas punzadas
de lurne nqs riles, o inequívoco
forrnigueo da corrente eléctrica.
Entendeu de seguida que o estaban a torturar cunha "portátil" e
berrou con todas as súas forzas:
"¡Non, con picana, non!"
Despois de telo afrouxado,

abatido no chan, os policías metérono nun coche. Á primeira
vez, logrou fuxir, pero alcanzárono e moérono a paus. Volveron
metelo dentro, baixáronlle a ca. luga e golpeárono no cranio. Logo dalgunhas rnazás, o que parecía comandar a acción, díxolle ao
chofer, como quen comparte uns
vasos: "Che, ¿por que non lle dás
ti un pouco?" O condutor non se
fixo de rogar e lanzou cobadazos
para o asento de atrás. Tanto se
adicou, que ao dar a volta para
mirar o resultado, o coche policial esnafrouse contra un taxi.
Wado aproveitou o escándalo
creado para berrar. De contado,
pasou unha ambulancia para recoller os feridos, incluído el. Para convencer o policía que o custodiaba de que non contaría nada, prorneteulle indicar o acidente como causa das súas feridas
pero pediulle a un neurólogo que
lle revisase os golpes da cabeza.
Wado chamou tamén os seus
cornpañeiros de traballo e de HIJOS, que puxeron en marcha a
maquinaria xudicial para levar á
cadea aos culpábeis.
Ao mesmo tempo, a xuíz
Servini de Cubría cornezaba as
dilixencias para parar a fortísima represión que se estaba a dar
contundenternente en todo o
centro de Buenos Aires. As dilixencias abertas deixan a porta
aberta para castigar secuestradores e torturadores, ¿será?+
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Real Madrid, campión por decreto
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CÉSAR LORENZO GIL

En 2002, o mundo debe renderlle preitesía ao mellor equipo de fútbol da historia. Os
cen anos de Real Madrid hai
que celebralos con triplete.
Ese é o lema dunha enorme
campaña que quere colocar sobre os lentes de Florentino Pérez os títulos da Liga, da Copa e
a coroa de campión de Europa.
Non é casual que o rumbo do ano
qúe vén, en termos deportivos, só
xire ao redor do Real Madrid. A
Volta ciclista acabará, por primeira vez na súa historia, no centro dun campo de fútbol, o Santiago Bemabéu, que tamén será
sede da final da Copa do Rei,
programada xustamente para o
día no que o equipo merengue fai
cen anos. Detrás <leste programa
festivo, agóchase unha intención
máis: facer do Madrid a estrela
en cada partido, marcar unha
época coa obtención do triplete,
igual que fixera o Barcelona cando gañou a Copa de Europa ou o
Atlético de Madrid cando gañou
Liga e Copa naquela tempada
fáustica que agora paga Jesús Gil
no averno da segunda división.
O favoritismo do Real Madrid non é de balde. O presidente Florentino Pérez precisa bordar cun gran triunfo a revolución
silenciosa que montou no Bemabéu desque lle gañou as eleccións a Lorenzo Sanz co apoio
da florecente burguesía "de centro reformista" de Madrid.
O xestor Pérez foi espelido.
Primeiro aparcou a inmensa débeda do club gracias a unha
rocambolesca operación de recuali:ficación urbanística da que
tirou roáis de 80.000 millóns de

Todo o
deporte do
Grove esixe
na rúa
me/lores
instalacións
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A fichax:e de Zidane é a guinda do pastel que preparou a directiva madridista para o centenario do club.

pesetas. A fotografía do presi- pos grandes de verdade. Ampadente madridista co alcalde de rado na gran maquinaria que lle
Madrid, José María Álvarez del cederon os medios, a aposta da
Manzano e o presidente autonó- Adidas e os inicios da crise da
mico, Alberto Ruiz Gallardón, "abundancia televisiva" que pufíxose famosa por ser a primeira xera ao alcance .de moitos equimostra da entente cordiale entre pos grandes nomes do fútbol
mundial, non dubidou en facer
o PP e un equipo de fútbol.
Pero Pérez tiña roáis sorpre- un Madrid de ídolos case bíblisas. Colgoulle o teléfono á Tele- - cos. Figo e Zidane valen máis fófónica varias veces e acabou rati- ra ca dentro do campo e Raúl é,
ficando <liante do Grupo Prisa o sen dúbida ningunha, o valor
dourado contrato dos dereitos de roáis importante para sacarlle totelevisión. Para negar aeviden- tal rendimento ao mercado da
cia de que o Madrid estaba a periferia do fútbol en España.
quedar nas mans da dereita, colocou a Jorge Valdano na direc- Omomento oportuno
ción xeral e a relación cos medios. o presidente foi consciente Agora chegou o momento de cinde que chegaba a hora dos equi- celar na historia a etapa do seu

mandato. De tanto meter dedos
nos ollos do Deportivo e o Barcelona, xa quedou como favorito
ao título de liga. No céspede artifi.cial das Canarias preparou o
asalto á Copa do Rei e o seu mellor fútbol brilla en Europa, onde
a sorte concedeulle o grupo de
segunda fase roáis ruín de todos.
Os telexomais dan como noticia da xomada que o Madrid xa
non sexa líder. Os diarios As e
Marca e Canal Plus converten en
nova de alcance cada catarreira
de lván Helguera ou o derradeiro
ataque de risa de Roberto Carlos.
¿Quen é o aguafestas que se vai
atrever a crebar este perfecto
guión? En Vigo e na Coruña xa
se presentaron voluntarios.•

A.N.T.

rít

A meirande parte das entidades deportivas do Grove saíron á rúa o xoves, 27 de decembro, para esixir unha
mellores instalacións nas que
practicar deporte. O convocantes da protesta de tacaron
a precariedade da situación
actual e as graves carencias
que ten a vila, unha da que
contan con maior número de
clubes deportivos en Galic:ia.
Os convocantes da manifestación pediron que o concello procure a mellor vía para acometer as obras necesarias. En concreto, a demanda
para o ano 2002 consta da
construción dunha piscina
climatizada, un pavillón polideportivo e un campo de fútbol de herba
Os tres equipos de fútbol
do Grove, Anduriña, Amencer e O Grove, apoiaron a
mobilización ao entenderen
que o caudal de practicantes
<leste deporte non está ben
atendido. Arestora, só existe
un campo de area, compartido por todos os clubes. O
Grove, de terceira división,
ten que disputar os seus partidos nos concellos limítrofes. Para un dos organizadores da manifestación, Carlos
Besada, as actuais infraestruturas favorecen lesións.
"Nun campo de area é doado ter escordaduras ou roturas. Ademais, o po prexudica os pulmóns".
Os manifestantes tamén
pediron un pavillón, dado o
"lamentábel e tado do actual, con pingueiras e sen
duchas", segundo Be ada.
Os equipos de baloncesto (O
Meco e O Grove) e de balonmán (Rasoeiro) reivindicaron novas instalacións que
lles fagan posíbel xogar.
O encargado de ler o manifesto durante a manifestación foi o campión paralímpico Paulo Cimadevila. Alén
da súa presencia, na mobilización estiveron os piragüístas olímpicos David Mascato e Alfredo Bea, o balonmanista Daniel Abalo e o futbolista Xabier Prieto, entre outros deportistas grovenses.
Na súa calidade de clubes deportivos de apoio, destacan a presencia do clubes
de remo Amegrove e Mecos
e os clubes de piragüísmo
Ogrobe e K2 Kaiak:. Tamén
se manifestaron representantes do Breogán, o Veteranos
Mecos de fútbol e o Tenis O
Grove, entre outros. •
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Ametade
de Lamazares
na Coruña
O pintor Antón Lamazares expón 57
obras de grande formato na Estación Marítima da Coruña ata o 6 de xaneiro. Un
saco de pan duro é o título desta mostra
que reune obras que non sairan do seu
taller e que conforman a metade da súa
traxectoria. Cartóns, teas, barnices e pintura titanlux nunhas obras que, segundo
o autor, non eran fáciles de ensinar. •

Arte na doenza
en Vigo
Identidades feridas, título da exposición inaugurada en Vigo o 21 de decembro na sede da Fundación Laxeiro, mostra a fonda na relación entre arte e doenza, na necesidade de rematar
co silencio que rodea a enfermidades
contemporáneas como a Sida. Comisariada por Xosé Manuel Buxán, participan na exposición artistas como
Maria Xesú Fariña Busto, MB Xosé
Ares, Alex Mene, Xoán Carlos Meana
e Lucía Gomez, entre outros. •

Borobó, premio
Blanco Torres
O xurado do premio Blanco Torres
acordou o venres 21 de decembro
concederllo ao "mestre de xomalistas" Raimundo García Domínguez
"Borobó". Os anacos publicados en
A Nosa Terra e O Correo Galego valéronlle o galardón que conceden o
~oncello de Cuntis e a Universidade
de Santiago . . Só hai dous semanas
que o veterano xomalistas recibía o
premio de comunicación da Xunta. +

PACO VILABARROS

ento cincuenta viciños ten Córgomo de Valdeorras e neste fin de
ano celebraron as suas xomadas
culturais na que se homenaxeou
de xeito especial a Florencio Delgado Gurriarán. Os viciños aproveitaron para
pedirlle á Academia Galega que lle adique o
Dia das Letras Galegas do 2003_ao poeta~ A
demanda sumarase a outras que chegan a ca- ·
da pouco á institución presidida agora por
Xosé Ramón Barreiro quen xa anunciou que

tentará darlle un xiro á comemoración. En
Burela, as xomadas chámanse as "Cores da
Emigración" organizadas polo Colectivo Cultural Buril que celebran o dia 4 de Xaneiro
unha grande festa intercultural con batukada
colectiva incluida. E o calendario sumou premios poéticos nun prazo de poucos dias. Espiral Mazor para Estíbaliz Espinosa, Johan
Carballeira para Xurxo Alonso, Eusebio ·
Lorenzo Baleirón para Xosé Lois Rúa Núñez e Concello de Carral para Baldo Ramos.+
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Ano XXIV

O Consello da Cultura
publicará a obra completa de Sarmiento
Para Carlos Casares trátase da·noticia cultural máis relevante do ano
c.v.

xvm

O Consello Científico do proxecto estará formado asi por especialistas de distintos campos
entre os que se atopan Carlos
Casares, Henrique Monteagudo, Francisco Díaz-Fierros, Manuel Díaz y Díaz, Eduardo Pardo de Guevara ou Xosé Ramón

c.v.

neste campo'', explica a poeta
que no -seu anterior título, Pan,
ofrecía unha homenaxe á grandeza das cousas cotiás.
O seu nome surprendeu
cando resultou gañadora do
prestixioso premio Esquío.
"Púxome o listón moi alto. Logo dubidaba do que facía porque tiña medo de que se esperase moito de min, continuei escribindo pero deime moita cautela. Son disconforme por natureza coas cousas que. fago",
aponta a escritora. Agora o que
será o seu segundo poemario
volve estar avalado polo premio Espiral Maior. '~Asústame
cando vexo a nómina dos gañadores das duas convocatorias.
Temo ás veces que só sexa unha moda e que non esté á altura
de todos eses noines", engade.
Coma quen estuda ruso

Escribe poesía do mesmo xeito
que estuda ruso. ¿Por que emprega esta comparanza? "Porque parece que o ruso case non
lle interesa a ninguén. Como se
fose desaparecer. Igual que a
poesía. Pero a miña non é unha
postura elitista. A poesía está
maltratada como xénero. Ape-
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Pedro Xosé García Balboa, coñecido como Padre Sarmiento, nun debuxo de Agostiño Portela.

Barreiro. Distintas comisións
estudarán as diferentes facetas
de Sarmiento desde a Filoloxía,
a Historia e a Bibliografía, a Pedagoxía e a Educación, as Belas
Artes, a Xeografía, a História da
Ciéncia, Botánica, Zooloxía,
Medicina e Farmacia.

Para o secretario do Consello
da Cultura, Henrique Monteagudo, "parece, pois, chegado o momento de ·que por fin Gal.iza pague a débeda cun dos seus fillos
máis preclaros, e se dispoña a
dar a lume a totalidade da obra
de Sarmiento". Manuel Díaz y

Díaz, coordinador do proxecto,
anunciou que a edición do corpus significará "un cambio notábel sobre o que sabemos das técnicas de traballo do século XVIII
e posibelmente tamén da imaxe
que até agora ternos formado de
Sarmiento e a sua obra". +

Estíbaliz Espinosa gaña
o Espiral Maior 'sacando de quicio' á poesía
Número e é o título do poemario co que Estíbaliz Espinosa
ven de gañar a décima edición
do premio Espiral Maior de
Poesía. A autora que se deu a
coñecer cando en 1999 conseguiu o premio Esquío con Pan
(Libro de Ler e Desler)oferece
agora un libro aberto, segundo
di por veces inacabado, no que
recría conceitos como o infinito das matemáticas.
Con Número e quere Estíbaliz Espinosa (A Coruña,
1974) "sacar de quicio" á propia poesía. Buscou por iso a
paradoxa, as contradiccións
que levan, por exemplo, a que
un número se chame cunha letra como acontece co mesmo
que dá título ao poemario, para ,
o que barallou o.utras formas de
chamarse como Miña infinito
ou O libro do infinito.
"Trátase dun poemario aberto no que mesmo hai un poema
inacabado que remata coa conxunción e. Fala de cousas pouco
esperábeis no feíto poético, como poden ser algúns conceitos
matemáticos como o infinito ou
os números primos. Interésame
converter en poesía aspectos
que non semellan poder entrar
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A copia de Medina Sidonia
comezou a elaborarse un ano antes da morte do autor. Despois de
longas negociacións, o CCG conseguiu o permiso para dixitalizar
todos os volumes e solicitou tamén a licencia para facelo cos tres
do Museo de Pontevedra, que seflÍ!l a base da posterior edición.
"E unha obra enciclopédica. Unha vez que contamos coa copia de
Medina Sidonia intentaremos localizar os manuscritos. O proxecto, como require a figura de Sarmiento, ten un carácter iritendisciplinar polo que a estructura do
Consello é a adecuada para acome~elo", sinalou Carlos Casares.
Cambio
nos saberes do

ll

e

En vida só publicou un libro e arredor das catro quintas partes da sua obra está aínda inédita. O Consello da Cultura Galega prepara a publicación da obra completa de Martín Sarmiento e o presidente, Carlos Casares, non dubidou en calificar o proxecto da noticia cultural máis importante do ano. ·
Traer a obra completa de Sarmiento a Galiza era un anceio
cobizado durante longo tempo.
A relevancia da figura do investigador, erudito e pensador que
será obxecto da celebración do
Dia das Letras Galegas do 2002
fai que o proxecto do Consello
da Cultura Galega de publicar a
sua obra completa dé cumprimento a unha débeda xa histórica. Un equipo interdisciplinar
dirixirá a edición de uns trinta
volumes de arredor de mil cincocentas páxinas cada un que
conformarán dentro duns cinco
anos a publicación completa.
O arquivo de Medina Sidonia, en Sanlucar de Barrameda,
contén a copia directa da maior
parte da obra de Sarmiento, agás
tres volumes que están depositados no Museo de Pontevedra.
Desde a metade do século XIX
a que constitue a copla máis fiábel da sua obra era inaccesíbel
para os investigadores polo que
o traballo que está a desenvolver
o Consello descubrirá grande
parte do corpus de Sarmiento.

(

nas ten lectores fóra dos propios poetas. Publicar poesía é
como escreber un diario e editar unha tirada para os amigos"
defende Estíbaliz Espinosa.
Mália a explicación, a poeta
procura peneirar os seus versos
dun exceso de confesión persoal. Enmascara a escrita cando
percibe que son moitos os eus
que aparecen no texto porque,
ao seu dicir, "é certo que a poesía quedou como un xénero
íntimo pero iso non significa
que a autoría teña unha presencia constante".
Un xurado composto por
Xosé María Álvarez Cáccamo,
Xavier Rodríguez Baixeras,
Miguel Anxo Femán Vello e
Amparo Manteiga como secretaria, valorou no poemario de
Espinosa a sua "forza expresiva e a capacidade para xerar
sorpresa no lector a través da
imaxe, o discurso poético de
base cultural con frecuentes
alusións aos referentes formativos da poeta e o ritmo de notábel dinamismo nunha proposta
de verso libre abeirado á prosa". Número t: foi elexido por
unanimidáde entre un total de
42 libros orixinais presentados
ao certame de Espiral Maior. +
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Xurxo Alonso, o pintor que escribe poesía
c.v.
Con Onde viven os saqueadores ·de naufraxios conseguiu o
premio de poesia Johán Carballeira do concello de Bueu, pero Xurxo Alonso é coñecido desde bai dúas décadas pota sua
pintura. Coloca un adxectivo como dá unha pincelada a un
cadro pero, para o artista, os dous camiños non van parellos.
Comezou a escribir hai catro
anos, cando en Vilagarcia de
Arousa, onde reside desde
1964, se celebrou o I Congreso
de Poesia. Levaba desde comezos dos anos oitenta pintando
cun currículo no que se amorean as exposicións e os prémios,
entre eles, a segunda edición do
Eixo Atlántico de 1999. Descubriu entón un poema de Aquilino Iglesia Alvariño que era coma quen pasaba a letra e papel
a sua propia pintura. Foi asi coma se animou a escribir pero,
mália eses inicios, a Xurxo
Alon o (Bos Aire , 1956) os
poema non e lle emparentaban coa sua obra plástica.
' Son moi diverxentes. Ao
comezo babia certa sincronización pero logo desapareceu. A
miña pintura reflexa unha paisaxe urbana que non ten que
ver co que escribo, referido a
un lugar á beira do mar, idealizado como o de moitos escritores ', explica Alonso que cria
en Onde viven os saqueadores
de naufraxios un espacio literario situado entre a Costa da
Morte e as Rías Baixas.
Será este o primeiro libro
que Xurxo Alonso verá publicado. Afirma que nel recolle unha
serie de relatos que acontecen
nunba aldea mariñeira e outros
contados polos que veñen de fóra. Polo que di, o poernario
aponta a unha forte narratividade que o autor confirma.
O artista enfróntase de diferente xeito <liante do folio ou
do lenzo. "Cando pinto e tou
relaxado. Cando e erebo a
ten ión é maior on actitudes
di tinta . Per
en embargo,
co tempo vin como o cadros
e valoran polo eu precio no
mercado e no mundo da poesía non atopo i o, semella
mái amábel. O ambiente artí tico é mái agresivo. Para
min é un descanso falar de literatura", sinala.
Se a ua ampla traxectoria
de pintor dalle singularidade na
nómina de poetas, curioso é
que ás duas facetas artísticas se
lle sume a sua formación como
biólogo mariño. No grupo de
escritores-científicos, axuda o
propio Alonso a compoñer na
lista na que se atoparían entre
outros Ramón Caride, Marilar
Aleixandre, Xavier Queipo ou
o mesmo Xesús Pereiras que
hai uns días recibiu o premio
Fiz Vergara Vilariño. Sen embargo, el nunca se adicou profisionahpente á bioloxía. Comezou a pintar cando aínda non
rematara os estudos e continuou desde aquela.
Animado a escribir,
sen ordenador

"Escribo a máquina, non teño
carnet de conducir... fuxo da

obsesión por introducir a tecnoloxía na arte" defende e explica asi as razóns polas que é
pintor e tamén poeta, "ao mellor por intentar amarrar algo
atávico". Gañar o premio Johán Carballeira produciulle o
mesmo sentimento que trunfar na bienal de Pamplona hai
xa quince anos. "Anímame a
escribir, ainda que o meu lema sexa traballar moito e publicar pouco" afirma. Define
a sua poesia coma unha escrita que dá "rego á imaxinación, á criación de historias
imposíbeis que non suceden _.,
pero que sería bo que acontecesen" e nese camiño di que
bebe directamente da literatura latinoamericana. Xurxo
Alonso atopa na poesía, segundo sinala, o "ámbito de
encontro conmigo mesmo, de
alegrarme a vida. É unha búsqueda que dá significado ás
cousas que fago. Estoulle moi
agradecido porque me ofrece
esa posibilidade de atapar outros sentidos".+

AMOREANSEAS -ES1RELAS ANTES DE CAER DESBOCADAS
por un bancal prateado,
sinalando antes os camiños
por onde ven o ruibarbo chinés,
as rutas do ron de Barbados,
os escuros sendeiros por onde chega a seda
e os itinerarios que soportan as porcelanas
roáis fermosas do mundo
que ela, pouco a pouco,
colecciona.

ONDE DEAMBULAN OS ANTIGOS CORSARIOS
persiste un olor de flor rancia,
de mar cansado nas cortinas impregnadas de salitre
das vellas cantinas de madeira corada de sol,
e contan mentres descansa a noite,
historias marelecidas polo fume do tabaco
e sempre hai un vaso de whisky
para aquel que queira acertar co adxetivo.
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Libros para agasall~r neste inverno frío
rrey, Antonio García Teijeiro,
Gloria Sánchez, Marilar Aleixandre, Fran Alonso, Xosé A.
·Neira Cruz, Antoµio Reigosa,
An Alfaya, Ramón Caride,
Agustín Femández Paz, Xabier
P. Docampo e Miguel V ázquez
Freire, ilustrados por Miguelanxo Prado, Fran Jaraba e Xan López Domínguez). A desbordante
fantasía e o contar vezador de
Antón Cortiza xúntanse en A
merla de trapo, tamén en Xerais,
que foi Premio Merlin 2001.
Aqueles que se senten atraídos polo misterio, pola intriga,
ha de lles gustar Manxar do demo, de Andreas Schülter, na
colección Sete Mares, de Galaxia; se prefíren un relato de
ciencia·ficción centrado nas relación~ persoais, Valdamor
(Beatriz García Turnes), tamén
en Galaxia, ·é o seu libro.
De Víctor Omgbá é Calella
sen saída (Galaxia) e de Patxi
Zubizarreta é Defel e mel (Xerais) e ambos trata a problemática dos inmigrantes.
Mencionemos ·agora tres
clásicos: Proxecto pomba dourada, de Miguel V ázquez Freire, aparece reeditado agora na
colección Fóra de xogo, de Xerais, a mesma que acolle a primeira parte da tan de actualidade O señor dos aneis (J:R.R.
To.lkien);:por outro lado Ramón
Caride xuntoui en As aventuras
de Said e Sheila, os catro títulos
que deica o momento levan
aparecido desta serie de aventuras que tanto ten feíto disfrutar.

Un xoguete rompe. Unha alfaia
pérdese. O que contan os libros
permanece sempre dentro de
nós. Non hai agasallo máis íntimo, tanto para o que obsequia
como para o obsequiado. Eis
unhas cantas suxerencias de
entre as novidades deste ano.

• PARA OS MÁIS NOVOS.
Ensinar o pracer da lectura é como ensinar a andar, cómpre axudar pero nunca impedir a autononúa de movementos. Se·respeitamos os seus gustos será máis fácil
que atendan os nosos consellos.
Minilibros para soñar (Kalandraka) é o título dunhas caixiñas moi feítas que conteñen preciosos contos de diversos autores
para os máis cativos, ilustrados
coa calidade a que esta editora
nos ten habituados; aínda que
non saiban ler, encántalles que
llelos lean. Se quere un formato
menos reducido, en Os contos do
trasno Comodín ha de atopar un
mundo de soños que esperte a
súa fantasía. A colección Contos
populares (A Nosa Terra) pernútenos compartir con eles eses
contos cos que fomos aprendendo as cousas importantes da vida. Da mesma editora é a série
Os Bolechas, os seis irmáns Bolechas e máis o can Chispa, creados por •Pepe Carreiro, pronto
se convertirán en inseparábeis
amigos seus; outras dúas coleccións de calidade contrasta.da e
aceptación probada son A Nosa
Historia e Historia Universal.
Para ensinarlles aos cativos
os xogos de sempre, en calquera idade, mentres relembramos
a nosa infancia, saíron este ano
dous títulos moi útiles e que
enchen un baleiro que xa pesaba, referímonos a Chirlosmirlos. Enciclopedia dos xogos
populares, de Antón Cortizas,
en Xerais; e a O libro dos xogos populares galegas, de Paco
Veiga, en Sotelo Blanco.
Os contos do cabalo Buligán
é outra colección moi recomendábel que título a título se vai
convertindo xa nun clásico, os
contos seleccionados teñen a virtude de non deixar indiferente
nin aos cativos nin aos adultos.
Xa para máis grandiños é a
colección xuvenil de Sotelo Blanco, claque salientamos Eu, coma
sempre (Cándido Casal) e O cazador de trolls (Luís Seixido).
Como celebración do número cen da colección Merlín, Xerais deu á luz tres volumes (Un
saquiño de contos, Contos para
levar no peto e Historias para
calquera lugar) que reunen contos dos seus mellores autores
(Xoán Babarro, Fina Casalde-
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• NARRATIVA.

Xosé R. Cuba, Antonio Reigo-

sa e Xosé Miranda reuniron en
Contos colorados (Xerais) 290
narracións eróticas extractas da
tradición oral que, a bon seguro, han ser a estrela deste Nadal
(ou, a quen non lle gustan estas
historias repletas de picardía?);
ademais están editadas nun
moi coidado volume ilustrado
por Lázaro Enriquez .
Para os amantes do xénero
xornalístico, de Xosé Manuel
Pereiro e Suso de Toro son Si
home si e A carreira do Salmón,
colectáneas de artigos aparecidos na prensa, ambos en Xerais.
Bieito Iglesias é autor de dúas novelas, A historia escribese
de noite (Galaxia, premio García Barros 2001) e A vida apoteósica, que non han defraudar
aos seus seguidores. En Quen
faga voar (Laiovento) Xosé
V ázquez Pintor creou unhas pesonaxes difíciles de esquecer, o
mesmo que Euloxio R. Ruibal
en Casarriba (Laiovento), o humanismo é notábel e fai que rapidamente se lles tome cariño.
Pola súa banda, Fran Alonso
deu a luz outro dos libros notábeis deste ano, Males de cabeza, tamén desde un humanismo
incontestábel, que ilustra un
bon fato de tolemias cotiás. En
Breve crónica universal da clase obreira (Sotelo Blanco) Jaureguizar déixanos o mellor de si
mesmo desde aquela revelación
que fora Fridom spik, retomando como tema os efectos da civilización do progreso.
Os amantes das aventuras
exóticas acharan na novela de
Riveiro Coello, Homónima (Galaxia), unha narración que responde ás esixencias do xénero.

TABELA DAS LETRAS
FICCIÓM
l.

MOM FICCIÓM
l. A CARREIRA DO SALMÓN.

TEORÍA DO CAOS.

Marilar Aleixandre.
· Xerais.

2. 0

Suso de Toro.
Xerais.

l.

Tolkien.
Xerais.

2. LITERATURA GALEGA. S. XX
V ários autores.
A Nosa Terra.

3. A HISTORIA ESCRÍBESE

3. A MEMORIA DA NACIÓN.

SEÑOR DOS ANEIS

Camilo Nogueira.
X erais.

DE NOITE.

Bieito Iglesias.
Galaxia.

4. EscoLANTES E ESCOLAS DE

4. CoÑros DA CORUÑA.
Xurxo Souto.
Xerais.

Narciso de Gabriel.
X erais.

5. Só OS MORTOS SOTERRAN

5. ORTOGRAFÍA PRÁCTICA.

FERRADO

Carme Hermida.
Sotelo Blanco.

OS SEUS MORTOS.

Arturo Lezcano.
Galaxia.

Librarlas consultadas:
.
Cartab6n (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).
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Aquel que procure asasinatos como tema central, nos
Cincuenta asasinatos breves a
un prológo (Xerais) de Antonio
Sánchez Lorenzo, atoparaos,
non exentos de xogos irónicos.
Relatos desacougantes son
os de Arturo Lezcano en Só os
mortos soterran os seus mortos
(Galaxia), evidentemente tamén teñen como tema a morte.
Os seguidores do xénero negro, As horas sucias (Xerais) de
Jaureguizar é un título que non
deben esquecer e que seguramente os compracerá; pero se prefi.ren
unha escrita feminina e subversiva, lembren a Venus Negra (Xerais Peto) de Ángela Carter. Unha
temática próxima ao xénero negro é a que Carlos G. Reigosa novela en Narr:os (Xerais), co retorno da parella de investigadores
formada por Nivardo Castro e
Carlos Conde. Outra escrita feminina notábel entre nós é a de Marilar Aleixandre, que en Teoría do
caos (Xeais) nos achega unha visión múltiple, fragmentaria e unitaria do ser humano con producto
das circunstancias que vive.
Salientemos tamén os Contos da Coruña (Xerais), onde
Xurxo Souto nos ofrece unha
manchea de alternativas para
coñecermos unha Coruña moi
diferente da das postais.
Quen procurar clásicos de
sempre, pode acudir a edición
de A Esmorga que para Galaxia
fai Xosé Ramón Pena na inmortal novela de Blanco Amor; para
obras de onte, pero menos coñecidas, aí están Dos meus recordos ou Enredos, en edición de
Carlos Loureiro tamén para Galaxia. Unha escrita chea de melancolia é a de Xosé Carlos Caneiro en Triloxía dos tristes (Galaxia), tres contos co amor como
eixo central nos que Caneiro,
sempre fiel ao seu estilo, nos introduce pouco a pouco na temática central da súa narrativa.
E para quen queira unha alternativa á harripottermanía que
nos invade desde todos os recantos, unha alternativa moito máis
preto de nós, procure O menino
no espello (Laiovento) onde Fernando Sabino, un dos escritores
máis populares do Brasil (que
aquí xa coñeciamos Un cadelo
menos e 29 historias má.is, Xerais ), retorna aos anos da infancia
nunha novela chea de tenrura,
sensibilidade e fantasía, con ese
seu estilo tan sinxelo e efectivo.
Que che presten estas suxerencias; pero se nelas non está
aquelo que buscas para ti ou
para os demais, o teu libreiro
ha saber compracerte. +

XosÉM. EIRÉ

Narciso de Gabriel asina otraballo Escolantes e escolas de
ferrado, denominadas dese
xeito porque nas súas orixes
pagábase un ferrado de centeo,
millo ou trigo por escolarizar a
cada neno. Locais con material
rudimentario acollían estas escolas nas que aprendeu a ler e
a escribir boa parte da
poboación rural e que persistiron ata os
anos
setenta. O
autor <leste libro
publicado
en Xerais
recolle
tamén a figura dos
escolantes,
que compaxinaban o
ensino con
outros traballos, e reconstrúe a
traxectoria de dous deles. •
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O nena labrega

na aliada dunha

pi

E

coreana
Corinne Son naceu en Seul,
estudiou en Francia, viviu
nos Estados Unidos e no ano
1997 chegou a Compostela
para realizar estudios
filolóxicos. As súas mans
chegou Memorias dun nena
labrego ,
de Xosé
C()llllOll.Neira
Vilas, autor do que
traduciu
relatos ao
francés. Da
sua tesina
de licenciatura en Borgoña resulta
o libro Xosé
Neira Vilas
y Memorias dun neno
labrego, publicado por
Ediciós do Castro, un achegamen to á ''novela galega máis
popular da segunda metade
do século XX". +

Experiencias

da esquerda
Disentir, resistir. Entre dos
épocas, libro de Eugenio del
Río publicado por Talasa, repasa os capítulos da historia
recente que afectaron dalgun
xeito á esquerda. Desde maio
do 68 ata o levantamento
zapatista,
pasando
polo fin da
Unión Soviética. O
libro ten a
intención
de estimular
a comunicación interxeracional.
"Non coa in- \ .
sensata pretensi6n de invitar
a imitar experiencias da xeración dos sesenta, senón
somentes para que podan
sacar algun proveito", di o
autor.+
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Vida sana
N 2 2. Ano 2001.

Co gallo do Día Internacional
da muller rural, esta revista f ai
un informe sobre a situación
das mulleres labregas. Recórdase o movemento
antimundialización que tivo
como cita a Barcelona, en
maio. Ademais, hai
informacións que vinculan a
·ONU coas transnacionais
transxénicas e destaca a
campaña
'V ,~·· pública para
;. denunciar o
é permiso que
concede o goberno
· español aos
fabricantes
de produtos
falsamente
"bíos".
lnclúese ta~~~-~...~ mén unha
reportaxe sobre os graves
perigos da enerxía nuclear. •

Eixo atlántico
N2 2. Xullo-decembro de 2001.

Este número está adicado
completamente á relación
entre a escola e a cidade. Jorge Martins
escribe sobre o
modelo de xestión educativa.
Margarida
Couto estuda
a cooperación
transfronteiriza na
educación.
Xurxo Pena
analiza a es~~-lil!Pl-~truturación administrativa dos servicios
educativos muncipais. Salomé
Álvarez destaca o espacio da
cidade como e cenario total
da educación. E e me mo
principio condiciona o artigo
de Xabier Vilaronga. Xo é
Luí Méndez Romeu de cribe
as políticas educativas das cidade .+

Arumes
2. Decembro de 2001.
Dh-bte: Luf Vilela.
Edita: Casa de Galicia en Badajoz.

Aspectos variados de Galicia
centran o contido <leste
mar
relaciona a
,figura de
Rosalía de
Castro co
santuario de
Bonaval.
'Luís Castro
describe a
costa atlán· ·tica desde
· Aguiño, no Barbanza, ata Fisterra, centro da Costa da
Morte. Ramón González
explica poeticamente a
relación entre a agua e
Galicia. Xosé Manuel
Sánchez recupera a figura de
Afonso IX, ·rei de Galicia e
Extremadura. Xoana Tomé
fai un percorrido por vellos
oficios que se foron perdendo
na sociedade galega.•

LE~TURAS

As afinidades electivas
·de Méndez Ferrín
De fontes, homenaxes e intertextualidade
na Quinta Ve/ha do Arranhao
Titulo: Arraianos.
Autores: X.L.Méndez Ferrín.
Edita: Xerais.

Hai uns anos X.L. Méndez Ferrín, dende a súa columna de
Faro de Vigo, recomendaba a
lectura da novela de Goethe As
afinidades electivas. A primeira vez salientando as súas calidades narrativas e xa nun segundo artigo, botando man do
criterio de autoridade, citando
para iso a opinión de Torrente
Ballester, o cal viña dicindo
que os bos lectores de novela
atopábanse -dentro da súa xeración- entre os que a leran.
Pensei para min ao rematar os
artigos, o difícil que resulta algunhas veces "costruire il lettore", tomando prestadas as palabras de Umberto Eco.
Descoñezo se os seus lectores fueron caso de tal recomendación, pero si podo afirmar que sen a lectura da novela de Goethe, o canto a Quinta
Velha do Arranhao que pecha o
seu libro Arraianos, resulta notablemente empobrecido. E
non porque o autor empregue
de novo o argumento da novela, que o fai, senón polo número de xogos metaliterarios que
están implicados na obra, e que
fan deste relato algo verdadeiramente apaixonante.
Ferrín, autor esixente, necesita dun lector activo, participativo, "un núcleo de persoas
cada vez maior, felizmente,
que e tá condicionado polas
súa lecturas anteriores ... " (cito
a Ferrín neste artigo desde o libro de entrevistas que lle fuo
X.M. Casado). Así no comezo
do relato, por citar un primeiro
exemplo, xoga ironicamente co
suposto nome dun dos catr.o
personaxes principais, O Capitán, "¿Joao Wolfgang, tal vez?"
facendo referencia obviamente
ao nome de Johann Wolfgang
Goethe. Non ahondando con
isto o autor case que se amosa
explícito contra o final do conto facéndolle dicir a un dos relatores, o tío: "Otilia e Eduardo ... víctimas mecánicas da lei
das afinidades electivas". Dende logo o autor pese as dificultades que poida entrañar o conto , desexa facilitar, ser descu-,
berto nas súas fontes para as1
enriquecer a lectura.
Por suposto os xogos non
rematan niso, e entre os máis
curiosos, están, (non vou revelar onde e como), a interpolación no conto dunha escena da
novela tal e como a escribiu
Goethe, aínda que traducida
por Ferrín. Estamos ante un fermoso caso de intertextualidade
creativa, ollo non un plaxio, onde o autor homenaxea digamos
que o atrevemento de Goe~e,
facéndome lembrar a admira-

ción que sentían os surrealistas
ante o atrevemento de Strinberg
na Señorita Xulia, só que nesta
ocasión o autor escribiu unha
escena de finísimo e sensual fetichismo cen anos antes.
Non contento con isto, Ferrín empregará de novo, pero
de forma moito máis breve outra interpolación, e aquí xa
é divertida- O número
mente perver- de xogos
so,
porque
non o realiza- metaliterará dende as rios que
propias Afini- están implidades electivas,
senón cados na
dende outra obra fan
obra de Goet- deste relato
he. Pero non
algo verdase preocupe o
lector, xa que deiramente
a referencia a apaixoesta
outra nante
obra xa pertence case que
aos tópicos da
literatura universal, resultando
moi <loada de relacionar e ser ·
descuberta; o autor xoga connosco, no mellor sentido da expresión, non nos pide imposibles. No fondo, Ferrín non fai

Jaureguizar

Goethe conversando co seu secretario Eckennann.

máis que crear unha xigantesca
e múltiple matriochka, servan
como exemplos dous feítos: o
relato está contado cen anos
despois dos sucesos e nos lémolo douscentos anos máis tarde; e por outra parte, o emprego de dous idiomas: o galego e
o portugués, o que non resulta
un feíto gratuito senón que serve para enmarcar a propia intertextualidade.
Remato salientando o tremendo acerto que é converter
unha novela de tese neste

fermosísimo conto gótico, a
fin de contas como dirá Ferrín: "O lector cando recibe o
texto literario, o recipiendario
do texto, non sabe facer outi:a
cousa máis que recibir e codificar de acordo con tódolos
textos literarios que el leu
anteriormente. Só se fai literatura sobre outra literatura e
iso non o inventei eu, nin sequera Umberto Eco, nin Julia
kristeva ... " •
ADOLFO BOADO
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Faga turismo
na Terra Media
Estréase a primeira parte de

O señor dos aneis
T11ulo: O señor dos aneis. A irmandade do anel.
Director: Peter Jackson.
Intérpretes: Elijah Wood (Frodo), Viggo
Mortensen (Aragom), Ian McKellen (Gandalf), Liv Tyler·(Arwen), Cate Blanchet (Galadriel), Chri.Stopher Lee (Saruman), Sean
Astin (Sam), Sean Bean (Boromir).

O neocelandés Peter J ackson
é un fanático da obra de J. R.
R. Tolkien. Deses millóns de
persoas que teñen O Señor
dos aneis como biblia e cumpren cada ano co ritual de reler as aventuras de Frodo Bulseiro e o anel tlnico a través
da Terra Media. É o coñecemento da obra do sulafricano
e o cariño aos personaxes a
armazón do filme.
Como un vello ilusionista,
J ackson aproveita a lanterna
máxica para converter en imaxes a riqueza épica da obra. O
espectador pasea polas preciosas paisaxes que, a medias entre os exteriores de Oceanía e a
maxia da imaxe dixital, o director crea con esplendor:
grandes cordais nevados, outeiros verdes, ruínas inventadas
no recanto dun plano. Chama a
atención polo seu interese a recreación da Comarca dos hobbits e os impresionantes planos
aéreos do paso entre as Colunas dos Reis ou Argonath.
A dirección artística de Dan
Hennah e a posta en escena son
perfectas. A pegada persoal de
J ackson perfílase especialmente na rodaxe das grandes batallas entre as razas da luz e os
servos da escuridade e nos marabillosos travellings en bico
de paxaro cara ás minas que
arrodea a torre de Isengard, na
que mora Saruman.
O filme reivindica o xénero
da aventura e fundamenta o ritmo a medias entre as convencións do cinema de acción e a
propia narración de Tolkien, na ·
que _ás veces para en seco os
clímax para tomar alento. Os

165 minutos de metraxe ahondan en carreiras, fuxidas, pelexas e batallas, todas elas rodadas con moitísima seriedade
e verosimilitude.
A irmandade do anel é debedora dalgúns clásicos do xénero da fantasía heroica, especialmente Willow, de Ron Howard, que xa bebía das fontes
tolkienanas. Pero, sobre todo,
réndelle honores a toda a iconografía propia do mundo da
Terra Media desque se escribira O hobbit en 1937. Jackson
escolleu os artistas Alan Lee e
John Howe para que fuesen os
patróns ·de cada escena ao xeito
da escola de ilustración que
iniciou o propio Tolkien cando
debuxou paisaxes, mapas e
personaxes para os seus propios libros.

• A HORA DE TOLKIEN.
Disque en Londres, o fillo e
gran beneficiado de John Ronald Tolkien, Christopher Tolkien, saíu horrorizado logo de
ver o filme. Pasaríalle ~so a un
home que pasou media vidá
vendendo manuscritos do seu
proxenitor, pero seguramente
non pensaría o mesmo o autor
de O señor dos aneis. Obviamente, o filme non quere ser
fiel ao cento por cento á liña narrativa pero respecta o fundamental e senta as bases do mito
popular máis importante na literatura xuvenil de varias xeracións nos cinco continentes.
O cerne temático daquel
voluminoso libro que viu a luz
en 1954 consérvase totalmente.
Tolkien escribiu este libro para
resaltar tres cousas fundamentais: o poder, que simboliza o
anel de Sauron, sempre corrompe e acaba convertendo os
homes en escravos. A amizade
e o compromiso cos demais é o
único que nos axuda a conse-

guirmos aquilo que queremos e
calquera dominio que queira
.pisar razas e culturas é nocivo.
Malia que algúns medios
quixeron vincular a historia da

Bí.o.graffos de malogrados

MANUEL VEIGA

Hístorfas non irreais
I•

L.

c. CARBALLAL

loita entre o ben e o mal coa
guerra de Afganistán, a comparación é estúpida. A historia
que J ackson traduce en imaxes
fala dun mundo rico en linguas,

Salse-lros
FRANCISCOCALO LOURIDO

culturas e razas (elfos, bobbits,
ananos, homes) que viven xuntos, aínda que manteñan algunhas diferencias. Do outro lado,
camuflado, como é normal,
baixo o manto da tradición do
Satán xudeucristián, un poder
que todo o vixía (aquí enlaza a
novela de Tolkien con 1984, de
George Orwell) e que quere
destruílo todo.
O peor do filme é o final.
Aínda que J ackson axeitou o
final da primeira parte a unha
tensión dramática maior que a
primeira parte do libro parece
eterno ese ano que teremo
que agardar para seguir a impresionante aventura de Frodo
Bulseiro, o resto do hobbit ,
Aragom e Gandalf en nova
paisaxes da Terra Media nas
que imaxinar que sería posíbel
veranear.+

C.

LORENZO

O ó.l.timo paraíso

XOSÉ mmANDEZ FEiffiEIRO
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Manuel María

Non disimula Manuel María a
ilusión que lle fai ver os dous volumes que recollen a sua obra
poética completa, os corenta e
sete libros publicados entre 1950
e 2000. "E a grande ilusión da
miña vida", afirma. Sen embargo, fuxe da vanidade que supón
ser o autor dunha obra que percorre meio século de escrita e
que o converten nun dos grandes
escritores da nosa literatura.
''lntentei recorrer os camiños que
CARMEVIDAL
a vida puxo <liante de min. Teño
un grande amor pola poesía, pa- Cando pode regresa a Outeiro de Rei e escoita as badaladas do mesmo reloxio
réceme que nalgún momento
que o acompañaba de neno. Apenas dúas décadas despois de nacer na Casa de
mesmo puden rozar o que é auténtica poesía pero non estou se- Hortas via luz en 1950 o seu primeiro poemario, Muiñeiro de Brétemas, que seguro dos logros. Iso será o tempo ría tamén o do primeiro autor novo que publica despois do golpe militar de
o que teña que dicilo porque ser 1936. Pasaron cinco décadas e corenta e sete títulos que fan de Manuel María un
bo poeta é moi difícil", sinala.
dos grandes nomes da nosa literatura que agora ve cumprida a sua grande ilusión.
Na súa cabeza leva metidos
dous versos. Un é de Aquilino Ver publicada a sua obra poética completa .que acaba de editar Espiral Maior.
Iglesia Alvariño e fala da poesía
como unha saudade dous mil
ría con todos os adxectivos que
anos viva. O outro pertence a
lle adxudicaron a sua obra. CoCunqueiro e di que mil anos para mo ao seu amigo Uxio Novoun verso son unha mocidade. Os neyra, falouse del como poeta
dous conducen ao mesmo destida terra. "En Novoneyra o Cauno. Bota man deles cando fala de
rel está moi presente. A min páua obra completa. ''Para min a
same o mesmo e non só con Gapoesía é un xeito de coñecemenliza, senón coa Terra Cha e con
to do ser humano no que ten de
Outeiro de Reí máis concretamáxico, irracional e instintivo.
mente e mesmo con bisbarras
Un poema é mellar na medida en
especiais coas que me identifique a palabra ten poder de suxequei e deron poemarios como
rencia. Tocia a esson
Monforte,
crita é unha loita
Pantón, Carballicontra a morte. ,r_,,.stame
ño ou Quiroga. A
Unha palabra dita
Uú
terra é para min
desaparece, escri- mante diál
algo que vive e
ta sálvase" afinna
r
ogo
me complemenManuel María pa- coa te1Ta.
ta. En Outeiro esra quen. por esa
tou a gusto, é onmesma capacida- Se algo son
de me gustaría
de de suxerir, a
que me enterren.
poesía precisa de é poeta local"
Quizais sexa unaprendizaxe: "O
ha chamada aner humano leva
cestral da terra
dentro de si o senque, para min é
tido do mi terio
un ser vivo que
do idioma, da muse transforma".
sicalidade do idioTamén foi cama, da ua beleza
lificado de poeta
e todo · o hai que facelo cons- local. "Asumo a definición e se
ciente. Eme to Cardenal dicía
algo son é precisamente un poque un bo poema é importante
eta local. Gústame. Que sei eu ...
para pwlficar o idioma de tanta
quizais sexa porque aprecio
carga que ten de inautenticidade,
manter un diálogo con esas tePACO VILABARROS
mentira e vileza".
rras que che impresionan e coas
Non é esaxero dicir que Maque, en definitiva, te identifinuel María é un dos mellores confiar do que quedará de todo iso" públicos e de animación cultucas". Tamén a Manuel María lle
versadore que deu e te paí . correspondeu o sobrenome de
porque, segundo di, "poetas
ral. "Foi unha satisfacción, gusQuen o teña ouvido contar histohoubo moi grandes".
poeta ocialrealista, e mesmo
toume moito andar por Galiza e
rias coincidirá na afirmación. Cogustaríame seguir pero os anos
Menta a Goethe para descoiniciador da corrente. "Falouse
mo ninguén é quen de engaiolar diso con Documentos persoais,
teñen a sua lei. Dixen que· non
brir outro dos seus lemas criatiun auditorio co relato de aconte- cando fixen parodia da linguaxe vos. "Dicía que a poesía tiña as menos veces posíbeis e recicemento ou o retrato de personaque ser verdade, procuro que o
bin a cambio o trato da xente
xudicial con poemas que se
xes. Ao igual que se dun canto se
que plasmo e compre rescatar que é o máis importante" e que
chaman carné, bando ou testatratase comeza a explicar a orixe
foi o que o convertiu nun dos
mento. A poesía socialrealista da morte sexa auténtico que
do seu primeiro poemario publisignifica ante todo ser sinceiro.
poetas máis queridos do país.
ten mala prensa pero débese a
cado, aquel Muiñeiro de brétema.s
A poesía pode ser real ainda que
prexuizos ideolóxicos. Camilo
(1950) que viu a luz na colección Gómez Torres defende nun es- non sexa realizábel".
O que só
Benito Soto pola xestión de Aquiuns poucos consiguen
Conforme se van percorrentudo da criación poética dos úllino Iglesia Alvariño. "Son dunha
do os títulos da sua obra -Muitimos cincuenta anos que é a
familia de galego falantes que o
ñeiro de brétemas, Morrendo a · A historia da sua traxectoria liroáis rica desde o ponto literario
seguen sendo polo tanto para min e de contribuición poética. Ninteraria poética, recollida agora
cada intre, Advento, Terra Chá,
o galego é a fala natural de semLibro de cantigas, Documentos nos dous volumes, garda tamén
guén di nada deses poemas chapre. Despois decateime de que o
mados de amor ou eróticos ma- persoais, Libro de pregos ... - a pegada da censura. "No noso
idioma é onde ternos escrita a noagroman tamén proxectos como caso, ademáis da presión polítilísimos, dun culturalismo plasa auténtica cultura e é a máxima xiado. Como non se atreven a
ca estaba a cultural e sobretodo
Xistral ou Val de Lemos cos
criación do noso povo. Somos
a do idioma. Sofrimos unha doque o autor cumpriu o seu afán
atacar a ideoloxía do poeta prouns depositarios e ternos a obriga que sería dogmatismo, néganlle
bre opresión. c ·argaron libros
de facer chegar a poesia á xenmoral e patriótica de transmitilo
enteiros. Un poema como a
te. "Porque a poesía, ademáis
calidade á obra con grande coaos que nos suceden o mesmo
"Canción para cantar todos os
de escribila, hai que dala a cobardía". Cos cincuenta anos de
que nos chegou a nós".
días" publicouse antes en franpo,e sía ás suas costas, o autor ñecer e dentro dos nosos mecés que en galega. Certos libros
non levanta a espada para tirar dios polo menos o intentamos"
Da terra,
sairon cortos de versos porque
sinala nunha afinnación na que
os tópicos que se deitaron sobre
local, comprometido
se arranxaba como se podían,
resulta imposíbel recoller todo
a súa obra, pola contra, consioutros non pasaban por compleo seu traballo andando a terra,
dera que foi "moi valorada, tivo
Síntese ben tratado Manuel Mato a censura. En recitais había
participando en centos de actos
grande sorte e compre descon-

'A literatura é ·unha loita
contra a morte'
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que presentar o poema na Delegación Provincial de Información e Turismo e dependías do
censor de turno. Con "Acuso á
clase media" fíxose un disco e
pasou á censura en Madrid porque quen o levou, un toledano
que falaba moi ben galego, dixo
que non sabía moito pero que
lle parecía que era un seudónimo de Alfónso X o Sabio e o
censor puxo grávese" 1 relata.
Algun dos seus libros conseguiu aquilo que anceian tantos poetas e que moi poucos
acadan. Que os seus versos sexan recoñecidos, cantados e recitados de corrido pola xente e
non só polos propios leitores.
Acontecen, por exemplo, con
Os soños da gaiola que acadou
especial serte tamén por ser
musicado por distintos cantores. "Foi un libro que escribin
con esa temática que botaba en
falta cando fun á escola. Con
trinta anos fixen eses poemas
en homenaxe ao rapaz que fun e
para encher ese baleiro e que falaban do meu mundo inmediato, do río, dos foguetes ou do
arco da vella... ".
Como aquel poeta novo
que publicou cando entraban
os anos cincuenta, entrou en
contacto Manuel María con
personaxes como Otero Pedraio, Maside, Pimentel ou
Iglesia Alvariño, todos moi
presentes na sua biografía. " A
través de Pimentel e Anxel Xohán descubrín unha literatura
que estaba prohibida. En Santiago entrei en contacto con
Otero e, en especial con Maside que foi unha grande revelación e me falou de marxismo,
de socialismo ... e me deu unha
información ampla da Galiza
dos anos da República. Con
eles conseguín ter conciencia
da situación real do pais". Considera, sen embargo, que esa
relación que o uniu á xeración
anterior á sua non se ia repetir
coa que veu despois. "Rompeuse, apareceron intentos de renovación da lírica e, contra o que
pasou en Cataluña coa xeración
dos oitenta aquí non foron continuadores dos camiños que,
por exemplo, abriu Cuña Novás ou o mellor Novoneyra". O
tempo, como repite, porá as
cousas no seu lugar.
No ano 2000 o mesmo Sabino Torres que editara na colección Benito Soto M uiñeiro de
brétemas, o seu primeiro poemario, daba lume en Hipocampo Amigo a Brétemas de muiñeiro, o libro co que tentaba pechar a sua carreira lírica. Non
foi asi, continuou deixándose
levar pola escrita e apareceron
novos poemas. "O demo tenta
sempre". ¿Continua a tentar?
"Xa hai tempo que non. Teño
moi en conta a don Ramón Otero Pedraio cando dicía que unha
das cousas roáis difíciles era saber envellecer con dignidade".
Meio século adicado á poesía
galega. "O difícil é ter algo que
mereza a pena ser legado. Non
espero nada. Coido que cumprín utilizando o idioma que
herdei para poder transmitilo
aos que veñen. Se nese idioma
me acheguei á poesía, mellor
que mellor", remata o poeta.+
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O nadonallsmo está de moda

Este ano de 1830 pasará sen dúbida á
historia de Grecia. Esta antiga nación, na que
·-~ \ í\ hai miles de anos viron a luz grandes
'
pensadores como Platón e Aristóteles,
acaba de lograr a independencia do
Imperio Otománo ou Turco. O
proceso de independencia
'•: .
~
custoulle aos helenos nove anos de
guerra e algúns feitos moi desgradados
J.
como a matanza da illa de Quíos na que
:/f
morreron asesinados 23.0CX> gregos. Outros
47.0CX> foron
/....-:
vendidos como . ,,, ,~
.. ='escravos.
/
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O nacionalismo está de moda porque este
mesmo ano de 1830 ven de conseguir
tan:ién a independencia Bélxica que agora
é un Estado independente de Holanda.
Os belgas estaban fartos de sufrir
desigualdades por non seren holandeses.
A sublevación comezou en agosto ao
berro de: "Viva Bélxica", "Viva a
liberdade", "Viva a independencia".
Tanto os turcos como os holandeses
lanzaron duras acusacións contra os
nacionalistas.
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PEPE CARREIRO

MITOS RSL.AClotJADoS
Co CABAL.o

{ I

•

PEGASO: CABAL.O AL.ADo

TORSO DE HOME E o

DA MITOL.O)(ÍA GR.EGA.
CABALO DE TROIA: DE

COR.Po DE CABAL.o.

MADEIRA, L.JSADO PoL.oS

CORNO NA FRONTE.

GR.EGOS NA GL.JERRA

CABAL.o MARl~o: PARTE

CONTRA OS TROIANOS.

DIANTEIRA DE CABAL.o E

CENTAL.JRo: SERES Co

TRASEIRA DE PEl)CE.

UNICORNIO: CABAL.O CLJN

Ci a es
a o escentes

Á esquerda, unha peixeira en Marín.
Abaixo, Praza da Constitución de Lugo.

Sobre estas liñas,
a Fonte de San Vicente en Lugo.

A. ESTÉVEZ

Un personaxe misterioso, Charles López Alber1y "Loty",
fotografía as cidades galegas entre 1920 e 1936. O Ar·
quivo Provincial de Lugo custodia as imaxes da·
quel estilo de vida e exponas ata finais de Xaneiro.
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Nas cidades costeiras dos anos vinte e trirr
ta o mar estaba máis pegado á terra, asi
que os peixes daban un chimpo da auga
aos cestos das pescantinas e, a fume de
carozo, eran vendidos no centro. Aloxarse
nun confortábel hotel custaba dez pesetas
diarias con pensión completa. O ferrocarril era aínda un mociño e o tranvía atrovesaba as rúas ateigado de xente.
As avenidas céntricas e alamedas
amosábanse ostentosas e as postais transportaban internacionalmente, de man en
man, a avenida Policarpo Sanz de Vigo,
a praw da Constitución de Lugo, a rúa
da Madalena de Ferrol e o Cantón Grande da Coruña. Aínda que noviñas, xa
eran cidades hai noventa anos. Outras
ían camiño de conseguir o seu título de urbe. En Marín, a chegada dos pescadores
ao peirao era recibida con impaciencia,
coa incertidume de se haberío fome ou
non ese mesmo día. En Betanzos O Pasatempo xa deixara de ser unha excentricidade para converterse nun elemento identificador da cidade. O parque para cuia
construción o indiano Juan García Naveira contrata a unha morea de obreiros cativou a Loty ao seu paso por Betanzos.
Misterioso personaxe este fotógrafo
do cal non se teñen moitos datos biográficos. As súas imaxes foron tiradas en diferente~ momentos comprendidos entre
1920 e 1936. Sabemos que naceu nos

Alpes franceses en 1890. Que viviu en
Burdeos e que despois pasou a España,
onde casou e adoptou o apelido da súa
muller, López. Dérono por desaparecido
e, despois, morto en 1936 , aínda que correron rumores de que fo¡ visto en Burdeos nos anos sesenta.

Retratos de Lugo
As fotos que se poden ver en Lugo foron
adquiridas polo consellería de Cultura no
ano 1998 e están custodiadas no Arquivo
Histórico Provincial da cidade da muralla,
que ven de editar o catálogo. En total, novecentas trinta placas con imaxes foron
mercadas aos diferentes herdeiros deste
fotógrafo alpino. No medio delas, imaxes
de Lugo, especialmente mimadas polo Arquivo xa que son escasos os retratos da cidade de finais do século XIX e principios
doXX . .
Viciñas de Lugo e Ourense acudían a
lavar a roupa ao Miño, nas barberías non
se utilizaban aparellos eléctricos e os nenos xogaban na rúa nada máis que coas
súas mans. E aínda que nas cidades de
hai sete décadas, as que retratou Loty, había que andar a empurróns para entrar no
transporte colectivo e os automóbiles xa botaban un fume moi negro, estas fotos ,
transmiten nostalxia dunha aparente harmonía que nunca coñecimos. +
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Uxía Pedreira xa ten novo proxecto tras deixar Chouteira. A Cía Maiful preséntase como
unha orquestra dos anos trinta e cuarenta recollendo letras de diferentes autores galegos.
O abó de Uxía Pedreira foi un
dos moitos galegos que emigraron a Cuba. "Pero, ao revés que a
maioría, non foi para gañar cartos, senón para pasalo ben e gastar os que tiña. Voltou sen un peso, pero con moitos recordos. Incluso chegou a escribir poemas
sobre a sua estancia na illa".
Lembra a cantante a un home
cuio segundo apelido, Marful, da
nome ao grupo porque lle parece
unha boa homenaxe.
Esta particular compañía
naceu do encontro de Uxía Pedreira con Pedro Pascual no
conservatorio de Lalín. Ela é a
directora e el imparte clases de
acordeón diatónico. "Queríamos montar un grupo. Eu aínda
formaba parte de Chouteira e
Pedro estaba con Budiño e con
Laio. Mesturamos unha parte
musical e outra teatral, da que
finalmente prescindimos", conta Uxía.
Emoción e ambigüidade. A

orquestra busca transmitir as
<lúas sensacións cun son fundamentalmente acústico. Visten
con elegancia para subir ao escenario, como fixeron o pasado
día 13 na actuación en Vigo co
gallo do Ano das Línguas Minoritarias. Traxes, garabatas,
longos vestidos e colares. O público recebeu con aplausos este
novo proxecto no que a voz de
Uxía Pedreira resplandece.
"Coidamos a parte estética
vestídonos como nos gusta a nós.
Por un lado retomamos os ritmos
das orquestras dos anos trinta e
cuarenta, pero tamén outros contemporáneos. Máis da metade
das pezas son de composición
propia e recollemos letras de
Carvalho Calero, Anxo Quintela
ou Manolo Pipas, entre outros.
Tratamos de trasmitir letras sobre os acontecementos cotiás das
nosas vidas, feítos achegados.
Levamos a música <lesas décadas
pasadas ao noso terreo, traballa-

mos dentro da tradición musical
europea Eu sigo cantando como
antes, non podo cambiar, a Iniña
voz bebe da tradición e identifícame como galega. Continuo
moi vencellada ao folk polo meu
traballo no conservatorio", explica a cantante.
Como exemplo de que a
compañía é un punto de encontro
de diferentes tendencias aí esta o
dato de que os seus membros tocaron jazz, rock e funk. Ademais
de Uxía Pedreira e Pablo Pascual, na banda conviven Pablo
Alonso e Michel Gonzalez.

Grupo con conselleiros
Para os catro, a Cía Maiful é unha prioridade na súa vida. Queren gravar, ainda que non teñan
claro con que compañía. Os primeiros concertos foron unha
proba de lume superada. Cada
vez respírase máis entusiasmo
nos ensaios, que se.fan en Com-

postela. En poneos días Uxía Pedreira marcha a Bretaña para impartir un curso e, de paso, falar
do seu novo proxecto, no que está volcada tras os anos pasados
en Chouteira.
Consideran unha sorte que
os catro vivan de ensinar música. Tamén se sinten afortunados
de que esa conxunción de estilos que se chama Cía Maiful
conte xa con adeptos. No universo Marful hai amigos pintores, escritores etc, que opinan e
aconsellan novas directrices a
tomar. Uxía explícao entre gargalladas. "Parecemos xa Manu
Chao, que cando vai dar un
concerto, non vai só xa que leva unha morea de xente detrás
del. A min nunca me pasara algo así, pero agora síguenos
xente que sabe as nosas letras,
canta as cancións e incluso me
di se o vestido e o colar de hoxe quédanme mellor ou peor
que o do día anterior". •

GARRINCHA

'_.:: •••Á SE~ORA GkJE CHAMOLJ
~:ANTES - PERGLJNTANDO GLJE
FARÍA o MELJ GoSERNO
Pot-oS POSRES•••

¿NON PoDERiA
MLJDAR
A PERGLJNTA?

0-

/

,.·

~'iflnli~~~~

n días de biruxe,
idóneos prá mata, e
con colleita aínda
recente da castañeira de
novembro, vivimos baixo
un signo gastronómico
propicio, antesala do
Nadal pródigo en
gourmandises (como
dicimos na Franza), É
tempo de frebas espetadas
na punta dun guizo e
expostas ó lume de lareira
ou chaminé; de chourizo
novo asado no remol cun
embrullo de verza ou
papel de prata; de filloas
de sangue e figadeira: de
sobremesa a base de
castañas cocidas
(aromatizadas con néveda)
e leite crn. O malo é que
moitas víctimas da
aculteración (eufemismo
que canea a colonización
mental) ignoran estas
gulodices autóctonas. Alá
atrás, inagurouse un
comedeiro en San Estevo
de Ribas de Sil -con Fraga
de larpeiro maior- e o
director anunciou o seo
prato estrela: vieiras con
langostinos. Zúmballe o
nabo (como dicimos en
Vilarchao ). Pouco despois,
non semanario madrileño,
púñano a caldo por
prescindir dos alimentos
da comarca e da sazón.
Pero os mesmos indíxenas
andan algo extraviados. A
miña irmá infórmame de
que os seus alumnos
limiaos nunca probaron as
castañas con leite e de que
son parciais, en cambio,
das patacas fritidas e
estaladi-;as (como dicimos
en Viana do Castelo ).
Insiste miña nai en meter
todo no conxelador,
inclusive os chourizos que
sempre se conservaron en
gordura, facendo un uso
abusivo da tecnoloxía e
dos iconos da
modernidade. Outros
abusan do cemento, do
teléfono móbil, dos tempos
compostos e ditongos
castellanos. Coñecín un
vagabundo que seica
nacera en Maceda e que, ó
escacharlle un garrafón de
viño, profería un adaxio
lamentoso: ¡Ai que pierda
tuve! A alienación
encabelada coa porca
miseria (como dicimos no
Trastevere).+
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A escola:
a historia
interminábel

antfefvirtua[com
A.N.T.
Os libros de andelvirtual.com pódense mercar na rede desde hai catro anos. Desde hai dous, os títulos galegos e portugueses teñen tamén un espacio físico na cidade de Vigo.

XURXO GoNZÁLEZ LEDO

~

Os pedidos máis lonxanos chegan versidades", explica. Emigrantes
a Australia e Nova Zelanda. Fora . e profesores no extranxeiro teñen
do país, os clientes máis numero- en andelvirtual un xeito de consos son os portugueses, e os enví- tactar co panorama literario galeos máis voluminosos viaxan aos ga e portugués. "Son os clientes
Estados Unidos. O procedemento os que fan publicidade. Profesores
é sinxelo. O lector entra en andel- de Lisboa fálanlle de nós aos de
virtual.com, especializada en libro Coimbra; outros que impartiron
galega e portugués, recolle a súa clase en Galiza seguen en contaccesta da compra e merca os títulos to con nos cando voltan ao seu paque lle interesan. Pode visualizar ís de orixe". Xaime conta que
as portadas e todos os libros in- máis de seiscentas persoas reciben
cluen unha sinopse. ¿Hai alguén o boletín de novedades desta lireal que le os libros e elabora esta brería na rede.
Para quen aínda desconfíe da
ampla base de dados? Xaime Nogueira, o eu promotor, le moito virtualidade, Andel posúe tamén
para poder re umir en poucas pa- un espacio físico en Vigo ao que
labras o argumento dunha novela, pode acudir o lector. Durante
a inspiración dun poema ou o te- máis de un ano Xaime Nogueira
ma de estudio dun ensaísta. "Ac- só traballaba na rede, pero cando
tualizar a base de dados é o que chegou o momento de buscar un
nos leva máis tempo na nosa xor- almacén para tanto libro pensou
nada de traballo. Agora no Nadal que non era mala idea darlle un
lánzanse moitas navidades e te- teito a andelvirtual.com. "Aínda
rnos que ofrecerllas inmedia- hai xente que ten medo da rede,
tamente aos clientes", explica
que desconfía de que non exis-Nogueira é natural de Bobo- tas. Para eles serve o local, aderás, en Ourense, pero vive en Vigo mais de como espacio cultural de
desde hai anos. Considera que An- promoción, presentacións e endel ten dous tipos de clientes na contros con autores. De calquer
rede. "Predominan persoas que maneira, nos últimos dous anos
viven en zonas semirorais nas que as vendas a través de intemet
non hai librerías. Necesitan libros medraron. Algúns clientes fixos
galegos e non os atopan. Hai outro tamén nos suxiren títulos para
tipo de cliente galego que vive fa- incluir. Semella paradóxico pero
ra, ten un nivel de estudio alto e a pesar de non tratar directamenpide títulos en concreto. Normal- te libreiro e cliente, acadamos un
mente están vencellados ás uni- grao moi alto de fidelidade". +

E

Xaime Nogu*a, promotor ele Andel.
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meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).
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Atentamente (Sinatura)
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Sinatura do titular (imprescindíbel)
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Talón bancario adxunto.

Xiro internacional a nome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371, 36200 Vigo.
Cheque bancario adxunto.

Vi~a.

común hoxe en día
escoitar argumentar
que a educación é a base do futuro nun país e que
a mellora depende da
formación dos nenos/as.
Esta argumentación repítese ao longo da historia e
todos os gobernos crean os
mecanismos neces-arios para controlar o proceso educativo, .seguindo o modelo
prusiano de instrución forzosa creado no ano 1819, co
fin de formar soldados obedientes, traballadores
eficientes e civís submisos.
Iste modelo baséase na
obrigatoriedade de soportar
7-8 horas en centros
fechados, coas cadeiras e os
pupitres alineados cara os
profesores imbuidos de
_autoridade para dar ordes,
clasific:>t" e medir.
O coñecemento envásase
en deseños curriculares
(matemáticas, historia, lingua) e libros de texto, os caies mudan casi a cotio
producindo grandes beneficios ás editoriais
convertidas en grupos
mediáticos.
O modelo pervive a
pesares das grandes contradicións e carencias das que
den mostra, por ex~mplo
Einstein, o dicir: ''E un milagre que a curiosidade-sobreviva o qu_e entendemos
por educación formal".
Na Galiza e no estado
español, é obrigatorio
enviar os cativos á escota,
sen poder decidir non facelo e optar por outras
alternativas.
No país catalán, coma
~os EE UU e Inglaterra, estase a producir un
movemento reivindicativo
chamado obxeción escolar.
Ista consiste en optar por
educar os fillos/as segundo
estas posibilidades.
1.- na casa polos
propios pais e/ou profesores
2.- na casa asistindo a
clases dalgunhas
asignaturas concretas nas
escolas
3.- en comunidades de
veciños/as por parte de pais
e profesores
Outra alternativa en
funcionamento son os
centros Waldorf (fundados
por Rudolf Steiner) e que
se caracterizan por non
existir exámenes, por non
organizarse as asignaturas
en horas senón en ciclos de
3-4 semanas, por
desenrolar o ámbeto artístico, etc, ~pectando as
necesidades dos cativos/as e
non menoscabando a súa
formación senón
enriquecéndoa. +
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X. ENRIQUE ACUÑA

Ultramarinos .El Cisne
Quen logo de moitos anos volva
a entrar no estabJecimento esaúde a Paco vivirá unha resposta
idéntica e da mesma intensidade
como se a última visita tivese
sido do día anterior.
Paco é o propietario de Ultramarinos El Cisne, e o posuidor dunha paciencia directamente proporcional ao contido
enerxético e calórico dos froitos
secos que, por moreas, despacha
hai décadas desde un mostrador
que comparte espacio e direito
de paso cos andares superiores
dun vello caseirón edificado a
comezos do século XIX no medio mesmo da rúa Real de Pontevedra, en pleno camiño portugués a Compostela.
O oficio de Paco sube enteiros polas páscoas de Nadal. El
Cisne leva anos sorteando competencias e modernidades e continúa a ser unha referencia para
comprar todas aquelas cousas
exquisitas que, logo do bacallao,
protagonizan a sobremesa da
Noiteboa. A delicadeza coa que
a casa elixiu sempre os seus fornecedores deulle unha sona que
fixo pervivir as xemas de Santa
Teresa, os borrachos de Cáceres,
os polvoróns de Sevilla, as mantecadas de Astorga e o turrón de
Xixona. Confites aos que se lle
poden sumar os orellóns, figos e
dátiles, as pasas e os piñóns ou
as insubstituíbeis noces das en- as tendas de ultramarinos instachentas de Nadal. Pero Ultra- ladas nas máis céntricas rúas de
marinos El Cisne é e foi ruáis Pontevedra servían brancos e
que unha tenda de melindres. A tintos de Castilla, co Pinarejo de
súa trastenda forma parte da tra- caldo estrela. Desaparecidas as
dición pontevedresa de tabernas tascas e a clientela de ultramaride viños de Castilla. De feíto, o nos como o de Beledo nos Sobaixo que ocupa El Cisne diví- portais da Ferreira ou o de Juncal
dese en dous espacios separados na rúa da Peregrina, Paco o do
por unha porta de vai-e-vén que Cisne segue a servir os viños
fai de fronteira para dous públi- castellanos nunha taberna aderecos ben distintos.
zada, cal abarrote, con calendaDesde finais do século XIX rios, caixas de pimentón ou ga-

lletas e demais xéneros propios
dun establecemento que, fóra
das obrigadas vendas navideñas,
exerce como ten.da de diario para os veciños do casco vello.
A paisaxe da trastenda é de
pervivencia do pasado. Quedan
sinais do esplendor doutra
clientela ben distinta á de agora,
maioritariamente moza. Os restos das vitorias de hai trinta e
tantos anos do Pontevedra C. F.
en primeira división aínda

aboian, como non, nas conversas e se mesturan cos efluvios
do viño. Un.ha bandeira do equipo do ¡Hai que Roelo ! engalanou durante décadas o local
acompañando interminábeis lareteos de bebedores reunidos en
tomo ao Pinarejo. Un.ha esvaída
fotografía é hoxe a única lembranza dunha titular "Peña El
Cisne" que reunía desde industriais con comercio en praza, algún acreditado artesán, vellos

simpatizantes do POUM, unantigo gudari supervivinte do barco prisión Upo Mendi e obrigados quintos da leva do 36. Protagonistas todos dun tempo que
tiña instalado o chiquiteo como
hábito social tanto na mañá como pala tardiña.
Coincidiron en tomo aos vasos de cristal da taberna as xeracións da guerra civil con aquela
dos derradeiros anos do franquismo. Coas pandillas máis
atrevidas e combativas entrou
por primeira vez a mulleren El
Cisne e con ela chegou tamén a
moda do consumo de viño de
pasa. Un costume que pervive
acompañado dos manises aportados por un tabemeiro e á vez
tendeiro capaz de canear o andazo da droga coa man esquerda
precisa para que non se lle dilapidase, como a tantos outros, a
clientela. Ultramarinos El Cisne
sempre tivo e ten bó ambiente.
Paco segue vendendo e pesando
co seu mandilón gris , lavando a
louza, atendendo a radio e dando conversa aos seus máis fieis
clientes. O clarete, o "manchado" e, hoxe máis, a cervexa, seguen a ser a disculpa para xuntar
un grupo de amigos en tomo a
un.has castañas pilongas, avelás,
chufas ou améndoas. Froitos secos marca da casa, capace de
dotar de calorías e de entreter
moitas das parellas de noivos
que, non poucas veces, toman os
bancos de tranvía antigo de El
Cisne como remedo de pensión.
As tres únicas mesas do local
serven de territorio para a xente
máis nova mentres que bocois e
barra son o lugar escollido polos
bebedores apresurados e de a pé.
Quen ande pala vella rúa
Real, paseando ou camiño de
Santiago, ten no trinque de El
Cisne o espello do bon facer do
seu dono. É como un vello bodegón pintado con man habaneira e ultramarina. •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MEU SANTO, MIÑA SANTIÑA
FRANCISCO A. YIDAL

Santo Estevo contra os sacerdotes do Templo
Entre os seguidores de Cristo,
Estevo era dos de segunda fila,
xusto por detrás dos apóstolos,
pero moi por <liante do resto dos
mortais que crían na promesa da
vida eterna.
stevo non era a pedra
angular da Igrexa, como
Pedro, pero foi a lumieira da porta cando recibiu a
derradeira pedrada do seu martirio, a pedrada que fortalecen á
nova relixión, tan necesitada de
mártires capaces de pagar coa
súa vida, para demostrar que
non andaban enganados no seu
modelo de novo mundo, e por
iso se sitúa a súa data no solsticio de inverno, xusto cando os
días comezan a medrar e a luz
vai ganando horas á noite.
Predicador nato, pronosticaba que, despois de Xesús, mudarían os costumes e as leis, e o
Templo deixaría de ser considerado como a casa de deus, porque, segundo as escrituras, non
tiña casa na terra. E iso, como

E

vos poderles imaxinar, enfurecía
os sacerdotes, que por vivir na
suposta casa de Deus se convertían nos intérpretes e executores
da súa lei.
Seguidor das palabras de
Nazareno, axiña foi fichado pola cúpula apostólica para exercer labores de coordinación e
dirección, dalgunha das empresas de beneficiencia que os primeiros cristiáns tiñan en Xerusalén, como unha especie de
captador de adeptos.
peraba con acerto e
O
eéuanimidade.
grande milagre de Esteva, no Xerusalén sometido por
Roma, e polo que ao final o van
condenar a morte os seus propios
compatriotas, era a capacidade
que tiña para acoller a cantos necesitados o visitaban e ter sempre
un.ha cama, un prato de caldo ou
un anaco de pan para eles, mentres que a beneficencia estatal,
como non era capaz de socorrer
tanta miseria, acusaba aos indi-

O

xentes de delicuentes e a quen os
acollia de insurrectos.
Cada vez que Estevo abría a
boca, producíase o milagre da
devota atención, as agradecidas
xentes que o escoitaban convencíanse doadamente de que
as súas palabras portaban a verdade irrefutábel, a bondade e a
predisposición a socorrer viúvas, orfos e desvalidos. Cada
vez que Estevo abría a boca,
irritábanse as clases dirixentes
e a envexa dos sacerdotes do
Templo manifestábase en forma
de proclamas contra este opositor, contra quen, sempre que debatían publicamente con el sobre as necesidades populares ou
sobre a interpretación da lei, levaban as de perder.
grande acusación contra el viría por medio
dunhas testemuñas
que aseguraban telo oído proferindo blasfemias contra lavé,
contra Moisés e contra o Templo. E o acusado, asegurando

A

que iso era unha falsedade, comparecen <liante dos sacerdotes.
A el, que sempre fora un home pacífico, un estudioso das escrituras, un convencido de que
estas debían ser transmitidas a
todos os mortais, ¿de que o acusaban? Simplemente de expor
publicamente que a leí de Moisés debía ser revisada e adaptada
ás novas cincunstancias que sufría a terra palestina.
Esteva, cando oía acusacións que lle facían, quedaba
pampo, cunha cariña de inocente, de incrédulo, de anxiño despistado, que aínda cabreaba
máis os seus xuíces.
e dicir ten que el se
defendeu con inspiadas palabras; pero
durante a súa defensa, Estevo cometen un grave error, como foi o
de acusar aos seus acusadores de
non saber interpretar a lei de
Moisés, de non apreciar as virtudes de Xesús como enviado de
Deus, e de actuar como un círcu-

Q

lo pechado e clasista insolidario
coas necesidades populare .
E esa verdade tirada á cara
dos sacerdotes do Tabernáculo,
dos mesmísimos custodios da lei
e das escrituras, predispuxo a todos contra el.
hovíanlle as acusacións
cando o pobre Esteva,
arregalando os ollos
cara o ceo, chamando a todos á
concordia, dixo dunha maneira
metafórica que estaba vendo a
Xesús sentado á dereita de Deus
pai; e entón, xa non agardaron
máis, ·sacárono do recinto sagrado a empuxóns, chamáronlle
blasfemo, tiraron con el na rúa e
comezou o seu martirio a pedradas, ata que, pedíndolle a Deus
que perdoase aos seus verdugos,
di o Libro dos Feitos que se durmiu, o que ven a ser o mesmo
que dicir que finou e agarda a resurrección dos mortos que el
mesmo predicaba en vida.
Era como a semente agardando a primavera.+
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ANACOS DE BOROBÓ

O exemplo de Manuel Blanco Tobío
Hai unha chea de tempo, iniciei
os anacos do ano felicitando o
Manuel máis querido, no día do
seu santo. Aquel Manuel levaba
xa varios anos de correspondente do diario Pueblo en Nova
York, informando o pobo español de ahondo sobre os asuntos e
as características da democracia
norteamericana, que cada vez ía
calando máis no espírito do excepcional redactor do órgano dos
sindicatos verticais.
ese tempo non recibín
máis ca unha 1onga
carta de meu máximo
amigo, aínda que lía as súas admirábeis crónicas cando caía o
Pueblo nas miñas mans. Como
son unha calamidade no xénero
epistolar, xamais lle escribín unhas liñas, cousa que non facía
ningunha falta, posto que nos comunicabamos perfectamente por
medio da telepatía, procedemento moito máis adiantado que a teleforúa móbil e a internet.
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de,-ou máis ben irmandade, con
Blanco Tobío comezara nunha
pensión de Zaragoza, na primavera do ano 40. Acababa de saír
eu do cárcere de Portier e un bo
tío meu levárame á capital aragonesa para non espertar tan axiña a
morbosa curiosidade dos meus
coterráneos. Manolo Blanco era
un alférez provisional, un par de
anos máis novo ca min e con
moita maior vocación pola lírica
e a filosofía que polas estrelas
que as circunstancias lle obrigaran a lucir na zona nacional.
lleume coma a un irán pródigo, que o deo levara por outro
camiño que ben puidese ser o seu.
Se en vez de estar acabando o bacharelato, na primavera do 36, no
Instituto de Pon.;vedra, fose un
bolseiro da Universidade de Santiago na Internacional de Verán,
en Santander, ao xeito meu.

~

• 0 DISCÍPULO DE TAFALL. Filio dun sarxento vasco de carabi• 0 ENCARGO DE SOLÍS. Así, ao
neiros -a forza pública máis republicana- que ademais escribía
retomar Manuel Blanco Tobío
crónicas de fútbol nun periódico dos Estados Unidos, tras a década que transcorreu ali, o máis lideportivo do pai de Sabino Torres, foi se cadra Blanco Tobío o
do dos correspondentes españois
mellor discípulo de Bibiano F. O.
sintonizou o mesmo comigo coTafall no instituto que este dirimo se continuasemos sen intexía; ao mesmo tempo que era alrrupción cambiando ideas e musas recentes e moi diferentes excalde da cidade do Teucro e deperiencias; no Coso de Zaragoza Manuel Blanco Tobío foi alumno de Bibiano Osario Tafall no instituto de Pontevedra, que putado nas Cortes da República.
podemos ollar na fotografía.
Logo Tafall sería, no exilio, prinou no xardín padronés, coma un
cuarto de século antes. Tivera co flamante director de Arriba. tituíra en Arriba a un atroz xor- cipal executivo da FAO e alto
ocasión, había pouco, de expoñer Convidoume, naturalmente, a nalista falanxista, apelidado Te- comisario das Nacións Unidas
o seu pensamento, repousado na colaborar no seu xomal, ao que llo, pequeno de estatura e de te- en Chipre. Na sede da ONU en
tradición demócrata de Jefferson eu accedín, porque nunca des- rrorífico semblante. Aquela Nova York, roáis dunha vez, fae Franklin Roosevelt, a José Luis preciei ningunha ocasión de dar- substitución que se lle ocorrera a laría o xa famoso correspondenSolís Ruiz, durante unha visita a lle rédea solta ao meu bolígrafo. Blanco, mentres ceabamos con te do Pueblo co seu antigo e resRuibal a comida que el mesmo pectado mestre.
Washington do entón ministro
Na Biblioteca Provincial de
secretario xeral do Movimiento. • 0 ENCARGO DE BLANCO TO· preparara no seu fogar (pois a
Solís, que xa era considerado Bío. Encargoume Tobío unha ·do- súa dona, filla de V ázquez de Pontevedra, sita no mesmo edificomo "o sorriso do réxime" fran- bre columna que bauticei, esper- Parga, o ilustre historiador das cio do seu instituto, forxou Tobío
quista, interesouse moito polas penticamente, Callejón del Gato, peregrinacións de Compostela, o seu enorme saber de autodinovas ideas democráticas de na que asumín a personalidade do estaba moi ocupada dándolles · dacta en estudios superiores. DaBlanco Tobío e propúxolle que meu heterónimo Ánxelo Novo, clase de español aos ingleses e do que a Guerra Pluscuancivil
aceptase a dirección do xomal imaxinando as súas aventuras e ianquis máis conspicuos que que os crebou, impediulle clirsar
Arriba, o primordial e máis ríxi- lembranzas literarias, que eran as chegaban a Madrid), armou a unha carreira universitaria.
Ía, xa dixen, para poeta ou fido órgano da Falange, para que dun nobre trotskista arruinado, na- marimorena na Prensa do Movilósofo, o Alférez Blanco, de gore timula e dende dentro a posí- cido no desastroso 1898. Constitú- miento.
fluíron as denuncias á nición en -zaragoza, cando se
bel democratización do sistema en unha sarta de anacos, asinados
Dirección Xeral ·de fundiu nunha aperta, que idealque viña encabezando organica- co nome do ex conde de Grovas,
eguridade e Blanco mente durou toda a súa vida, co
mente o antigo gobernador civil practicamente inédita para os lecde Pontevedra.
tores galegos. Se algún día se pu- Tobío foi ali a dar explicacións ex. con;Usario que aínda non tiña
blica, aínda que non fose enteiro, o da súa insólita encomenda. Mais ocasión de asinar como Borobó.
• A NOSA C01''VIVENCIA. Aceptou Corpus Boroborum, coido que se- o director xeral díxolle que non Nas nosas conversas, durante o
Manolo Blanco, e ao regresar a ría o Callejón, que rematou cha- se preocupara, xa que as denun- bimilenario da Virxe do Pilar,
Madrid, o primeiro que fixo, des- mándose Espejo cóncavo, un dos cias máis que contra Pepe, ían inoculeille o bichoco da poiítica
destinadas a el, por ser o primei- internacional, na que pouco tarpois de despachar co ministro se- seus volumes de maior interese.
ro xomalista español que falara daría en ser o mellor experto na
cretario xeral, foi visitarme na redacción do xomal 3E. Ao velo de • o ENCARGO A PEPE RUIBAL. con Fidel Castro, en Sierra Maes- prensa de España. Para iso foi
socato, da impresión caewne un- Débolle, pois, ao inxel xomalista tra, e polas súas amizades rojas. formando a biblioteca máis rica
ha moa. 3E era o único diario de e escritor de Lérez a posibilidade Con farta dor do seu bo corazón, e especializada neses asuntos execonomía que ata ese momento de publicar no seu suavizado Blanco tivo que prescindir da co- teriores que existía na península.
existiu en Madrid, e do que eu fun diario, igual ca vinte anos antes, laboración de Ruibal, pero non E legouna ao seu instituto, para o seu sesudo editorialista, dando na revista Fantasía, o froito de da miña, que por ter sido director emiquecer a súa, supoñendo que
cada día a pauta da economía es- longas tempadas de aparente se- de La Noche e de El Correo Ga- era aquela provincial que ordepañola. Para escribir o editorial, ca no cultivo das letras. E así co- llego, xa estaba de sobra depura- naba Femández Villaamil, onde
recordo que me preparaba toman- mo non tivo reparo de abrir as do dende o tempo de Juan Apari- estaría hoxe, máis ben situada, a
do ás once un ovo cocido, regado súas choídas páxinas a un antigo cio, quen, entre as súas criaturas disposició°' dos especialistas.
E acábase o espacio para procun chato de Valdepeñas. É o me- comisario rojo, atreveuse tamén periodísticas, mostraba a maior
llar modo de iluminar o miolo.
a encomendar o comentario in- predilección por meu máximo seguir poñendo o exemplo, ben
Propúxome de seguida Blan- ternacional, no que era mestre, a amigo, xa dende que lle enco- curto aquí e embarullado, do meu
co Tobío que fose morar con el . outro bo amigo e paisano, Pepe mendara a confección de Fanta- amigo da alma. Penso que veu
no piso que tiña baleiro dende Ruibal, bisoño nese aspecto lite- sía, a revista de creación literaria moi a conto para lembrar aquela
que dez anos antes se trasladara rario, pero que acababa de ser onde eu publiquei Xan po 'rreás, aperta do ano 40, na que dous
coa súa familia a Nova York. E responsábel das células intelec~ Tina, la piñeira, Elección parcial mozos galegos de tan contrapostos bandos xa superaran daquela
namentres non volveu esta, e ata tuais do Partido Comunista, re- e o Lunático de Ánxelo Novo.
os seus encontrados destinos, seemprazando
a
Francisco
Sánque a miña se domiciliou en Ma• 0 TROPEZO CO ALFÉREZ senta e un anos antes do apretón
drid, compartín un inquilinato chez ou Jorge Semprún.
José Ruibal, á súa vez, subs- BLANCO. A miña eterna amiza- de mans de Fraga e Beiras. +
bohemio e bastante destartalado
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O Trinque ·
Ba.tukada c.olectiva
Se aiflda lle quedan forzas despois da noite de fin de ano, ten
un convite en Burela. Nesta vila
celebran, o 4 de Xaneiro, unha
"festa intercultural". Culminan
as xomadas "As cores da inmigración" do colectivo Buril na

·

discoteca "Zeppelin" con Batuko Tabanka, Cantareiras de Trasancos e A Turma Angologalaica. Se ten curiosidade polo que
pode dar de sí unha "batukada
colectiva", achéguese a partir
das once ·da noite. +
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• EXPOSICIÓNS
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ROBERT DOISNEAU
Seguindo as teorías do Momento decisivo de CartierBresson Ánxel Trillo pretende coa fotografía captar, por
exemplo, os tipos de vento, os
retratos, as emocións ... Esta
serie compón unha visión de
París no tempo de inverno.
Na sala de exposicións Caixanova ata o 30 <leste mes.
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Begonte·
• EXPOSICIÓNS
Son

numerosa•
as
actuacións e
festivais de
títeres
programas
para as
crianzas ao
longo e
largo do
. país.

:dELÉN ELECTRÓNICO
Na igrexa parroquial poderemos contemplar este enxeño durante estas festas.

Betanzos
• EXP.OSICIÓNS
BETANZOS
FOTOGRÁFICO
Coarenta imaxes dos séculos
XIX e XX compoñen esta
mostra que alberga o Liceo.

Boiro
•MÚSICA
SALTYWATER
A banda de Vtlagarcía, que
conta no seu repertorio con
temas que se inscriben no
ámbito do pop, rock, funky e
soul, teñen previsto un concerto para esta semana o venres 28 no pub Tokyo. Información en saltywaterl@hotmail.com.

Cedei.ra.
•TEATRO

XAN TRAPALLAS .
Os Monicreques de Ku-

kas serán quen pofill; en escena esta obra o sábado 4
no Auditorio.

A. Coruña

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

Canga.s
•TEATRO
REPRESENTACIÓNS
NO AUDITÓRIO
Neste local municipal poderemos ver a Títeres&Gualtrapas que estarán o vemes
28 para nos representar O

show de Tomás.

CarbaUo
•TEATRO
ESPANTOSO
Mohicania vai cenificar
esta obra o sábado 29 na
Casa da Cultura. Ese mesmo día, Artello Teatro alla
Scala 1:5 van subir ao escenlll"io coa obraA do libro.

Carral.
•TEATRO
lfAMLET E FAMILIA
Este vemes 28 será cenificada nas tábcias da Casa da
Cultura.

Chantada.
•MÚSICA
ACORDEÓNSALAMEDA
Van actuar no Círculo Re-

'

o

creativo Cultural domingo 30 ás 21 h. E o luns 31,
a piµt:ir das 12 da noite,
baile de fin de ano, amenizado por unha grande órquestra galega, ,co tradicional chocolate con churros
ao mencer.

Cambre
CERTAME DE PINTURA
Mostra da XVIlI edición
<leste premio. Ata o 30 de
decembro.

E

Wiener Sinfon.iett.a

E
(])

ROBERT MOTHERWELL

A la pintura, mostra composta por 24 gravados, realizados enaµgatinta e inspirados no coñecido poemario de Rafael Alberti do
mesmo nome, concebidos
a fin_ais dos sesenta por este
norteamericano. Na Funda-

ción Luís Seoane, ata o 20
de Xaneiro.

ANNE HEYVAERT
A galería Pardo Bazán acolle, durante decembro, a
mostra titulada Le retour
des choses.

ANTóN LAMAZARES
As salas da Estación Marítima serven de escenário
para as pinturas <leste lalinense.
ASIA
A Colección Oriental do
Museo Español de Artes
Decorativas podémola contemplar no Museo de Belas
Artes ata o 27 de xaneiro.
CELSO VARELA
Dentro do ciclo chamado
Os nosos artistas podemos
ver a súa, obra ata o vemes
28 , na biblioteca pública
González Garcés.
UN SACO DE PAN DURO
Mostra que, ata o 6 de xaneiro, vai estar aberta na
Estación Martítima.

~
O SENOR DOS
ANEIS. A IRMANDADE DO ANEL. Un hobbit con
ganas de aventura (Frodo Bulseiro) ten a misión de destruír
un anel máxico que dá poder
pero corrompe. Acompañado
dunha innandade de razas, deberá esquivar os servos do Señor Escuro que queren matalo
e ficaren co anel. Case tres horas de acción e aventura.

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

WII.DLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THEYEAR
Ata o 31 de decembro poderemos ollar esta mostra
fotográfica na Casa das
Ciencias, fróito do concurso máis prestixioso de fotografía de naiureza que existe no mundo, organizado
polo British Museum e a
BBC Wildlife. Os principais
premios e as mellores imaxes de cada sección xunto
cun audiovisual.
SIS SI
No Quiosco Afonso e na Estación Marítima podemos
ollar unha mostra en tomo a
esta figura tan coñecida da
monarquía austríaca.

Isrn É DIÑEIRO.
DAS ORIXES AO EURO
A Fundación Barrié presenta

sen convencer. Moita promoción para pouca cousa.

IJJK'_ SÓ MIÑA. Violencia de
xénero nunha familia de
clase media-alta. Amasa a improtección na que viven as mulleres,
inéluso con recursos económicos,
que denuncian os malos tratos.
Estremecedoras interpretacións
de Sergi L6pez e Paz Vega.
~

~ A ZONA GRIS. Para

alongar a súa vida cano meses, llll grupo de xudeus colabora
cos nazis nos campos de extermi· nio. O instinto de supervivencia
enfróntase á mala conciencia e a
corrupción á necesidade de preparar unha sublevación.
~

SEN NOVAS DE
DEUS. O ceo e o infemo
rivalizan pola alma dun boxeador á beira da morte. Dúas emisarias, en forma de anxos, cólanse nos seos últimos días. Suposto duelo interpretativo entre
unha brillante Victoria Abril e
unha Penélope Cruz que segue

HARRY POTIER.
Reprodución en cine dos
contidos do libro. Case 80 millóns de persoas coñecen o argumento pero irán ver as aventuras dun rapaza.lo e os seus
amigos nwi mundo de maxia, e
loita entre o ben e o mal. Excelentes efectos especiais.
~O FILLO DA NOIVA.

Historia chmha saga familiar na Arxentina da crise: crise
económica dos pequenos negocios; crise de parella ao chegar
aos cuarenta; crise da vellez golpeada polo Alzheimer. Soberbias inteq>retacións para unha
comedia de fondo serio.

Concerto de Ano Novo, organizado por Caixanova en Vmo o martes 2 de xaneiro no CC Caixanova
ás 20:30; en OURENsE "o mércores
3 ás 20:30 no teatro Principal; e o
xoves 4 no Pazo da Cultura de
PoNTEVEDRA ás 21 h. A Wienner
Sinfonietta foi criada en 1986 por
un dos máis importantes músicos
vieneses, o mestre Kurt Rapf, e

esta mostra na que poderemos facer un percorrido a
través dos moi variados obxectos e materiais empregados como diñeiro ao longo
da historia; unha sección adicada ao exótico, unha volta
polas principais moedas españolas desde a dracma á peseta, unha sección especial
adicada á historia da peseta
desde 1968 ata o euro, para
finalizar cun apartado sobre
as moeda cuñadas en Galiza,
conformando a exposición
un total de máis de 400 perns. Ata o 30 de decembro.

Luís

CARONCHO
Na galería Atlántica podemos ver unba mostra das
súas esculturas.

PARÍS, PARÍS, PARÍS
Onde poderemos coñecer
obras de vinte artistas entre os que podemos atopar
nomes tan destacados como Pablo Picasso, Joan
Miró, Maruxa Mallo,
Colmeiro, Juan Gris, ou
Luis Fernández entre outros, até o 30 de decembro
na Fundación Barrié.

•MÚSICA
CONCERTO DE NADAL
A Il edición deste concerto
traerá á Sociedade Coral
Polifónica de Pontevedra
o vemes 28 ás 20 h. á lgrexa Parroquial dé S. Xurxo.

•TEATRO
F'EsTIVAL DE TÍTERES
Ata este domingo 30 no Fó-

aínda que ten un repertorio amplo,
abarcando desde o barroco ata o
século" XX, adoita ser invitada para intepretar obras do repertorio
clásico e romántico vienéns, por
eso, Mozart, Schubert ou Strauss
son os seu compositores favoritos.
Nesta ocasión os elexidos son
Franz von Suppé , Johann e
Eduard Strausse Joseph Lanner. t

rum Metropolitano para
disfrute dos máis pequenos.
CANDO MAR.TIÑO ..•

... tivo ganas de mexar a noite de reis. O Sábado 29 na
Biblioteca Pública Miguel
Glez. Garcés da man de Ki·
ko da Silva e Kalandra.

Culleredo
• EXPOSICIÓNS

Los CAPRICHOS
Serie de gravados de Fran·

cisco de Goya, que podemos coñecer na sala Juan
Lembeye.ata o 6 de x.aneiro.

A Estrada
• EXPOSICIÓNS

1'ERRA
Mostra da colección de fotografías que Sebastiio
Salgado reúne bfilxo este
nome, no café A Farola ata
o 6 de x.aneiro.
CARTELJSMO
COMERCIAL
ENEsPAÑA
Podemos ver esta mostra,
que recolle os traballos realizados entre 1870 e 1960,
na sala Caixanova.

M. FDBZ 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 distintas tallas de carácter abstracto que podemos ollar no

~ 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.

consegue fuxir dos estereotipos
ata ofrecer un panorama social
de notábel orixinalidade. O
drama cobra ademais sentido
conforme avanza o filme. Non
é unha obra mestra (o director
non se atreveu a fuxir dalgúns
tópicos) mais paga a pena.

~

dróns secuestra á filla dun psiquiatra para obrigalo a averiguar onde foi que unha rapaza
tola agachou un rabí roubado
dez anos atrás. lritriga.

A protagonista da película emprende unha viaxe para descubrir o misterioso pasado do home ao que ama. Gozarán os incondicionais do cine de Julio Medem: flashbacks,
simbolismo e moito azar.

~

PANTAS~S DE

~ AMÉLIE. A vida pode

MARTE. Durante a coloniz.ación de Marte, un grupo de

estar chea de sorpresas e
a de Amélie é bo exemplo. AJ:,
persoas son todas singulares e
en cada casa hai unha historia
que contar. Amélie é unha
maga moderna, unha muller
que busca de maneira invisíbel
. conseguir a felicidade de quen
o precisa. Comedia entretida,
divertida por veces, empalagosa en momentos. Recupera o
máxico da vida cotiá e iso, co-

NIN UNHA PALABRA. Un grupo de la-

policías vai a unha vila a recoller a un preso, pero o lugar está
poboado de asasinos afectados
por un virus misterioso. Película
apocalíptica de John Carpenter.

~ DÍA DE ADESTRAMENTO. A clásica historia de policía novato e policía
veterano, pero que neste caso

~ LUCÍA E O SEXO.

mo se nota nas taquillas, gusta.
~

CLARA E ELENA.

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 entte
as dúas mulleres resiste os tempos máis difíciles e os momentos
máis tráxicos. Para moito chorar.
~

PACTO DE LOBOS.
Nos anos previos á revo-

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

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 tamén procura o seu amor.+

•••••••••••••
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Centro Comarcal de Tabeirós-Terra de Montes ata finais de mes.

improvisada sala de exposicións para acoller unha
mostra ao ar libre sobre as
figuras de tres insignes
rianxeiros: Daniel Castelao, Manuel António e
Rafael Dieste.

Ferrol
•CINEMA

Monforte

XORNADASDE
CURTAME1RAXES

E•quecida• e
mancinoda•
é unha
molfra
colectiva de
escultura, o
beneficio
cla1 persoaa
afectacla1
pola
prostitución,
que
podemos
ollar na
gol ería
5argatlelos
de FERROL

• EXPOSICIÓN$

Vanse celebrar no Ateneo
e, o venres 28 ás 20 horas,
a sesión estará adicada a
autores da comarca premiados en diferentes certames (duración aprox.
35 '): The end de Carlos
Alberto Alonso; Juguetes
de Mario Villar e que gañou o premio EVIS; e 54,
que lle deu a J. L. Pérez
Paadin un premio en Sitges. Seguidamente terá lugar unha mesa redonda
coa participación dalgúns
dos autores.

TERESA
CASTRO BOLAÑO

FOTOGRÁFICAS

AmoNIO JANEIRO
As súas pinturas poden ser
olladas no Centro Carbalho
Calero ata o luns 31.

AIRE

Na sala Bacabú poderernos
ver unha mostra de John
Van Schilt.

ALEJANDRO CABANAS

Mostra fotográfica aberta
ata o 30 deste mes no Club
de Campo.
TOMÁS BARROS

Mostra antolóxica con motivo da XV edición do premio de gravura Máximo Ramos e que poderemos ver
no CC Torrente Ballester.
FRANCÉS
José F. López Noya expón
baixo este pseudónimo as
súas esculturas no centro
comercial Porta Nova ata o
30 de xaneiro. A mostra está composta por sete obras
de gran tamaño en ferro,
madeira e aceiro.

Imaxes fotográficas a redor da auga, aire, terra e
lume, durante este mes de
decembro no Mesón O
Forno, na rúa Río Ser, e na
que participan Eduardo
Ocboa, Méndez, Valentín Roldán, Xose M. Otero e Luís Engroba, todos
eles vencellados ao grupo
Fonmiñá.
COLECTIVA

Bordell, Espiral, Honorio,
Catalán e Refojo teñen
aberta esta mostra na sala
Bacabú ata o 31.
JESÚS ÜTERO-lGLESIAS
As súas pinturas están no
Museo Municipal ata o 30

deste mes.
COLECTIVA
Ata o 8 de xaneiro a galería

Clérigos acolle esta mostra
COLECTIVA DE

PlNTuRA
Que se encontra no Ateneo
Ferrolán ata o 4 de xaneiro.
EsQUECIDAS E
MARXINADAS

Colectiva de escultura en
beneficio da ALAMPF
Asociación
Liberadora
Asistencial dos Marxinados pola Prostitución de
Ferro[, na que participar
coa úa obra · o eguintes arti tas: ÁJvaro de la
Vega, Benxamín ÁJvarez
axigueiro Diego Vázquez, Manolo Ferreiro,
Mª Loureiro, Mª Xo é Díaz Patinba Pepe Galán,
Soledad Penalta, Suso
Basterrechea, Tono, Xabier Meléndez, Paulo Neves e Xurxo Oro Claro.
Ata o 13 de xaneiro na galería Sargadelo .
•MÚSICA
PRAGUE COLLEGIUM
ÜRQUESTRA

Interpretará o xoves 27 ás
20:30 a Misa de Coronación na Concatedral de
San Xiao .

A G·u arda
• EXPOSICIÓN$

OLGA REINoso

A Biblioteca Municipal
acolle a mostra desta artista
dentro do ciclo Os nosos
artistas.

JAVIER VARELA BARRIO

Este pintor alaricano expón as
súas obras no Clavicémbalo.
ARQUIVO LOTY

Os fondos fotográficos de
Charles López Alberti Jeaneret, constituen o chamado
Arquivo Loty. Este fotógrafo
francés realizou instantáneas
en placa de cristal por todo o
Estado, incluídas 1.055 placas referidas á Galiza. Este
material está exposto na Sala do Arquivo Histórico Provincial (Cambria s/n) ata o
20 de Xaneiro.

ARGÜELLES

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

Na ala de arte Rúa Nova
poderemos ver unha mostra
da úa pintura.
GUERREIRO
O óleo de te artista van
e tar no Círculo das Artes
ata o 31 de decembro.
ESTAMPA

2001

Esta tradicional mostra de
gravuras vai estar na sala
Augatinta.

• EXPOSICIÓNS
NUEVE SOMBREROS Y
UNA GAMA

Acrílicos de Gogue quepodemos ollar na galería Lembranza ata o 15 de xaneiro.

•TEATRO

A TEMPESTADE
Esta obra de Shak:espeare,
vai ser cenificada por
Acbádego Teatro o sábado
29 ás 20:30 no Auditorio
Gustavo Freire.

Marín

B-SIDES
O dúo composto pola guitarra de Felipe Villar e a voz
de Laura Fontán, dá un concerto o xoves 3 no pub Vinilo.

Ourense
• EXPOSICIÓN$

MONCHO

VARELA

As súas esculturas están expostas na galeóa Sargadelos ata o 14 de Xaneiro.
PEDRO PROEN<;A

Nado en Angola en 1962 e
licenciado pola Escola Superior de Belas Artes de
Lisboa, camiña polo próspero panorama portugués
defendendo, a capa e espada, a pintura con constantes
referencias ao ornamento, o
luxo, o decorativo, onde
asume rasgos moí mediterráneos e renacentisas. Na
galería Marisa Marimón
ata o 24 de xaneiro.

• EXPOSICIÓNS

COLECTIVA

ARMANDO GUERRA
O museo municipal Manuel
Torres acolle as súas pinturas ata o 7 de xaneiro.

A. Castro, P. Cebreiro,
M. Díaz e V. Rey aportan
os seus traballos a esta
mostra que ata o 31 podemos visitar no Ateneo.

F'n..LOS DE

RIANxo

A Alameda convert:iuse en

J. CARRERO

Pobra do C'°'

PILAR FDEZ.

• EXPOSICIÓNS
X. CONDE CORBAL

Ten unha mostra doS seus gravados no Museo Valle-Inclán.

CORRAL

A galería Marga Prada
acolle unha mostra coas súas pinturas.
ÜALICIA. CATRO
ESTACIÓNS WL CORES

José L. Vázquez titula deste xeito a mostra que ten
abertano Museo Municipal.
•MÚSICA
MITOCONDRIAS

•MÚSICA

Ata o sábado 29 podemos
coñecer as súas tallas e pinturas no Museo Municipal.

JULIO F'ERNÁNDEZ

Mostra de pintura, ata o 29
de decembro, no Museo
Municipal.

FALCÓN

Ogrobe

APARADELA

Trinke-trinke vai por en
escena esta obra o xoves 27
no Auditorio Municipal Cine Alovi.

ZAPATO

CONCERTO
DE FIN DE ANO
O domingo 30 ás 20:30 no

FESTIVAL
MORROVISIÓN

A pequena ofrece un concerto o sábado 29 no Pavillón dos Deportes.

A PRINCESA E

•MÚSICA

DOMINGO
EsTÉVEZ ALONSO

MELODY

•TEATRO

O C.C. Simeón acolle unha
mostra da súa obra .

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

•MÚSICA

No clube de arte e música
Clavicémbalo celebrarase o
venres 28. E o luns 31, festa de fin de ano.

MANuEL VIDAL

As súas pinturas estarán
colgadas na Oficina de TIIrismo ata o luns 31.

Auditorio Municipal.
• EXPOSICIÓNS

As Pontes

Este artista extremeño vai
expor unha mostra da súa
obra na galeria Visol. A muller é a protagonista índiscutfbel dos seus lenzos.

,,
N,aron

• EXPOSICIÓN$

te ten as súas pinturas na aula de cultura Caixanova.

ANTóN GOYANES
Do 20 de decembro en dian-

O grupo ourensán estará
no Rock Club o sábado 29
a partir das 9 da noite por
800 pta. A banda, integrada por Femando Brasas na
batería; Carlos, baixo e
voz; e David, na guitarra e
voz, está influída por distintos puntos de vista e
non ten maior pretensión
que a de tocar e poder disfrutar facéndoo, entanto o
corpo aguante e o público
os ature. Esta mesma sala
acolle a actuación Unhappy New Year o luns 31
a partir da 2 da mañá por
un prezo que aínda está
por fixar.

Padrón
• EXPOSICIÓNS

MANUEL NIETO
Os óleos deste artista están
colgados no Convento do
Canne ata o 11 de xaneiro.

Pontedeume
• CONFERENCIAS
ÜLOBALIZACIÓN E
NEOLIBERALISMO

Charla que dará, o mércores 3 ás 20:30 na Casa da
Cultura, Antonio Lodeiro, organizada pola A.C.
Treme a Terra.
•MÚSICA
ÜUTROMUNDO
É POSÍBEL

Organizado pola A.C. Treme a Terra, o xoves 4 de
xaneiro ás 21:30 h. no Parque Sarmiento (fronte á
gasolineíra) realizarase este festival contra a Globalización e o Neoliberalismo,
coa actuación de Faltriqueira, de Pontedeume;
Sexfolía, de Narón; Urtz
do País Vasco; e Lamatumbá, de Ourense.

Pobra de

T~

•MÚSICA
DIVERTIMENTO

Sons

numerosos
os Beféns
que os máis
cativos
ollarán de
bon grado.

Esta orquesta de cámara do
concello vai dar un concerto o venres 28 no auditorio
R. Soutullo ás 20 h.

P'o n.t eareas
•MÚSICA
DIVERTIMENTO

Esta orquesta de cámara do
concello vai dar un concerto o venres 28 no auditorio
R. Soutullo ás 20 h.
•TEATRO
SEXISMUNDA

Sarabela Teatro leva esta
obra ata o auditorio R. Soutullo o sábado 29 ás 20 h.
BELÉN VIVINTE

No Parque das Monxas onde haberá representacións o
domingo domingo 30 de
decembro e luns 1 e venres
5 de xaneiro.

En LUGO

podemos

Pontevedra
•ACTOS
XoooNADAL

Para crianzas de de 3 a 14
anos o venres 28 e o luns 1,

ollar a
mostra

fotográfica,
no Mesón
O Forno, de
instantáneas
relacionadas
co aire.

MANLiEL ÁNGEL

ÁLVAREZ
O Centro Cultural acolle a
mostra das súas obras.

Lugo
•CINEMA

A

VIDA DO CHE
No local da asociación Alto Minho (Ramón Montenegro 12) o sábado 29 poderemos ver dous documentais sobre a vida do
Che ás 20:30 h.

1.·

1
R.osa:i.a
cou vivir. Cunha posta en escena de
O Centro Dranuítico Galega prealtura e cun reparto de primeira, o
senta en xira esta obra de Ramón
CDG vai estar no BARCO o venres
Otero Pedrayo baixo a dirección
28 e sábado 29 na Casa da Cultura ,
de Roberto Vid.al Bolaño. Otero
ofrécenos unha imaxe de Rosalía
e no teatro Sa de Miranda de VIANA
como símbolo e realidade dunha viDO CASTELO o Venres 4 e Sábado 5
sión actual e histórica, como bande xaneiro. As funcións comezan os
;¡¡ deira de futuro na encarnación dun mércores, xoves e domingos ás 18
2 sentir colectivo. A vida de Rosalía h.; os venres e sábados ás 20:30 do
~
é o punto de partida para retratar o
serán. Información e reservas no
~
sentir e pensar da época que lle toCDG, telf. 981 581111.+
3 L_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'
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martes 2 e mércores 3 de
xaneiro na Casa da Xuventude, de 10 a 14 horas, organizado pola asociación
xuvenil Trisquez ~ e por
· 5.000 pta. Pero tamén ternos a Ludoteca da Cruz
Vermella para miudos de
6 a 12 anos, todos os sábados de· 17 a 19 h, e da que
podemos saber máis de
chamar ao telf. 986 852
115 ext. 33.

e. onvocator1as
~"

CURSO DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL
No C.C. do Salnés está aberto o prazo de
inscripción para este curso, dirixido a profesores, estudantes, traballadores e técnicos de profesións relacionadas coa organización e execución de actividades de
ocio, tempo de lecer, hostalería ou educación, que se celebrará a mediados do vindeiro mes de Xaneiro. Abranxerá non seu
programa 6 módulos ou temas: anima-

•CINEMA
INFANTIL
O Principal ofrece un ciclo
para crianzas no que se proxectarán as seguintes titas
ás 12 da mañá: o xoves 27
Pokemon 3 e o venres 28
Stuart Little.

Maria Jesús Pérez Carballo expón na galería José Lorenzo
de Santiago.

• EXPOSICIÓNS

FESTA DA HISTORIA
Mostra de fotografías desta
festa, ata xaneiro, no museo

ALUMNADO
DE BELAS ARIES
Na galería Sargadelos podemos ollar unha mostra colectiva das obras realizadas nesta Facultade, ata o luns 31.

• EXPOSICIÓNS

Etnolóxico.

Sad.a
• EXPOSICIÓNS

HISTORIA DE GALIZA
, Ata o 15 de febreiro poderemos ver esta mostra, promovida polo concello para
dar a coñecer a nosa historia, no Pazo da Cultura.

CERTAME DE ARTES
PLÁSTICAS
Mostra <leste certame que leva
por nome Isaac Díaz Pardo e
que poderemos ver no museo
Carlos Maside no Castro.

ARTURO CIFUENTES
Mostra de pintura na sala
de exposicións de Caixanova da rúa Gagos de Mendoza, ata o domingo 30.

S. Sadurniño

LAXEIRO
As obras da colección permanente de Vigo van estar
expostas na sala de exposicións Caixanova na praza
de San Xosé ata o 20 de
xaneiro.

BRÉTEMA
Mostra colectiva de pintura
que estará na galería Anexo
ata finais de decembro.
JOSÉ Mª LUGILDE
O ciclo dos Nosos artistas
danos a oportunidade de coñecer a súa obra na sala Teucro ata o 31 de decembro.

RAFAEL PRIETO
La petite galerie de Teo
acolle unha mostra das pinturas do artista ata o 30 de
decembro.
lNGE ÁLVAREZ
Xunto con Fruela Alonso
ten aberta unha mosta na
galería Sargadelos ata o 5
de xaneiro.
GUERREIRO
Os camiños son nostalxia
titula a súa mostra de pintura que podemos ollar na sala de arte de Caja Madrid
ata o 6 de xaneiro.
ACISCLO MANZANO
O centro de arte Xaime Trigo acolle unha mqstra da
súa escultura.

•TEATRO

.fo-..

Ribada.via

DOMINGOS DE TÍTERES
Programa de animación infantil que ten lugar no teatro Principal todos os domingos ás 18:30; o prezo da
entrada é de 300 pta.

ÜLIVER Tw!ST

O venres 28 teremos esta
representación teatral no
Pazo da Cultura ás 21 h.

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

Sal.vat.erra
......
d O M.. .lllO
•MÚSICA
DIVERTIMENTO
Esta orquestra de cámara
tocará o sábado 29 nas Cova.s de Dona Urraca.

SantJago
• EXPOSICIÓNS
MANuEL DE FALLA.
SEU TEMPO
Conmemorando o 125 aniversario do seu nacemento o
Colexio Fonseca acolle esta
mostra ata o 20 de xaneiro.

IMAXEs DO

UN MUSEO
EN CRECEMENTO
As adquisicións conqueridas
no período comprendido entre 1996 e 2001 poderán ser
olladas no Museo das Peregrinacións, ata abril de 2002.

767
Mostra colectiva de artistas
mozos (Lourdes Acera,
Encarna González, Inmaculada González, Carolina
Martínez, Marina Molares, Xosé Antón Pedrido e
Natalia Val), que podemos
ollar na sede da Fundación
Granen, o Pazo de Bendaña.

"MªJESúS
PÉREZ CARBALLO

ción, a figura do animador, dramatización
e escenificación, espectáculos e anirnacións, montaxe e manexo de equipos de
son e por último, programación de actividades. Estáblecense 3 modalidades: unha
con 100 horas de duración, outra con 50,
e unha terceira con 20. Para apuntarse hai
que dirixir as solicitudes de inscripción a:
Paseo da Calzada s/n en Cambados, ou no
telf. 986 526 013, como tamén por correo
electrónico: fsalnes@cetadec.net. •

A galería José Lorenzo acolle
a mostra desta galega afincada en Madrid que prese:qta a
súas última8 obras. Óleos
cargados de luz, onde os espacios abertos concebidos en
forma de paisaxes urbanos,
rurais ou mariñas desvanecense nunha cálida paleta de
cor. Ata o 16 de xaneiro.
FuNDACIÓN ARCO
No CGAC ata este domingo
30, coa dobre intencionalidade de orientar e abrir o tenitorio ofrecemlo unha chea de
posibilidades e itinerarios.
Que a evolución pasa pola revisión do pasado queda reflectido na obra de Albano
Monso, Jean-Luc Moulene
e Mark Wallinger. Por outra
banda, Rochelle Costi, Candida Hofer, Luisa Lambri e
Pedro Mora propoñen ao visitante a participación na
obra coma suxeito activo, coma Arturo Herrera, Rubens Mano, Kiki Seror e
Ymka Shonibare, que disenten da frontalidade clásica
Outras propostas, as de Ana
Jotta, Navin Rawanchaikul
e Ailan Sekulan, introducen
referencias ao cotián.
GALIZOO

M" Peña e Manuel Eirís
teñen unha mostra aberta
cos seus traballos na sala
Nasa ata finais de mes.
CARTONES
Pinturas de Leopoldo Nóvoa na galería SCQ ata o 11
de xaneiro.
FORMATO MÍNIMO
Mostra colectiva de fotografías na sala Paloma Pintos.

PEPDURÁN
Mostra as súas esculturas
na galería SQC durante de"
cembro.
JORGE BARBI
· Podemos contemplar as súas instantáneas fotográficas, baixo o título de Argentea, na galería Trinta ata
o 17 de xaneiro.
RAMIELEAHY
Pintor irlandés con gran traxectoria que nos sorprende
pola súa peculiar visión da
paisaxe de Compostela.
Grande amante dos movementos de pcimeiros de século, chega á cidade despois de
ter realizado o camiño xacobeo. O máis sorprendente da
súa obra, en acuarela e óleo, é
a magnífica paleta de cor. No
hotel Porta do Camiño, ata o
30 de xaneiro, organizada pola galería José Lorenzo.

centrismo brasileiro, incide
no potencial participativo e
interactivo da arte e convida
a penetrar nas súas obras.
Utilizando materiais modestos e pouco usuais confirelles ás suas pezas un carácter
case orgánico e moi sensual.
Ata xaneiro no CGAC.

Maria Peña
e Manuel
Eiris, do que
ollamos
unha obra,
htñen unho
mostra
titulada
Galizoo
na sala
Nasa de

•TEATRO

SANTIAGO.

FESTIVAL INFANTIL
DENADAL
Que se ven celebrando no Sa-

FONDOS
ETNOGRÁFICOS
Pezas de temática moi diversa coma os obradoiros de carpinteiro, roqueiro ou telleiro,
pezas de transformación do
liño, ferramentas do campo
ou as artes da pesca que coas
novas achegas proporcionan
un 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.
COMPOSTELA,
UN ANO DE Voz
O fotoxomalismo é o protagonista desta mostra que
ata o 31 poderemos ver no

Museo do Pobo Galego.
ANTÓN PlJLIDO
Na Casa da Parra é onde
poderemos ver, ata o 15 de
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 lago exponse a obra
"Colección iconográfica galega" na que o autor amosa
30 lenzos e 80 debuxos e
bosquexos nos que recrea o
costumismo galego.
GOYA,
O ROSTRO HUMANO
Dos fondos da Academia de

Befas Artes-Calcografía
Nacional saen as pezas que

podemos ollar nesta mostra, que estará no Auditorio
de Caliza ata o 13 de xaneiro de 2002.
SALVADOR ÜDRÁS
O CGAC acolle unha mostra
<leste artista vigués ata xaneiro. Desde que se deu a coñecer aló polos anos 90 cunha
serie de esculturas e debuxos
nos que se rexistaba a epiderme da natureza a súa obra ten
evolucionado cara a comportamentos máis distanciados
coa utilización de medios e
recursos coma a fotografía,
vídeo, ordenador, así coma o
crecente interese pola arquitectura e o deseño dos anos
50 e o mundo publicitario.

MARINE HUGONNIER
O CGA C 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, Stül ou Pace e os
vídeos lmpact, Diamond,
ou as Highlights Series que
inclúen Sky Cicle, London
Bridge, ou Moorgate Station poderán ser vistos ata o
20 de xaneiro de 2002.
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<on-

lón Teatro, desde o mércores
26 na súa 11 edición, organizado polo IGAEM, e do quepoderemos contemplar ZApaios
pola LaSal Teatro, de Andalucía, o venres 28; Gus y Gas
o sábado 29 por Tmkiñe do
País Vasco; e Sueños de Pape~ pola compañía Humor de
Asalto de Madrid, o domingo
30. As obras, dirix.idas o crianzas de entre 3 e 1Oanos, serán
representadas ás 18 h. costando a entrada 600 pta. que deberán pagar os miudos sendo
os adultos que os acompañen
os que entren de balde.

Sarria
• EXPOSICIÓNS

As IMAXES
DE CASTELAO
Mosta fotobiogáfica quepoderemos visitar, ata o 6 de
xaneiro, na Casa da Cuilura.

Soutomaio
• EXPOSICIÓNS

MERCEDES TABOADA
Mostra de pintura que está
aberta no Caste/o de Soutomaior ata o 31.

Tui
• EXPOSICIÓNS

MªMARTiNEz
DE UBAGO

Pinturas da artista na Área Panorámica ata o 31 <leste mes.
COLECTIVA DE NADAL
De pequeno formato, ata o 7
de xaneiro do ano que vén,
na galeria Trisquel e Medulio e na que participan medio cento de artistas galegos
e portugueses, maiormente.

Valadouro
• EXPOSICIÓNS
COLECTIVA
Luísa Trigo, Esther Otero
e Carlos López Mariña
expoñen as súas obras na
Casa da Cultura de Ferreira ata o 6 de xaneiro.
Humonoid,

FOTOMOSTRA
DE XOVES AUTORES
Poderemos vela, ata o 6 de
xaneiro, no Concello.

TfrERES DE NADAL
Entre o mércores 2 e venres
4 ás 12:30 terá lugar este
festival no Principal.

• EXPOSICIÓNS

CONTOS DE NADAL
Promovido polo Concello,
este ciclo levará ao Pazo
da Cultura o venres 28 a
Pavís Pavós.

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS
Gravados de Goya que podemos coñecer na Casa do
Escudo ata o 27 de xaneiro.

Verín

á esquerda,
e Grado 33
son os
grupos de
tecno·pop
que estarán,
este
venres 28,
na Iguana
de VIGO.

•
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Vigo

GALICIA,
AFINSA Y I.A CULTURA

•ACTOS

Mostra colectiva que pode
ser visitada ata o 28 na sede

deAfinsa.

HOMENAXE

A XAVIER PousA
Organizado pola Fundación
Xoán Piñeiro, terá lugar o
luns 8 de xaneiro ás 20 h. no
teatro Principal do
Cai-

ce

xanova.

e constará dunha
escolma de textos e a presentación do libro. Apresentación correrá a cargo de

Camilo Franm e intervirán
o alcalde de Vigo, Lois Pérez Castrillo, Guillermo
Brea, Xosé A. Lorenzo, Albino Mallo, Carlos Casares, Bernardino Graña,
Antonio Quesada, Rita
Alonso, Xosé L. Méndez
Ferrin e Canniña Álvarez.

aña
ti
que

,r a,
1ha

GUÍA DO NORTE
DE PORTUGAL
O venres 28 a partir das 20 h.
a Casa do libro, que é quen
organiza xunto coa editorial
Galaxia, acolle a presentación do libro de Vítor Vaqueiro a quen acompañarán

~.

o noso compañeiro Manuel
Veiga e o sulxlirector de Ga-

laxia, Damián Villalaín.

ARede

As CORES DO MAR DE
GALIZA
Poderemos contemplar esta
mostra no CC Caixanova.

CONCURSO DE BELÉNS

Caix.anova acolle na sV3 sala de exposicións esta mostra ata o 6 de xaneiro.
LoISA CORVERÁ
Ata o 29 de decembro no
museo da fundación Celta.

PINTuRA E ESCULTURA
GALEGA
Organizada polo Colexio de
Arquitectos de Galicia, en
cuxa sala se encontra, poderemos contemplar esta
mostra colectiva.

ARQUITECTIJRA
RACIONALISTA
Na fundación Caixa Galicia,
consta de planos, fotografias,
documentación e maquetas
de proxectos realizados entre
os anos 1932 e 1945 que
conforman un dos legados
arquitectónicos máis importan~ 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, iocidindo nos as-

pectos visuais; o seu máximo
expoí'íente chegou da man de
arquitectos coma Jenaro de
la Fuente ou Francisco
C$tro Repre;as.

A GANZÚA
www.laganzua.net

Fanzine electrónico galego de mUSJCa
independente dITixido por Marisol Blan-

co e Xavier San.martín. Inclúe noticias.
entrevistas, mp3, discos, concertos., maquetas, premios, foros, enqu.isas, reportaxes, opinión, axenda.. . . En castellano. +

ÜQUEVIGO
LLE DEBE AO MAR
Esta mostra fotográfica da
autoría de Ángel Llanos
pode ser visitada na Casa

das Artes.
PORfADAS
DE DISCOS GALEGOS
Grupos como Milladoiro,

Fuxan os Ventos, Na Lúa. ..

• Regalo cadellfíos en pleno destete,
nados o 14 de novembro. Nai can Beagle "cobradora• de caza, pai can
"marcador" de caza. Zona de Compostela -Ames. Se estás interesado/a
e queres concertar cita para coñecelos
ou recebar descripción morfolóxica
chama ao 981 574 635 ou manda un
emilio: mesiasgaliza@hotmail.com.
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periencias. Visítanos e únete á rolda:

• Véndense cachorros de bóxer brancas, atigrados e dourados. Netos de campións. Vacinados, desparasitados e rabo
rortado. Tlf. 981 371 810 ou 981 798 774.
• Vendo Seat Ibiza branco mod. 97
GT TDI 1.9 CV, 87000 km . lmpecábel
1.200.000 ata xaneiro. daniel-argentina2000@yahoo.es.
• Estou na procura da primelra edición do libro "O Princlpiño" (SaintExupery), dos anos 60 ... Sabes dalgunha librería? Algunha referencia?
Apdo. 780; 10450 Jarandilla- Cáceres/ Carzi - agcorreas@wanadoo.es.

• Busco cuarto nun piso compartido no centro da Coruña. Perguntar
por Ana no telf. 652 145 969.

• 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.

• Na Ribeira Sacra, Penalba-Nogueira de Ramufn, vendo ou alugo (fins de
semana ou tempada) casa amoblada
de dous andares, 5 cuartos, 2 baños,
salón, cociña, garaxe. Telf. 986 376 022.

• Véndese BMW 323i do ano 87,
ABS, motor recén reparado, .- ITV,
350.000 pta. Tamén Audi Coupe GT
do ano 87, motor 1800 ce, ITV, por
275.000 pta. Telf. 605 301 378.

• Esquerda Nacionalista-Mocidade
vende unha camisola de cor negra
estampada coa versión patriótica
da lingua dos Rolling ao prezo de
1.000 pta. (tallas M, XL e XXL). Tamén bandeiras da patria a 1.200 pta.
As persoas interesadas poden dirixirse a enmocidade@hotmail.com ou
nos tlf. 646 794 726 ou 626 892 484.

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

• Alúgase casa no Morrazo. Restaurada, amoblada, calefacción, terreo
con negocio de taberna-pub no babeo.
Prezo a convir. Telf. 600 717 628.
• Arréndase cuarto con direito a cociña. Zona frente Campus Sur de
Santiago. Telf. 636 779 794.
•Véndese Ford Orion 1.6 inxección
Ghia Bo prezo e estado. Tlf. 986 703
146.
• Para todos os mestres interesados en achegar o ensino en galego á informática "lapisdecores· ten
un ha
nova
páxina
w eb :
httpJ/www.galego21.org/ldc/
con
ináis de120 actividades clic, "cademo
de mates• un programa para levar seguimento individualizado do alumnado na área matemática, e moitos outros programas de grande utilidade.
Contamos cunha rolda de correo na
que o profesorado non universitario
de Galiza compartimos as nosas ex-
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Anú.n ci.o s de balde
• Olá vizinh@ de Compostela, se
vas desfacerte de unha lavadora
ou de un frlgorffico que aínda estexan en bon uso .. . non o deites ·ao lixol!. Nós precisamos un. Encargámonos de transportalo ata a nosa
casa . Chama ao telf. 686 128 435 e
pergunta por Miguel.

=

•

• En Meira (Lugo) en plena natureza alúgase casa de campo recén
restaurada. 3 cuartos con baño
completo, e-0ciña-comedor, calefacción, 10.000 m finca . Fins de semana ou temporada. Tlf. 982 331 700
ou 686 753 1Oq.
•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 internet 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 ou www.Galiciadigital.com. Participa da iniciativa
enviándonos os datos e fotos que estimes oportunos ou con algún artigo
breve na sección de Opinión ou de

Tribuna Libre (arte, comunicación,
educación ... ) polos seguintes medios:
correo a Galiciadixital, Noria 30,
27001, Lugo; fax 982 221 456; correo
electrónico, interdix@galicia.com.
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• 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.

C\I

Ql

"O

e

..e

E
<I>

u

(1)

"O

• Véndese domitorlo de dúas camas xemelgas e máis tres mantas.
Telf. 630 400 925.

(1)
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• O Ateneo Libertario Francisco ltu"alde de Ferrol promove a edición
dun periódico libertario galego, de
carácter aberto e independente.
Cultura, actualidade, entrevistas, opinión, cun enfoque crítico ... 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.
• Despois do 21-0 aínda segue á
venda Galiza CiB (Herriak Sense
Fronteiras), o primeiro libro libre ata
dous números. Distribúe Baía Edicións telf. 98 1 174 296.
• A peña deportivista Pardo de Cela
organiza saídas 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 m• 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.
• 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 infor-

como Bibiano,
LE. Batallán, E. Cao, A.
Prada. .. ou Os Resentidos,
Limones, etc forman parte
solistas

• EXPOSICIÓNS

A FELICIDADE
DA NADA
O reporteiro gráfico Xulio
V
· o achégano á realidade do pobo de Uganda, un
país, como di o autor "capaz
de sooi.r malia tar inmerso
na máis profunda miseria".
Co simbólico título, Vtllarioo pretende reflectir a alegría de queo loita por saír
adiaote pese á adversidade.
Unha ollada máis profunda
a estas instantáneas descobre a miseria duo campo de
refuxiados, carencias dunha
vivenda, roupa, a pobreza
dos nenos que van á escola
ou a fortaleza das mulleres.
Na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia ata o 13 de
xaneiro.

FÉLIX BRAVO
Mostra as súas pinturas na
galería Euroarte ata o 10 de
xaneiro.

A.NroNIO HEREDERO
O Real Clube Nautico acolle a súa mostra de pintura
ata o 5 de febreiro.

SoFIA FERNANDEZ
As súas pinturas poden ser
olladas na galería Androx
ata o luns 31.

1,
la,
13

AQUILINO RmEIRO
Mostra sobre o escritor luso
na Casa da Cultura Galega
ata o 6 de xaneiro.

:.n,

'

..

COLLAGE
Baixo este nome preséntanos Julio Adán a súa mostra na cervexeria La Popular, da rúa Eduayen, ata o
13 de xaneiro.

deste certame, organizado
polo Concello, están colgadas na sala San Francisco onde poderemos contemplalas.

desta colección de portadas de discos galegos do
xomalista Roque Soto que
poderemos ollar na librería
Andel (Pintor Lugrís 1O)
ata finais de decembro.

:Xinzo da. L.

Ramón

Conde
expón
as súas

esculturas
na sala
A. Rivas
Briones de
VILAGARCÍA.

• EXPOSICIÓNS

•

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

HUMANOID&

GRAD033
Concerto de ambas formacións o venres 28.na Iguana, ademais dunha sesión
de DJs; a abertura da porta
será ás 00:30 e a entrada
costa 1.000 pta. (adiantada)
e 1.300 na billeteira. Grado
33 é o novo proxecto de
Carlos Ordóñez, ex Prozack, que desta volta estará
acompañado de Alexandra
nos casio, letras, coros e estética. Declarados fans do
punk:, after punk, new romantic e tecno pop, móstranse debedores polos sons
chegados da Alemaña. sobre todo de bandas coma
Reinghold, Grauwne ou
Krattwerk.Por outra banda,
Humanoid son Arturo Vaquero, programacións e teclados; e Laura Romay, no
baixo; veñen de Lugo e nas
súas melodías mestúranse
elektro, house e breakbeat,
sendo, xunto con Grado 33,
das máis interesantes propostas na emerxente escena
do tecno-pop do Estado. A
sesión DJ estará a cargo dos
compoñentes masculinos
de ambas formación.

Barakaldo
• EXPOSICIÓN$
B-SIDES
Felipe Villar coa súa guitarra xunto coa voz de Laura
Fontán van tocar o Sábado
29 no pub Nashville.

Vilaboa

(San Adrián de Cobres), organizado pola Asociación
Cultural Madia Leva o Sábado 29 ás 20:30 por 500 pta.

Charla-coloquio, o Venres
· 28 ás 21 h. a cargo do historiador Francisco Carballo, organizada pola Asociación Cultural Madia Leva, e que se desenvolverá
no Alboio, local da mesma
que se atopa na parroquia
de San Adrián de Cobres
(ao carón da Raiña Lupa).

•MÚSICA
CHAMPURRADA

A pequena vai actuar o domingo 30 nas Travesas.

Actuación do grupo de rock
pontevedrés no Raiña Lupa

DE CABANILLAS

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓN$

RAMóNCONDE

CERrAME FOTOGRÁFIOO

As suas esculturas están na sa-

As obras da IV edición

Madrid

v~1
1.

·.
"·
agarc1.a

Viveiro

la de exposicións Antón Rivas
Briones, ata o 8 de febreiro.

• EXPOSICIÓN$

MIGUEL MOSQUERA

.ANTONIO PALACIOS,
CONSTRUTOR
DE MADRID

lguais-Diferentes é o título
da mostra deste pintor ourensáo que podemos contemplar na galeria Arcana
ata o 7 de Xaneiro.

Vilalba
• EXPOSICIÓN$

MELODY

O CAMBADOS
O Centro Galego acolle unha mostra sobre a vida do
noso poeta realizada por
Luis Rei (documentación)
e por Xabier Camba (maquetación).

• CONFERENCIAS
HISTORIA DA ÜALIZA

parador de turismo da súa
vila natal desde o l de decembro ata o 6 de xaneiro
do vindeiro ano.

EDUARDO BAAMONDE
O pintor vilalbés exporá no

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

Xavier
Pousa será
obxecto

de unha
homenaxe,
o Luns 8,
noCC
Caixanova
de VIGO.

xentes de Rosario e
uenos Aires, qúe
altaron os comercios
arxentinos, non eran revolucionarias, nen pretendían
cambiar o mundo. Entraban
nas tendas e axenciábanse po-

la brava comida, pero tamén
videos e televisores. Querían
ser clase media, con dereito a
un Alcampo por cuadra. Ao
chegar a casa viron a información dos telexomais, onde
eles mesmos eran vilipendia-

dos, nos propios televisores
que acababan de roubar. O locutor chamoulles hordas e
populacho enajenado, pero
despois viña Walt Disney a
traer un cuarto de hora de felicidade á choupana de lata.+

Ollos de
pillabán
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OBelén de Arturo Baltar
Aberto todo o ano na Capela de San Cosme en Ourense
X.C.
Nestes días pódense visitar moitos Nacementos por Galha adiante.O
Belén Electrónico de Begonte acadou gran sona pola manchea de trebelliños en movemento que ano tras ano van sendo mellorados. No centro de Ourense, ocupando a capela de San Cosme, está un deslumbrante traballo de Arturo Baltar, que é de visita obrigada nestas datas.

1•

O Belén de Baltar nacen dun encargo municipal nos anos 60. A
idea inicial non tiña de entrada a
ambición que finalmente acadou. Expostas as figuras do nacemento na Catedral de Ourense,
o éxito foi fal que ·ano a ano o escultor ourensán foi engadindo
novas pezas. No ano1980 buscouselle un lugar permanente de
exposición na capela dos Santos
Cosme e Damián, nunha estrema
do Centro Vello ourensán. Alí,
detrás dunha vitrina de cristal,
pódese contemplar o fermoso escenario de imaxes que desplegou

Baltar, flanqueado polos fondos
de pintura que realizaron a pé
feíto Quessada e Virxilio, nunha
recreación de imaxes do "Ourense perdurábel".
As figuras están realizadas en
barro cocido e amósanse nelas
un mangado de situacións que
lembran escenas da vida tradicional rural e vilega. Oleiros, lagares, fomos de pan,hórreos e
cabaceiros, palleiros, pombais,
labores agrícolas e tradicións,
como o xogo de chave, o fotógrafo ambulante, o cego cronista
comparten o escenario cos reís

AN.T.

magos que saen do pazo ou o . posición entre Palestina e Galiza
pesebre do Neno Xesús.
que fai as delicias dos visitantes
Velaí a gracia singular do que que enchen a capeliña. O Belén
logrou Arturo Baltar, combinar a está permanentemente aberto peimaxinería popular coas escenas ro a visita faise especialmente
propias dos Beléns, nunha trans- grata nesta época do ano. +

. gas? o para
suscr1 tares

Os asinantes de A Nosa Terra que fagan un novo suscriptor antes do
1Ode xaneiro de 2002, recibirán comó agasallo, sen custe algún pola súa parte, tres magníficos cos: Albeida, de Rodrigo Romaní; Para Miguel, de María Manuela; e C<;Intigas de Nad_al, Varios autores

eño que confesar
que a expresión do
rostro de Zapatero, o
líder do PSOE, lémbrame
un deses nenos pillabáns
aos que lles brillan os
ollos delatores cada vez
que fan unha trasnada.
Iso foi o que me transmitiu o seú triunfante sorriso cando falaba dos motivos da súa recente viaxe
a Marrocos. As súas pupilas concentraban toda a
enredante felicidade de
quen sabe que aproveita
unha crise nas relacións
exteriores do gobemo do
estado para tirarlle un
magnífico partido, ao
tempo que desacredita ao
seu adversario, o PP.
A viaxe de Zapatero a
Marrocos, sen embargo,
ten moita máis trascendencia que a dunha simple xogada. E tena porque no trasfondo da crise
diplomática entre España
e Marrocos non hai outro
motivo que a cuestión do
Sáhara Occidental. Por
desgracia, o que fixo Zapatero viaxando a Marrocos foi avalar a tradición
dun partido político, o
PSOE, que, de todos os
que gobernaron a España
democrática, é, sen dúbida, o que mantivo unha
actitude máis belixerante
coa causa sabarauí.
Desde que o PSOE
chegou ao poder en 1982
a súa política exterior, capitaneada por Femando
Morán, orientouse a soster e apoiar o réxime de
Hassan II, esquecendo a
inmensa re pon abilidade histórica do estado español na actual situación
do pobo saharauí. Co
PSOE incrementou ecomo nunca a cooperación
militar con Marroco ,
tanto a través de manobras conxuntas como coa
sinatura de acordos de
venda de armamento para
a guerra do Sáhara (fragatas e patrulleiras construídas na Bazán de Ferro! e canóns, proxectís,
municións e explosivos
construídos, entre outros
lugares, na empresa Santa Bárbara da Coruña). A
tensión entre o gobem o
do PSOE e os sabarauís
chegou ao seu punto máis
alto cando, a mediados
dos 80, as autoridades españolas expulsaron do
estado aos representantes
sabarauís e pecharon as
súas delegacións.
Así que os olios de Zapatero lémbrame a malicia
dese neno pillabán que está feliz porque lle destrozou a outro o xoguete que
el non podía posuír. +

