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Fraga e os socialistas cataláns e galegos
distáncianse do ‘españolismo’ de Aznar
EN PLENA CAMPAÑA

Ríos Seoane
atrapado
pola xustiza
arxentina
O empresario e dirixente
futbolístico, orixinario de Ordes,
Ríos Seoane (na fotografía)
ven de ser encausado na
Arxentina pola morte dun dos
directivos do Clube Deportivo
Español de Buenos Aires,
que el mesmo presidía.
(Páx. 11).

Luís Couto Lorenzo
Guía do Deza
Xeografía do Deza. Ríos, xeoloxía,
clima, fauna, flora. Patrimonio
histórico-artístico. O románico e
os pazos. Espacios naturais.
22 roteiros. Planos e máis de 70
fotografías a cor.

A Consellería toma represalias
no conflito do saneamento
gandeiro
(Páx. 15)

O Superior
anula os servizos
mínimos
da Xunta
na folga xeral

A carteleira
galega impide
que o espectador
se beneficie da
tarifa plana

(Páx. 17)

(Páx. 14)

para o Parlamento autonómico, o presidente da
Xunta mandou mudar a
Amancio Landín da cadeira de Pesca. Amais de negarlle os mínimos da cortesía política (Fraga presume de non gastala), o conselleiro saínte houbera de
pronunciar unha discreta
gabanza de Henrique López Veiga, conselleiro entrante. Situación cómica
se temos en conta que sustituto e sustituido estaban
unidos por unha contrariedade política idéntica: ambosdous quixeran recortar
a flota do arrastre, dacordo
coa esixencia da UE, vía
Madrid, e foran derrotados
polos armadores.
A continuación desta
secuencia é coñecida: a
UE dicta unha nova norma restritiva específica
para a flota do arrastre e o
sector, aínda mal resposto
dunha reconversión durísima, négase a aceptala.
Para máis escándalo, a situación biolóxica da pesqueira do arrastre non
xustifica para nada o recorte. Que agora rode a
cabeza de Samuel Juárez,
secretario de Pesca Marítima, non arregla o problema. A solucion está en
que Galiza teña representación na Comision de
Pesca, como outras nacións sen Estado da UE. A
decisión de traer de Bruxelas a expertos como López
Veiga e Carme Fraga é un
erro. Precisamente, son
persoas cualificadas e coñecedoras do sector que
podían valernos diante o
goberno comunitario da
pesca se non fose polo sectarismo centralista do PP.♦
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Os socialistas cataláns apostan por actualizar e definir as competencias da Generaitat como parte integrante do Estado, como un dos xeitos de aumentar o autogoberno catalán no horizonte do ano 2008.

O Estado español non formaba parte da UE cando se aprobaron
a Constitución e os Estatutos

Os partidos cataláns relanzan
o debate do autogoberno
Afonso Eiré

O PP disponse, no seu próximo congreso, a dar por cerrrado o proceso autonómico coa chave da maioría absoluta. O partido de Aznar convida a CiU a entrar no Goberno estatal para que Pujol “non desfaga España”.
Desactivada a Declaración de Barcelona pola chamada dinámica basca e a maioría absoluta da dereita no Estado, comeza unha nova xeira reivindicativa de máis autogoberno que ten o seu epicentro en Catalunya.
En 25 anos de vixencia da Constitución cambiou moito a sociedade
pero, sobre todo, rachou o consenso maioritario e alterouse aquel espíritu de 1978. O enfoque da lexislación básica e das leis orgánicas,
serviu para restrinxir o concepto de
Estado plurinacional contido, ben
que só en xérmolo, na Carta Magna. Tampouco a práctica do reparto competencial satisfaceu aos nacionalismos que o valoraron, ao
longo dos últimos anos, como un-

ha redución das potencialidades de
autogoberno. O Tribunal Constitucional coloborou igualmente, non
poucas veces, a limitar o autogoberno coas súas sentencias.
Nesta análise coincide a Declaración de Barcelona e o documento aprobado polo parlamento
catalán cos votos de todos os
partidos, agás o PP. Pero outra
circunstancia se presenta como
requeridora de cambios no proceso autonómico: cando se apro-
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Horizonte catalán para o 2008
O PSC, ERC e Iniciativa-Els
Verds aprobaron un documento
para aprofundar no autogoberno
catalán, cunha perspectiva para a
culminación no ano 2008. CiU
viuse na obriga de sumarse a esta proposta e Iniciativa demandou o apoio do BNG.
No documento constátase, a
semellanza da Declaración de
Barcelona, que “aínda están sen
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Unha aposta estratéxica catalana segundo o BNG
“Coa integración na UE, ou aumentan as competencias das nacionalidades históricas ou nos
convertimos todos en meras
províncias”, afirma Francisco
Rodríguez. Para o voceiro do
BNG en Madrid a proposta catalana para aumentar o autogoberno está promovida polo intento do PP do “restar competencias ás nacionalidades históricas e homoxeneizar o Estado”, nunha estratexia para tratar
de avanzar pois a pasividade só
levaria a recuar.
A proposta do PSC, ERC e
Iniciativa-Els Verds, é para
Francisco Rodríguez unha
aposta estratéxica destas formacións cun modelo que a “unha
CiU apreixada polo PP lle sexa

Vén da páxina anterior

das competencias da Generalitat e
do seu exercicio”. O camiño a seguir sería desplegar as competencias recoñecidas polo Estatuto, requerindo ao Estado para culminar
os traspasos e lograr a administración única. Apóstase así por recuperar plenamente o reparto competencial na ordenación da actividade económica, migracións, cultura, medios de comunicación, deportes, organización e administración da xustiza, función pública
rexistral e notarial, lexislación
eleitoral autonómica, local e consultas populares, e fomento da actividade económica en xeral.
Para lograr a ampliación das
capacidades estatutarias propoñen incorporar ao Estatuto as
competencias asumidas despois
da súa aprobación e máis a vía da
Disposición Adicional Primeira
da Constitución que ampara e
respecta os dereitos históricos.
Propoñen tamén “revisar a
configuración das institucións da
Generalitat e dos gobernos locais”.
Neste apartado, apostan por penalizar o transfuguismo e establecer
o número de mandatos consecutivos do Presidente e a regulación
da figura do Conseller Primer.

Francisco Rodríguez, deputado do BNG.

moi difícil rexeitar”. CiU verase, deste xeito, na obriga de
asumir unha maior cota de autogoberno e colisionar co PP.
Esta seria, ademais, a pro-

A Generalitat
como parte do Estado
Tratan tamén de desenvolver algúns dos principios básicos que,
afirman, están presentas na
Constitución de 1978 no que respeita á organización territorial
do Estado. Refírinse principalmente ao principio da plurinacionalidade e de autonomía no
exercício das competencias. A
Generalitat deberá participar no
exercício das funcións estatais.
Para logralo escollen o camiño
de revisar as competencias, a elección do Senado, convertíndoo en

posta dun goberno catalán de
mínimos que, agardando a perda da maioria absoluta do PP,
velaí o horizonte no 2008, permitise un entendemento entre
os partidos firmantes. Ao mesmo tempo, recoñece o deputado
nacionalista, Catalunya sitúase
cara un eventual recoñecimento
mínimo de novas competencias
para Euskadi, entre elas a presencia nos órganos da UE.
Francisco Rodríguez recoñece que, contrariamente ao caso catalán, non tivo aínda un
marco autonómico pleno, existindo un “verdadeiro disloque
neste senso a respeito das outras
nacionalidades”.
O BNG reclama exercer as
competencias estatutarias e au-

camara representativa das comunidades autónomas e da súa participación na vontade estatal. Neste
senso, a reforma do Senado, preséntana no documento como “unha actuación indispensábel para
profundizar no autogoberno e para
a trasformación nun Estado Federal, desplegando as virtudes non
activas na Constitución de 1978”.
Tamén se deberá de facilitar a iniciativa lexislativa ante as Cortes
Xerais por parte das autonomías.
Demandan igualmente que a
Generalitat teña representación en
todos os órganos estatais (Tribunal
Constitucional, Consello do Poder
Xudicial, Constitucional, Consello
Económico e Social...) especialmente através do Senado. Así
mesmo nos organismos e axencias
que afectan a todo o territorio español, desde o Banco de España á
Axencia de Protección de Datos.
A presencia na UE

Carod Rovira, lider de ERC.

Partindo de que a Generalitat é Estado e de que o Estado ten que ser
informado do princípio de autonomía territorial, demándase que a
Generalitar participe na vontade
estatal da UE, en organismos internacionais e na aplicación de de-

mentalas recorrendo ao artigo
152 da Constitución; reformar o
Senado, co recoñecemento de
nacionalidades e rexións; presencia nos órganos da UE e circurnscripcións electorais no
marco autonómico para as eleccións europeas e do Senado, como eixos básicos.
Rodríguez considera que o
documento catalán, no que se
inspiraría o do PSdG-PSOE
–dubida que sexa admitido polo
PSOE estatal– é un estudo basicamente técnico, fronte á Declaración de Barcelona que tiña
un claro contido político. Nesta
situación, o dirixente nacionalista pensa que o BNG deberá
de “clarificar obxectivos estratéxicos a medio prazo”.♦

cisións da UE. “É, polo tanto, necesario regular situacións non previstas” cando se tramitou a Constitución, afírmase no documento.
Para conseguir estes obxectivos a comisión redactora do documento recomenda reformar as
competencias do Senado incorporando de xeito expreso as funcións
de relación das Comunidades Autónomas coa UE e a súa participación na negociación de tratados
internacionais que afectan a materias da súa competencia. Así mesmo reformar as leis estatais que
atinxen a dereitos ou competencias comunitarias e establecer unha oficina do Parlamento de Catalunya no Consello de Europa.
Outra das apostas para aumentar o autogoberno é o recoñecemento e a regulación dos aspectos
simbólicos culturais e comunicativos nos que se expresa a actividade institucional do Estado e da súa
representación simbólica.
A comisión constata que a reforma do Estatuto e a Constitución, necesaria para conseguir a
ampliación do autogoberno, “requiren acordos moi amplos, sen
máis límites que a vontade, expresada pola vía constitucional e estatutaria, da sociedade catalana”.♦

O PSdG-PSOE buscará o acordo
das forzas políticas para afondar no autogoberno
A Executiva do PSdG-PSOE ven
de aprobar tamén as liñas mestras
dun documento para mellorar o
autogoberno galego. Segundo Ismael Rego, presidente do Grupo
Parlamentario Socialista, “non
difiren moito das aprobadas en
Catalunya, pero adaptadas á realidade galega”. O PSdG-PSOE
aspira a consensuar a súa proposta, que estará redactada en xuño,
co resto das forzas políticas “para que sexa a posición de Galiza”. Rego pensa que “non debería ser complicado, pois, o que
para uns serían os mínimos, para
outros son os máximos”. Tamén
recoñece o parlamentario socialista que esta proposta “ten semellanzas coa da Declaración de
Barcelona”, asinada por BNG,
CiU e PNV, “pero partimos de
postulados distintos, o seu é soberanista, o noso federalista”.

Ismael Rego, deputado do PSdeG-PSOE.

Parte a dirección do PSdGPSOE de que, despois de vinte
anos seria o momento de actualizar e definir as competencias da
comunidade autónoma, analisar
as posibilidades do Estatuto e a
situación actual. Para os socialistas “as posibilidades do Estatuto

poden ser maiores”.
Así que apostan por “afondar
no desenvolvimento competencial”, comezando por lexislar sobre as competencias que xa xestiona Galiza, pero que lexislativamente dependen do Estado,
como Sanidade ou Educación.
Consideran tamén que existen lagoas por cubrir nas institucións propias galegas, como o
Consello de Contas, o Valedor, o
Consello Consultivo ou co Consello da RTVG. Apostan por darlle “máis capacidade a estas institucións”, pero tamén porque
funcionen axeitadamente. Un
grupo de traballo vai analisar todos estes aspectos.
Outra das metas da proposta
do PSdG-PSOE é reforzar a posición de Galiza como parte do
Estado. Neste senso, apóstase
pola presencia de C.A. galega

nos organismos europeos naqueles temas nos que ostente competencias en exclusiva.
Posiciónanse pola reforma
do senado como “cámara representativa territorial” e demandan
que os presidentes autonómicos
se reúnan regularmente nunha
Conferencia de Presidentes.
Desta conferencia partiría a reforma do Estado. Un Estado
“plurinacional e pluricultural”
no que se favorece o recoñecimento da identidades diferenciadas e dos símbolos identificativos, sobre todo en temas culturais, senlleiramente as línguas.
Para viabilizar estas propostas
recoñece Ismael Rego que é preciso non só desenvolver o Estatuto en toda a súa extensión, senón
tamén reformar a Constitución.
Neste senso os socialistas proclaman: “consenso e adiante”.♦

Fraga contra
Aznar, con
coidadiño
O Senado aparece, en todas as
propostas de aprofundización
no autogoberno, como a tranca que impide calquer avance
e, ao mesmo tempo, a súa reforma apreséntase como o
xeito de apalancar a porta polo que entre o espíritu constitucional de 1978, mesmo reformando a lei para convertilo
e cámara territorial.
O PP estatal rexeita calquer
cambio pretextando as cobizas
separatistas vascas. Pero o PP
da Galiza presenta unhas emendas ás ponencias do próximo
congreso, a celebrar no último
fin de semana de xaneiro, que
van na liña contrária. Así, propoñen cuestións tan espiñentas
para Aznar como a reforma da
Constitución, ou a representación das CCAA na Unión Europea. Aspecto que levou a rachar as conversas co Goberno
vasco sobre o concerto económico ao declarar o Goberno
central esta reivindicación como “inconstitucional”.
As emendas que entran en
contradición coa liña oficial
do partido de Aznar, teñen o
valor que foron presentadas
por unha organización, o
PPdG, e non a título individual, pero contan ademais co
aval de Fraga Iribarne.
O PP galego propón engadir
á ponencia oficial titulada “O
Estado no século XXI” que,
partindo do princípio constitucional de que na UE os interlocutores son os estados, “non debe descartarse que a representación do Estado, nun tema concreto, esteña complementada
coa presencia dun conselleiro
autonómico naquelas materias
nas que unha ou varias comunidades teñan interese especial
polo reparto competencial”.
A respeito da reforma do
Senado, o PP de Galiza propón que “na medida en que o
clima político permita constatar a existencia dunha auténtica lealtade constitucional
“non se descarte, para reafirmar a virtualidade do modelo
constitucional, unha reforma
para potenciar o carácter da
Cámara de Representación
Territorial do Senado”.
No PP galego afinaron a
redacción todo o que puderon
para colisionar o menos posíbel con Madrid. Nótense as
frases “non debe descartarse”
ou “na medida que o clima o
permita” (disculpa de Aznar).
Aínda así, a proposta é coincidente coa defendida polo
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Eu fun emigrante en Venezuela

Felipe González

GONZALO GÓMEZ CARIDAD

Venezuela foi un destino cobizado pola emigración nos anos 50. Antes acollera aos exiliados do franquismo. Hoxe a economía está en dificultades e precísase solidaridade.
Xosé María
C aned a , presidente
do C ompostel a ,
fíxose célebre polos
seus l a psus. A quel
de “estou entre a
esp a ld a e a p arede”
ou “eso p ara min é
p ata c a minuta ”.
A gora é Augusto
C ésar Lendoiro,
presidente do
Deportivo, o que se
suma a o clube dos
despista dos. O
outro dí a dixo que
“ha i moitos que
queren a fundir este
Titanic”. C l aro que
os de C aned a eran
l a psus lingüísticos, o
de Lendoiro a punta
má is a o
subconsciente.
“Temos que ser
tra b alla dores
flexibeis” veñen
dicindo os poderes
económicos desde
hai tempo. A gora un
anuncio do
programa CEA C
p ara oposicións a
auxiliar de concello
ten como lema:
“ Q uero un tra b allo
p ara sempre”.
Os usuarios máis
ha bituais d a pe axe
de Rande verán
rembolsa do o seu
g asto, tal como lle
prometeron Xunta e
Deputación. O que
non sa ben e que ese
rembolso conta na
súa declaración
como un ingreso que
terán que declarar
a Facend a .
O pasado 2 1 d e
d ecembro, d e
ma drug a d a , as

Fun emigrante a Venezuela e nese país estiven máis de 30 anos. Corrían os anos coarenta e a situación de Galiza, como do resto
do Estado español, era deprimente. Politicamente represiva, economicamente de escaseza, case de pobreza, nunha grande parte da
poboación, sobre todo na clase traballadora e
tamén nos medios rurais. Era a época do racionamento e do estraperlo. A guerra civil,
que asolara o país, estaba pasando a súa factura. Galiza a pesares de ser unha país agrícola e gadeiro, non estivo libre da escaseza.
Non nos extrañe que os que sofrían esta precaria situación pensasen na emigración.
Na outra banda do Atlántico algúns países tiñan un desenvolemento económico progresivo, necesitaban man de obra e estaban
abertos á emigración. Entre eles, Venezuela
tiña un posto privilexiado por mor da súa riqueza petroleira, que lle permitía un desenrolo máis acelerado e por iso foi a preferida pola maioría dos emigrantes.
Mais antes de chegar a Venezuela a emigración económica, xa o fixeran exiliados
políticos procedentes da diáspora da guerra
civil e da represión franquista, razón que nos
fai comprender a súa actitude belixerante
contra a ditadura que asoballada o Estado español. Con iste espíritu foron fundadas por
estes exiliados as sociedades rexionales, tales coma o Lar Galego, a Casa de Cataluña e
o Centro Basco e os seus dirixentes souberon
imprimirlles a istas sociedades o que eles,
como exiliados, sentian. Máis adiante, a emigración que chega xa ten un matiz económico, polo que, ao integrarse nas sociedades
emigrantes desta natureza, foi lóxico que istas casas tivesen que minorar a súa postura
política, para evitar deste xeito os enfrontamentos entre os asociados, pois os novos non
tiñan motivacións políticas tan fortes coma
os fundadores. O que si non podían minorarera a atención que deberían prestarlles, que
non eran outras que cultivar as relacións en-

A N A PILLA D O

tre galegos, e por enriba de todo, defender a
cultura e a lingua da nosa terra. Coido que
naquel tempo cumpríronse istas obrigas.
■ O EMIGRAR NON FOI UN COSER E CANTAR neses primeiros anos, pois había certas
dificultades nos transportes e houbo un tempo, durante o goberno de Rómulo Gallegos,
no que se romperon as relacións diplomáticas
con España, o que supuxo que os barcos es-

pañois, que eran os que facían a travesía a Venezuela, non chegaran aos portos venezolanos. A min tocoume viaxar baixo istas condicións, facendo escala en Cuba e dende alí en
avión a Maiquetía, que é o aeroporto de Caracas. Co golpe militar do coronel Pérez Jiménez, en outubro do ano 48, restablecéronse
as relacións e foi cando encomenzou unha
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Ao amigo
Núñez Ramos
No número 1.015 de ANT (4-9 de
xaneiro de 2002), Xosé Ramón
Núñez Ramos emite as súas opinións sobre unha carta que, moi a
contragusto, me vin obrigado a enviar en novembro a este semanario
de resultas dun comentario
abraiantemente desprezativo que,
sobre a miña persoa, e sen comprobar previamente a fonte de información, fixo un anónimo redactor
do mesmo. Obrigado de novo polas circunstancias, respondo agora,
tamén a contragusto, ás respectabilísimas opinións de Núñez Ramos.
1. Como quer que na súa carta
non queda aclarado, subliño unha
vez máis que o comentario que
Faro de Vigo me atribuíu, e que se
convertiu no motivo da algarada
de ANT –”España ten que reforzar
a presencia militar en Ceuta e Melilla, aínda que isto supoña maior
gasto para o Estado”–, non foi feito por mín, e si pola outra persoa
coa que partillei en Vigo unha mesa redonda o 29 de outubro pasado. Sorpréndeme que os críticos
permanentes, case sempre cheos
de razón, da prensa burguesa dean
crédito sen máis a unha atribución

que, como a feita por Faro de Vigo, debía reclamar algún tipo de
receo e, se cadra, unha comprobación. Xa que nin o un nin a outra
se abriron camiño, pedín unha rectificación que tampouco me foi
concedida. Isto é o que comunmente se chama guerra sucia: insulta, que algo sempre queda.
2. Probabelmente leva razón
Núñez Ramos cando afirma que
fun xeneroso demais ao mostrarme comprensivo co redactor de
Faro de Vigo que equivocadamente me atribuiu a frase mencionada. Supoño, sen embargo, que
non ignora as condicións laborais
nas que traballan tantos xornalistas obrigados a facer longas xornadas e a entrevistar ás xentes
máis dispares. Fun no seu momento, e son agora, comprensivo
cun erro que, polo que se ve, non
deixou de me producir contratempos. Son, en troques, moito menos
comprensivo co comportamento
do anónimo redactor de ANT que,
cunha mala fe que non caracterizou ao redactor de Faro de Vigo,
escribiu o comentario que está na
orixe da miña carta ao director do
semanario no mes de novembro.
Para coñecemento de Núñez Ramos –ao que, polo que semella,
‘Faro de Vigo’ lle parece unha res-

pectábel fonte de información para unhas cousas, é, sen embargo,
un noxento producto xornalístico
para outras–, xa chovía sobre mollado. Tomo nota, de calquera xeito, de que nunha circunstancia como a miña Núñez Ramos tería pedido que ‘Faro’ botase á rúa ao
xornalista responsábel da confusión que nos ocupa.
3. Ignoro que quere dicer o
amigo Núñez Ramos cando cualifica de salvaxe, e subliña que é o
tipo de cousas que se deben escoitar no Clube Financeiro de Vigo, a
miña aseveración de que é preocupante que a maioría dos cidadáns españois somentes estean interesados por unha guerra como a
de Afganistán polos efeitos directos que sobre eles poida ter, e non
polas víctimas mortais xeradas
polos bombardeamentos norteamericanos. O único que me queda
colixir é que Núñez Ramos, que
polo que semella é de esquerdas e
cuestiona o discurso dominante,
estima que o preferíbel é que os
cidadáns españois esquezan as numerosas víctimas deses bombardeamentos e somentes se preocupen dos seus problemas máis inmediatos. Creo, brincadeiras a
parte, que mal interpretou a miña
afirmación, que sospeito, malia o

que suxire, non é das que se escoitan decote no Clube Financeiro. Por certo que a miña intervención no acto do 29 de outubro está grabada e a disposición de Núñez Ramos: ratifico, e testemuñas
hai dabondo, que foi unha crítica
radical da política estadounidense.
4. Tamén ignoro cales son as
razóns polas que Núñez Ramos
cualifica de mornas as apreciacións por min realizadas nun artigo publicado en El País que o
mesmo Núñez Ramos cita literalmente. Repito a cita que fai do meu
texto: “Una rápida ojeada al bochornoso comportamiento estadounidense en Oriente Próximo,
(...) la política estadounidense en
Oriente Próximo, una mezcla de
chulesca prepotencia, apoyo a regímenes intragables y codicia desmedida”. Deixo ao criterio do leitor a determinación de se a miña
afirmación é tibia ou non. Sospeito
que a maioría dos leitores de ANT,
mesmo os meus inimigos, concordarán, sen embargo, con ela.
5. Núñez Ramos está lamentablemente equivocado no que atinxe a miña resposta a Faro de Vigo.
O primeiro que debo subliñar é
que foi enviada na mesma mañán
en que a crónica do periódico apareceu, iso é, o 30 de outubro, antes
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pais e ese desexo refléxase nas
longas colas que se forman ante
emigración máis fluida, facilitao Consultado de España en Cas
da pola incorporación ao transracas: queren conseguir o pasaporte de barcos de outras naemigrantes
porte español que lles permita
cionalidades, no intre en que Veabrise camiños máis venturosos
nezuela necesitaba man de obra e
galegos
na terra que abandoaron os seus
xente especializada en todos os
eidos do coñecemento. Podería- acomodados e, pais para ser emigrantes. Ninguén pensaba nesto cando o Bomos dicer, sen esaxerar, que a
partir dos anos cincuenta esta en xeral, todos lívar chegou a valer 28 pesetas,
mentres hoxe se precisan 4 Bolíemigración foi masiva. Eran
os galegos
vares para conseguir 1 peseta.
anos nos que Venezuela era unha
situación doelle fondamenfonte de traballo e este podía fadebemos ser Esta
te á nosa emigración e tamén nos
cerse no campo dos pequenos
solidarios cos afecta aos que xa retornamos,
negocios, pois a situación facilisen importar o tempo en que o
taba o emprendelos.
paisanos
fixemos.
Mais se ben houbo moitos
■ SOCIEDADES GALEGAS.
que conseguiron aforrar e meemigrantes
Remato facendo unha referendrar economicamente, chegando
cia
ás sociedades galegas, das
algúns a ter importantes negonecesitados”
que a Irmandade Galega de Cacios e acadar a riqueza, tamén
racas é a máis importante por
foron moitos aos que lle tocou
ser a que ten máis asociados e
traballar arreo sen obter a riquemáis influencia. Hoxe perdeu
za nin tan siquera o benestar somoito do impulso que marcou a
ñado, senón que máis ben tivesúa fundación, produto do que tiñan as caron que vivir ao día.
■ PASARON MOITOS ANOS e o mundo deu sas galegas que se uniron para dar nacemoitas voltas, e os anos de bonanza se foron mento a Irmandade. Aquel pulo para deesmiuzados pola roda de muíño do tempo, fender e soster a cultura galega está moi esdeixándonos unha Venezuela chea de pro- vaído, coma sinalei nun artigo publicado en
blemas económicos e de seguridade, que se A Nosa Terra. Tamén comprobei que na Irviron agravados pola traxedia do litoral guaXosé
riño, que levou o desastre e a morte a milleiros de fogares, o que, sen dúbida, fixo máis
díficil a situación de Venezuela ao ter que
desviar para a reconstrucción desta zona
fondos moi necesarios para atender outras
áreas necesitadas de infraestruturas e servicios sociais e de saúde.
Non imos facer unha analise das causas
que levaron a Venezuela a ista situación,
mais si queremos sinalar que desto tiveron
moitisima responsabilidade os gobernos das
últimas décadas do pasado século, xa que
atoparon uha Venezuela rica ou polo menos
con grandes posibilidades de selo e nos deixaron unha Venezuela empobrecida e chea
de problemas. Non só non foron eficaces senón que se viron enzoufados pola corrupción. Mais o que hoxe ten que pagar as consecuencias desta nefasta política é o pobo venezolano. Non é de extrañar que afloren os
desexos de retorno nos vellos emigrantes e
que os seus descendentes tamén teñan interés
por virse para a terra que viu nacer aos seus
Vén da páxina anterior

‘O

mandade Galega de Valencia, pasou o mesmo. E mentres hai iste abandono, estas sociedades seguen recibindo axuda económica da Xunta de Galicia, sen que se lles esixa que adiquen unha axeitada atención aos
valores culturais da nosa terra o que me leva a pensar que poidera haber intereses
electorais nestas axudas, pois os votos da
emigración son hoxe moi buscados. Estas
axudas só deben darse para que istas sociedades cumpran os seus fins primordiais e
para revitalizalas, sen manipulalas, e poidan
levar a cabo a función social que nestos momentos necesita a emigración galega.
Dicíame hai uns días unha emigrante galega que retornou e que estivo en Venezuela
recentemente, que hai emigrantes galegos
pedindo esmola e que algúns durmen debaixo das pontes. Non sei se ista información é
esaxerada ou non, mais, tendo en conta coma
está a situación alá, cabe no posíbel. Tócalles
a istas sociedades ser vanguarda no arranxo
destes problemas, pois elas deben coñecer a
situación da emigración galega necesitada e
para iso deben contar coa axuda necesaria da
Xunta de Galicia. Non deixaremos a oportunidade de facer un chamado aos emigrantes
galegos acomodados e en xeral a todos os galegos para que sexan solidarios cos seus paisanos emigrantes necesitados. ¡Oxalá que isto sexa así, para honra de Galiza!♦
Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

de que ANT me obsequiase cun
xeneroso comentario. Segundo a
explicación telefónica do responsábel da páxina de cartas ao director do citado diario, a súa publicación foi adiada porque esa páxina
comparte espacio coas esquelas;
polo que parece, morreu moita
xente en Vigo na primeira semana
de novembro. Malia o que afirma
Núñez Ramos, e como ben poderá
comprobar se o desexa, a carta ao
director á que me refiro foi publicada, sen embargo, por ‘Faro de
Vigo’ o 6 de novembro. O seu texto di o seguinte: “Na crónica que
Faro de Vigo publica o 30 de outubro en relación có debate sobre a
crise internacional do momento
celebrado o día anterior no Clube
Finaceiro de Vigo se me atribúen
posicións que foron defendidas
polo outro participante, o profesor
Pedro Schwartz. En momento ningún me referín, en particular, aos
riscos vencellados coa situación
en Ceuta e Melilla, a menos aínda
á necesidade de artellar respostas
militares fronte a unha suposta
ameaza chegada de Marrocos. A
miña posición en relación coa guerra que desenvolven os Estados
Unidos é de franco e radical rexeitamento, que alcanza tamén ás
aparentes solucións de carácter

militar e militarista”. Se a Núñez
Ramos a carta recén citada lle parece, tamén, moi tibia, está no seu
dereito de considerala como tal.
Ate onde eu sei, non fun premeditada e anonimamente insultado
por ninguén en Faro de Vigo.
6. Núñez Ramos considera que
ANT é un semanario de esquerdas
e alternativo ao discurso dominante. Tal afirmación, moi respectábel, ten o innegábel mérito de revelar cal é a esquerda na que Núñez Ramos se insire e cal o discurso dominante ao que se opón. Eu,
pola miña conta, agradézolle de
verdade que no seu caso, e a diferencia doutros, teña a coraxe de
colocar a súa firma debaixo das
cousas que escrebe. E desexo que,
sendo poucos os que, nos tempos
que corren, seguimos pensando
que compre resistir fronte á ignominia do imperio estadounidense,
procuremos o que nos une e nos
afastemos de miserias como as
que me ocupan nesta carta.♦
CARLOS TAIBO
(MADRID)

Un contiño
sobre os porros
Nestes días de tanta festa e tanta

ledicia, co voso permiso vouvos
contar un conto que me pasou días
atrás, que pode ser verdade ou
non. Ese día en cuestión, ía frío, e
despois dunha cea fun xunto cuns
cantos colegas a aprezarnos a un
local de copas. Con normalidade
servíronnos uns “cubatiñas” (non
vou dubidar da calidade do licor,
pero vaia...), fúmolos bebendo
tranquilamente, acompañando a
inxesta dos mesmos cuns pasiños
de baile; de alí a un anaco apeteceume fumar un “porriño” (chamado tamén “peta”, “canuto”, “pitillo da risa”, “chisme”, “fly”...),
un “porro” dunha marihuana boa,
unha marihuana plantada por min
nun hortiño pequeno que teño debaixo da casa. Pois resulta que un
camareiro do local, despois de preguntarme de que era o que estaba
fumando, colleu e botoume do
pub. Sen máis collín e paseniñamente abandonei o establecemento, despois de deixar o vaso na barra, e rematei de fumar fóra.
E agora como non hai fábula
que se preze que non teña moralexa, vou coas conclusións. Sei que
os donos do local en cuestión son
grandes fumadores, agora sei tamén que son grandes “hipócritas”.
Sei tamén que nas autoridades, forzas de orde... non se po-

de confiar porque están de costas á realidade e os problemas
da cidadanía (isto xa o sabía de
antes).
E o que me gostaría saber para o futuro é cando esta sociedade hipócrita, corrupta, nada xenerosa, infinitamente egoista e
sen sentimentos de racionalidade
cambiará, e se algunha vez outro
mundo mellor será posíbel.
Tamén me gostaría saber, @s
veciñ@s da miña parroquia que
rumor estenderán de min esta
vez, xa que este contiño dá para
moito.
Todo isto é un simbolismo: o
conto, a moralexa..., xa que nin
me drogo, e todos somos moi
bos, Deus me libre de pensar o
contrario, por favor, bendito sexa
Deus e Deus sexa bendito.♦
XOÁN C. BOUSO CARBALLEIRA
(MONDOÑEDO)

bomb as come z aron
a c a ir n a a ld e a
a fg a n a d e M i a z i
Ja l a . O s seus 2 5 0
h a bit a ntes dormí a n.
Vari as vivend as
que d aron re ducid as
a escombros. A este
a ta que se guiron
outros dous. Un
grupo d e 1 0 ou 2 0
p erso as, entre el as
v arios nenos,
tra taron d e fuxir en
dirección a un
re gueiro próximo e
foron a b a tid as en
plen a c arreira . N on
houbo
supervivintes
entre eles.
C ontouno a
port a vo z d a O N U
en K a bul, Ste ph a nie
Bunker.

O 27% das
f amili as g a le g as
non ten coche. O
5 0% ten un, o 2 0%
ten dous e o 3% ten
tres ou má is. O 2%
non ten televisor, o
4 8% ten un
televisor, o 4 0%
ten dous e o 1 0%
posue tres ou má is.
Son os indic a dores
do nivel d e vid a .
A índ a que, p ara
b en, a est a dístic a
d e b erí a ser
complet a d a cos
mortos, feridos e
tetra pléxicos en
a ccid ente d e
tráfico e má is co
fra c aso escol ar.

Desde a crise d as
vacas tolas en boa
p arte de Europ a
deixouse de
comercializ ar carne
arxentina que era
precisamente a non
infecta d a , a
alimenta d a en
pasto libre. Era
unha forma de non
permitir que o p aís
suramericano tirase
beneficio d a crise
europe a do g ando.♦
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O Partido do Bierzo e o BNG
preparan un acordo de colaboración

As cobas
talibáns non
existían
Fernando Franco (Faro de
Vigo, 12 de xaneiro) pregúntalle ao reporteiro Alfonso Rojo, destacado en
Afganistán, onde están as
cobas dos talibáns: “Encántame que mo pregunte, porque é vostede a primeira
persoa que parece reparar
niso. ¿Onde van estar? É
unha mentira gordísima,
non existen. E tecnicamente
imposíbel que os afganos tiveran eses famosos laberintos”. Franco lémbralle a infografía e a masiva cobertura informativa que se lle
deu ao tema e Rojo responde: “O problema do xornalismo é que case nunca se
pode nadar contra a corrente.
En canto vén a riada de falsedades arroiate e a túa voz
non se oe. Cando caeu Ceaucescu en Rumanía pasou
outro tanto. Eu escrebín que
non había combates, nen revolución popular, pero a riada era que había matanzas e
era imposíbel paralo”. Rojo
lembra ademais outra “mentira”, a de que Irak era “o
cuarto exército do mundo”.♦

O galego chega
ás escolas do Bierzo
A.N.T.
Desde o 14 de xaneiro os alumnos de primaria dos colexios
de Cacabelos e Corullón, no Bierzo, reciben clases de galego. A reclamación desta escolarización viña de anos atrás
e por primeira vez na historia adquiriu carta de natureza.

X.L. Barreiro e Manuel Fraga nos tempos de Albor.

herdanza dunha política en
Galiza máis civilizada”. Barreiro comenta: “Claro que é
posíbel que Fraga non o saiba, pero aquí, en Galiza,
sempre houbo respecto e colaboración entre o Goberno
e a oposición, e xamais houbo a máis mínima dificultade para reunirse os uns cos
outros e adoptar iniciativas
conxuntas. ¿Como se explica, senón, que a Lei da capitalidade ou a de Normalización Lingüística ou a de creación da RTVG, ou a Lei da
Xunta e o seu presidente se
levasen a cabo por un goberno en minoría? (...) A política agresiva, as marxina-

Barreiro
puntualiza
a Fraga
X.L. Barreiro, ex-vicepresidente galego e hoxe profesor e comentarista, lembra
en La Voz de Galicia (12 de
xaneiro) a frase de Fraga,
despois do almorzo con Beiras, de que quería “deixar un

X.L. Méndez Ferrín.

cións institucionais, a ausencia do Parlamento e a incomunicación coa oposición
empezaron cando vostede,
Sr. Fraga, logrou a maioría
absoluta (...) Porque eu, sin
ir máis lonxe, nunca me neguei a xantar con Beiras”.♦

La Voz de
Galicia pide
que o BNG
se modere
La Voz de Galicia (13 de xaneiro) ofrece os datos dun inquérito, realizado polo departamento de sondeos da propia empresa, segundo o cal o
BNG debería “moderarse” e
Camilo Nogueira substituir a
Beiras. Desde o outro extremo do espectro político,
Méndez Ferrín tamén pide
a substitución do líder nacionalista: “A meu amigo
Beiras só lle restaría un camiño digno: o de dimitir
como portavoz do seu partido e reducirse á base” (Faro
de Vigo, 14 de xaneiro). ♦

A oferta educativa promovida
pola Conselleria de Educación
da Junta de Castela e León cínxese a unha hora semanal dentro
do horario de Coñecemento do
Medio, o que reduce sensibelmente a súa eficacia. Un total de
15 horas semanais para 110
alumnos, que poderán escoller
optativamente asistir á asignatura. Polo visto a admisión como
asignatura independente sobardaba as limitadas pretensións da
Junta sobre a lingua común na
raia.
Para o colectivo Fala Ceibe
do Bierzo a iniciativa non abonda “porque ás limitacións de horario e a sumisión a outra materia hai que engadir a escaseza de
medios pedagóxicos axeitados”.
En decembro esta asociación
cultural xa reclamara a contratación de profesores de galego
porque eran tres xa os centros
que os demandaran. O colexio
público de Carucedo que tamén
o solicitara, polo de agora, non
entrou na planificación da Junta
de Castela e León, que ademais
tomou as súas decisións cando
un tercio do curso xa rematou.
O acordo de cooperación da
Xunta de Galicia co goberno de
Castela- León para o ensino do
galego no Bierzo occidental foi
asinado o pasado 17 de xullo. A
comisión mixta acordou que este
ano se implantaría o galego na
primaria adiando un ano máis a
presencia na secundaria.
Ao tempo que se producía este evento, que pese á súa limita-

ción é histórico para o galego, o
concello de Vega de Valcarce ratificou recentemente a renuncia á
cooficialidade do galego no concello, que adoptara en pleno un
acordo nese sentido. A pesar da
renuncia a alcaldesa, Luísa González, amósase favorábel ao galego e declárase aberta a colaborar coa Junta para fomentar o
galego no concello. Tamén anunciou a contratación dunha animadora xuvenil que impartirá
clases en galego a todos os cidadáns que o desexen.
Acordo Partido do Bierzo-BNG
O Partido do Bierzo e o BNG veñen de acadar un principio de
acordo de colaboración que, sen
data fixada, suporá nunha segunda fase a sinatura dun acordo
formal entre ambas forzas política.
O acordo supón que o BNG
se compromete a levar ás institucións estatais e europeas nas que
ten representación política das
reivindicacións relativas ao Bierzo, singularmente no referido a
lingua e cultura, economía (minería) e infraestruturas, e sempre
que sexan asumibeis polos nacionalistas galegos.
O BNG vai animar aos seus
militantes no Bierzo que traballen na Galiza administrativa para que colaboren co Partido do
Bierzo e hai un principio de
compromiso polo que esta formación chamará ao voto polo
BNG nas eleccións europeas.♦

Ourense
Mala sorte temos os ourensáns
coa color verde. Cando viñeron
as primeiras eleccións democráticas todos os partidos prometían
nos seus programas un gran parque a ubicar no Montealegre, por
riba do cimiterio de San Francisco, no lugar natural para o lecer
dos cidadáns. Pasadas as eleccións, a esquerda que non gobernou mantivo a proposta e a dereita que si gobernou deixouna
esquecida “sine die”. Pouco se
avanzou desde aquela: só algunhas áreas verdes, escasas, no
Parque Miño, beira da estrada
que vai a Monforte, e no Parque
Barbaña, trala Alameda, este
acompañado duns camiños peonais que chegan ata o Pavillón
dos Remedios e poden enlazar
cos roteiros previstos ás beiras
do Miño. Habería que engadir
que do Posío do século dezanove
só queda un pálido reflexo tralas
reformas contemporáneas que o
asulagaron (en dous tercios) baixo cemento.
Os ourensáns seguen a pedir

Máis cemento, menos verde
MARCOS VALCÁRCEL

A cidade non ten sorte coas zonas verdes. A última esperanza
frustrada é a Finca de Mariñamansa que terá torres de 18 pisos.
o seu gran parque e por iso o
BNG iniciou unha campaña na
primavera pasada en pro dunha
gran zona verde en Santa Mariña, na chamada Finca Deputación, único lugar que quedaba
na “selva urbana” para garantir
un pulmón para a cidade. Pero
tampouco puido ser: a Finca
Deputación de Mariñamansa
vai ser recalificada para construír 1200 vivendas, un centro
sociocultural, un hotel, unha
gran área comercial, piscinas e
zonas deportivas e un parque
público de seis hectáreas. Non
era isto o que demandaban os
nacionalistas, como indicou o
portavoz Alexandre Sánchez

Vidal no pleno municipal:
“Nesta cidade hai unha anemia
de zonas verdes e o proxecto do
Partido Popular na Finca Deputación trata de curalo cunha inxección de cemento e supositorios de 18 pisos”. A firma catalana Flager explotará estes terreos, no que a oposición considera un atentado contra os intereses dos grupos empresariais
da cidade. A proposta do BNG
contemplaba a suscripción de
préstamos bancarios con axuda
da Xunta para convertir en solo
dotacional as 17 hectáreas da
finca de Mariñamansa, pero tal
posibilidade foi calificada como utópica e inasumible polo

concellal de urbanismo Ricardo
Campo; pola súa banda, Antonio Troitiño, voz outrora dos
socialistas, anque manifestando
que lle parecía excesivo o volume edificatorio, optou finalmente por absterse, por coincidir a proposta “popular” cun
proxecto de vello elaborado polo PSOE en 1994, anque daquela só se contemplaba erguer 800
vivendas en vez das 1200 propostas agora.
No mesmo pleno municipal,
celebrado o pasado 11 de xaneiro, tomou posesión a nacionalista Sara Martiñá, profesora, en
sustitución de Xosé Henrique
Rodríguez Peña, adicado agora

en exclusiva ao seu labor no Parlamento Galego. Neste mesmo
acto aprobouse dar nomes femininos a sete prazas e rúas da cidade, ocasión que Millán Picouto, concellal do BNG, relembrou
que debía servir para desterrar os
últimos nomes indesexables do
franquismo como Capitán Eloy
ou Coronel Ceano, entre outros.
Barállanse, entre as propostas femininas, os nomes da sufraxista
Clara Campoamor, a médico ourensá Araceli Ancoechea, Madame Curie, Victoria Kent, a pintora Carme Legísima e a anarquista Federica Montseny; desgraciadamente, nas enquisas a pé de
rúa que fan os xornais a maioría
dos entrevistados, homes e mulleres, ignoran quen son as personalidades citadas, incluídas as
nacidas en Ourense. Quizais o
día que teñan o seu nome nunha
placa das rúas de Auria algúns
ourensáns decidan acudir a unha
enciclopedia ou a un libro de historia. Sequera para saber algo
máis do lugar onde viven ... ♦

Madia leva
(Vilaboa)
FRANCISCO CARBALLO

O

28 de nadal pasado
asistín a unha sesión
de debate no Alboio
de “Cobres” (Vilaboa), á beira da Reina Lupa, da organización cultural “Madia
leva”. Unha asociación do tipo clube xuvenil. O tema era
dunha amplitude inusitada:
a Historia de Galiza, valor,
pontos quentes de debate etc.
A historia do noso país
suscita paixóns, mais é difícil de abordar dunha soa
ollada. Se queremos sair
dos momentos ou persoaxes
“mitificados”, pode ser útil
apresentar o horizonte global para descobrir intres de
sumo relevo e de
ocultamento sistemático.
No caso ao que me refiro,
resultoulles inquietante o
comportamento da “Santa
Hermandad” isabeliña que
“ocupou” o país de 14801498: tempo bisagra no andar da modernidade galega.
Igual de interrogantes
brotaron sobre a influencia
das decisións da Monarquía
Absoluta e do poder actual
central e a propria dinámica
social; ¿Cal dos dúas refire
máis? ¿Cal aferrolla ou libera en mor extensión e determinación a este país? O debate segue; querer atopar
na historia todas as
respostas para iluminar o
presente e preparar o futuro
é insensato. A historia algo
aporta; intenta que non
repitamos erros e
salvagardemos os acertos. A
“memoria” vivida trae
inspiracións. Do resto, “analisemos a realidade” e da
nosa vontade depende ser
unha ou outra entidade no
concerto mundial dos pobos.
A sesión coa mocedade
foi todo un baño de
rexuvenecemento nunha noite á luz das hachas que ardían na cheminea. Se os novos
se suman a estes mozos do
Morrazo, o presente ha mellorar. E ao sair cara o mar
con Vigo ao lonxe, mentres
as estrelas encereixadas facían de ”paíños” en picado sobre a esbarante superficie da
Ría, lembraba a Manuel Rivas e o seu libro de emigrantes e náufragos, un drama
estremecido da existencial
galega. Co pensamento en
Rivas nesta baixada de
Cobres, toquei madeira porque estaba na beiramar
Martín Sarmiento. Este nos
anos 1760 escrebía os “660
pregos” e no quinto volume,
todo dedicado ao Morrazo,
concluía en Cobres a súa
pulsante ollada que na esculca adquiriría o máis outo éxtase da beleza. Para máis
danza: o acompañante de
Madia Leva asegura que andou por estas “Al Manzur”
ao final do século X, coas
campás de Santiago ao lombo de cristiáns. Sí, Mestre
carpinteiro, así o conta unha
crónica árabe que editou no
1946 Sánchez Albornoz en
♦
Buenos Aires.♦
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Satisfacción nos protagonistas,
cautela no BNG, malestar no PP e ciumes no PSOE

A entrevista de Fraga e Beiras provoca
reaccións dispares
A. EIRÉ
O xantar entre Fraga Iribarne e Xosé Manuel Beiras convertiuse na noticia política do
ano. A satisfacción expresada
polo líder do BNG foi correspondida polo presidente da
Xunta e contestada con ciumes polo líder socialista Pérez
Touriño. En sectores do PP
existen reticencias, no BNG
cautela ante a euforia do que
unicamente aparece como un
cambio de clima: a guerra
fría deu paso ao diálogo.
Sensacións. Sobre delas instálanse as múltiples lecturas que
admite o encontro entre manuel
Fraga e Xosé Manuel Beiras e
as diferentes reaccións a un
“xantar histórico”. Ambos protagonistas coincidiron non só na
satisfacción polo encontro, senón en resaltar que se abre unha
nova etapa na política galega
sobranceada polo clima de diálogo. Se Beiras calificou o encontro como “plenamente satisfactorio”, sobardando “as moitas expectativas que tiña posto
nel”, Fraga ilustrou o xantar con
cantos de distensión e amistade.
Se Beiras afirma que o entendimento con Fraga foi “alén do
que eu podía calibrar que iría”,
Fraga considera que, “polo de
agora, imos moi ben”. Se Beiras
declara que en Fraga existe vontade de cambiar e de defender a
Galiza fronte a Madrid, mesmo
situándose “nas reivindicacións
do galeguismo histórico”, Fraga
sostén que “a guerra fría rematou, estamos noutro tempo”.
Pero, cando se baixa ás realidades, ambos son máis cautelosos. Fraga non quixo facer vaticinios. Limitouse a constatar que
“temos comezado ben, o demais
xa se irá vendo” e a prometer que
todos van traballar arreo para acadar “unha política civilizada que é
o que lles gustaría á maioría dos
galegos”. Beiras tamén matiza:
“puxémonos de acordo no método, o demáis está por ver”.

X.M. Beiras agarda no restaurante para a súa entrevista con M. Fraga. A . PA N AR O

cruciais para Galiza, na que, aínda, se poda chegar a acordos políticos”. Os nacionalistas pensan
que o diálogo lle permitirá á sociedade “percibir as distintas alternativas sobre cuestións importantes para o noso país”. Os alcaldes do BNG tamén se mostraron esperanzados con esta nova
etapa agardando que teña unha
traslación ás relacións da Xunta
cos gobernos das cidades.
Se a aposta de Beiras polo
diálogo con Fraga non foi algo
persoal, o presidente sí que
apresentou este encontro como
un empeño propio e un compromiso ao que lle deu maior trascendencia aínda ao emarcalo no
seu legado político: “eu quero
deixar en Galicia, coa axuda
dos galegos, unha política civilizada”, afirmou Fraga.
O secretario xeral do PPdG,
Xesús Palmou, pola súa banda,
advirte “normalidade política e
democrática” despois do encontro do presidente da Xunta co
voceiro do BNG. Pero Palmou
non se mostra tan satisfeito ou
tan esperanzado coma Fraga.

Considera o dirixente popular
que hai que agardar ata a Asemblea do BNG para saber se a
aposta polo diálogo é unha
“cuestión personalista de Beiras” ou ten o beneplácito do resto da dirección do Bloque.
Incertezas e preocupacións
O calculado “realismo” de Xesús Palmou pode atoparse condicionado polas reaccións contrarias que, en amplos sectores
do PP, provocou o xantar de
Beiras con Fraga e o novo clima
que pretende impulsar o presidente da Xunta. A contestación
interna non ven unicamente de
Madrid, onde critican o xiro autonomista de Fraga.
Na Galiza, amplos sectores
do PP, consideran que o comezo
do diálogo entre Fraga e Beiras
é unha xogada política do presidente que perxudica claramente
ao partido. Pensan que vai contra a política que o PP veu defendendo ata de agora, de claro
acoso ao nacionalismo, que tantos réditos lle deu. Critican que

este cambio, ao que califican de
contraditorio, se produza precisamente cando lograron que o
BNG descendese en votos e situar a Beiras nos índices máis
baixos de aceptación popular.
Interpretan este xesto de Fraga
coma un brinde persoal do presidente á historia que vai salvar
a un Beiras que, mesmo internamente, estaba de capa caída.
Non entenden amplos sectores da dereita como, despois
de denomizar a Beiras e ao nacionalismo durante 12 anos, no
momento que podían pactar
con Touriño para isolalo, Fraga
axuda a eclipsar aos socialistas
tendéndolle a man ao BNG. No
PP tamén hai quen interpreta
este cambio de Fraga coma un
intento de mudar situacións para asegurar a gobernabilidade
despois da súa marcha. Ollan
esta política como un claro
apoio ao sector autóctono do
partido.
Tamén entre os nacionalistas existe algo de desconcerto.
Se a súa Permanente apoia expresamente a estratexia de diálogo, algúns sectores que, aínda
apoiando o diálogo, móstranse
críticos con Beiras polas súas
declaracións a respecto de Fraga. Non entenden como pode
pasar dun día para outro de demonizalo a situalo no galeguismo. Pensan que Beiras non mide axeitadamente as súas declaracións engaiolado por unha
perspectiva política máis favorábel que trata de impulsar. Algunhas destas persoas viñan reclamando diálogo xa antes das
eleccións e mostráronse contrariados polas declaracións de
Beiras na noite electoral.
Sectores máis minoritários
do nacionalismo, do ámbito
sindical e independentista, van
máis alá e critican non o diálogo co PP, senón a cenificación
con Fraga, considerando que se
está abandonando o referente
da loita antifranquista que ostenta o BNG.♦

Reaccións no PP e no BNG
Fronte aos intentos de convertir
en polémico o xantar de Beiras
con Fraga, a dirección do BNG
avaliouno “moi positivamente”.
Pero foi máis alá e, ante as análises que o presentaban como
unha decisión persoal de ambos
políticos, a Permanente do
BNG deu a entender que a decisión do encontro entre o presidente da Xunta e o voceiro nacional do BNG, era algo analizado, discutido e apoiado polos
organismos nacionalistas.
Para a dirección do BNG estase a abrir “un novo escenario
de normalidade institucional” e
de apertura dunha vía de diálogo
que “permitirá tratar cuestións

Pérez Touriño critica a Beiras
Pérez Touriño quedou fóra dos
focos. As súas entrevistas con
Fraga pasaron case desapercibidas mentres a de Beiras acadou portadas e máis de unha
semana de comentarios, entrevistas e reaccións. A Touriño
dóelle situarse nese segundo
plano e reaccionou do xeito
que mellor lle convén ao PP:
atacando a Beiras e ao BNG.
O líder dos socialistas galegos afirmou que, coa entrevista
con Fraga, Beiras “rozou a incoherencia, a inestabilidade e o
esperpento, despois de telo nomeado durante anos como peste

e fascista. Despois destas calificativos, Touriño afirmou que
restablecerá co BNG “toda a relación que teña que existir”, para, seguidamente, acusar a Beiras de non ter asimilado o “empate técnico nas eleccións” e de
“xogar ao regate corto”. Rematou as críticas ao líder nacionalista cun “eu coñézoo moi ben”.
O deputado do BNG, Alberto R. Feixóo, calificou de “rabecha” os ataques de Touriño a
Beiras, atribuíndoos a unha estratexia para reivindicar “un
protagonismo que non ten, nin
persoal, nin políticamente”.

Feixóo acusou a Touriño de non
diferenciar entre o ámbito político estatal e o galego “onde o
PSOE xoga máis ben un papel
residual”. Con anterioridade xa
Beiras lle pedira ao PSdGPSOE que fixese exame de
conciencia e rectificase o seu
comportamento político que,
segundo Beiras, foi o que tería
permitido a vitoria de Fraga.
Pérez Touriño tamén se
perguntou por qué se Fraga
afirma que co diálogo entre
partidos pensa civilizar a política galega non o promoveu
con anterioridade.♦
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Segundo un informe da Fundación de La Caixa

Lugo, na cola do benestar social no Estado
A.N.T.
Lugo, xunto con Cuenca e Zamora está na cola das provincias
españolas en canto a benestar
social, indica un estudio realizado para a Fundación La Caixa.
Xirona, Baleares, Madrid e Nafarroa son as provincias que encabezan o índice de benestar social no Estado, segundo un informe do Instituto Lawrence R.
Klein da Universidade Autónoma de Madrid elaborado para a
Fundación de La Caixa de Catalunya. Os criterios empregados
para determinar este índice miden o nivel de instrucción da poboación, o estado da vivenda e

do equipamento do fogar e a accesibilidade económico-comercial da que dispón a cidadanía.
Os redactores do informe estudaron 129 variábeis de 3.153
concellos de máis de mil habitantes de todo o Estado. É a primeira vez que sobre esta cuestión se analizan datos no plano
municipal, polo que o informe
incrementa a súa fiabilidade.
O informe de La Caixa non
só coloca á provincia de Lugo na
cola do desenvolvemento estatal,
senón que sinala a esta circunscrición xunto con Ourense entre
as que menos variacións de poboación rexistraron e máis envellecidas están.

Tampouco destacan Lugo e
Ourense na penetración da telefonía móbil nen na difusión da
internet, aínda que este último
dato podería explicarse polo feito de que os 82.000 teléfonos rurais de acceso celular instalados
no noso país non son válidos para o acceso á rede.
Contrate co Estado
Os datos de La Caixa retratan
unha Galiza interior subdesenvolvida e o panorama para o noso país só pode verse compensado con outras informacións puntuais, que nalgúns casos non son
tan desesperanzadoras, como a

recente difusión do dato sobre a
poboación, que indica que a provincia de Pontevedra gañou censo. Este aspecto, sen embargo,
pon de manifesto que as outras
tres provincias galegas perderon
habitantes.
Fronte a un panorama no
que Galiza destaca polo seu
desenvolvemento, os índices
sinalan ao resto da España
periférica e a Madrid como o
centro do desenrolo. Así, Euskadi, Cantabria e Asturias encabezan os índices de lectura
de prensa; Baleares, As Palmas, Almería, Guadalaxara e
Tenerife son as que máis poboación gañan; As Palmas, Cádiz

e Tenerife son as menos envellecidas; Barcelona, Madrid,
Xirona e Tarragona as que
máis contan con acceso á internet; e Baleares, Valencia, As
Palmas e Cádiz as de maior penetración da telefonía móbil.
Este é o segundo anuario que
elabora La Caixa e no mesmo tomáronse datos de poboación (natalidade, mortandade, idade media e movementos naturais e migratorios), emprego, vivenda,
educación, sanidade, política,
cultura e lecer, seguridade e xustiza, relixión, medio ambiente,
acceso á información, renda,
condicións de traballo ou participación social.♦

Santiago

A capitalidade
XOSÉ LUIS MUÑOZ

Por fin Santiago é capital de Galicia. O que todo o mundo sabía non estaba na letra
escrita, pero desde agora Compostela será un símbolo de capitalidade con carta legal.

Encarna Otero, Xosé Sánchez Bugallo e Dositeo Rodríguez o día da declaración da capitalidade.

A . PA N AR O

Á frase deulle sona Adolfo
Suárez, alá polos albores da
transición; pero hoxe vanme
permitir a licencia de que lle-la
tome de prestado, porque me
ven ao caso que nin pintada.
Por fin, os santiagueses en primeira instancia, e todos os galegos en última, imos elevar á
categoría de normal o que nas
rúas leva moitos anos sendo
normal; imos darlle caracter de
legalidade ao que cáseque todos consideramos coma algo
obvio: que Santiago é a capital
de Galicia.
Sabiamolo tododiós; pero o
caso é que non figuraba por escrito en ningures. A todo o máis
que se chegara ata agora era ao
eufemismo de lle outorgar a
Compostela a categoría de sede
das Institucións galegas.
Pero daquela, o do eufemismo fora un compromiso
para sair do atranco. E aínda
así houbo que aturar a rabecha,
a perrencha, a vazquiana de
don Paco, e houbo que o con-

solar co caramelo da Delegación do Goberno, e con algunhas cousiñas máis, como se isto de construir Galicia fose algo así coma colgar regalos da
árbore de Nadal.
Ao fin, alá para o San Xoán, se ningún mal fado o impide, Santiago vai ter o seu Estatuto de Capitalidade. E Galicia
vai ter unha capital oficialmente recoñecida; unha capital
digna, patrimonio xa non só
dos galegos, senón da humanidade enteira.
Poucos países, poucos estados poden presentar unha capital deste rango, desta categoría.
Unha capital que se veu facendo, desde hai máis de dez séculos, a golpes de relixiosidade,
de arte, de comercio e de cultura que ás costas cargan as inxentes reas de peregrinos chegadas de todo o país, de toda
España, de toda Europa; golpes,
favores, galanos que Compostela sempre soubo devolver a razón de cento por un.
E aí están se non, para o
confirmar, os recoñecementos
da UNESCO, do Consello de Europa, de Dante e de Göethe; pero sobre todo, o recoñecemento
dos cidadáns europeos que, paso a paso, século a século, foron
tecendo o camiño das liberdades, foron tecendo a idea Europa baixo a guía das estrelas.♦

ENCONTRO SOBRE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GLOBALIZACIÓN
Poder local e participación cidadana. A experiencia de orzamentos participativos
21/22 de Xaneiro de 2002. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Auditorio do C A F F, C entro A dministrativo F ernando F errari, Se cretaría d e Esta do do G overno d e Rio Grand e do Sul
Av. Borg es d e Me d eiros, 1501, Porto Ale gre
Obxectivos
C ontribuir ao coñe cimento entre org aniz a cións polític as e sociais que comp arten o interese por avanz ar na d emocrá cia p articip ativa e na d efensa d a sob eranía dos povos, ao tempo
que critic an os efeitos ne g ativos do proc eso d e mundializ a ción e conómic a. Propiciar o interc ambio d e exp eriencias d e xestión loc al entre re presentantes do na cionalismo g ale go e responsa b eis institucionais d a esquerd a brasileña.

Organiza

Colaboran
Avd a. Rodrígue z d e Viguri, 16 b aixo
Teléfone 981 55 42 00 / F ax 981 55 53 42
End ere zo ele ctrónico fgs@g aliz asempre.org
15702 Santia go d e Compostela

Cooperación Española

Ministerio de Asuntos Exteriores.
Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica.

Se cretaria d e Coord ena ç ão e
Planejamento G overno
do Esta do d e Rio Grand e do Sul.
Brasil
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¿Que é o Plano de Galiza sobre
Drogas?
Nace no 1986 conxuntamente
co resto de planos autonómicos e
do Estado. O do 2001–2004 é o
terceiro. O que se pretende con
estes planos autonómicos é organizar a resposta que se lle pode
dar ao tema das drogodependencias tanto na vertente da prevención, como da asistencia e da incorporación social.
¿Cales son as súas liñas de
actuación máis importantes?
Do 1986 ao 1990 tratouse de
coordenar os centros de asistencia do tratamento e darlle á asistencia un sentido público; profesionalizar a rede, que estaba moi
dispersa. Habia moitas organizacións e de diverso calado. Por
exemplo, tratábase de que os
programas libres de drogas que
funcionaban nun sitio funcionaran tamén no resto. Na década
dos noventa procurouse facer o
mesmo coa prevención e a reinserción, articulalas e profesionalizalas. Na prevención, até ese
momento había moi pouco. Eran
esforzos moi individuais, de organizacións non gubernamentais
e de concellos, fundamentalmente. É dicir, respostas moi espontáneas e isoladas. O que se fixo
foi tratar de dotar estas redes de
programas que viñeran avalados
pola súa validez noutros lugares
ou ver en base a experiencia
científica que logros podía facer
a prevención. Hoxe os puntos de
prevención, igual que os de atención sanitaria, concéntranse nas
zonas urbanas e costeiras e trabállase nos ámbitos escolar, familiar e comunitario. Na escola é
onde máis se incide, na familia
tamén pero menos, porque é
máis difícil chegar, conseguir a
colaboración dos pais e das nais.
A nível comunitario penso que
en Galiza somos un exemplo de
como as redes sociais participaron tanto na loita contra o narcotráfico e na prevención.
O noso país sempre aparece
como unha das zonas de maior
entrada de droga en Europa.
Non se pode negar que é unha porta de entrada de certas drogas. No que non estamos dacordo é que esto sexa a Sicilia do
Estado e de Europa, que toda a
poboación galega sexa proclive a
isto. Hoxe os capos están en procesos máis ou menos formalizados, a maior parte do pobo rechaza o narcotráfico e non hai un
asentamento social .
Nunhas zonas o consumo e
maior que noutras, ¿a que se
debe?
Cada dous anos facemos un
estudio de tendencias que marca,
através de enquisa domiciliaria
entre maiores de doce anos, que
cantidade de consumo houbo, de
que substancias, e que pensa a
xente sobre as drogas. Deste xeito, temos dividido o mapa de
Galiza en once áreas de saude e
obsérvase que o maior consumo
se produce en torno ás grandes
urbes. Coruña e Vigo primeiro,
logo Santiago, nunha zona intermedia Pontevedra, Ourense, Lugo e Ferrol, e nunha última franxa de consumo moito menor atópanse Monforte, O Barco, o Salnés e Burela. O consumo concéntrase, daquela, nas zonas costeiras e no entorno das cidades.
Tamén se dá en comarcas do interior que até o de agora non eran

A . PA N AR O

Xesús Morán

‘Preocúpanos o consumo
compulsivo de alcohol
entre a mocidade’
PAULA BERGANTIÑOS

Dun tempo a esta parte estabilizouse o consumo da heroina e aumentou
o das drogas de deseño, o cannabis e, sobretodo, o do alcohol. Alerta sobre este fenómeno, Xesús Morán, xefe do servicio de prevención, reinserción e coordenación do Plano Galiza sobre Drogas, que ven de participar
na xornada de debate organizado pola Fundación Galiza Sempre e Galiza
Nova en Compostela co lema Drogas e Mocidade. Fuxir da realidade?
tan proclives. Nestes doce anos
de estudios podemos decir que
se detecta unha tendencia á estabilización e incluso á baixa de
case que todas as substancias, e
que na heroína se apresenta de
maneira moi clara. Sen embargo,
no último estudio, que abarca do

ano 1996 ao 1998 vemos que hai
un repunte do cannabis, unha
aparición visíbel do crack e un
crecemento pequeno das drogas
de síntese, así como un gran consumo abusivo e con novos patróns de alcohol. É dicir, frente
ao parón da heroína, aumenta o

consumo de alcohol, pastillas e
hachís, en consonancia con novos hábitos de consumo, en entornos máis recreativos e durante
a fin de semana.
¿Cal e o perfil do drogodependente?
Depende das substancias, pe-

ro o que nos preocupa de cara á
prevención, porque a asistencia
está organizada, é este novo fenómeno ao que me referín: o
consumo abusivo, obsesivo e
compulsivo de alcohol e as novas
formas nas que se produce, a cultura do botellón. Estamos estudando como intervir. Imos facer
traballo de campo, de alcance,
cos rapaces e nos propios sitios
nos que se consume. Trataremos
de incidir, non sobre o tempo de
ocio, senón directamente e con
mediadores que formen parte de
ONG´s, por exemplo, sobre o
consumo do alcohol. Non se trata de pór os rapaces a facer cousas extrañas, como se está a facer
nalguns concellos. Bailes de salón ou campionatos de deporte
sen máis. Está ben que haxa estas
alternativas para ocupar a noite
doutro xeito, pero son programas
de xuventude de carácter xeral, e
no tema da prevención de drogas
hai que intervir moi directamente. Non se trata de dicirlles que
non consuman, pero si de darlles
información moi clara, alertalos
sobre as consecuencias e explicarlles, que se queren colocarse,
hai outras maneiras de facelo menos perigosas. Por exemplo,
bebendo en cinco horas o que están a feitos a facer en media.
Se falamos dun problema
de saúde pública, ¿por que a
Administración sempre deixou a reinserción en mans de
entidades privadas como Proxecto Home?
Non só existe o Proxecto Home. É a que máis sona pero antes
xa estaban as redes dos servicios
das ONGs e concellos. Realmente esta é a área máis deficitaria. É así e non pasa nada por recoñecelo. É deficitaria porque a
nosa intención é a de ir a recursos
normalizados. Temos unidades
de día, centros para drogodependentes que intentan a reinserción
pero que son pequenos guetos. O
que se pretende é levalos a escolas-taller, cursos de formación,
etc pero iso custa moito. Intentaremos que a situación poida mellorarse através do Plano de Emprego e o de Inclusión Social.
Unha reivindicación de
moitos colectivos é que non se
siga sancionando ao pequeno
consumidor...
O consumo non está penalizado. O que está penalizado é a
tenencia para consumo, e na interpretación disto é onde se producen os pequenos problemas
dos xuices. Desde o ámbito da
saude nós non podemos penalizar o consumo. Forma parte dun
problema que ten a persoa. Outra
cousa son os comportamentos
que cara a sociedade isto poida
xerar. Nos centros trátase de
prestar apoio xurídico e legal e
unha das cousas nas que que se
está timidamente avanzando é
nas alternativas á pena.
¿Por que a legalización das
drogas levanta tantas susceptibilidades entre os partidos políticos?
Cada vez menos. Cada vez se
fala máis claro, pero é inevitabel
que politicamente haxa posicionamentos diferentes. Teño escoitado opinións de todas as cores e
de diferentes posturas. Habería
que ver que modelos están funcionando e que resultados dan,
pero iso é bastante difícil por que
non hai modelos puros.♦
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Lugo

A cidade estrica os brazos
JAUREGUIZAR

Unha chea de obras albíscanse no ho- das de desenrolismo setenteiro. Haberá
rizonte. Oportunidade de sair de déca- paseo na muralla, novo polideportivo...
Lugo sacódese de novo a nugalla. Escribo de novo porque tras
décadas vivindo da placenta embostelada desde o desenrolismo
setenteiro, a Deputación acadou
un campus universitario e unha
muralla clorofílica que rodea a
cidade e o anterior alcalde, o
conservador Xaquín García Díez, puxo lastros arriba unha parte salientábel do casco histórico.
Intentou facer máis, pero non llo
financiaron. Os lugueses volven
mirar os carteis de prohibido o
paso a toda persoa allea a esta
obra coa reforma da praza do Ferrol. A grava, intacta desde os
tempos da dinastía exipcia de Vicente Quiroga, dimite en beneficio dun pavimento de formigón
impreso. Detrás irán os cambios
nunha praza de nome paradoxal,
Comandante Manso. O goberno
municipal socionacionata logrou
que se desenrolaran unidades de
actuación nas Fontiñas –antes
Carrero Blanco, ...y voló, voló, malia acharse pendente a reforma do PXOU. Iso permitirá estableceren a rede viaria entre as rúas Sanxillao e Rei Don García e
acometeren, canto conten co es-

A muralla antes das obras do novo paseo.

tudio de detalle, a zona que cadra
entre os carrís das Flores e de
Caiñós. No primeiro deles, o
martelo hidráulico seguirá dando
conta dos estorbos urbanísticos

de teitumes afundidas. ¿E o parque das Fontiñas? Confío en que
nos faga agardar menos que a
praza do Campo; malia que agora se advirta que a instalación

dunha grúa acelerará a rehabilitación de catro casas.
Hernández Cochón, reiterou
ha días que o do hospital de San
Cibrao se encetaría en breve. O
instalarse no norte equilibrará o
crecemento da cidade, que se envorca agora contra o Miño polo
sur. Ben sabido que aos vellos
lles reina vivir ao pé deses templos ateigados de médicos, enfermeiros e aparellos exploradores.
O centro sanitario arrastrará canda el bares, florerías e funerarias;
como adoitan estas dotacións. Os
construtores tentean xa fincas en
Galegos agardando a que os técnicos municipais tiren os rotrings
para planificar a contorna. Polo
de agora, ocuparanse de gastar os
4,5 millóns de euros públicos en
estradas e accesos na Fervedoira
e na estrada da Fonsagrada.
Canda esas realidades e execucións inminentes, López Orozco detalloulle a Fraga en qué pensa gastar os 10,2 millóns de euros
nos que orzamentou o paseo interior da muralla. Pretende quilómetro e medio de paseo interrompido con espacios para restos arqueolóxicos, a apertura da rúa
Clérigos cara ao valado romano,
a construción dun polideportivo e
a compra de cinco casas para
atender ás hostes turísticas. Engadiu a instalación dun elevador e
unha escaleira en Bispo Aguirre
para acceder ao adarve. Lugo estrica os brazos cos puños apretados para bocexar e espertar.♦

Fer ro l

Saturación sonora
no Barrio da Magdalena
MARTINA FERNÁNDEZ BAÑOBRE

As rúas do Sol, María ou Dolores están consideradas polo concello como saturadas
polo ruído. Os empresarios de hosteleria non concordan e as espadas seguen en alto.
Hai algúns días a Policía Local
precintaba por orde do Concello
dous establecementos de lecer noc-

turno situados no centro da cidade.
Peches motivados polo incumprimento dalgunha das normas que

atenden a cuestións como os permisos de apertura, a actividade realizada, a prevención contra incen-

dios ou a insonorización derivada
en contaminación acústica.
Esta mesma contaminación é
un dos principais motivos de queixa por parte dos veciños do Barrio
da Magdalena. Para quen decida
buscar vivenda en Ferrol, resultará
cando menos sospeitosa a abultada
oferta, especialmente de primeiros
andares, en rúas como a do Sol, a
María ou a Dolores. E é que o centro histórico da cidade ten o cupo
cuberto no que a locais susceptíbeis de xerar ruído se refire. Precisamente por este motivo, o Concello delimitou o barrio como zona
saturada. Deste xeito non se concederán novas licencias, e ao tempo procurarase que os locais existentes cumpran coas normas estipuladas. Nesta área da que falamos funcionan 62 establecementos hostaleiros, dos que alomenos
dez esquecen algún dos requisitos
precisos, polo que resulta probábel
que as escenas de precintado se repitan en vindeiras semanas.
Paralelamente a estes feitos,
directivos da Asociación de Pubs
e Discotecas de Ferrol (Aspudi)
estudian a posibilidade de acusar
de prevaricación aos concelleiros
de Urbanismo e Medio Ambiente. Apuntan que os locais precintados teñen os papeis en regra, e
que o BNG está a cargar contra
as alternativas de lecer nocturno
por medio desta práctica.
Versións irreconciliábeis. Aspudi, o Concello, os veciños, e
por suposto todos aqueles que
desfrutan coa movida nocturna.
Teño escoitado que en toda relación hai que saber ceder, e tamén
respectar. Ao mellor esta é unha
das mellores ocasións para levar
a teoría á praxe.♦

A Academia
e Vilafranca
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

Real Academia Galega avanza de despropósito en despropósito. O concello de Vilafranca
do Bierzo pediulle que celebrase o Día das Letras Galegas nesa cidade. Ademais
do entusiasmo ofreceron os
locais necesarios. E o presidente da catastrófica
institución declara na prensa que os actos se
celebrarán en Galiza. Señoras e señores, isto é o mundo ao revés!.
Definitivamente non se entede nada da situación do
galego, a Lei de normalización lingüística está sen ler
e nunca se mirou un xornal
para saber do esforzo que
custou lograr a escasa e valiosa sensibilidade lingüística que hoxe existe no Bierzo. O problema non é
formal. A Academia é unha
institución independente,
supoñemos, e pode organizar a conmemoración onde
considere oportuno. Que é
independente supoñémolo,
porque non hai xeito de
atopar información, A estas
alturas non ten nin unha
páxina web contando algo.
Non todo o mundo
traballa así. Hai quen leva
quince anos partíndose os
brazos contra a tremenda
incomprensión das
administracións asturiana e
leonesa, da cidadanía e
mesmo de moitas persoas
das franxas galego-falantes.
De momento, as súas
propostas son minoritarias
e a Benigno Fernández
Braña, ao grande alcalde
Filipe Lubián, a Antonio
Ron, a Héctor, ao extremeño Domingos Frades, a Marisa, a Lago e a tantos
outros trátanos mal nesas
terras lindantes. Celebrar
alí o 17 de maio sería un
triunfo, significaría o recoñecemento do galego
exterior e a posibilidade de
dialogar tranquilamente
sobre a lingua, sen
prexuízos fantasmagóricos.
Algún novo académico
non é alleo a este
sentimento nin pode ficar
calado. Viviu e compartiu
o traballo de erguer o pouco ou moito que se fixo en
Vilafranca e Corullón, en
Pías, na Veiga e en Eilao.
E hai máis xente. Cando se
comezou a organizar a Mesa pra defensa del Galego
de Asturias, a Mesa pola
defensa do Galego no Bierzo, o grupo de Lubián,
tamén se celebraron
encontros. ¿Ninguén dirá
nada en Galiza? ¿Ningunha organización deste país
recabará apoios para que
Vilafranca organice o Día
das Letras? ¡Eh! ¿Hai
♦
alguén ahí?♦
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Procesos
a esgalla

Ríos Seoane alxemado cando a súa detención en 1985 mentras pretendía fuxir ao Uruguai.

A xustiza arxentina continúa a investigación contra o empresario de Ordes

A sombra do crime alcanza a Ríos Seoane
PERFECTO CONDE

Francisco Ríos Seoane, natural de Ordes e amigo de Xosé María Caneda, presidente do Compostela, e de
varios persoeiros do Partido Popular de Galicia, non se dá librado da acusación de instigar o asasinato do
home que denunciaba a súa mala xestión á fronte do Club Deportivo Español de Buenos Aires. Un tribunal arxentino acaba de ordenar que prosiga a súa investigación xudicial coa incorporación de novas probas.
Francisco Ríos Seoane naceu en
Ordes (A Coruña), en outubro de
1934, no seo dunha familia pobre. Emigrou á Arxentina cando
tiña 18 anos e fixo fortuna, despois de empezar lavando louza
nun bar céntrico de Buenos Aires. Logo de “romperse o lombo
todos os días”, como acostuma a
dicir el mesmo, chegou a ser dono dun pequeno imperio de cafeterías e restaurantes formado por
preto de douscentos establecementos. Daqueles tempos, aínda
se lembra en Buenos Aires como
se gababa do seu poder dicindo
que “España tiene dos reyes,
Juan Carlos de Borbón y yo”.
Xa de rico, comezou a investir en Galicia comprando a fábrica de tecidos Viriato, na súa vila
natal, o mesón compostelán Cestaños e o edificio da Porta Faxeira na que se aloxa, varios inmobles na Coruña, unha fábrica de
cervexa e unha cimenteira en Asturias e algunha cousa máis.
Sendo presidente do Club
Deportivo Español de Buenos
Aires, un equipo de fútbol que
militou na primeira división durante varios anos, protagonizou
varios escándalos e acabou sendo implicado xudicialmente como instigador dun crime que lle

custou a vida ao home que se
atreveu a darlle a cara na dirección do equipo de fútbol.
En 1995 pasou oitenta e sete
días na cadea, acusado de instigar o asasinato do dirixente do
Club Deportivo Español de Buenos Aires Ignacio Torres, de 65
anos, suboficial retirado da Armada arxentina e membro da comisión directiva do club que por
entón presidía Ríos Seoane.
En 1994, Torres era dono do
bar “El rincón de Torres” que el
mesmo atendía preto da sede do
club. Como representante da minoría que se opoñía a Ríos Seoane, recibira ameazas de morte do
empresario nado en Ordes, feitas
mesmo algunha vez diante de
varios compoñentes da comisión
directiva do Club Español.
Queimárono vivo
O 20 de xullo de 1994, o boliviano Roberto Bravo Llanos, un home baixo e pel morena, entrou no
establecemento, sentouse nunha
mesa e pediu un café e un bocadillo de xamón. Torres estaba tras
do mostrador. De repente, o
cliente ergueuse e dirixiuse cara
o dono do bar. Cando estaba a un
metro de distancia, verteu sobre o

corpo de Torres o líquido inflamábel que levaba nunha lata e
prendeulle lume. O agredido
agonizou durante cinco días no
Hospital Español e, antes de morrer, facilitou os datos que permitiron deter ao agresor como autor
material do asasinato. Antes de
finar, Ignacio Torres pronunciou
esta frase dirixida a un familiar
seu e referíndose a Ríos Seoane:
“Me quisieron quemar vivo. El
Gallego se salió con la suya”.
Xulia Cabrera, a viúva de Torres, reclamou xustiza e o 21 de
abril de 1995 Francisco Ríos Seoane foi detido cando intentaba escapar de Arxentina abordando unha lancha que o ía levar a Uruguai. Foi acusado de instigar o crime de Torres, pero o 17 de xullo
do mesmo ano a Cámara Nacional
de Apelacións estableceu que non
había probas para soster a acusación e puxo en liberdade aos detidos, que foron sobreseidos en
maio de 1997. Sen embargo, tres
meses despois, a Sala V da Cámara do Crime revocou o fallo que
fora emitido pola xuíza de primeira instancia María Cristina Bértola e ordenou que se seguira investigando a Ríos Seoane en relación
ao asasinato de Ignacio Torres.
Posteriormente, o acusado viu

sobreseida a súa causa varias veces, seguidas sempre polas correspondentes anulacións. O sobreseimento de maio de 2000 foi
anulado o 29 de xuño de 2001,
mediante unha orde da Cámara de
Casación Penal que lle encargou
á Sala VII da Cámara do Crime a
revisión do expediente aberto
contra Ríos Seoane. Esta sala resolveu revocar novamente o sobresemento e ordenou, a comezos
do ano que andamos que o asunto
retorne á súa fase de instrución
para ser investigado novamente.
En consecuencia, o empresario galego afincado en Buenos
Aires, que agora ten 66 anos, vai
ser interrogado de novo e sometido a varios acareos para determinar a súa presunta responsabilidade instigadora no asasinato
cometido por Roberto Bravo e
que lle custou a vida a Ignacio
Torres. Segundo parece, van ser
analizadas novas probas que se
conseguiron entrecruzando as
chamadas telefónicas que fixeron os imputados nas horas previas ao crime. Francisco Ríos
Seoane, se finalmente prospera
contra el a acusación de instigación de asasinato, podería ser
condenado a unha pena que vai
de 8 a 25 anos de cadea.♦

Non hai unha única acusación contra Ríos Seoane de
parte dos tribunais de xustiza
arxentinos. O 12 de agosto
de 1998 foi procesado e
obrigado a pagar unha fianza
de oito millóns de dólares
polo suposto delicto de defraudación cando estaba á
fronte do Club Deportivo
Español. En xullo de 1997,
seis xogadores deste equipo
de fútbol reclamaron a súa liberdade, conflito que derivou nunha sonada folga dos
futbolistas arxentinos, e descubriuse que Ríos Seoane
contratou de forma supostamente irregular aos xogadores Campagnuolo, Castillo,
Potenzioni e Guede. Isto
obrigou ao club bonaerense
a facer fronte a unha fianza
xudicial por importe de dous
millóns de dólares que abonou mediante un aval da
Asociación de Fútbol Arxentino, a través do Banco República e gracias a unha xestión do entón presidente Carlos Menem. A prensa daquel
país mesmo aireou a posibilidade de que estes dous millóns de dólares “poderían
proceder do lavado de diñeiro”. A raíz deste conflito futbolístico, Ríos Seoane ameazou ao xornalista porteño
Pérez Castex dicíndolle á cara “judío de mierda, te vamos a reventar”. De igual
maneira díxolle “te voy a
matar” a Ricardo Luís Amor
cando era dirixente do Club
Español e criticou a xestión
de Ríos neste club.
En agosto de 1997, o empresario galego procedente
de Ordes foi sancionado con
tres anos de suspensión como dirixente do fútbol arxentino por intento de suborno
aos xogadores do Racing para que se esforzaran en ganarlle a Huracán Corrientes,
resultado que beneficiaría ao
Club Deportivo Español. O 9
de marzo de 2000, outro tribunal determinou que Ríos
debería comparecer a xuízo
por exercer de forma fraudulenta a administración do
club de fútbol que presidiu
causándolle unha presunta
defraudación de seis millóns
de dólares.
E xa antes, en setembro
de 1994, foille ditado un
embargo por valor de millón e medio de dólares por
evasión fiscal e manobras
fraudulentas contra a Dirección Xeral de Impostos. Ríos Seoane tamén foi acusado de subornar a un empregado de Migracións da República Arxentina.
Nas súas andanzas pola
nosa terra, Francisco Ríos
Seoane sempre se manifestou amigo de varios persoeiros do Partido Popular e, hai
varios anos, artillou co ínclito presidente do Compostela, Xosé María Caneda, unha
promoción do fútbol galego
que nunca se materializou.♦
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A multinacional culpa a unha contrata e manifesta respeito polo galego

Nacionalismo

Carrefour esíxelle ao concello de Pontevedra
documentación en castelán

Mª PILAR GARCÍA NEGRO

V

A.N.T.
Unha solicitude cursada ao Concello de Pontevedra en nome de
Ópticas Carrefour reclamando información en castellano causou estupor en Pontevedra e motivou unha campaña da Mesa
pola Normalización. A multinacional culpou do incidente a unha subcontrata e proclamou o seu respeito pola língua galega.
O documento recibido ten
que ver cun estudio de ruídos
para a licencia de obras dunha
óptica da grande superficie Carrefour e co envio por parte do
concello da corespondente Ordenanza –da que hai copia só en
galego– á empresa encargada
de realizar o estudio. Tras a recepción da norma municipal, o
documento, asinado por Ópticas Carrefour, indica que hai
unha “incompatibilidade de linguas” porque o encargado de
realizar o informe vive en Valencia, polo que pregan que
“nos notifique as esixencias
desta ordenanza que afecten á
nosa actividade de Óptica en
castellano”.

A demanda sorprendeu ao
concello de Pontevedra, xa que
a lexislación indica que a lingua
das administracións locais é o
galego. A Mesa pola Normalización Lingüística iniciou unha
campaña para esixir de Carrefour o respeito polo galego e
unha portavoz da organización
amosou a súa disconformidade
con que “esa empresa pretenda
que gastemos o diñeiro público
en traducirlle a lexislación que
rexe aquí”.
Ante a campaña, Carrefour
púxose en contacto cos medios
de comunicación e culpou do
incidente “a unha subcontrata á
que unha filial nosa encargou o
informe”, pero manifestou o

A multinacional conta con varios centros na Galiza e construe un en Vigo.

seu “total respeito pola sociedade galega, a súa lingua e a súa
cultura”. Carrefour tamén indicou que no futuro será máis coidadoso en ocasións como esta.
Con todo, Carrefour persiste en incumprir a lexislación ao

P.V.

empregar toponimia deturpada
na denominación da Coruña ou
mesmo ao referirse ao seu centro en Pontevedra, no bairro de
San Brais, ao que a documentación pública de Carrefour denomina “San Blas”.♦

O Goberno ordena depurar os ficheiros á procura de máis casos

A Seguridade Social
aínda emprega o topónimo El Ferrol del Caudillo
A.N.T.
Os ficheiros informaticos que
emprega a Tesourería Xeral da
Seguridade Social da Coruña
aínda conservan topónimos deturpados como a forma “El Ferrol del Caudillo”. O Goberno
central recoñeceu que todavía
non depurou os ficheiros para

evitar esta situación.
A última limpeza das bases
de datos da Seguriade Social
produciuse en 1992, desde entón detectáronse erros e, ante
unha pergunta do BNG no Congreso, o Goberno central recoñeceu grande parte dos rexistros “grabáronse antes da data

indicada”. Neste sentido, o
Executivo indicou que “vai proceder a revisar o ficheiro xeral
de afiliación para detectar outros posíbeis rexistros en similar situación”.
“Falar deste tipo de situacións 26 anos após da morte do
dictador amosa ata que punto a

Administración Xeral do Estado
ten sido insensíbel historicamente ao necesario respeito pola nosa toponimia orixinaria e á necesaria depuración de formas deturpadas, moito máis se elas remiten ao pasado fascista”, indicou o deputado do BNG Francisco Rodríguez.♦

A biografía de quen levou ao cine galego o ideal galeguista dos anos 3 0. Unha historia persoal e pro
fisional que circulou entre as miserias do éxito e as grandez as do fracaso na procura da cor no cinema.

Enrique Barreiro
Cineasta e inventor
Carlos Aurelio López Piñeiro

COLECCIÓN CAMPUS

ivemos tempos de
acusada superstición
pensamental e
léxica, e o termo “nacionalismo” non escapa a esta
vaga de fetichismo negativo. Como toda palabra declarada tabu, cómpre buscar-lle o eufemismo
correspondente, que
procura, como é sabido,
non só edulcorar o termo
senón neutralizar o conceito. No caso a que nos referimos, para alén de todas
as connotacións
pexorativas e
demonizantes, existe unha
outra via de desnaturalización semántica, inxénua ou
deliberadamente confusionista, que, a custa de
nomear a antítese,
desvirtua a tese. Tal é o
caso do pretenso “nacionalismo español”, que reduce
os nacionalismos antiimperialistas a respostas
condicionadas a un furor
“nacionalista” que se faria
forte na superestrutura do
Estado. Como é óbvio, se
todos son nacionalistas
ninguén é nacionalista per
se. Tal confusión, interesada ou inocente-mimética,
tamén se dá entre nós.
Nuns casos, trata-se de redimir non se sabe qué “pecados” que o nacionalismo
galego endexamais
cometeu; noutros, trata-se
de o homologar ao fetiche
da modernidade (nova
superstición) e do
progreso, como se estes
conceitos, entendidos na
sua denotación, non
tivesen como responsábeis
e promotores mesmamente
os nacionalistas e prenacionalistas da Galiza.
Teño repetido moitas veces
que o nacionalismo galego
non se debilita viaxando
senón que se reforza. Simplesmente con ollarmos,
por aí fóra, o que dan de si
os impostos que pagamos e
o que dan de si aqui. Só
con repararmos no nível
de infraestruturas,
comunicacións e servizos
de que dispoñen os
cidadáns que partillan
connosco o mesmo carnet
de identidade e a mesma
nacionalidade española
(“única e indivisíbel”). Só
con sabermos, por
exemplo, que o grupo
empresarial “Correo” do
País Basco é dono do
xornal ABC (79% das
accións) e cotiza fiscalmente en Euzkadi. Daquela,
seremos nacionalistas por
necesidade económica, virtude democrática e
vontade de sobrevivéncia
como povo, non porque
precisemos que se nos perdoe a vida, cal Lázaros á
♦
mesa do rico Epulón.♦

¿Quo vadis,
Carrefour?

A prohibición non soluciona
o problema do consumo de drogas

XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

V

P.B.
Co obxecto de iniciar un “debate necesario” sobre as drogas, Galiza Nova (mocidades
do BNG) e a Fundación Galiza
Sempre veñen de celebrar en
Santiago o encontro Drogas e
Mocidade, fuxir da realidade?Entre as conclusión nas que
coincidiron a maioría dos ponentes destaca a necesidade de
superar a “política prohibicionista”, por terse amosado ineficaz, e encarar as drogodependencias como un problema de
saude pública e non policial.
“O prohibicionismo fracasou.
Non o digo eu, afírmao a Oficina Executiva do presidente George Bush, que recoñece que
tanto o consumo como a produción de droga segue aumentando”. Con esta afirmación defendía o profesor de Dereito Administrativo da Universidade da
Coruña e deputado do BNG,
Carlos Aymerich, un cambio de
rumbo na política sobre drogas.
Pero os cambios cara unha lexislación menos punitiva –que hoxe se ceba nas capas máis desfavorecidas da poboación– non foron os únicos apuntados. Falouse de mellorar a prevención e a
información –sobretodo en ámbitos como o do ensino– e de garantir, desde unha rede pública,
a asistencia digna aos drogodependentes e a reinserción con alternativas reais. Rosa Álvarez,
por exemplo, psicóloga do Plano
Socio–Comunitario dun barrio
de Santiago, denunciou as dificultades para a integración real
dos ex-toxicómanos. “Quedan
marcados para toda a vida e as
súas expectativas en barrios desestruturados seguen a ser as
mesmas que antes de caer na
droga”, dixo.
Efectos perversos
Os “efectos perversos da actitude
prohibicionista do estado”, que
impulsaron no século pasado os
EEUU, encargouse de retratalos
Francisco Fernández del Buey,
da asociación PreSOS ao pór de
manifesto que máis do 70% dos
reclusos son drogodependentes e
que a grande maioría entran na
cadea por delitos relacionados co
seu consumo. Segundo os informes que aportou, a propia Administración española recoñece que
o 54% dos presos teñen a SIDA,
pero en cárceres como a de Teixeiro segue sen permitirse o reparto de xeringas. Fernández del
Buey relacionou a introdución da
droga no país coa aparición nos
anos setenta de grandes bolsas de
pobreza, marxinación e exclusión social en barrios como o seu,
o de Vite (Santiago). “Lembro
que cando chegamos non había
nin bibliotecas, nin supermercados, nin escolas... Creouse un
mercado negro no que os pobres
consumen a droga máis cara e
adulterada. No cárcere, por
exemplo, o prezo da heroína mul-

En varias das intervencións das xornadas “Drogas e mocidade” falouse do nefasto efecto do prohibicionismo.

tiplícase por cinco”, comentou. A
resposta penal, e os conflitos que
xera, tamén foi analizada polo
avogado Xesús Fernández, quen
cuestionou a constitucionalidade
da Lei de Seguridade Cidadá ou
Lei Corcuera.
Coa premisa por diante de

Tonisauski

que “hoxe é imposíbel pensar
nunha sociedade sen drogas” e
tamén da aseveración de que nos
últimos dez anos se puxo de manifesto a “impotencia da solución
prohibicionista” na loita contra o
narcotráfico e na reducción do
consumo, Luis Branco do Bloco
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de Esquerda (www.bloco.org)
apresentou a proposta de legalización que a súa formación promove en Portugal, e defendeu a
oportunidade de investir na prevención e na reinserción o diñeiro que até o de agora se gasta na
represión do consumidor. Branco
trouxo ao seu relatorio as palabras do portavoz da Celula Antibranqueo de Diñeiro da Interpol
segundo o cal apenas do 10% da
droga que circula é requisada e o
1% do diñeiro que move confiscado. “A tarefa que queda por facer neste século é atacar ao tráfico onde máis lle doe, na carteira
e na conta bancaria, sen tabús
nen hipocresías”, dixo.
Nen xogar con elas
No encontro participou tamén un
representante do colectivo antiprohibicionista da Mariña Cancro de Cerebro que defende a legalización desde o ponto de vista das liberdades individuais. Por
outra banda, Manuel Isorna, coordenador do Programa de Prevención de Drogodependencias
no Baixo Ulla e Sar, insistiu nos
efectos perxudicais das drogas
como modificadoras da rede
neuronal, como un “parche” para
carencias de tipo social, motivadas por factores físicos ou psicolóxicos. Alertou sobre os riscos
de iniciación no consumo entre
adolescentes e falou dunha falta
de coordenación que non permite avanzar na prevención e na difusión dunha mensaxe clara, a de
que “coas drogas nin xogar con
elas”. Algúns participantes acusárono de manter un posicionamento moralista e todos insistiron na neceside de educar co ánimo de formar persoas críticas.♦

an aló quince días do
ano novo cando escribo esta crónica na beiramar de Cangas. Amansa o
frío e regresa a borraxeira
que difumina a luz sobor do
mar. Recibo nas últimas
horas un feixe de noticias
que me animan: a
Fundación Enclave, desde
Santiago, convida ás Xornadas sobre Coordinación de
Políticas Lingüísticas, no salón de actos do Café Airas
Nunes. Bamarti, empresa
promotora e construtora da
Estrada, aposta pola promoción da nosa cultura e axuda
a Edicións Fervenza a sacar
adiante unha colección de libros novos. Vou con eles na
solporecida cara á Avenida
da Cultura, onde hai pedras
para a memoria, o granito
do país en homenaxe aos estradenses que deixaron o
ronsel, os vieiros abertos: novela, poesía, teatro... As Asociacións Culturais A Cabana
e O Meigallo, de Moraña e
Cuntis, achéganme a súa revista A Taboada, ateigada de
afectos, antropoloxía,
imaxes; na cuberta a foto de
Xosé Campos, o Cego do
Violino, de Xinzo-Cuntis,
ano 1985. Muro, cego e caxato, os tres esteos para
escoitar daquelas a Música
da Vida. Os meus amigos de
Melide mandan O Melidao,
portavoz das angueiras da
Terra Central de mámoas,
castros, patrimonio. Escoito,
de volta ás clases, a fermosa
fonética dos meus
alumnos/as pontevedreses,
que aman o manantío, a forza das palabras que nos
achegamos no instituto, ao
carón do Lérez, na Xunqueira do Cobo: palabras nos labios de mociñas/os que son
de Bora, de Xeve, da
Pontevedra rural e da máis
urbana, ese contorno, esa
amistade, tanta riqueza. E
sei, sabemos todos xa, da voz
galega de Marta Dahlgren, a
profesora sueca de inglés, na
Universidade de Vigo, que
rompe os medos e descobre
un niño de esperanza nas mil
primaveras para a nosa
lingua.
Pero aló abaixo, enfoscado no pozo negro da noite,
canda o tempo daqueles
séculos escuros que
atravesou Galicia, rosma
Carrefour, ignorante dos espacios nos que pousa a pouta do ricacho alleo, ese que
chega e vai de predador,
bruando, foncho, roibo o
rostro de soberbias: “gallego
no, sólo en castellano”. Unha
nube brava, unha penca de
odio. E os brados de Eduardo Pondal alá ao fondo do
mar de Fisterra, de Orzán e
Bergantiños (os versos
prohibidos do noso Himno)
♦
¡Hai que dar aviso!♦
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A miúdo os veciños síntense enganados

As operadoras de móbil
empregan a picaresca para instalar as antenas
A.N.T.
Na colocación das antenas de
telefonía móbil téñense casos
de picaresca por parte das
operadoras, así como o pagamento de subvencións millonarias exclusivamente ás vivendas onde se empraza, deixando de lado á veciñanza,
aínda que a antena en cuestión
estexa no seu radio de acción.
Unha das picarescas máis habituais nestes casos prodúcese no
proceso previo á instalación da
antena, cando unha operadora de
telefonía móbil acude a unha comunidade de veciños que acepta
a colocación do aparello pero que
na mesma o veciño do último piso oponse –a lei faculta a este veciño a evitar a instalación. Nestes
casos, despois de conseguir a autorización da comunidade, normalmente a telefónica tarda un
ano en colocar a antena. A razón
ten que ver cos recursos que poda
presentar o viciño do último piso.
A lei establece un prazo de un ano
para o veciño do último piso poder recorrer a decisión da comunidade, pero este a miúdo non o

fai porque non detecta obras de
instalación da antena, traballos
que si se producirán ao concluir
ese ano, demasiado tarde, cando
xa non ten validez o recurso.
Tamén é habitual achegarse
ás comunidades de propietarios
na época do ano na que menos
veciños hai: en verán, deste xeito
é máis doado conquerir a aprobación para a instalación da antena.
Outra práctica relativamente
frecuente consiste en pagar elevadas cantidades de diñeiro á
comunidade de viciños do edificio no que se pretende a instalación da antena, aínda que as
operadoras saben que a decisión
de colocar unha antena de telefonía móbil provoca malestar
nos edificios colindantes.
Potencia de emisión
Unha vez instaladas as antenas,
cando hai polémicas sobre a radiación que emiten, nas operadoras
non só adoitan encargar informes
a compañias amigas, senón que no
momento da medición rebaixan a
potencia de emisión da antena.
En xeral, na Galiza ata o mo-

As subvencións ás comunidades de veciños que aceitan as antenas son millonarias.

mento a instalación de antenas de
telefonía móbil resultou polémica, pero por razóns diferentes que
no resto do Estado. No noso país
sempre existiu o temor aos efec-

tos nocivos destes aparellos, pero
a reivindicación máis habitual
era que todas as empresas de telefonía móbil instalasen as súas
antenas compartindo a mesma
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torre. A pretensión veciñal non
atopou resposta nas operadoras,
que aproveitaron o valeiro legal e
a falta de experiencia que os concellos tiñan nesta cuestión.♦

O número de estreas non o xustifica

Tarifa plana no cinema, un negocio ruinoso para o espectador
H.VIXANDE
A tarxeta para entrar en todas as sesións dos cinemas
Lauren de Ourense e Pontevedra e Box de Vigo en apariencia representa unha boa oferta, pero na prática a carteleira de películas exhibidas non xustifica o investimento.
Varias cadeas de cinemas de todo
o Estado veñen de pór en marcha
unha especie de tarifa plana para
acceder ás salas a través do que
chaman “entrada práctica”. O sistema consiste na emisión dunha
tarxeta de plástico de carácter
persoal e intransferíbel coa que se
pode entrar a todas as sesións que
se desexe durante un ano. O prezo é de 240 euros, que se pode pagar en doce mensualidades de 20
euros ou dunha soa vez.
En apariencia representa unha
boa oferta para aquelas persoas
moi afeccionadas a acudir ao ci-

nema porque en teoría supón un aforro sobre a tarifa habitual. Para as cadeas
emisoras, a iniciativa trata
de fidelizar á clientela.
Pero en realidade, un espectador normal na Galiza non lle
pode tirar verdadeira rendibilidade
á tarifa plana cinematográfica porque non hai estreas abondo. Unha
entrada de cinema nunha das cidades nas que se oferece o servicio
costa, un día normal, arredor dos
catro euros, o que implica que
mensualmente hai que ir cinco veces ao cinema para gastar os 20

Falamos xa unha vez de apelidos que
pasaron a se converter en subtantivos comúns, pero como a cousa abunda, vimos
con outra xeira.
Se cadra os lectores e lectoras coñecen xa a orixe do verbo linchar mais
–por se non é o caso– imos lembralo. No
século XVIII, nos Estados Unidos, un
tal Charles Lynch, proprietario rural (é
dicir, unha persoa dona dun territorio
que fora roubado aos indios), fíxose célebre por instaurar a que se coñeceu como “lei de Lynch”, que tiña como resultado a execución directa do sospeitoso,
pendurado dunha árbore, sen máis probas nin garantías procesais.
Un capitán de apelido Boycott, xerente das terras do Conde de Erne, en Irlanda, provocou, debido ás súas durísimas condicións, alá polo 1880, un re-

euros que costa o abono, aínda que
en realidade o máis lóxico sería ir
máis de seis veces para que a “entrada práctica” constitúa verdadeiramente un investimento.
Oito salas en Ourense,
Pontevedra e Vigo
Os cinemas Lauren de Pontevedra

e Ourense teñen oito salas cada
un e os Box de Vigo outras
tantas, pero mensualmente o
número de películas estreadas
non supera as seis, cando nas
tres cidades existe máis oferta
cinematográfica e máis estreas. Ademais, as dúas cadeas
exhiben inequivocamente cinema comercial.
Estas circunstancias levan
a que un espectador normal que
quixese tirar rendibilidade do seu
abono tería que ver as seis películas que mensualmente estrean estas
cadeas, independentemente do seu
interese. Para ver máis cinema, –ir
dúas veces a semana, por exemplo– tería que desembolsar o prezo
da correspondente entrada noutros
cinemas da súa localidade, nos que
se exhibirían películas non estrea-

Apelidos
HENRIQUE HARGUINDEY
xeitamento a traballar ás súas ordes e
mesmo a facer transaccións comerciais
con el. Dado que o rexeitamento tivo
éxito, pois viuse obrigado a abandonar a
xerencia, naceu a expresión facer boicot
ou boicotear.
Atribúeselle aos franceses unha grande dose de chauvinismo, o que só en parte é certo pois tal actitude atopámola en
calquera país, e en Galicia temos un
conspicuo representante do chauvinismo
local nun coñecido alcalde. Mais a orixe

da palabra si que está en Francia: Nicolás Chauvin foi o prototipo dun soldado
de Napoleón de patrioteirismo agresivo e
barateiro e fíxose célebre como personaxe dunha peza teatral.
Seguindo en Francia, apuntaremos a
palabra nicotina, unha substancia que
recibiu o nome do introductor en Francia da planta do tabaco, Jean Nicot, embaixador francés en Lisboa no século
XVI. A planta recibiu por esta razón a
denominación latina de Nicotiana taba-

das nos Lauren ou nos Box. Deste
modo, a final de mes o investimento realizado sobardaría os 20 euros
–cómpre sumar o abono máis as
cantidades pagadas para ver cinema noutras salas–, co inconveniente de que o cliente preferentemente
tería que acudir ás películas das salas nas que ten o abono.
En localidades máis grandes,
como Barcelona ou Madrid, as cadeas Box e Lauren –sobre todo esta
última– contan con máis salas e estrean un maior número de películas,
que ademais non só están enmarcadas dentro do cinema comercial.
Nesas mesmas cidades, a entrada
ao cinema ten un prezo maior que
na Galiza. Deste modo, ao haber
máis oferta e ao enfrontarse a un
prezo da entrada maior, esta tarifa
plana si é rendíbel nesas cidades.♦

cum. Tamén francés foi Étienne de Silhouette, ministro de Finanzas en 1759,
que levantou unha grande oposición popular polos seus recortes orzamentarios.
Fose unha alusión satírica a estes recortes, ou a unha pretendida afición aos
recortes de figuras de sombras chinescas, ou ao seu fugaz paso polo ministerio, semellante a un rápido croquis debuxado ou recortado, o caso é que do
seu apelido deriva a palabra silueta.
E non vaiamos pensar que os galegos non aportamos tamén figuras históricas á linguaxe. Cando se fala dos tempos de María Castaña, estase -ao parecer- aludindo a unha muller luguesa,
María Castaña ou María Castiñeiras,
que se fixo célebre por encabezar no século XIV unha rebelión contra os tributos impostos polo bispo.♦
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Convocan unha manifestación estatal para o sábado 19 de xaneiro en Compostela

Os universitarios galegos
retoman as mobilizacións contra a LOU
A.N.T.
O Goberno aprobou a LOU pero os universitarios galegos non se
renden. Co ánimo de provocar a súa derrogación teñen convocada
unha nova mobilización. Impúlsana os estudantes da Universidade
de Compostela que convidaron a todos os campus do estado a participar nunha macro-manifestación o sábado 19 de xaneiro na capital.
Coa manifestación que se vai
celebrar o sábado 19 de xaneiro
en Santiago os universitarios
galegos queren retomar a súa
loita contra a LOU e volverse
situar á cabeza das protestas no
estado. Desde a Asemblea de
Estudantes de Compostela din
que a lei foi aprobada “pasando
por riba das múltiples protestas
que se deron ao longo de dous
meses e que “xunto todos aqueles que continúen ou se unan a
protesta contra a LOU”, seguirán “loitando, agora, para a súa
derrogación”. Como primeiro
paso, con esta manifestación
estatal, queren demostrar que
non se botan atrás apesar da publicación no BOE.
A marcha sairá ás doce da
mañá da Porta dos Arcos, no
Campus Sul. Pola tarde están
programadas unha serie de actividades lúdicas e informativas

coas que os estudantes tratan de
“crear un ambiente festivo e intentar que a xente que se desprace ata aquí poida disfrutar
dunha xornada entretida mentres contribúe a facer do 19 de
xaneiro un día histórico na loita
contra a LOU”. A recepción dos
participantes doutros lugares do
estado farase en Bioloxía o
venres 18 e pola noite haberá
peches en diferentes faculdades. Pola tarde, nun encontro
interuniversitario, os voceiros
das diferentes universidades informarán sobre as actividades
desenvolvidas até o de agora e
sobre a estratexia que seguirán
en adiante, entre elas, a desobediencia activa. A asistencia será
aberta, pero só terán voz os representantes enviados polas
distintas universidades. Apartir
das sete e media, na Alameda,
haberá actuacións, malabares,

As universidades galegas seguirán encabezando as mobilizacións.

música en directo e unha queimada cun conxuro contra a
LOU. A manifestación está
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apoiada pola Plataforma de
PAS e Profesores e polos sindicatos (CIG, UGT, CCOO e

CUT) e colaboran a Escola de
Hostelería e a Praza de Abastos.
As actividades que chegan
despois do nadal comezaron o
mércores 16 na discoteca Casting de Santiago cunha festa
‘house’ contra a LOU, na que
participaron os pinchas DJ Gustavo, N. Cruz e Mac Adhu. Co
diñeiro recaudado a Asemblea
de Compostela quer mercar unha páxina de publicidade nun
periódico. “Isto –comentan– daranos a oportunidade de poder
mostrar a nosa visión do que está a acontecer, de contestar as
críticas vertidas sobre nós, de
poder demostrar que coñecemos
a LOU e de argumentar razoadamente as nosas protestas, para
así, facer calar a Ministra”. Ademais do intenso calendario de
protestas, que ao tempo tamén
se producían durante dous meses noutros campus, a Asemblea
de Estudantes de Compostela,
por medio da súa Comisión Xurídica, elaborou unha lei de bases alternativa que pode consultarse na súa páxina en internet
www.geocities.com/asamblea_c
ompostela)♦

A Xunta prolonga a validez da documentación sanitaria de 340.000 vacas sen sanear

HORÁCIO VIXANDE
Dous xefes de área da Consellería de Política Agroalimentaria –antes Agricultura– foron
represaliados por asinar un documento de solidariedade cos
150 veterinarios de saneamento
que reclaman o recoñecemento
da súa relación laboral coa
Xunta.
Un dos cesados, o xefe de
área de Betanzos-Ferrol, ese
mesmo día, o xoves de xaneiro,
acudira como testemuña por citación obrigatoria a un conflicto colectivo na sala do Social
do Tribunal Superior para determinar a relación laboral dos
150 veterinarios de saneamento
despedidos. O outro, o xefe de
área de Becerreá, simplesmente
asinara o documento de apoio
ao colectivo. Á vista tamén
acudira, voluntariamente, unha
veterinaria ex campañista de
saneamento que desenvolvía
labores de coordenación nas
campañas do 2002 que leva a
cabo a Empresa de Transformación Agrária, S.A., T RAGSA .
Esta testemuña foi apartada do
seu cargo e rebaixada a veterinaria de a pé nas campañas
gandeiras.
A semi-empresa pública
TRAGSA vén de asumir a campaña de saneamento gandeiro de
2002, en substitución do colec-

A Xunta asegura que as vacas non saneadas pódense vender pero probabelmente fóra de Galiza nons será factíbel a súa venda.

tivo de 150 veterinarios que
desde había anos realizaban estas campañas e que, tras un fallo da Inspección de Traballo,
reclamaban o recoñecemento
da súa relación laboral coa Administración autónoma, en lugar da relación administrativa
que recoñecía a Xunta.

Venda do gando
Política Agroalimentaria, ademais
de contratar a TRAGSA para a campaña de 2002, recoñeceu que a
campaña de saneamento gandeiro
de 2001 non rematou, pero indicou que a daba por finalizada. Tamén publicou no DOGA unha orde

pola que prolonga a validez da documentación sanitaria das vacas
que quedaron sen sanear na campaña de 2001, pero non prorrogou
a campaña para rematar o saneamento. Política Territorial recoñece que 340.000 vacas están sen sanear –porcentaxe próxima ao 40%
da cabana–, pero afirma que a pro-
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Caza de bruxas en Agricultura contra os xefes de área
que apoiaron os veterinarios despedidos
longación da validez da documentación sanitaria do gando non saneado permite a venda do mesmo.
O que está por ver é se noutras Comunidades autónomas ou noutros
estados da Unión Europea permiten a venda de gando galego sen
sanear, aínda que teña prorrogada
a súa documentación sanitaria, sobre todo porque é unha práctica
contraria á normativa europea. É
posíbel, porén, que algunhas Comunidades autónomas apliquen a
lexislación sanitaria con laxitude,
sobre todo Asturias, que mantén
certo grao de coordenación coa
Xunta nun conflito semellante que
se desenvolve no Principado.
A decisión da Xunta de asignar a TRAGSA o saneamento gandeiro xa tivo consecuencias.
TRAGSA publicou na prensa anuncios para contratar veterinarios;
pero o colectivo de veterinarios
de saneamento que mantén o conflicto coa Xunta, boicoteou as
probas de selección que ía realizar o martes 15 de xaneiro nas súas instalacións do compostelán
polígono industrial do Tambre.
Nun aceno que reforza a suposta
caza de bruxas en Agricultura, de
momento a política de TRAGSA é
non contratar a membros do colectivo enfrontado á Xunta, aínda
que pola súa experiencia é o máis
capacitado para realizar as campañas de saneamento.♦

A flota de arrastre
pide a cabeza de López Veiga
G. LUCA
O Governo central decretou o
descanso de seis horas para a
flota de arrastre contra o criterio da consellería de Pesca e
dos armadores que protestaron pola medida. Sobre a mesa
de López Veiga aparece outravolta o mesmo problema que
provocara o seu cese en 1993 e
o que fixera cair a Amáncio
Landín en outubro pasado.
O novo recorte do esforzo pesqueiro chega por imposición da
UE nun momento en que son excelentes tanto o tamaño como a
cantidade das capturas do arrastre. López Veiga calificou o incidente de pequeno desencontro,
pero non está disposto a apelar
contra a Orde, a pesar de que llo
pediron a voces os armadores. O
Conselleiro non tivo máis remedio que explicar que non estaba
disposto a ser acusado de desacato ou de conflicto de competencias. Ao espantar calquera dúbida
de deslealtade co governo de Madrid, o conselleiro encirraba ainda
máis o ánimo dos armadores.
Os panos quentes eran de esperar: López Veiga promete unha
bateria de argumentos científicos
para que o arrastre manteña o seu
esforzo de pesca, pese ao que diga a comisión de Pesca de Bruxelas e contra o que estea disposto a asinar o ministro de Pesca de
Aznar, Arias Cañete. O Ministerio pasa porque as horas de descanso se apliquen á franxa da
noite para que o golpe a actividade dos arrastreitos sexa menor.
A norma da UE refírese a todo o litoral continental pero só
afecta a costa galega xa que está
limitada a barcos de máis de doce metros de eslora e ás praias de
pesca que se atopan a mais dun
dia de distancia. É unha norma
escrita dende Bruxelas contra a
flota de arrastre galega que, en
termos semellantes, fixera saltar
da consellaria de Pesca a López
Veiga en 1993, ao desafiar os armadores os recortes e impor derradeiramente a súa vontade, sobre os criterios de xestión da
Consellaria. Fraga non só se via
obrigado recoller velas senón a
manter o globo da presidencia da
Xunta en suspensión a conta de
tirar un confidente pola borda.
Na repeticion do conflicto, a vez
tócalle a Samuel Juárez, secretario de Pesca Marítima, que cede
o seu despacho a Carme Fraga,
euro-deputada e presidenta da
Comisión de Pesca no Parlamento Europeo.
A prol do sector extractivo
A terceira consecuencia do problema é a declaracion do consello
da Xunta sobre a normativa europea de Pesca. O pronunciamento
autonómico reclama a igualdade
plena de acceso, que deberá entrar en vigor ao final de ano, o
principio de estabilidade relativa
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Fraga reclamou a de Samuel Juárez para calmar
os armadores

A UE pide novos sacrificios ao arrastre despois duna durísima reconversión. Os armadores esixen cabezas. Na fotografia Un barco de arrastre recambia o seu circuito de frio.

e o de solidariedade e non discriminación. Doutra parte, pretende
que a UE cumpra o seu compromiso de intervir e controlar a xestión dos recursos pesqueiros externos, nun xesto máis a prol dos
armadores que pescan e que se
definen a si propios como sector
extractivo, contra os que colgaron
as redes para convertirse en importadores de pesca
“A Xunta é consciente de que
a enorme potencia pesqueira da

Galiza non se corresponde coa sua
nula capacidade de decisión -sinala Bieito Lobeira, voceiro de pesca
do grupo parlamentario do BNGNon hai en toda Europa país que
dese tantos barcos ao desguace. O
problema é a inserción estructural
da pesca de Galiza na UE, que puidendo ter representación propria,
coma galeses e escoceses, fala en
Bruxelas por voz do ministerio de
Agricultura e Pesca en todos os foros internacionais”.♦

As virtudes da
competencia electoral
MANUEL CAO
O mero feito da celebración periódica de eleccións derivada
do modelo democrático de organización política ten consecuencias para a actividade socioeconómica que teñen sido
analizadas abondosamente. Nas sociedades democráticas, a
obriga de someterse ao control do cidadanía cada certo tempo significa que os partidos teñen que presentar propostas político-económicas atractivas e creíbeis diante dos votantes
concretadas en programas, proxectos, líderes e equipos preparados e capaces de competir nun mercado electoral moi disputado e no que as regras do xogo tenden a ser equilibradas.
As diferencias entre uns sistemas políticos e outros atinxen
á regra decisoria adoptada, á periodificación electoral, á estrutura de organización territorial, ao ámbito competen-cial, ás garantías do sistema, aos mecanismos de control entre os diversos poderes, etc. Dende o modelo suízo de democracia directa
aos sistemas presidencialistas, o nivel de participación da cidadanía e o grao de control da clase política variará en gran
medida máis, en calquera caso, a obriga de dar contas ante o
electorado está sempre presente e forza aos partidos a renovarse, buscar interlocutores axeitados coa sociedade civil e presentar proxectos socioconómicos viábeis. A idea da competitividade vese activada polo inevitábel enfrontamento cos rivais
na captura do voto dos electores forzando aos líderes a moverse, tomar iniciativas, correr riscos e redefinir obxectivos.
A concepción da disputa electoral como un mercado ten
moita capacidade explicativa e importantes virtudes. Así, concede a iniciativa á sociedade civil, fomenta a renovación e penaliza o inmovilismo, permite a aparición e asentamento de
xogadores novos que alteran a posición dos anteriores, obriga
a perseverar día a día na consolidación dunha situación de
avantaxa que se pode perder en calquera momento, etc. O traballo dos políticos é cada vez máis semellante ao das empresas que compiten nun mercado que xa é global e ao que lle inflúen sucesos aparentemente lonxanos e ocasionados por factores esóxenos pero que requiren dunha reacción inmediata.
As vantaxes da competencia electoral manifestaranse de
xeitos diversos en cada sociedade e mentras nunhas haberá grupos políticos dominantes e cuasi monopolistas noutras o grao de
competencia real será maior. No próximo futuro, a competencia
electoral en Francia e Alemaña forzará aos gobernantes destes
países a presentar un balance económico e social favorábel pois,
habitualmente, os electores formarán a súa opinión sobre indicadores deste tipo. Do mesmo xeito, o Presidente Bush terá que
facer frente este ano a unhas eleccións nas que se renovan Cámaras e cargos estatais e nas que haberá de presentar logros e
proxectos máis valorados que a posíbel captura de Ben Laden.
Aquí, en España, o propio PP terá que ir presentando proxectos
para as vindeiras autonómicas e solventar a liorta sobre o liderazgo para o 2004. Mais, é en Galiza onde a competencia electoral está a activar cambios impensábeis ata hai pouco tempo e
bastou que o PSdG-PSOE se puxera a competir polo goberno da
Xunta de Galiza para que os actores do xogo político tiveran
que moverse de posicións que parecían inmutábeis.

Lección de centralismo
xeral básico
Fraga pensou en alguén tan sobrado de experiencia comunitaria coma o ex-conselleiro de
Pesca para resolver por fin a incendiaria reconversión da pesca dos caladoiros própios pero
a primeira nota que chega de
Bruxelas pon ao arrastre en pé
de guerra. Como Fraga renuncia a que a potencia pesqueira
galega teña representación directa en Bruxelas, por pura imposición centralista, e non vai
estragar en a penas dous meses
tanto baile de conselleiros, a
solución é queimar a Samuel
Juárez, secretario de Pesca Marítima, e sustituilo pola eurodeputada Carmen Fraga, a sua
filla, que fora presidenta da Comisión de Pesca do Parlamento.
¿Abondará tanta acumulación de expertos de confianza
para solucionar un problema

que Fraga calificara de menor?
A condición para estarmos representados en todos os niveis
pola Comisión de Pesca entrégalle tamén a Bruxelas a potestade para administranos as vedas na casa. Coñecidos os desatrosos resultados desta intermediación no Banco Sahariano, no
Gran Sol e nas Malvinas, non é
raro que os armadores pidan
contas a Fraga e que o presidente da Xunta reclame a que considera a sua mellor artilleiría,
sobre todo cando vai dando discretos pero claros sinais de que
López Veiga poderia ser o seu
candidato para a Presidencia. Se
cadra, con menos baile de despachos, estes problemas terían
mais doada solución se a pesca
da Galiza estivese directamente
representada en Bruxelas e non
a traveso de Madrid.♦

A . N .T.

‘Facer fincapé nas virtudes do sistema
de competencia electoral non é ocioso
nun país como Galiza moi acostumado
ao caudillismo”
A existencia dun mapa político competitivo que dote dun
certo grao de incerteza aos resultados tenderá a ser beneficioso para a cidadanía pois limitará os posíbeis excesos e arbitrariedades das maiorías, fomentará o bon goberno e o diálogo
social e forzará aos partidos a precisar mensaxes, innovar nos
proxectos e aplicar as políticas públicas en interese dunha ampla maioría social encargada de valorar a acción de goberno.
Facer fincapé nas virtudes do sistema de competencia electoral non é ocioso nun país como Galiza moi acostumado ao
caudillismo, ao autoritarismo e aos ditadores benevolentes.♦

Redúcese o finiquito dos que acepten a recolocación

Os traballadores de Altadis
terán que mercar un novo emprego
A.N.T.
O finiquito dos traballadores da Fabrica de Tabacos da Coruña que acepten algún dos novos postos ofertados nos protocolos de colaboración verase mermado. Estes acordos foron asinados pola Xunta, concello da Coruña, varias empresas e a tabaqueira Altadis, despois de que o ministerio de Traballo aceptara o expediente de regulación presentado por esta última.
O comité de empresa considera
que a reducción do finiquito
equivale a ter que mercar o posto de traballo. Eduardo Louzán
da UGT sinala que “se nos caiu
a cara de vergonza cando tivemos que explicar en asamblea
as condicións de recolocación”.
O plano de regulación de
emprego de Altadis, empresa
que resultou da fusión de Tabacalera e a francesa Seita, foi
aprobado polo Governo central
hai agora un ano. O obxectivo
da empresa era pechar as oito
fábricas de Alicante, Xixón,
Madrid, Málaga, Donostia,
Santander, Valencia e A Coruña. O plano inclue a baixa dos

traballadores que pasen dos 55
anos e incentivos para os que
teñen 53 e 54. Aos menores de
55 con menos de oito anos na
empresa ofrécenlles indemnizacións de entre 10 e 25 millóns de pesetas, 60 mil euros e
150.000 respectivamente. Ao
resto do persoal que non chega
aos 55, ofértaselles a recolocación dentro do grupo, que abre
novos centros en Alicante e
Cantabria, e 3,9 millóns de pesetas (23.400 euros).
“A xente nova ten que aceptar o traslado a outras plantas
de Altadis para manter a súa
cualificación profesional”, din
no comité. Explican que pouco

saben das empresas que ian comezar a funcionar na comarca,
dos grupos Sumtec e Cristalglass, xa que non participaron
nas negociacións cos posíbeis
interesados en empregar aos
traballadores da fábrica da Palloza. Pero a primeira oferta só
contempla 25 postos de operario nunha das empresas. Son
máis de 200 os traballadores
afectados na Coruña, cuia planta estará xa pechada a finais do
2002. “Se se monta unha empresa que consegue subvencións polo noso acordo con Altadis, esperabamos que se nos
ofertaran postos de distintos
perfís profesionais e non só de
operario”, sinala Louzán.
No comité non agachan a
sospeita de que a recalificación dos terreos da fábrica da
Palloza servirá para especular
cos solares a pesares de que
no seu día o alcalde, Francisco
Vázquez pechou a porta a esta
posibilidade.♦
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Wall Street desaira
o euro
RAMÓN MACEIRAS
As autoridades monetarias europeas puxeron en marcha o plano
de substitución das moedas nacionais do vello continente polo
euro. A semana pasada decidiron presentarlle a criatura á sociedade de Wall Street, o sitio onde velan pola saúde e prosperidade do dólar, pero non atoparon máis que desprezo de parte dos
administradores da moeda coa que decidiron competir. O presidente da Comisión Europea, Romano Prodi, presentouse o venres pasado na Bolsa de Nova York cun séquito de peritos que debían explicarlle á comunidade financeira máis grande do mundo
como o euro pasaría a converterse na próxima moeda de referencia nunha economía globalizada. Pero non ocorreu nada do
que agardaban.
Richard Grasso, presidente do New York Stock Exchange,
non apareceu na xuntanza –alegou un compromiso familiar–,
mentres a maioría dos altos executivos de Wall Street apuraron
os primeiros minutos tras o peche da Bolsa para tomar os trens
que a esa hora os conducen fóra da cidade, cara un fin de semana lonxe do traballo.
O ruído de fondo faciano as estrelas dos canais da televisión
financeira de Nova York, entre eles María Bartiromo, a reporteira de CNBC, que só transmite notícias da Bolsa. Os convidados europeos case rodearon o familiar rosto da xornalista, pero
non houbo ningún comentario, aparte do atafegado do día que se
viveu nos mercados e de como a semana fora mellor do que se
tiña anticipado. “A verdade é que non entendo o que facemos
aquí”, dixo cun marmurio malhumorado un dos técnicos que
acompañaba a Prodi. Minutos antes, un orador referírase ao primeiro ministro europeo como “o Presidente italiano”.♦

A CIG querelarase coa Xunta pola súa sistemática mala fe na regulación destes servicios

O Superior anula os servicios mínimos da folga xeral
do 15 de xuño
H.V.
O Tribunal Superior vén a fallar novamente a prol dos sindicatos no seu recurso contra a
Orde da Xunta de Galiza que
regulaba os servicios mínimos
ante a folga do 15 de xuño de
2001. O Superior considera que
a regulación da Xunta é excesiva e que non se inclúe a súa
xustificación.
A sentencia da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior sobre un recurso
de UGT e a CIG anula “a Orde
de 13 de xuño de 2001 da Consellería da Presidencia e Administración Pública, publicada no
Diario Oficial de Galiza de 14
de xuño, pola que se dictan normas para garantir os servicios
mínimos esenciais durante a
folga convocada para o 15 de
xuño”. O mesmo fallo considera
que se produce a “vulneración
do dereito fundamental de folga
recoñecido no artigo 18.2 da
Constitución”.
O Superior bota man da sentencia 8/1992 do Tribunal
Constitucional, na que se declara que “recae, pois, sobre a autoridade gobernativa o deber de
explicar as razóns que, ao seu
xuízo, lexitiman nunha concreta situación de folga a decisión
de manter o funcionamento dun
servicio esencial”. O mesmo fallo indica que “o acto que determine o mantemento de servicios esenciais para a comunidade ten que estar axeitadamente
motivado, sendo preciso non só
que exista unha especial xustificación, senón que tal xustificación se exteriorice adecuadamente co obxecto de que os

destinatarios coñezan as razóns
polas que se sacrificaron os
seus dereitos e os intereses aos
que se sacrificaron”. Do mesmo
modo a sentencia di que na motivación deben incluirse “os
factores ou criterios ponderados
para determinar as prestacións
mínimas”. Todas esas circunstancias en ningún momento
aparecen reflectidas na Orde da
Xunta.
Reiteración de sentencias
O Supremo tamén lembrou a
reiteración de sentencias no
mesmo sentido e nos mesmos
casos, circunstancia que tamén
recalcou o secretario xeral da
CIG, Xesús Seixo, quen dixo
que “unha vez máis a Xunta,
através duns servicios mínimos
abusivos, cuns recursos fallados
sempre a prol dos sindicatos,
trata, con mala fe, impedir o dereito á folga”. Esa actitude da
Administración autonómica levou ao sindicato nacionalista a
decidir presentar unha querela
contra a Xunta e exixir danos e
prexuízos.
A sentencia, porén, non dá a
razón aos sindicatos recorrentes
na alegación que se refire ao
exercicio do dereito da tutela xudicial efectiva pola publicación
da Orde dos servicios mínimos
un día antes da folga. As centrais
non se refirían a esta cuestión
como un dereito conculcado, pero si facían referencia a el como
alegación e, neste sentido, o Superior indica que “tamén non pode afirmarse que se imposibilite
o control xudicial previo, ademais de que ningunha norma im-

Imaxe dunha carga policial durante a folga xeral do 15 de xuño de 2001.

pón unha determinada antelación”. De todos xeitos, o Tribunal introduce unha matización e

afirma que “sería aconsellábel e
recomendábel que a Administración deixase un maior intervalo

DELMI ÁLVAREZ

temporal entre a fixación dos
servicios mínimos e a data da
efectividade da folga”.♦
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Os nacionalistas intentan distanciarse do PP para facer críbel a Artur Mas

Aznar torpedea a estratexia de Pujol
convidando a CiU a entrar no seu goberno
B. LAXE
“Agora non toca”. Así remata
Jordi Pujol cos debates que non
lle interesan á súa estratexia
política. Pero, nesta ocasión,
por máis que o intente con desesperación, non pode pechar o
debate sobre a entrada de CiU
no goberno do estado. Aznar escolleu a proposta e o momento
que máis podía mancar a CiU.
Jordi Pujol pídelle unha entrevista a José María Aznar para falar
do autogoberno e o presidente
español márcalle un gol por toda
a escadra ao honorábel catalán
esfachicándolle unha estratexia
que pasa polo lanzamento de Artur Mas como candidato á Generalitat en substitución de Pujol.
Unha ruptura do pacto co PP
en Catalunya presentábase desde
CiU como condición necesaria
para que Artur Mas fose críbel
nas eleccións como garantía. Unha ruptura xa anunciada aos anacos por Jordi Pujol, cun escenario deseñado para representar o
primeiro acto: o mitin previsto
para o domingo como lanzamento do candidato Mas.
O debate sobre a entrada no
goberno do estado prexudica a
CiU porque os sitúa, de xeito indesexado, máis cerca do proxecto do PP do que eles queren. Este feito é aproveitado polo PSC,
ERC e Iniciativa per CatalunyaEls Verds (IC-EV), para entrar
no electorado catalanista de CiU
e reforzar o seu proxecto de Unidade Popular contra CiU, presentada como acólitos do PP.
Por outro lado, unha negativa
rotunda de CiU a entrar no Goberno Aznar coas catro carteiras
que lle ofreceu, decepciona a
moitos votantes que son partidarios de que CiU se implique no
goberno de España. É preciso ter
en conta que moitos militantes e
votantes de CiU fórono antes de
UCD e que unha parte da burguesía catalana sempre foi partidaria
de estar presente no goberno

Aznar coloca a Pujol nun brete xusto cando ven de nomear candidato de CiU a Artur Mas.

estatal para así mellorar as súas
posicións. Esta postura histórica
foi a que levou a participar no goberno do estado á Lliga de Cambó ou a ERC que tiveron minis-

tros nos gobernos monárquicos
ou republicanos. Desde CiU argumentan que non estamos nun
contexto histórico equiparábel.
Aínda así, a teima de Aznar,

que lle demanda a Pujol “amplitude de miras” para estudar a
oferta antes de contestala, obriga
a Pujol a matizar o seu discurso.
A contestación “de entrada non”,

¿Ofrece Aznar un gabinete de coalición?
Pujol e os seus herdeiros, coa
negativa a entrar no goberno do
estado, non só non van “fer país”, senón que vai converter
Catalunya nunha provincia. Este é un dos argumentos máis
utilizados por aqueles que, na
banda dereita de CiU, apostan
por implicarse na gobernabilidade de España.
Recordan estas persoas, sobre todo comentaristas políticos ligados a La Vanguardía,
que esta era a idea de Miquel
Roca. Idea e futuro político que
quedaron descabezados por Pujol. Pois ben, o propio Miquel
Roca analiza en La Vanguardia
a proposta de Aznar.

Roca considera que a proposta de Aznar se enmarca, politicamente, na constitución
dun goberno de coalición. Afirma que “cando un partido entra
nun goberno, non é unha decisión individual do presidente
do goberno e dos ministros entrantes”. Esta decisión, para
Roca, descansa “nun acordo
político entre ambas as formacións para gobernar conxuntamente durante o período que se
determine”. “Non hai entrada
de ministros nun goberno xa
existente”, segue a explicar.
Pero, segundo o ex líder da
Operación Reformista, que tentou o asalto ao goberno do esta-

do desde Catalunya cun sonoro
fracaso, “non hai coalición sen
un programa de goberno previo”. explica, así que, antes de
formalizar a composición do
goberno, os partidos que contemple esa posibilidade pactarán o programa que, de común
acordo, decidan poñer en práctica.
Para Roca non poden existir
áreas duns ou doutros, senón
que é imprescindíbel saber o
que van facer todos e cada uns
dos ministros. Para Roca, tan
importante “como pactar o que
se fará é acordar o que non se
fará. Ninguén utilizará a maioría absoluta aínda que a teña”.♦

pasou a “de entrada, non”. Na
contestación existen tantos matices como os que deixaron aberta
a porta ao PSOE para meter a España na OTAN. Agora, Pujol contesta que “se o goberno central
mudase a súa política autonómica, a decisión podería reconsiderarse”. Pero, seguidamente, quere
acabar cunha polémica que unicamente lle xenera desgaste político: “non aceptamos a oferta de
Aznar”. Trátase dun “non” que
non permite máis interpretacións.
Se para CiU a proposta é unha
manobra do PP, para o PSC “esta
oferta pon e evidencia a grande
coincidencia entre PP e CiU”. ICEV cre que “é o xeito de agradecerlle a CDC que lle teña dado o
toque de pluralismo ao goberno”.
ERC considera que “Aznar
quere culminar un modelo de estado con café descafeinado para todos”. Neste senso, en medios nacionalistas analízase que Aznar,
coa oferta a CiU para que se “responsabilice na gobernabilidade de
España”, o que pretende é que, precisamente “Pujol non desfaga España coas súas reivindicacións nacionalistas ante as próximas eleccións”, sobre todo, ollando o documento aprobado polo PSC, ERC e
IC-EV. Neste sentido, ante as presións vascas, Aznar pretenderia,
igualmente, deixar totalmente desativada a Declaración de Barcelona que se reunirá na primavera.
Pero Aznar tamén sabe que
CiU pode perder as eleccións catalanas. É consciente de que
existe un certo pesimismo e diferencias internas co liderato de
Artur Mas. Coa proposta, Aznar
pretendería aproveitar a situación para tenderlle unha ponte de
prata a todos aqueles dirixentes
de CiU que aspiren a pasar dunha administración catalana, que
non está asegurada, a unha española. Hai que ter en conta que
catro ministros levarian consigo
a Madrid máis dun cento de altos
cargos. Todo esto adubiado coa
necesidade de “fer país”.♦

Bi l bao
Sábado ao mediodía, centro neurálxico de Bilbao. Primeiro fin de
semana das rebaixas. Perto dun
cruzamento no que está un valioso edifício propiedade do BBVA,
outro do Banco Guipuzcoano, El
Corte Inglés e moitos pequenos
comercios, a ETA coloca unha
bomba de 25 kilos de dinamita.
A ETA derruba de novo o falso mito de que non puña coches
bomba indiscriminados en Euskadi. Xa o fixo hai meses cando
quixo matar o concelleiro socialista Iñaki Dubreuil en Donostia,
e o que conseguiu foi matar dous
traballadores. Cando se recibe o
aviso de bomba, a pantasma de
Omagh percorre o ambiente. Só
un eficiente traballo da Ertzaintza, que puido despexar unha zona na que estaban milleiros de
persoas, en a penas vinte minu-

A ETA fai tremer o Nervión
DANI ÁLVAREZ

A ETA sementa o terror nunha concorrida rúa comercial bilbaína. Ao tempo, dous xornalistas bascos serán procesados
por facerlle unha entrevista a un portavoz desta organización.
tos, evitou desgracias persoais.
O alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, preguntábase en voz alta se
“destrozar o centro de Bilbao é
facer construción nacional. Acaban de conseguir”, ironizaba,
“que isto se encha de turistas.”
Por outra parte, esta semana
produciuse unha nova proba do
talante que o PP amosa a respecto

do conflicto basco, e a súa obcecación por patrimonializar a xustiza. O fiscal da Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, logrou o que tentaba desde hai case
un ano: o procesamento de Martxelo Otamendi e de Mertxe Aizpurua, os directores dos xornais
Euskaldunon Egunkaria e de Gara, respectivamente, por terlles

feito unha entrevista a dous membros da ETA. O fiscal fainos responsábeis dun delito de indución
ao asasinato e de colaboración
con banda armada, porque nesa
entrevista a ETA responsabilizaba
os edís de UPN, equivalente en
Nafarroa ao PP, da dispersión dos
presos. Un mes despois asasinou
un concelleiro de UPN, José Ja-

vier Mugica, en Leitza. O caso
instruíuno Baltasar Garzón.
Fungairiño culpa diso, polo
tanto, non só á ETA, autora do
asasinato, senón a dous xornalistas que fixeron unha pregunta. O caso é saber se Garzón e
Fungairiño pensan de verdade
que isto se pode soster dalgún
xeito. A lóxica xudicial ditará
se é posíbel que dous xornalistas sexan culpábeis do que din
os seus invitados. É a primeira
vez que se buscará a condena
contra profesionais da información por faceren unha entrevista. Un dos mais ferventes defensores desta ‘inquisición’, o
director de El Mundo, Pedro J.
Ramírez, entrevistou membros
da ETA na súa época de director de Diario 16. Ninguén o levou aos tribunais.♦

Medra na Arxentina o temor ao recorte da democracia
CÉSAR LORENZO GIL
Arxentina non atopa o seu
propio fondo. As medidas urxentes propostas polo presidente Eduardo Duhalde provocan protestas dos descontentes. Asemade, a Unión
Europea e o Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzaron queixas e ultimatums.
“Arxentina é unha braña na que
aínda non tocamos chan. O país
vaise ao fondo, pero non por unha avaría, como lle pasou ao Titanic, senón porque está furado por
moitos sitios”. Este foi o diagnóstico que Eduardo Duhalde deu sobre a situación do país que el preside. Ao tempo, segue no seu intento de convencer a todo o mundo de que as súas ideas políticas
son as mellores e que o labor do
seu goberno acabará de contado
coa pobreza. “Prométovos que
pronto seredes ricos”, proclamou
nunha mensaxe televisada, acompañado polo arcebispo de Buenos
Aires e o representante das Nacións Unidas no país.
A combinación de autocrítica
e bálsamo non acertou a enfriar os
ánimos dos arxentinos. Nesta última semana, medraron moito os
incidentes, que se radicalizan cada
día máis, moitas veces por causa
de grupos pequenos e sen identificar. Algúns portavoces dos manifestantes considéranos simples infiltrados. Pero a realidade é que os
cidadáns teñen moito medo ao futuro. As restricións á retirada dos
depósitos bancarios, denominadas
“corralito”, prexudican notabelmente os aforradores da clase media, que perden día a día parte do
seu diñeiro por causa da progresiva devaluación do peso fronte ao
dólar. O propio Duhalde chegou a
afirmar que esta medida pode ser
fatal a medio prazo para os intereses económicos arxentinos. “O
“corralito” é unha bomba de tem-

O presidente arxentino Eduardo Duhalde, á dereita, compareceu para as televisións a carón de monseñor Karlic.

po. Cada día achégase máis o reloxo á hora da detonación. Se non
a paramos, o resultado vai ser gravísimo para todos nós”.
Mais o goberno non se atreve
a eliminar o sistema, creado polo
ex ministro Domingo Cavallo
antes do Nadal. A febre migratoria e a crise monetaria poderían
combinarse criticamente e supoñer unha creba total do sistema
financeiro, non só público, senón
tamén o privado, maioritariamente nas mans dos estadounidenses e europeos.
Por motivos totalmente diferentes, os estados investidores en
Arxentina tampouco están de
acordo coa política duhaldista. A
Comisión Europea redactou un

informe apocalíptico sobre a situación do país e recomendou, sen
inmutarse, máis liberalización e a
volta ao sistema de paridade entre
peso e dólar, xustamente a receita
que soterrou aos poucos a Arxentina nesa braña da que fala Duhalde. O FMI faise de rogar. Finalmente aceptou enviar unha comisión a Buenos Aires pero segue a
pensar que só coa garantía total
aos investimentos e un novo pacto para manter abertas as portas da
economía arxentina para cando
queiran entrar novamente os capitalistas estranxeiros.
Futuro preto
Con este desolado panorama,

xa non son poucos os analistas
e expertos que vaticinan, sen
necesidade de entrañas de aves
nin pousos de café, un paso
atrás no sistema de garantías
constitucionais para os arxentinos. A medida que crece a fame
e a carencia de menciñas e demais produtos básicos, faise
máis insoportábel a situación
do 40 por cento dos arxentinos.
Mentres os sindicatos corporativistas que teñen a obriga de
repartiren os subsidios sociais
non dean abasto ás demandas
populares, é comprensíbel que
aumente a presión social por
outras vías. Os grupos de esquerda comezan a apuntalarse
cos que consideran que cómpre

un estado revolucionario para
saír da crise.
As pantasmas de Hugo Chávez e das análises da antimundialización cobran máis corpo
entre os que se opoñen a calquera mudanza social. Tal e como manifestaba o xornalista arxentino Ernesto Ekaizer, hai
unha parte do peronismo, beneficiaria dos anos de ditadura,
que non dubidaría en atribuír
competencias represivas e anticonstitucionais á policía e ao
exército. “Oxalá me trabuque,
pero coido que imos cara a un
modelo máis fascista. Incluso
Duhalde advertiu de que podería haber un baño de sangue”,
agoirou Ekaizer.♦

Aquí fóra
Dá igual quen se retirara da mesa primeiro. O certo é que a raíz dos sucesos do 11
de Setembro o Presidente Pastrana iniciou
un xiro substancial no proceso negociador
coas FARC ao introducir diversas medidas unilaterais en outubro que incluían sobrevoos de aeronaves de guerra sobre os
campamentos da guerrilla; reténs do
Exército na área limítrofe do Caguán, zona controlada pola guerrilla e libre da hostilidade militar; restricións ás visitas de cidadáns estranxeiros á zona (congresistas,
dirixentes de partidos e ata o presidente da
Bolsa de Nova Iork visitaran o Caguán ata
entón); o envío de axentes encubertos con
plans para asasinar a xefes guerrilleiros,
etc. Ademais do cese destas actuacións
que evidenciaban un progresivo endurecemento da posición de Bogotá, a guerrilla, que nunca cesou de todo a súa actividade pero mantendo a confrontación baixo mínimos controlabeis, esixiu unha
aclaración do Goberno acerca de se consideraba ou non ás FARC unha organización terrorista para evitar pretextos intervencionistas aos Estados Unidos.
No actual clima internacional, esta
clarificación ten a súa miga. Segundo explica Roberto Montoya no último número de Tempo exterior, no Informe de Organizacións Terroristas confeccionado
pola Secretaría de Estado estadounidense

De Kabul a Bogotá
XULIO RÍOS
o 8 de outubro de 1999 aparecen un total ción masiva de municións intelixentes e
de 27 organizacións que inclúen tanto as novos e sofisticados sistemas de vixianFARC como o ELN
cia (Predator) con po(non así as AUC, as
sibilidade de utilizapoderosas forzas pación simultánea do
ai
un
cambio
ramilitares dese país)
armamento no moe sobre todos eles, en
mento mesmo en que
de óptica evidente
teoría, pesa agora a
se detecta o obxecticondición de obxecti- no proceso colombiano, vo. Así foi como devos da campaña para
ron co xefe militar de
“limpar o mundo de animado probabelmente Al Qaeda, Mohamed
terrorismo”.
Ataf. Se foi viábel en
tamén polo exitoso
Hai un cambio de
Afganistán por qué
óptica evidente no
o vai ser en Coresultado da campaña non
proceso, animado prolombia, pensarán albabelmente tamén po- militar contra os talibáns gúns, marabillados
lo exitoso resultado
pola efectividade das
en Afganistán”
da campaña militar
JDAMS (Joint Direct
contra os talibáns en
Attack Munition), un
Afganistán que inausistema de guiado
gurou un novo tipo de
que se monta sobre as
guerra, sen invasión
bombas antiguas ou
nin apenas presencia
“parvas” para converterrestre das forzas
tilas
en
“inteliamericanas, con case tanta implicación xentes”. Tan rápida e contundente vitoria
da CIA como do Pentágono, coa utiliza- alenta o animus belli nos partidarios de

‘H

substituir a negociación e a diplomacia
polos medios militares como mecanismo
fundamental para acadar obxectivos políticos, unha doctrina que se abre paso a
gallope no actual escenario internacional.
Se ata agora, con e sen Plan Colombia,
non resultou posíbel liquidar militarmente á guerrilla, a revolución en curso nas
tácticas militares quizais facilite un maior
apoio de Bush sempre disposto a experimentar a Joint Vision 2020, a nova doctrina destinada a reforzar a súa presencia
hexemónica en todo o mundo.
Roto o diálogo, o “Acuerdo de San
Francisco de la Sombra” e o proceso de
paz corren serio perigo de naufragar e con
eles as posibilidades dunha reconciliación
entre os colombianos que sente as bases
para resolver os problemas que están no
cerne do conflito: o desemprego, a fame, a
carencia de servicios básicos como a educación e a saúde que esixen grandes investimentos en paz e non en guerra. Porque en
Colombia, como na maior parte dos casos,
a violencia non é soamente un problema
de seguridade senón que funde as súas raíces en desequilibrios dificilmente soportábeis para amplos sectores sociais.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
(Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional), www.igadi.org
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A política de Duhalde non atopa apoios nin dentro nin fóra do país
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Israel favorece o enfrontamento entre grupos palestinos

Sharon prorroga o arresto domiciliario de Arafat
C.L.
O goberno de Tel Aviv continúa a dura represión sobre os territorios palestinos. O propio presidente israelita, Ariel Sharon, confirmoulle á Unión Europea (UE) que manterá o confinamento en Ramala do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Iasir Arafat.
Despois de ano e medio de inti- dos os procesos de paz e as defada, a situación en Palestina se- mandas populares dos árabes.
gue a ser moi grave. Hoxe os Hoxe, nin un poder tan imporpalestinos sofren presidio real tante como a UE é quen de traer
en 220 guetos que controla o ao rego a barbarie do poder heexército hebreo. Helicópteros, breo.
O pasado mércores, 16 de
cazas e tanques bombardean
diariamente xente, casas e cam- xaneiro, o propio ministro de
pos. A penas existe actividade exteriores da Unión por este senas institucións civís, educati- mestre, o español Josep Piqué,
vas ou sanitarias. As empresas esixiulle a Sharon unha explicadeixan de producir. O desem- ción polos danos que sufriu o
aeroporto de Gaprego e a pobreza
za, financiado en
absoluta entre os
parte pola Faárabes rolda xa o
onxe parecen
cenda española.
50 por cento da
Como regalo de
poboación.
quedar
as
promesas
visita, o exército
Mais a meiisraelita bombarrande parte dos para constituír un
deou novamente
medios de comuas pistas e desnicación de Oci- estado palestino
truíunas case todente só falan de
que
fixeron
George
talmente.
Oriente Medio
Piqué tamén
cando algún israBush
e
Tony
Blair
tivo que escoitar
elita morre. Os
como Sharon ratitulares dos xortificaba o arresto
nais danlle moita
domiciliario de
importancia
á
Arafat, ao tempo
“violencia terrorista” islámica mentres silen- que o consideraba cerebro do
cian o xenocidio ditado por tráfico de armas desde Irán e
responsábel dos actos violentos
Sharon.
Lonxe parecen quedar as dos islámicos. Pola contra, o
promesas para constituír un es- presidente palestino continúa a
tado palestino que fixeron Ge- arrestar membros dos grupos
orge Bush, presidente dos EE disconformes coa política da
UU, e Tony Blair, primeiro mi- Organización para a Liberación
nistro británico, pouco despois de Palestina. O último, un dos
do inicio das hostilidades en Af- líderes da Frente Democrática
ganistán. Esquecidos están to- para a Liberación de Palestina.

L

A imaxe do presidente israelita Ariel Sharon nos medios ocidentais pouco ten a ver coa súa política de acoso e derrubo a Palestina.

Disidencias na busca da paz
Día a día, a represión israelita e a
política de acoso a Arafat, tíranlle
respectabilidade ao veterano líder palestino. A política seguida
desde os atentados do 11 de setembro pode ser considerada como a única posíbel pero non obtivo os rendimentos esperados.
Ariel Sharon atacouno sen piedade e esixiulle a cada pouco novas
concesións, máis graves a medida que Arafat as aceptaba. As detencións de membros doutros
grupos e a resposta destes, espe-

cialmente os islámicos, que optaron por continuar cos atentados
suicidas, illou a Arafat, fechado e
triste coma nunca.
É este estado de aguas chocas o que motivou a creación
dunha corrente de opinión laica
dos intelectuais residentes fóra
de Palestina. Tal e como afirma
un dos seus membros, o escritor
Edward W. Said, cómpre cambiar a actual corrente dos acontecementos para salvagardar a
esperanza da paz. “O proceso de
Oslo está morto e non podemos
crer máis na posibilidade de

convivir cos israelitas no noso
territorio. Eles deben marchar
de Gaza e Cisxordania”, explicou o autor, que ten tamén a nacionalidade estadounidense. Para Said, Israel vai ter problemas
para rexeitar diante da opinión
pública unha disidencia diferente á que existiu desde principios
da década dos 90. “Vanse enfrontar con palestinos centrados
e racionais, que condenamos o
terrorismo pero non aceptamos
os abusos dun estado que pretende criminalizar todo un pobo”, destacou.♦

Os EE UU conseguen instalar unha base militar entre Rusia e China
A.N.T.
Nin o xeneral norteamericano
máis optimista tería soñado, en
tempos da guerra fría, co que Estados Unidos acaba de conseguir: instalar unha base militar
entre Rusia e China.
Trátase dunha base aérea que
servirá de eixo de transporte e
que albergará 3.000 soldados.

Esta valiosa cuña militar, a ollos
de Washington, estará instalada
na antiga república soviética de
Kirguizistán, moi perto das fronteiras chinesa e rusa, situadas a
leste e oeste, respectivamente.
Fontes militares norteamericanas confirmaron que os Estados Unidos dispóñense a manter
unha presencia militar a longo

prazo en Asia Central. Os seus
enxeñeiros militares preparan tamén bases en Uzbekistán, outra
antiga república soviética, e Afganistán. En concreto, no país
ata hai pouco gobernado polos
talibáns son tres as fortalezas militares que se están construíndo e
que se veñen sumar ás outras tres
que xa existen en Pakistán.

Con estas bases, Washington
resolve un dos problemas que máis
lle afectaban á hora de pretender
intervir na zona, cal era a longa distancia á que se vía obrigado a desprazar ás súas tropas, o que impedía intervencións rápidas.
Quizá seña este o rédito máis
importante que os Estados Unidos obtiveron da guerra de Afga-

nistán e mesmo pode que o buscado en primeiro lugar, como se
deduciría do feito de que a situación na zona esteña xa estabilizada e o mundo siga sen ter noticias de Ben Laden.
Moscú xa respondeu, pola súa
parte, á nova estratexia norteamericana, anunciando que reforzará
os seus lazos coa China.♦
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O Pontevedra parece rexurdir e Ourense e Lugo loitan por non esvaeceren

As distintas guerras dos galegos da segunda B
Destinado a loitar por sobrevivir
no fondo da clasificación, o técnico Milo Abilleira logrou dotar
de espírito de sacrificio os seus
inxeis xogadores. Desde o oitavo
posto, os vigueses afiánzanse día
a día e xa conseguiron espertar a
admiración dos seus rivais, que
consideran que é esta a escadra
que mellor xogo desenvolve. Ficar na segunda B é o paso que o
Celta precisa para tirarlle rendimento, dunha vez por todas, á
súa canteira.

CÉSAR LORENZO GIL
Illados polo desprezo da elite
dos medios deportivos e abandonados ao sufrimento, os equipos galegos da segunda división
B loitan por manter o espírito
dese fútbol que pretende combinar a calidade profesional co
aprezo pola propia canteira.
A situación dos clubes da segunda B sempre anda a rozar o perigo. Os grandes salarios que se
moven na primeira e segunda división e mais a xeralización do
fútbol televisado ancoraron esta
categoría. Agora, máis ca nunca,
os equipos sofren nas propias
carnes as bancadas baleiras e as
pretensións de moitos futbolistas
de gañaren unha nómina ao alcance de moi poucos. Para entender como soportan a situación actual os equipos galegos, cómpre
analizar a situación particular de
cada un deles neste momento,
xusto na metade do campionato.
Pontevedra
Despois de
varios anos pelexando por se
manter na segunda B, o equipo
granate conseguiu este ano fraguar un equipo con garantías para soñar co ascenso. Pontevedra
aínda non esqueceu as fazañas
pasadas e foi o anceio por recuperar a gloria perdida a maior virtude e o maior defecto. O baile de
presidentes e a época dourada do
Teucro de balonmán eternizaron
os herdeiros do “hai que roelo”
nas expectativas que nunca se
cumprían. Arestora, son segundos na táboa e atoparon un sistema bastante rendíbel. O adestrador, Raúl González, compuxo un
cadro que combina o mellor das
escolas de fútbol do Celta e do

Lugo
O equipo lucense segue pairado, agora no
posto 12, sen saber cal vai ser o
seu futuro. Aínda doído da súa
crise de identidade, os branquivermellos necesitan urxentemente un cambio radical na súa estrutura para poderen rescatar as
súas ambicións. Na cidade amurallada, o fútbol local quedou un
pouco desenfocado, entre a forza
do básquet e a luz que chega desde A Coruña e Vigo.

No Compostela conviven a inestabilidade estrutural cun dos mellores cadros da división.

Deportivo e mais algúns mozos
de fóra de Galicia.
Compostela A fonda crise
económica e de dirección que vive o club santiagués non lle impediu manterse entre os mellores
da división (agora mesmo é cuarto). A fotaleza do equipo que descendeu e a experiencia de Luis

Ángel Duque son as súas mellores armas. Mais na súa contra está a inestabilidade que a presencia
de Xosé María Caneda irradia.
No intento de ascender, será fundamental o apoio da afección e o
rendimento dos máis veteranos.
Celta B
O filial céltico é a sorpresa desta temporada.

Ourense
É decimoquinto. Esta posición é incomprensíbel se temos en conta a
calidade dos seus xogadores e
as aspiracións da cidade. O relevo do adestrador Fuertes por
Rodríguez Vaz permitiu deter a
queda libre mais o problema
dos vermellos parece máis relacionado coa falta de entendemento e a crise dun grupo de
traballo que non asumiu o fracaso da liga de clasificación para a segunda división. Xustamente, a irregularidade e a fácil
descomposición que sofre o
equipo son as graves eivas que
ameazan con complicarlles a
vida aos ourensanistas.♦
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Patriotismo
merengue
PUCHEIRO
Andan neses “países imaxinarios”, como califican as ponencias do PP ás nacións periféricas, na procura dun paralelismo entre o “patriotismo constitucional” de Aznar e o “madridismo constitucional” de Florentino Pérez. Afírmase que
ambos conceptos, seudopolítico e seudodeportivo, están íntimamente emparellados. Afírmase que o Real Madrid do
centenario é, na “realidade obxectiva”, o mellor equipo do
mundo, non só pola súa traxectoria histórica (galardón otorgado pola propia FIFA), senón
porque, actualmente reúne no
seu plantel a flor e a tona dos
futbolistas mundiais, como demostra o seu xogo engaiolante
bordado no tapiz do Bernabeu
ante o Deportivo. Se aínda non
lle chegasen todos estes atributos, o Real Madrid posúe unha
vocación á vez nacional española e universal, polo que todos
os españois, sen exclusión, deberan de fachendear de ter unha equipa como o Real Madrid.
Fronte a este mito/Real,
capaz de gañalo todo, están
outros clubes, coma o Barça
ou o Athletic de Bilbao... que
unicamente perteñecen á categoria de “realidade virtual”,
pois se arrogan unha representatividade de algo que, segundo a doctrina do PP e dos
xornais madrileños, só existe
no maxín dos afeizoados. O
Deportivo nin sequera representa nada para os analistas
centralistas ou cataláns: no
fondo, ambos queren reducir
o enfrontamento a dúas únicas realidades, a española e o
seu reverso antiespañol. Desta maneira contribúese a
acentuar a españolidade polo
efecto do contrario.
En certo xeito, esta estratexia está moi en consonancia
coa do PP (tamén coa de CiU)
que lle pide a Pujol que entre
no Governo do Estado. Unha
entente Madrid-Barcelona, esquecendo ás demais nacións.
O Madrid de Florentino Pérez
(socio de Miquel Roca na fallida Operación Reformista)
sabe que a identificación plena
entre madridismo-españolismo atrae a milleiros de afeizoados da pel de touro (o touro,
símbolo dos fachas que coas
suas bandeiras españolas atafegan o Bernabeu). O Barça
de Joan Gaspart (e da burguesia catalana, sempre recíproca
con Madrid), fundador de AP
en Catalunya e moi próximo
ao Opus Dei, sabe tamén que
os seus apoios fóra de Catalunya están en relación directa
co rexeitamento do centralismo, do madridismo e do españolismo. Pero, ao mesmo tempo negan outras realidades
máis que o Barça triunfant.
Atrapados nesta dialéctica atópanse, coma troita no
trallo, a maioría dos futboleiros, pero, sobre todo, os
antifútbol-politizados, que
se acollen a unha análise
que, por obvia, non deixa
ver a verdadeira realidade.♦

Marica Campo.

Palabras
contra a guerra

F. Sotelo continúa
na presidencia
da AGE
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Cun recital celebrado o 15 de xaneiro
en Compostela presentouse o caderno
Pedimos a palavra. 38 poetas galeg@s
contra a guerra e em solidariedade
com Palestina. Alfonso Pexegueiro,
Carlos Negro, Luisa Villalta, Rafa Villar, Marica Campo, Xavier Queipo,
Fran Alonso e Xosé María Álvarez
Cáccamo son algúns dos participantes desta iniciativa da Plataforma Galega pola Paz e a non Intervención.♦

Doce votos a favor deixaron a Fabiola
Sotelo Blanco ao fronte da Asociación
Galega de Editores, cunha directiva integrada por Toxosoutos, A Nosa Terra,
Tambre e Sálvora. Na reunión celebrada
o martes 15 en Santiago, a candidatura
encabezada pola editorial Rodeira, acadou nove votos. Tras a demisión de catro directivos en decembro, os editores
decidiran convocar novas eleccións.♦

O libreiro Suso
Fernandez,
cronista de Foz
Libreiro e animador cultural, Suso Fernández foi nomeado o domingo 13 de xaneiro primeiro cronista oficial de Foz.
Nunha cerimonia celebrada na casa da
cultura “Manuel María”, poeta tamén presente no acto, Fernández comprometeuse
♦
a defender “os intereses do pobo”.♦

A

proximidade do fallo do premio Esquío de poesía pon a
atención na ampla nómina
de autores que se adican á lírica. Aberto está o prazo doutra das
convocatorias que xa son tradición no
ronsel dos poetas, o premio da Agrupación Cultural O Facho. Sumadas as
historias dos dous galardóns agruparí-

anse boa parte dos principais nomes
da poesía contemporánea e por iso, á
marxe da contía económica, o seu
prestixio fai que sexa anceiado polos
escritores. Entre certames de poesía,
un de relato de aventuras, o que ven
de convocar o concello de Noia co
nome dun dos grandes poetas do século pasado: Avilés de Taramancos.♦
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Enrique Barreiro, o soñador
que quería inventar o cine a cor desde Galiza
Unha exposición e un libro recuperan
en Pontevedra a súa historia no festival Olladas do planeta
C. VIDAL
“A súa figura foi a dun quixote que montado nos febles lombos
de rocinante do seu modesto estudio fotográfico saíu á procura
dunha dulcinea tan esquiva como a cor no cine”. A definición é
de Carlos L. Piñeiro, autor da biografía Enrique Barreiro, Cineasta e inventor que se ven de presentar no Pazo de Mugartegui de Pontevedra, sede da exposición que documenta a aventura vital de quen perseguiu o imposíbel na arte cinematográfica.
E conseguiu o que poucos contaban pero que era posíbel, criar
a productora Folk, autora entre outros do documental propagandista do Estatuto de 1936 titulado Por unha Galicia nova.
A recuperación pública de Enrique Barreiro acontece no
marco do Festival de cine sobre as minorías Olladas do
planeta, promovido polo Concello de Pontevedra. Pouco
máis dun século despois do
nacimento do cineasta (Castromuño, Valladolid, 1899) semella que a filosofía do festival acae tamén ao ideario que
debeu impulsar a dedicación
de Barreiro ao cine. “A globalización vencellada ao cine ten
como contrapunto a loita de
pequenos grupos por ter voz
propia. O cine norteamericano
ocupa o 80% da carteleira desde os anos vinte e os pioneiros
galegos non aceitan esa situación. A figura de Barreiro é un
modelo de resistencia”, afirma
Carlos Piñeiro.
Unha cronoloxía da vida
de Enrique Barreiro descubre
que a súa biografía foi unha
constante teima por conseguir metas nas que só repararía un soñador ou un tolo. Un
David diante dunha industria
cinematográfica que semella
un Goliat imparábel. O fin:
conseguir o cine a cor mediante múltiples inventos que
son convenientemente rexistrados como patentes. Os medios: no comezo, os que lle
proporciona o estudio fotográfico do seu pai en Pontevedra, despois, todos os que
logra acadar cun empeño tamén titánico.
“¿Que facía un mozo de
vintepico anos, fotógrafo de
profesión, filmando na Praza
da Ferrería de Pontevedra películas de proba dun procedemento de cine en cor, aló polos anos vinte?” pergúntase
Carlos Piñeiro no comezo do
libro. Poñer as bases para un
cine galego do que foi, sen
dúbida, un dos seus avezados
pioneiros. Da súa man sae o
documental Pontevedra, cuna
de Colón, (1927) no que emprega os seus innovadores
procedementos para obter a
cor pero no legado de Enrique
Barreiro sobresae o traballo
desenvolvido a medio da productora Folk, constituida co
seu irmá Ramón. Co selo da
Folk nacería o primeiro noticieiro documental galego. Reportaxes sobre Misión Bioló-

xica, a repoboación forestal, o
Seminario de Estudos Galegos ou a visita do presidente
da II República formaron parte das súas entregas. Mais, en
especial, a marca quedará impresa no documental en galego Por unha Galicia nova filme extraviado-, financiado
polo Partido Galeguista co fin
de apoiar a campaña a prol do
Estatuto de Autonomía. “Era
unha excepción no galeguismo. Lois Peña Novo editorializou sobre a necesidade de
expresarse no mundo audiovisual pero non era unha inquedanza que prendese nos intelectuais daquel tempo. Enrique Barreiro tiña clara a súa
relevancia” di Carlos López.
Con certeza, non son feitos
aillados a desaparición das cintas de Por unha Galicia nova e
o asalto que a policía fai á sua
casa despois do golpe militar
de 1936. Enrique Barreiro é detido e trasladado ao lazareto da
illa de San Simón, convertido
daquela no maior cárcere da
Galiza. Quedáronlle folgos aínda a Barreiro para continuar a
aventura na que comprometeu
a súa vida e iso explica a súa
marcha a Madrid onde consigue unha axuda do Sindicato
do Espectáculo para, no franquismo, desenvolver os seu sistema a cor. Tres son as razóns
que explican, para López Piñeiro, a frustración do intento
de impoñer o seu procedemento Yuxtacolor. A primeira, os
problemas económicos do laboratorio que abriu co seu irmán Ramón, a segunda, a comercialización doutro invento
español e, a terceira, a aparición dun novo sistema que habia de gañar a carreira de todos
os outros inventos. Foron estas
tamén razóns abondo para que
Enrique Barreiro retornase a
Pontevedra en 1953 e se volvese a poñer á fronte do estudo
fotográfico que o seu pai rexentara na Praza da Ferrería.
Dos seus últimos anos quedan
os retratos fotográficos e a pincel da burguesía pontevedresa
e tamén ensaios de tono místico ainda inéditos. “Cando nos
setenta se recuperou a idea de
facer cine en Galicia descoñeciamos todo o pasado e naceu
entón un labor historiográfico

Os irmáns Ramón e Enrique Barreiro fotografados nos anos coarenta na súa estadía madrileña.

Visita de Manuel Azaña a Galicia.

para achegarnos aos pioneiros
entre os que se encontra, con
grande peso, o nome de Enrique Barreiro”, afirma Carlos
López, que, xunto con Luis
Quiroga ou X. Enrique Acuña
repararon no alcance da figura
do cineasta.

As probas
dunha vida de cine
A vida de Enrique Barreiro
podería ser literatura se non
fose tan real. A exposición
comisariada por X. Enrique
Acuña e aberta no ponteve-

drés Pazo de Mugartegui documenta os pasos dados polo
cineasta e inventor que o converten nun firme pioneiro do
cinema galego e recolle pezas
que o fillo, o arquitecto Enrique Barreiro, conservou con
lealdade familiar. Ali están as
súas cámaras de cine de 16 e
35 milímetros, os manuscritos das investigacións científicas e ópticas, a documentación das patentes dos inventos dos procesos de cine a cor,
sobretodo do Yuxtacolor, do
que se mostran tamén probas
en película negativa e positiva así como o seu pase a papel fotográfico. Do alcance
que tiveron as iniciativas cinematográficas de Barreiro
dan conta as notícias de prensa e para seguir a liña biográfica están as fotografías familiares e os trebellos conservados do estudo fotográfico
“Foto Barreiro” que seu pai
comprou en 1910 e que antes
pertencera ao lendario fotógrafo Zagala.♦

As outras culturas en pantalla grande
O Festival de cine Ollada do
Planeta pecharase o domingo
día 20 no Auditorio do Pazo da
Cultura de Pontevedra, cun acto de clausura conducido pola
actriz Mabel Ribera coa actuación de Mercedes Peón, Cándido Pazó e Mofa e Beza que se
presenta como homenaxe ao
cineasta bretón René Vautier
porá fin a seis xornadas de cine
que pretenden mostrar a diver-

sidade cultural do planeta e as
propostas das minorías fronte a
unha “sociedade global máis
homoxénea e uniforme”.
O Festival nace por iniciativa
do Concello de Pontevedra como, segundo o coordinador xeral
Iván Prado “un proxecto para
promover a difusión e a defensa
do cine das pequenas industrias,
aquelas que proxectan a diversidade cultural, a riqueza histórica,

estética e ética dos pobos do
mundo”. Cine catalán, galego,
vasco, bretón, latinoamericano
ou africano compoñen un programa no que se reserva un espazo para a figura e a filmatografía de Rene Vautier. O festival
incue unha sección adicada ao
documental que, nesta edición,
ten ao mar como referencia con
títulos como percebeiros, Pande
inverno ou A reverensia ao sol.♦
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Cazador
solitário
PILAR PALLARÉS

‘O

s que estamos aqui
neste cuarto non
temos propriedades
privadas. Talvez un ou dous
de entre nós sexa proprietário
da casa na que vive, ou puido
aforrar un par de dólares...,
mais non posuímos nada que
non contribua directamente a
nos manter vivos. Todo o que
posuímos é o noso corpo. E
vendemos o noso corpo cada
dia. (...) E isto liberdade?
Somos xa homes libres? (...)
Todos os que estamos aqui sabemos o que é padecer verdadeiras necesidades. Eis unha
grande inxustiza. Mais hai unha inxustiza máis amarga que
esa..., negar-lle a un o direito a
traballar segundo a sua capacidade. Traballar toda unha
vida inutilmente (...) Alguns
de vós, os novos que estades
aqui esta mañá, quizais sintades a necesidade de serdes
mestres ou enfermeiras ou
líderes da vosa raza. Mais á
maior parte será-vos negado.
Non, as palavras deste discurso non se referen aos milleiros
de homes e mulleres que na
actualidade padecen situazóns
similares en tantas partes do
mundo, nuns casos sen teren
coñecido outra cousa, noutros
após teren disfrutado do
benestar burgués para
rodaren agora pola miséria.
Países inteiros onde a clase
média se proletariza; fillos de
pais de estraczón popular que
conseguiron enviá-los á
Universidade, fillos que agora
traballan repartindo
mercadorias nos hipermercados, ou como caixeiras, ou como obreiras e obreiros de empresas brutalmente
capitalistas. Sen direitos laborais, sen que sexa posível
sequer reclamá-los se non
queren voltar ás colas do
paro. Capacidaes
malgastadas, saberes
desperdiciados, forza de
traballo de novo vendida a
calquer prezo. Para
sobreviver, mais simulando
que teñen moito máis que iso
porque a publicidade vende as
maravillas de ser xoven e ringleiras de bares e discotecas
agardan no fin de semana e a
felicidade está ao alcance da
man: abonda con esquecer, divertirse, consumir.
As palabras son do médico negro de O corazón é un
cazador solitário (1940), de
Carson McCullers. Fala á
sua raza escravizada, nunha
pequena cidade do Sul, no
Nadal de 1938-1939. Loita
desesperadamente por fazer
acordar as suas consciéncias.
Algo parecido quere o comunista tolo e alcoólico Jake
Blount, mais nen eles dous
chegan a entender que a sua
mensaxe é, ao cabo, a mesma.
E están sós. Só se senten
escoitados e comprendidos
por John Singer, o xordomudo. Conseguir que alguén nos
faga caso: ás nosas ideas, ao
noso corazón cazador esgota♦
do de soidade.♦

Francisco Calo
‘Salseiros son pingas de
auga do mar na literatura’
C. VIDAL
De Francisco Calo (Porto do Son, 1948) sabiamos polos seus máis
de setenta títulos de investigación, en especial, no eido da antropoloxía mariña e a arqueoloxía. Agora ven de engadir un novo libro á sua xa ampla produción pero, neste caso, Calo sorprende
con Salseiros (Espiral Maior), a súa primeira entrega narrativa
composta por relatos salferidos polo mar e a língua do Son.
Non tivo dúbida algunha Francisco Calo ao poñer título ao
seu primeiro libro de narrativa.
Tíñase que chamar Salseiros,
como esas pingas de auga que
voan cando o mar rompe na
costa. “Veume á cabeza e pensei
que era o máis axeitado porque
o libro quere ser como pingas
de mar que entran na literatura,
salpicar a escrita co noso mundo mariñeiro”, sinala o autor.
E o mar está, de feito, presente en cada un dos relatos que
integran o libro e, de maneira
especial, sobrancea a fala particular de Porto do Son, o marco
no que suceden as historias narradas. “Esta primeira entrega
literaria tiña que estar centrada
na miña terra porque é a linguaxe que coñezo. Crieime no mar,
son descendente de mariñeiros
e coñezo ese traballo. Manexo
o vocabulario da ría, que varia
dun lado a outro, e por iso quixen que aparecese claramente
Porto do Son. Mesmo as marcas de pesca son reais e un mariñeiro que as coñeza sábeo”.
Tampouco é de extrañar, se
temos en conta que Porto do
Son aparece en boa parte dos
seus traballos de investigación.
Agora non precisa forzar máquinas para levar o mar á litera-

tura. “Non lle falta razón a quen
repite o xa tópico de que non
hai literatura de mar. É un mundo moi literario pero ás veces,
quen se achegou a el, fíxoo a
medio dun vocabulario adquirido e iso nótase”, comenta o autor. Un xurado que premiou un
dos relatos de Francisco Calo
aventurou, de feito, que ben podería tratarse dun mariñeiro
quen se agochase detrás da autoría, pero ao tempo, batían coa
realidade de que non é habitual
que un traballador do mar se
presente a un concurso literario.
Ten outra vontade Calo ao
pasar a literatura o mar do Son.
Quere que todas esas palabras
que non veñen no diccionario,
que pertencen á fala do pobo,
queden fixadas nos colectores
oficiais de léxico porque, segundo defende, os textos literarios teñen tamén esa función. “Se alguén di que está embrandullando
un rizón, ten que ir a un diccionario e atopar eses termos. A língua galega é moi rica, somos nós
os limitados” afirma, pontualizando que en ningún momento
quixo el buscar palabras “raras”.
Que tal fachuca o autor
¿E as historias, veñen tamén da

PA C O VILABARR O S

memoria de Porto do Son?
“Pretendín que soaran a reais
pero non teñen por que selo.
Saen, por exemplo, dun detalle
que quedou grabado de pequeno e que logo dá para un relato,
con outros engados. Sei que
cando se lea en Porto do Son,
alguén dirá, “que tal fachuca”
porque as historias non son así,
pero eu non pretendo que sexan así. Non estou facendo historia, estou navegando”.
Navega co mar como marco
ou tamén fío conductor dos relatos. Algo que, ao seu dicir, xa
lle viña petando dentro desde
había tempo pero que, ata agora
non viu pechado en libro. Moitos dos que o coñecen animábano a atreverse coa narrativa, pola escrita amable dos seus estudos científicos e tamén pola
amenidade que deita na sua fala. “Tiña ganas de escribir de
forma libre, de romper os corsés
do racionalismo e poder dicir o
que quixera. Cando me puxen
comprobei que, cando menos, é
tan difícil, senón máis. Tiven

tanta tensión como cando estou
engaiolado na investigación”.
Sen embargo, despois de asistir
a un congreso internacional de
arqueoloxía en Lisboa e rematar
os proxectos que ten sobre a
mesa, antes de adentrarse en novas investigacións, Calo promete mergullarse nunha nova historia que xa ten aberta e que recuncará no mar.
Arrinca con Salseiros unha
espiña que tiña cravada, aproba
unha asignatura pendente e afirma ter aínda máis medo que un
mozo que publica o seu primeiro
conto. Emociónase Francisco
Calo cando sinala que, como escritor, continua no mesmo ronsel
que o levou xa hai tantos anos a
adicarse aos estudos de historia e
antropoloxía, e sitúase asi como
“descendente de todo o mundo
da xeración Nós, da xinea de homes que veñen desde as Irmandades da Fala e que foron ás nosas raigañas para deixar constancia delas para a posteridade. Continuamos o seu labor, na investigación e tamén na literatura”.♦
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O paraiso
dos papóns
“En Papoulandia non había cregos, militares nin políticos. Por
iso todo marchaba tan ben”. Xosé Fernández Ferreiro narra unha fábula en O
último paraiso, editado por Espiral Maior,
sobre unha
sociedade na
que non existe o tempo
nen o
pensamento e
na que ser feliz é o obxectivo dos seus habitantes. Papoulandia é a terra dos
papóns, seres gordos e felices
gobernados polo rei Papoulos,
cuio maior desexo é que o seu
fillo Papouliños teña un neto. O
paraiso descrito por Fernández
Ferreiro é o espello dunha sociedade absurda onde as escolas
ensinan a contar contos.♦

Jaureguizar,
un irónico Ken Loach
Breve crónica universal
da clase obreira
Título: Breve crónica universal da clase

obreira.
Autor: Jaureguizar.
Edita: Sotelo Blanco.

Deica o momento, a Santiago
Jaureguizar coñecémoslle tres títulos para mozos (Todo a cen,
1995; A rutina corsaria, 1998,
Salitre, 2000) e catro para adultos: aquela primeira e reveladora
xoia dos relatos de Fridom Spik
(1995); dúas novelas de serie negra (Comendo espaguetis diante
da televisión, 1998, e a recente
As horas sucias, 2001). Se
Fridom Spik A obra
anunciaba un é unha
espírito rebel- mostra de
de, inconformista, moi sen- como a
síbel a esas pre- comedia
guntas que xa humana
case ninguén se
derivou
formula (¿que
fago eu aquí?, nunha
¿por que estou grotesca
aquí?, ¿para farsa que
qué?) e que veñen definindo o xa só a
sentido da vida, uns
ese espírito re- poucos
belde e inconformista tradu- irrita
círase en obras
que, adscribíndose dunha maneira moi clara á
literatura de xénero (como fórmula máis axeitada par achegar
ao lector, e, aparentemente, un
tanto distante dos relatos iniciais), tentaban trascendela: moi
claramente en Comendo espaguetis diante da televisión e de
xeito máis canónico e tecnicamente máis axeitado en As horas
sucias.
Son moitos, pero non todos,
os autores que tentan responder
a esas tópicas preguntas, non
por tópicas menos certas. Por
ende nos últimos anos nótase
especialmente que interrogan o
mundo para explicarse a si
mesmos, para atoparse a si
mesmos, á vez que axudan ao
lector en tan complexa tarefa;
este é o faro desde o cal Xosé
C. Caneiro, Fran Alonso ou,
Manuel Rivas, Xurxo Souto e
Marilar Aleixandre trazan a derrota das súaas naos. E tamén
ilumina as de Jaureguizar.
■ SENSIBILIDADE
PARA A ANÁLISE SOCIAL

Con Breve crónica universal da
clase obreira, Jaureguizar obtivo o Premio Manuel Lueiro
Rey de novela curta do 2001. A
súa lectura lévanos a pensar,
antes de nada, en Fridom Spik,
a procura dos contrastes entre o
real mundo desquiciado cotián
e a lóxica humanística, que denota unha aguda sensibilidade
para a análise social, e a ansia

de experimentalismo formal
son dous moi claros puntos de
contacto. Pero tamén entronca
perfectamente coa sua producción novelística, porque todo o
corpus literario de Jaureguizar
(podemos incluír o infanto-xuvenil igualmente) é unha mostra de como a comedia humana
derivou nunha grotesca farsa
que xa só a uns poucos irrita. O
grave non é que Paul Lafargue
tivera que escribir O dereito á
preguiza (e xa chouveu. Lembremos que hai versión galega,
en Positivas), o peor é que a devaluación do ser humano como
tal, a súa transformación en títere incapaz case de pensar e
sentir con claridade, leva á que
denuncia tan seria sexa vista
como curiosidade. Temos que
lembrar a Lafargue como testemuño dos males que a mentalidade do traballo como fin primordial produce, porque a obra
de Jaureguizar é unha completa, e irónica, refutación de como algo que debería ser un adxuvante vital mudou en tiranía
hipócrita, desgraciada e deshumanizadora.
A novela ten como protagonistas a Raúl e Leticia, parella
que agarda un fillo, xusto cando el é despedido e ela debe
gardar reposo médico, na súa
parte novelesca. Pero o discurso ficcional dialoga constantemente coas partes da situación
social que, a modo de crónica,
de van diseminando pola novela adiante, crónicas que tantas
veces temos oído comendo espaguetis diante do televisor sen
que a conciencia se nos engurrase alén da autocompracencia
por non termos nós eses problemas. De tal maneira que

Tres aventuras
de Sheila e Said
Santiago Jaureguizar.

ambos discursos, novelesco e
crónica, se explican e exemplifican mutuamente. Este hibridismo está concebido como
unha sorte de drama onde as
crónicas actúan como os coros
da traxedia clásica. E chega o
contraste; Jaureguizar expón,
para que logo actúe a lóxica do
lector, que ve as dúas situacións, que se cadra se ve nelas
(e non ten o televisor diante).
O hibridismo complétase co
emprego de técnica teatral con
funcións narrativas que remata
conferíndolle esa imaxe de mosaico da que nunca se foxe e na
que nunca se perde o fio narrativo. Todo o contrario, xustamente este nútrese e acrecéntase
coa variedade; cousa moi de
agradecer nunha novela na que
o narrador opera interesadamente con personaxes tipo, extractos da tipoloxia popular, que
ven como se enriquece a súa
personalidade ao volverse símbolos universais da humanidade
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e particulares de cada home e
muller. Por iso xa desde o título
hai referencia á crónica, crónica
que é breve porque é preciso
que teña fin pero que ben podería ser eterna. Velaí tamén a explicación do adxectivo universal aínda que tamén a noción
xeográfica está presente moi deliberada e claramente, pois no
mundo globalizado somos unha
pequeniña peza do universal
puzzle, unha grande tolemia
(que diría Fran Alonso), no caos
(que diría Marilar) onde a realización humana, a busca da felicidade só é posíbel na vida letrificada (que diría Caneiro) e só
se pode chegar a ela desde o coñecemento das raíces (como
Xurxo Souto ou Manuel Rivas
ilustran), aspecto no que todos
coinciden non casualmente.
Coa subsistencia comprometida, Raúl, deberá acometer
as máis dispares ocupacións para ir tirando, o que lle dá certo
aire de novela picaresca (actual: unha picaresca onde xa
non é posíbel enganar ao amo,
amo que ben pode ser a sociedade mercantilista, o mesmo
mundo, a vida). Esta Breve crónica universal da clase obreira,
que nos oitenta chamariamos
realismo suxo, está escrita cunha linguaxe moi actualizada,
comprensíbel e dinámica; sendo un dos aspectos salientábeis
desta novela, a mellor, desde
Fridom Spik, de un autor que se
move moito mellor fóra das estreiteces da rixidez xenérica.
■ FE DUN ERRO
Non rematemos sen lembrar un
descoído noso: cando queriamos dicir que O menino no espello, de Fernando Sabino acadou 52 edicións en dezaseis
anos, as présas leváronos a escribir que o fixo en dez anos.
Aclarado isto, engadamos que
no 2000 ía xa pola 57 edición.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Edicións Xerais reune en As
aventuras de Said e Sheila os
tres libros escritos por Ramón
Caride e protagonizados por estes dous irmáns que viven no
futuro: Perigo
vexetal,
Ameaza na
Antártida e
O futuro
roubado. Estes dous
heroes viven
aventuras ao
tempo que
transmiten
aos lectores
novos coñecementos científicos
que, en moitas ocasións, son
aproveitados polos poderosos
para facer mal. Caride xa prepara un cuarto volume protagonizado polos dous irmáns.♦

A guerra e
os escritores
en castelán
Novela en pé de guerra é un
traballo curioso xa que trata
un aspecto ata agora
considerado secundario ao tratar a guerra do 36. Silvia Carballido, nacida en Lugo, realizou unha investigación ao
redor de como veron a guerra
civil os
novelistas
galegos en
castelán.
Quince
autores de
diferentes
ideoloxías e
máis de vinte
novelas son
analizadas
neste libro
publicado por
Ediciós do Castro. Entre eles,
Xosé Blanco Amor,
Wenceslao Fernández Flórez,
Concha Castroviejo, Victoria
Valenzuela, Euxenio Granell e
♦
Gonzalo Torrente Ballester.♦
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Río
Revista cultural miñota
Nº 13. Outono-inverno de 2001. Prezo 1,80 eu.
Dirixe: F. López Salmerón.

Roxelio Ferrín descobre a beleza do esteiro do Miño. Luís Bugarín dá conta dos nomes de lugares pequenos dentro do
concello da Guarda. Nando
Álvarez recupera a figura do
pintor Mario Rodríguez. Luís
Lechuga prosegue a historia de
Néboa en cómic. Carlos
Villanueva
amosa os
tipos de réptiles e
anfibios
chegados
doutros
continentes
a Galicia.
No capítulo de creación,
Roque Cameselle escribe Lectura recente de Eurípides. Demetrio Monteagudo explica a existencia dun
fisterra céltico (paso da vida á
morte) no Baixo Miño.♦

O Bugallo
Nº 22. Decembro de 2001. Prezo 1,20 eu.
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés.

Neste número inclúense moitas
tiras cómicas e caricaturas.
Entre as máis interesantes están
as de El Roto, Enrique
Carballeira, Quino, Laplace,
Barcala, Xaquín Marín, Kiko da
Silva, Quessada e Luís Davila.
Entre os temas tratados, destaca
a guerra biolóxica que
pretendería
desencadear
Ben Laden, a
soberbia de
George Bush
en canto ao
Protocolo de
Kioto e a
crise de Afganistán. Tamén se critica a caza, a aniquilación das fragas, a emisión de gases ou a
contaminación das antenas electrónicas.♦

Andaina
Revista de pensamento
feminista
Nº 30. Inverno de 2002. Prezo 4,50 eu.

Co gallo da estrea do filme
Kandahar, Kandahar, Celia
Balboa e Laura Gómez
reflexionan sobre a condición
da muller no mundo muslime.
Nanina Santos comenta os
cambios
lexislativos
derivados.
Françoise
Collin reflexiona sobre
o cambio
de mentalidade das
mulleres
europeas
nas últimas
xeracións.
Ana Fraga explica o papel da
abnegación no modelo patriarcal
do comportamento feminino.♦

Coñecer
a poesía do Brasil
Laiovento publica unha antoloxía
realizada por Xosé Lois García
Título: Antologia da poesia brasileira.
Autor: Xosé Lois García.
Edita: Laiovento. Col. Foradeserie.

Antologia da poesia brasileira é o resultado do esforzo
combinado do lugués Xosé
Lois García e da editora Laiovento que creu no proxecto e
tivo a ben levalo a bo fin. Libro ambicioso e arriscado que
quer ir máis aló do mercado
galego, duplicando o número
de páxinas e polo tanto de custes, ao ser unha edición bilingüe dase a posibilidade do
achegamento dos español falantes, na Galiza e alén das
nosas fronteiras, a unha editora de claro compromiso coa
lingua, abarcando un número
maior de leitores potenciais.
Os criterios de inclusión nesta antoloxía explícaos o autor no
prefacio, onde aclara que “Optamos, ao princípio, por apresentar
ao lector uma obra de carácter
federalista” pero debido a que
había estados que non tiñan representación houbo que trocar o
criterio e optar “por aqueles autores de qualidade expressamente reconhecida e consolidada”.
O percorrido pola poesía
brasileira non é somentes temporal, tamén é estético, estrutural e presta especial atención á
diversidade, sen analizar e penetrar nas diferentes correntes, escolas (Pesquissimo, modernismo, ...) e xeracións poéticas que
houbo e hai na poesía do Brasil.
Abre a Antologia da poesia
brasileira Cassiano Nunes co
Harlem Blue cunha fermosísima derradeira estrofa que deixa
cheo o padal de calquer afeccionado a poesía e o jazz
Sonho rubro da infância
que em cinzas se desfaz!
Na avenida do Harlem,
meus ollos choram jazz.
ata Carpinejar, nome artístico de
Fabrício Carpi Nejar, que pecha
o libro cun poema de Um Termo
de pássaros ao Sul datado no
ano 2000. Entre estes dous autores hai cuarenta e tres voces de
poetas do Brasil que nos deixan
mostra do máis representativo
da súa obra como Lara Lemos
que denuncia a opresión das ditaduras brasileiras (Um día, de
repente, /arrastram-nos á força/
para um lugar incerto./ Um dia,
de repente, / desnudam-nos impúdicamente./ Um dia de repente/ é o duro frio/ do escuro catre./ Um dia de repente, / somos
apenas um ser vivo:/ verme ou
gente?), Jorge Tufic ferido pola
devastación que está a sofrir a
cultura indígena (O mundo está
escrito./Números, sementes, /
objetos, palabras/ A palmeira
são gestos, / a cobra é um nó, /
lagartixa é caminho./ Índio sabe

istórias/ de Bena e Bari, / toca
flauta de sombra, / risca lua nova de peixe, / segredos da terra/
ele garda), Aricy Curvello encarcelado pola ditadura militar
cunha poesía en defensa da liberdade e dos dereitos humanos
(apodreciam na poltrona os poltrones e os pacíficos/ a juventude podrecía na indústria, na prisao e no exilio), Edimilson de
Almeida Pereira cunha obra influída pola relixión como Candombe ou Missa Conga, o abeiramento ao erotismo de Sérgio
de Castro Pinto (sob a braguilha/armo uma tenda/ com a minha glande.)... Sabemos que é
imposíbel unha achega en profundidade a cada autor por falla
de espacio. Unha antoloxía só
pode ser un voo rasante o suficientemente perto para espertar
o interese para profundizar nun
autor determinado e na súa obra,
En palabras de Xosé Lois García “poemas suficientes para revelar um consolidado projecto
de criação individual” por iso o
lector/a bota en falla na biografía que precede a escolma unha
parada máis polo miúdo na obra
de cada poeta, parte fundamental do seu percorrido vital.
Brasil é un país comprome-

Xosé Lois García.

tido cos movementos sociais
dende o MST, as favelas, a defensa dos indíxenas e da Amazonía, cunha diversidade , cultural, étnica, paisaxística, ... que
por forza ten que estar reflectida
na poesía que se fixo e se fai no
país, dando como resultado unha poesía comprometida, con
grande afincamento na realidade, tanto histórica como do presente, non é doado esquecer as
ditaduras nin as miserias e os
poetas son quen de non permitir
que se extingan as paisaxes e as
lembranzas, non deben permitir
o agochamento da realidade
dun país e nesta antoloxía atopamos todo isto tamén.
O responsábel desta viaxe
ao traverso do Brasil, da tradución ao español é Xosé Lois

García. O libro é resultado da
súa escolla personal, o que supón de por sí unha garantía debido á experiencia acumulada
polo antólogo como divulgador
das literaturas de expresión portuguesa das que son bos exemplos Floriram cravos vermelhos
e Antologia da poesía feminina
dos PALOP (Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa).
As máis de cincocentas páxinas
da Antologia da poesia brasileira son unha mostra da cantidade
e da diversidade, así como da
forza, da poesía do Brasil que
era case unha descoñecida na
Galiza agás certos autores ou libros da colección Vento do Sul
de Edicións Laiovento.♦
XOSÉ FREIRE
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Un futuro que está aquí
As aventuras de Said e Sheila de
Ramón Caride agrupadas nun volume
Título: As aventuras de Said e Sheila.
Autor: Ramón Caride.
Edita: Xerais, 2001.

Velaquí unha nova edición da
serie de aventuras da nosa literatura xuvenil máis coñecida
polos rapaces. Trátase dunha
recopilación dos episodios da
serie ata agora publicados con
que Xerais vén recoñecer a ampla acollida que esta aposta literaria de Ramón Caride tivo
entre moitos dos máis novos
dos nosos lectores.
“As aventuras de Said e
Sheila” inclúe “Perigo Vexetal”
(Premio Merlín, 1995), “Ameaza na Antártida” (1997), “O futuro roubado” (2000) e máis “A
primeira aventura de Sheila e
Said” (2001). Tamén, coma nas
edicións anteriores, conta coa
man ilustradora de Miguelanxo
Prado, á hora de servir de insinuante soporte visual ao celmoso despregue literario que suscitan nos nosos rapaces as peripecias coas que Caride nos vai
mergullando nos temas da actualidade. Os problemas ecolóxicos, as lacras da iniquidade e
do racismo, as situacións endémicas de ignorancia e famélica
supervivencia no mundo actual,
o rosario calamitoso das guerras
e da represión; velaquí os temas
que se asoman á varanda máxica da eficiente tecnoloxía futura
desde onde Sheila e Said viaxan
ao noso presente para desfacer
eses terribles entortos. E todo isto baixo un filtro óptico case que
invisible, pero sempre patente: a
ambición, acaso cobiza derradeira, dun capitalismo facilmente identificable nas siglas desta
industria ou daqueloutra empre-

sa (C.U.B, Norelecsa, Bras-El)
que nestas novelas de Caride andan sempre á greña, ou como
mínimo as máis das veces a velas vir, coa protección do noso
entorno natural e patrimonial e,
no fondo, dun xeito claramente
humanístico, tamén co verdadeiro sentido que atesoura o concepto de humanidade.
Evidénciase así a insinuante
omnipresencia dun xeito de capitalismo tan voraz coma xa a todas
luces incompatible con este futuro desde o cal chegan os xoves
aventureiros de Caride; o futuro
no que, na serie
de Said e Sheila, o autor sitúa Caride
xa aos seus lec- mergúllatores, os nosos nos na acpropios fillos.
Caride apunta a tualidade:
este respecto: ecoloxía,
“Como Said e racismo,
Sheila, coido
que o futuro ignorancia
non é algo ine- e fame no
vitable, senón mundo,
algo por construír, que temos guerras e
que facer entre represión.
todos. A técnica
actual é unha
ferramenta
abraiante pero cega; o problema é
a man que a manexe e a cabeza
que a dirixa. A técnica debe deixar de ser ferramenta para asoballar á xente e selo para mellorar a
vida da xente, e a saúde do planeta de paso. Eis o desafío, apaixoante desafío”. Tal reto é o que Caride, a través da recua de problemas nos que se mergullan Said e
Sheila, traslada aos xoves lectores.
O Mal que combaten Said e

O volume está ilustrado por Miguelanxo Prado.

Sheila non é evidenciado por
medio dun star system facilmente maniqueo de malos con rostro
de malo, coma eses que campean nos cartoons nipóns da TVG
ou comecocos similares de dubidosa integridade (tanto no plano
educativo coma no lúdico), senón delatando a equivocamente
nefasta concepción dun tipo de
progreso que hoxe se amosa incompatible con ese progreso
verdadeiro, o dos bos e xenerosos que, malia o minúsculo poder que posúen perante a omnímoda competencia audiovisual
imperante, aínda tratan de prendelo nas meniñas ceibes do porvir dos propios cativos.
Alá polos comezos da década dos 80 cantaba un xa bastante vello roqueiro que “o futuro
xa está aquí”. Caride transpórtanos a carón de Said e Sheila nesa burbulla solar trans-epocal
ata o futuro. Pero, de inmediato,
case que sen perder nin unha mi-

galla de tempo nel, decatámonos
que o fai para traer de novo aos
nosos xoves ao presente, e para
resolver con eles os temas quentes que terán que solventar coa
súa madura responsabilidade no
cada vez máis cercano porvir.
Acaso por iso os rapaces non
connotan os claros elementos
desta ciencia ficción carideña
coma algo fantástico e interiorizable polo tanto como imposible, como verdade de mentira,
senón coma aqueloutro estadio
veraz dunha realidade imaxinaria mais perfectamente apreensible como posible, ou aínda máis,
algo xa a todas luces real.
Moitos dos elementos coreográficos da narración están presentes na imaxinería dos nosos
fillos: a noticia dos xornais e dos
novos medios de prensa, o internautismo polas páxinas da rede,
as modernas visualizacións presentes nos videoxogos (verbigracia en certos intres da acción,

momento de maior apoxeo do
grupo, Michael Kastelich e
Gregg Kostelich, os dous membros fundadores, foron comparados por algun crítico como os
Jagger e Richards do garaxe.
Tanto na cita ourensá como na
coruñesa non defraudaron e

adiantaron temas do vindeiro
disco que editarán na primavera. Finalmente o Rock Club
non se rendiu despois de facer
un chamamento “dramático”
aos afeizoados ao rock da cidade das Burgas para que apoiaran os seus concertos, en risco

como, alomenos a min así mo
semella, ocorre na carga policial
en “O Futuro roubado”). Todo
este despregue de resortes próximos aos xoves de hogano, é algo que o autor coñece ben a fondo do mundo dos nosos rapaces
porque conta cun potentísimo
aliado, por outra parte sempre
recoñecido polo autor: o aloumiñante xogo literario que é capaz
de manter cos seus propios fillos. Cos lectores das aventuras
de Said e Sheila Caride pretende
conseguir algo similar. E, sen
dúbida, conségueo.
O escordamento da realidade e do tempo, o seu perfecto estruchamento ou esterricamento
nun feixe de accións suscitadas
pola insistente presencia da información (nalgúns intres diríase que incluso entendida e condimentada mediante certas pinceladas de salgarísmo) e da reflexión ao redor desa información, introducen ao xove lector
en algo que sen dúbida lle debería ser coñecido, ou alomenos
recoñecible, e mesmo envexablemente recordable. Refírome
ás leccións da aula, aquel espacio tan cercano e tan alleo á vez
no que, en tantas ocasións, os rapaces desatenden á xeografía, á
historia, á economía ou á bioloxía. Materias onde incluso se
lles poden escapar aqueles aspectos educacionais socializadores que agora poden en certo
sentido re-apreender en cada intersticio das aventuras argalladas por Caride. Con Said e Sheila viaxan aos lugares onde se
xogan bazas singulares da historia actual. AAntártida, a Amazonia, Oriente Próximo ou a nosa
estragada costa galega, convértense en escenarios propiciatorios para entender moitas das
complexidades do noso mundo
mentres nos mergullamos nunha
trepidante aventura.♦
ADOLFO CAAMAÑO

Cynics dez anos despois
A banda de Pittsburgh ofreceu
dous concertos en Ourense e na Coruña
Grupo: Cynics.
Lugar: Rock Club (Ourense, Playa Club (A
Coruña).

Xa van dez anos da primeira
vez que o grupo de Pittsburgh
Cynics chegaba a Ourense da
man da daquela en pleno funcionamento Fundación Amigos
do Rock (FAR), tendo lugar o
concerto no pavillón da Casa da
Xuventude. Aterraba na Galiza
aquel grupo garaxeiro que viña
de publicar unha obra de culto,
Rock´n´roll. Foi a partir dese
momento que xurdiu na cidade
das Burgas unha significativa
cynics-manía, que faría que o
grupo voltara o ano seguinte.
Tal era a paixón amosada nos
concertos polo público ourensán que o propio cantante Mi-

chael Kastelich considerouno
unha das mellores recepcións
coas que se tiña atopado. Voltaron ao Rock Club no 2001, logo
dunha separación de seis anos, e
non defraudaron. De novo, o
mércores 9 de xaneiro retornaron ao mesmo local e repetiron
o xoves na Coruña, noutro dos
espazos de concertos por excelencia no país, o Playa Club.
Como acontece coa maioría
dos grupos de garaxe, as letras
son secundarias respecto da
música. Aínda así, letras de temas clásicos da banda como
Baby, what´s wrong? (Nena,
¿que é o que vai mal?) son como xoguetes na voz dun cantante que manexa a súa ambigüedade sexual como lle peta.
A finais dos anos oitenta, no

de desaparición. Afortunadamente recuaron na decisión como amosan as recentes actuacións dos bilbaínos Athom
Rumba, os madrileños Coronas
e o grupo local Mitocondrias.♦
A. ESTÉVEZ
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Xulio Pardo de Neyra

‘Lugo foi a cidade
máis viva da República en Galiza’
PAULA BERGANTIÑOS

Prender a primeira luz sobre a época republicana na cidade das Muralla levou a Xulio Pardo de Neyra a escribir Lugo: Cultura e República (Edicións do Castro). O que
comezou como un traballo de historia á percura da época que ilusionou, entre moitos,
ao seu avó, apreséntase agora como un percorrido tamén polas manifestacións intelectuais dunha cidade á que el se refire como a máis viva do republicanismo no país.
A falta de nengún estudio sobre o
Lugo na etapa da República está
na xénese deste libro de Xulio
Pardo de Neyra. A idea xurdiu
cando facía o primeiro curso de
doutoramento en Estudios Con-

temporáneos na Universidade de
Santiago, dirixido por Emilio
Grandío. Pero como indica o autor de Lugo: Cultura e República, o que comezou sendo un traballo de historia rematou como

un estudio de análise literaria que
se achega ao feito cultural do que
entende “a época máis ilusionante de todo o século XX”.
Durante a conversa, Pardo
de Neyra subliña o nacemento,

naquela época, de revistas como
Yunque ou Guión, entre outras
publicacións republicanas e galeguistas, e a visita á cidade de
persoeiros como Federico García Lorca, Ramón Gómez de la
Serna, Zabaleta ou Sainz de la
Maza ademais de Castelao, Otero Pedrayo ou Alexandre Bóveda, entre outros. Tamén se refire
aos “rapaces que quixeron representar as arelas da República en
Lugo, comprometidos cos seus
principios, os de impregnar coa
cultura todos os eidos da vida,
achegarlla á sociedade. Ata entón, en Lugo, era imposíbel pensar en levar a cultura á aldea”.
Refírese Pardo de Neyra aos
mozos que formaban parte do
Comité de Cooperación Intelectual, nomes como Ánxel Fole,
Ramón Martínez López, Ramón
Piñeiro, Evaristo Correa ou o
pontevedrés Xerardo Álvarez
Gallego, entre outros. “Este grupo tamén posibilitou a creación
en Lugo dunha asa moi importante do galeguismo. Martínez
López foi quen de atraer á súa
ideoloxía esquerdista–galeguista a boa parte da intelectualidade da cidade”. Galeguistas que
participaron na fundación e dirección do Instituto da Cultura
Galega, “a máis destacada empresa cultural vencellada ao galeguismo que o Lugo republicano deu á nación”, escrebe.
No seu libro tamén dá conta
da celebración doutros eventos
como a segunda asemblea do republicanismo galego, á que asistiron doce mil persoas e que se
celebrou no, xa desaparecido, Teatro Principal. “Outros dos seus
logros foi o de pór andar Vanguardia Gallega dos descoñecidísimos Evaristo e Antón Correa.
Desde este xornal pedirase non
só o Estatuto de Autonomía senón a independencia de Galiza.
Ainda que logo Evaristo Correa
acabou como un dos fascistas
máis destacados, nesta época era
un fervente nacionalista”.
Como lugares emblemáticos do Lugo republicano, o autor refírese ao Hielo Bar, hoxe
cafetería San Marcos, no que se
daban cita para as tertulias os
membros da xeración Yunque, o
Círculo das Artes, que acolleu
en 1933 “unha das probas do
espíritu máis vangardista da cidade”, a exposición de Manuel

Novidades narrativas

ler é ser
HISTORIAS NON IRREAIS

Colmeiro, ou a Deputación na
que no ano 1932 se celebrou
unha homenaxe a Castelao.
“Fora criticado pola súa cegueira por un xornalista madrileño
–explica Pardo de Neyra– e o
alcalde, Carlos Pimentel, e o
presidente da deputación Daniel Vázquez Campo, impulsaron este desagravio”.
Fotos destruídas
Nun segundo libro editado por
Scío o autor recolle boa parte do
material gráfico co que se foi
atopando, máis de cincuenta
imaxes, fotografías de persoeiros, actos, e localizacións da época, así como reproducións de revistas e documentos. Cos elementos máis importantes a propia editorial compuxo unha exposición que xa estivo na Galería
Sargadelos de Lugo, e que poderá visitarse en diferentes cidades
do país, como Monforte e A Coruña. Pardo de Neyra explica que
hai actos simbólicos dos que non
se conservan fotografías, como,
por exemplo, a proclamación da
República, “a xente desfacíase
destas imaxes porque sabían que
era un pasaporte para a morte”.
A mostra retrata, ao igual
que o libro Lugo: Cultura e República, o estado da cuestión da
cidade antes da República “dominada polo clero e a esfera das
oligarquías urbanas de dereitas e
ultrconservadoras” e unha segunda época “na que a anécdota
é o levitismo. Ainda que finalmente fora aplastado polo conservadurismo, despois do 1936,
durante a República, Lugo era a
cidade máis viva de Galiza, era
un dos puntais da actividade cultural galega”. Sen embargo “semella que falar destes anos non é
politicamente correcto. É unha
época proscrita, totalmente escurecida”, engade o autor. O libro está impregnado pola presencia de Evaristo Correa. Non
en van Pardo de Neyra, licenciado en Filoloxía, está rematando
a súa tese de doutaramento sobre
a introducción do vanguardismo
poético na literatura galega e
Evaristo Correa Calderón, que
xunto a seu avó, Paulino Pardo
de Neyra, un dos represaliados
tralo alzamento militar do 36,
fundou a Irmandade Galega en
Baralla en 1917.♦
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Ti es moi presumido
porque es fillo dun rico
a riqueza do teu pai
lévaa un corvo no pico.

Tam N PER

E M XICO EST N A PIQUES DE SEPARARSE DE ESPA A

UN MILITAR CHAMADO BOLIVAR
DECLARA A INDEPENDENCIA
DE VENEZUELA

Eu non serei moi rico
e serei moi presumido
pero túa irmá máis nova
ben que che brinca comigo.
Métete se queres comigo
pero deixa a miña irmá
tes ti máis veneno dentro
do que ten un alacrán.
Non me fagas comparanzas
que eso está de moi mal ver
para ti seres coma min
tes que volver a nacer.
(Tradicional. Recompilada
por Concha Blanco)

PEPE C ARREIR O

Militares e funcionarios españois
encóntranse moi tristes e moitos
regresan á península. A razón é
que, despois de tres anos de
guerra, Venezuela acaba de
declararse independente de
Madrid. Os venezolanos, baixo o
mando dun militar chamado
Simón Bolivar, derrotaron en

LIBROS NOVOS

1822 aos españois na batalla de
Carabobo. Bolívar, descendente
de vascos, loita pola
independencia de toda América
do Sul.
Outros dous grandes países,
Perú e México, tamén están
a punto de independizarse de
España.

A batalla de Ayacucho
Para rematar, a batalla de Ayacucho,
gañada no ano 1824 en terras bolivianas polas tropas do xeneral Sucre,
compañeiro de armas de Simón
Bolívar, deu cabo da presencia española no continente americano, logo
de trescentos anos de dominación.♦

O PORCO, O REI DA NATUREZA
D O PO R C O A P R O V E I TA S E
TO D O . A C A R N E P Ó D E S E
CONSUMIR FRESCA OU
C O N S E R V A D A D E M O I TA S
MANEIRAS: SECA, SALGADA,
EMBUTIDA, CONXELADA...
O S A N G U E A P R O V E I TASE,
PO R E X E M P L O ,
PA R A FACER FILLOAS.
A PEL CONVÉRTESE EN

Contos
das 1001
noites

Os Bolechas teñen fame. Flora convídaos a unha
merenda de aldea. Todas as cousas son da
casa: o leite, a manteiga, os ovos, os chourizos...

PEPE C ARREIR O

Edicións Xerais vén de
editar un dos textos máis
clásicos da historia da
literatura. Os contos das
1001 noites, contados
por Juan Tébar e
ilustrados por unha
ampla nómina de
colaboradores. Como
sabedes, Sherezade
inventou estes contos,
un cada noite, para
entreter o rei que quería
dar cabo da súa vida.♦

COIRO E OS PELOS SERVEN
PA R A FACER CEPILLOS.
O S S E U S E X C R E M E N TO S
ÚSANSE COMO ABONO.
OS MARRAOS TEÑEN
ADEMAIS UN FINO OLFA TO
PARA LOCALIZAR
A S T R U FAS (UN FUNGO
MOI APRECIADO QUE VIVE
ENTERRADO).

VAN Á ALDEA 8

Ézaro

Barbanza

O espectáculo da
auga e da pedra
A. ESTÉVEZ

Precisan dun encadre adecuado para velas en toda a súa plenitude
e non é doado dar con elas. A guía Fervenzas da Coruña, de Ramón
Muñiz, lévanos a eses recunchos onde se escoita a música da auga.
Son como as irmás peCastriz
quenas e descoñecidas
dos ríos. Pero si o rumor
do río acostuma a soar
a balada, o descenso
das fervenzas prefire
unha sonoridade máis
forte. Ás veces non é fácil chegar a elas e esas
dificultades provocan
que sexan moitos os
que perden o placer de
ver como o cadoiro de
auga bate na pedra e se
espalla en pingas de orballo. Esa é unha das
razóns que levaron a
Ramón Muñiz a conducirse polas naran á empresa. O presidente
fervenzas da provincia da Coru- da Xunta, Manuel Fraga, tal como
ña neste libro de Edicións do Cu- lembra Muñiz, non se resistiu no
mio. Fervenzas de entidade, fer- 2000 a inaugurar a fervenza “nun
venzas naturais, fervenzas sim- alarde de orixinalidade”.
Nun dos seus versos Miro Vibólicas, as que recollen estas
páxinas que son tamén unha llar compara o desexo sexual co
xeito
louco que ten de baixar a
chamada a rematar cos elementos “irrespectuosos”. Ou sexa, fervenza do Xallas. Se algo reveencoros, centrais e minicentrais. la tamén a guía de Muñiz é a
Buscaba Ramon Muñiz aque- presencia na poesía do choque
las fervenzas belas, exentas de entre as augas do río e a pedra.
cemento, pero non puido deixar A Bernardino Graña parécenlle
atrás Ézaro, escollida como epílo- lugares extraordinarios para fago da guía “polo significado que cer Torres de Babel, forman unha
tivo”. Xunto ao Pindo, no seo do rosmona sinfonía para Claudio
Xallas nace esta fervenza, expo- Rodríguez; a escuma é o deterñente da opresión física dunha xente que utiliza o río para lavar
corrente natural que bate con mu- a roupa no muiño, alomenos nos
ros de cemento. Considerado úni- versos de Luis Amado Carballo.
co cadoiro europeo con caída ao
mar, só durante un par de horas Refuxio e espectáculo
dos domingos a hidroelectrica
permite abrir as comportas da Avisa o autor da complexidade
presa. É un espectáculo, soberbio de chegar a algunhas delas, do
cando a choiva reborda o encoro mellor ángulo para aprecialas e
e faise necesario liberalo. A con- doutros lugares do entorno que
cesión dominical produciuse des- paga a pena visitar. Presenta oipois de que a Asociación Neria e to roteiros, cada un deles abranos intelectuais de Soneira presio- gue un grupo de fervenzas máis

ou menos achegadas:
non poucas delas son
descoñecidas incluso
para os viciños da zona.
Hai que facer un esforzo: son difíciles as de
Santo Andrés de Teixido, a do Bastón en
Rianxo, ou de Forte no
río Pombeiro, onde auga fixo covas nas que
disque se refuxiaron fuxidos na guerra do 36.
Para outras, como a de
Caion, recoméndase
non padecer de vertixe,
e calzar boas botas para chegar á de Hortas, en Arzúa.
Esta xurde no rio San Marta, rego nomeado asi por unha lenda
que fala dunha muller que esvarou e caiu da fervenza abaixo.
Seica antes de dar co último penedo, encomendouse á santa asi
nomeada e non tivo nen unha ferida.
Son os toques humanos os
que afean estes lugares onde se
pode escoitar como fala a auga e
que se poden convertir nun
atractivo turístico, lembra o autor.
Muñiz pon exemplos como o de
Castriz, en Santa Comba, onde
un cerco de cemento derrama o
pé da fervenza, ou o de Donas,
en Boqueixón onde no rio Pontillón nadan neumáticos e refugallos. De calquer xeito todos os
quilómetros percorridos compénsanse cando ante a ollada do camiñante aparecen cadoiros como o da Barbanza, na Pobra do
Caramiñal, ou de Santa Leocadia, en Mazaricos. Asi que se
vostede busca unha fervenza, o
mellor consello é prestar atención ao ruído da auga.♦
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UNHA CASA PARA

AS MARIONETAS
A. ESTÉVEZ

Teñen nomes inusuais como Ollovirollo, Charamandusca ou Doctor Sabañón. As marionetas xa dispoñen dun museo en Lalín.
Os títeres no balcón indícannos o
camiño ata o Museo da Marioneta, no centro de Lalín e onde se
escoitan os berros dos nenos no
patio do colexio de enfrente. Pero
quen pensa que son os máis pequenos os destinatarios preferentes dos títeres, anda errado. “Nos
talleres hai participantes de todas
as idades. Tamén entre os visitantes do museo”, explica Iñaki Vilariño. Máis de duascentas cincuenta persoas xa entraron neste espacio, recén inaugurado, no que a
marioneta é obxecto de culto.
Iñaki é un dos catro membros
do colectivo Viravolta, compañía
artífice do museo. Teñen unha
traxectoria de vinte anos facendo
teatro de marionetas. A exposición que montaron con motivo
do seu dezaseis cumpreanos chamou a atención do concello, o
que lles permitiu acadar apoio
para expoñer os obxectos titiriteiros. Viravolta compóñeno,
ademais de Iñaki, Pili Álvarez,
Anxo García e Xulio Baldao. Este museo é, para eles, a súa segunda casa, así como para outra
compañía lalinense, a Seisdedos.
Cando un entra na sala de exposicións decátase de que non todas as marionetas son iguais. Diferéncianse primeiro polo material do que estan construídas; ao
colectivo Viravolta góstalle utilizar material de refugallo. Non se
pode imaxinar un o que pode dar
de si un globo recuberto de papel
como cabeza ou unhas caixas de
cartón como escenario. Os títeres
teñen manexos diferentes. Iñaki
amosa como funciona cando un
deles; os de fío, os de varillas,
que poden manipularse desde
arriba ou abaxo, os de mesa, etc.
Os resortes para movelas requiren destreza e habilidade. Explican os integrantes de Viravolta que na Galiza utilízanse só
dous dedos para os títeres de lu-

ba. O efecto non é simétrico como se se utilizaran tres, caso de
Cataluña, pero outorga menos rixidez para dar vida ao boneco.
Poden verse en Lalín sistemas
tan antigos como o que, mediante o movemento dun pé e un cordel tirante atado a perna, fai bailar e bicar a dúas marionetas,
neste caso, unha delas, un cura.

Recuperación dos vellos títeres
Personaxe que se repite, o de sacerdote, entre as marionetas. E é
que os títeres teñen moito de irreverente, tal como nos explica
Iñaki Vilariño. “Nas tramas vaise
contra a autoridade, ridiculízase
ao poderoso e acostuman a gañar
os pobres e débiles”. Tres peso-

Breakfast in Tif fany’s

Gar rincha
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naxes, un cura, un lexionario e un
demo protagonizan un dos espectáculos da compañía do Deza. Os
dous primeiros rematan no inferno coas consecuentes queixas do
demo “pola xentalla que lle mandan”. Esta montaxe serve de homenaxe a Barriga Verde, nomea
artístico de José Silvent e personaxe principal da compañía de títeres que levaba polas feiras do
país nos anos cincuenta e sesenta.
Nese traballo de recuperación
están centrados no museo. Ali podemos ver unha reproducción dos
chamados “cegos de monifates”
que, segundo o que levan averiguando, ian pola feiras con espectáculos de títeres. Colocados nos
seus ombreiros, eran os lazarillos
os que movían os fíos. Tamén se
leva a cabo unha recuperación
máis achegada no tempo coa lembranza do traballo de compañías
como Faba na ola ou Sapoconcho. Na sala, mostras dos títeres
que se fan polo mundo adiante: as
sombras chinesas, os títeres de armaduras de Sicilia preparados para baterse coas espadas ou as marionetas checas, toda unha tradición. “En Galiza as compañías de
títeres construímos as nosas marionetas. Non acontece en todos os
lados; en Praga están divididas todas as funcións e os que constrúen
os bonecos non son os mesmos
que os que os manexan. Ou, xa
nun caso máis claro, os muñegotes
da televisión”, explica Vilariño.
O Entroido traerá unha festa
especial coas xornadas de teatro
nas que, ademais das dúas compañías que se acubillan no museo,
participan Cascanueces e Trompicallo. Continuan os talleres e Viravolta ten que coidar dos seus
propios personaxes titiriteiros, o
Doutor Sabañón e o seu acompañante Flemón, unha sorte de Asterix e Obelix que sempre deben recompoñer situacións adversas.♦

ra todo novo. Non tiñamos liras, o mozo
italiano na peaxe suplicaba: francos (suízos, franceses), marcos. E alá foron
os dez DM do peto, galano
dun amigo, para que bebésemos unha cervexa na súa
saúde. Agora tiñamos liras
de volta, pagamos as outras
peaxes e aínda nos
quedaron. Italia é a pobre
de Europa. Milleiros de
liras trócanse nunhas moedas que non semellan
cartos.
n comezo de ano que
chegou con euros alemáns nun restaurante en Niza. A volta é en
francos. Folga dos bancos o
día 2, as tarxetas non
funcionan e fuchicando nun
lado e noutro, conseguimos
pagar o hotel con moeda,
alemana, suíza, francesa e
en euros. As liras non as
queren, confunden as
contas. Na autoestrada da
Costa Azul bérranos o
home da peaxe, non recoñece os euros alemáns, chama
ao da cabina do lado. Finalmente acepta o pago.
Lemos: o casino de Montecarlo non admite a nova
moeda ata o 16 de xaneiro.
eciclaxe é a palabra
que se adapta a situacións semellantes. No
Luxemburgo había que
desfacerse dos últimos
francos belgas, botamos a
gasolina máis barata. Na
casa aínda hai marcos para
pagarmos todo, o
aparcamento, alí o caixeiro
dos DM e á beira o dos Euros. Pódese escoller. As voltas son sempre na moeda
única. Aquí non hai problemas, o Euro, fíxose á semellanza do DM.
utro cantar escoitei
aquí nada máis
chegar. Non existe a
moeda única e todo convive:
a obsoleta monarquía e o feroz capitalismo. A vella santa
alianza. Compostela ponse
negra. Científicos demostran
que co Euro alemán as
probabilidades dos sorteos
entre cara e cruz non son as
mesmas, sofre o futbol. De
mil veces, a aguia sae 600 e o
número, só 400. As
máquinas de tabaco vense
afectadas, cobran polo peso
das moedas e non pesan
todas o mesmo polos símbolos da cara. Un conductor de
autobus alemán topou co
que pensaba que era unha
moeda falsa, tiña un erro, o
home gañou o día, o valor da
moeda é incalculábel. Aquí
unha señora piadosa vai
catro veces á caixa nunha
mañá, está a purificar os
seus millóns. E eu despois da
brincadeira teño dúas mil li♦
ras, para sempre.♦
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TOCAR A BATERÍA
Sintonía Guetto é o nome dun
grupo de hip hop que ensaia no
local do concello de Vigo unha
vez a semana. ¿Onde o facían antes? “Na rúa. Enterámonos no
instituto de que existía a posibilidade de acceder ao local e fixemos espera durante unhas semanas antes de que nos concederan hora e media nas tardes
dos xoves”, contan.
Non precisan moito para ensaiar: micro, pantalla de son e mesa de mesturas. Están a punto de
actuar en público por vez primeira.
“Ata agora só o fixemos diante de
amigos e o bo que ten dispoñer
dun local de ensaio é que vas collendo táboas e perdendo medo a
tocar”, din. Viven no barrio de
Castrelos e forman parte dun colectivo adicado non só ao hip hop,
senón tamén ao break dance e aos
grafittis. “Incluso conseguimos
permisos para decorar valados
que estaban feos”, sinalan. Van
explicando que, ao contrario que a
tendencia do hip hop español, eles
non falan de sí mesmos. “Facemos crítica social construtiva,
destrutiva”, din estes rapaces de
idades comprendidas entre os catorce e os dezaoito anos.
Mentres Vicus Spacorum, un
grupo de folk rock con estilo verbeneiro, ensaia dentro do local situado na Casa da Xuventude e
decorada con graffitis, os Helium

A. ESTÉVEZ

Vintetrés grupos ensaian no local municipal de Vigo e máis
de trinta están en lista de espera. Na Coruña tamén inauguran proximamente un espacio gratuíto de ensaio no Coliseum.
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Head esperan fora pola súa cantante que aínda non chegou. Explican que o seu nome inglés significa “cabeza de chorlito”. Case
todos veñen andando a ensaiar,
qúedalles perto das súas casas.
Pero aínda que houbera que desprazarse, pagaría a pena porque o

local sae de balde. É o que fan
tres dos membros do grupo Gardening, que veñen desde a viciña
localidade do Porriño.
Gravación de maquetas
Neste momento son vintetrés os

grupos que fan uso das instalacións. Trinta e dous están en lista de espera. Aos Helium Head
non lles resultou difícil entrar.
“Insistimos moito, así que supoño, que se amosas moito interés
tes máis opcións”. As vías para
enterarse de que existe o local
son variadas, desde a información que a Casa da Xuventude
ofrece nos centros de secundaria
ata o boca a boca dentro do amplio universo das novas bandas
musicais da cidade.
No medio dos punks, rapers e
folkis que esta tarde ensaian, pasea o concelleiro de Xuventude,
Santiago Domínguez Oliveira.
Anuncia que xa están buscando
un segundo local en vista da demanda. “Atinamos de pleno con
esta iniciativa. O segundo local
vai estar no barrio de Lavadores,
asi tamén nos achegamos aos
grupos que non viven tan céntricos”, sinala. O programa Móvete
con Vigo artellouse en boa parte
despois de facer un inquérito nos
centros de ensino. Un local onde

ensaiar e unha batería foron peticións maioritarias. Asi o local dispon dunha batería e de varias
guitarras para os grupos que carecen de instrumentos.
Como quen di Vicus Spacorum naceron co local. Enteráronse
polo xornal, comezaron a ensaiar
alí no mes de setembro e xa se estrearon en público nos concertos
programados pola mesma concelleria co título “Noites Vivas”. Son
once membros, cada un co seu
instrumento e, polo tanto, dispoñen dun pouco máis de tempo de
ensaio que o resto. “O importante
é coidar o local, aproveitar o tempo que nos deixan. Alugar un local
de ensaio custa como mínimo
trinta mil pesetas e pode estar no
cú do mundo. Así que este espazo
é unha estupenda oportunidade”,
di Alexandre, o cantante. Deixámolos tocando, ao concelleiro
góstanlle. Di que lle lembran a Manu Chao e queda pensativo. Xa está matinando na posibilidade de
editar maquetas dalgúns dos grupos que por alí pasan. Na Coruña
inauguran en breve un local no
Coliseum e, a xulgar pola demanda que xa teñen, os concellos terán que pensar en serio en habilitar algún cuarto abandonado sen
uso que, insonorizado e decorado
cun chamativo grafitti, pode convertirse na segunda casa dos músicos máis novos.♦
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César Lorenzo

O pobo e
a poesía

Tres consolas pelexarán
nun mercado optimista de máis

LUÍSA VILLALTA

O ano 2002 será estudado no futuro polos especialistas do mercado dos videoxogos como a
primeira vez na que tres consolas competiron cara a cara e con
todas as armas polo control do
mercado das consolas de videoxogos. A Playstation 2 (PS2), de
Sony xa está nas tendas desde
hai varios meses; a Xbox, de Microsoft e a Gamecube, de Nintendo chegarán nos próximos
meses a Europa con ganas de facerlle a vida imposíbel.
A aposta máis decidida é a
da compañía que preside Bill
Gates. A súa Xbox pretende ser
toda unha revolución na xogabilidade dos videoxogos. Posúe
unha estrutura de ordenador persoal de última xeración, cun microprocesador Pentium III, de
Intel, a unha velocidade de 733
megaherzios, 64 megabytes de
memoria RAM e a posibilidade
de reproducir DVDs. Mais o que
realmente poderán notar os xogadores desta nova plataforma é
a maior definición da imaxe.
Utilizando as últimas técnicas de
reprodución de imaxe dixital, os
técnicos norteamericanos conseguiron aumentar o número de
polígonos das animacións, polo
que os xogos aumentan a súa
profundidade e o realismo dos
seus movementos. Microsoft
asegura que se converteron na
consola máis vendida nos EE
UU, pero o dato non é convincente ao cento por cento. É normal que os norteamericanos esperasen pola anunciada plataforma porque Microsoft desenvolveu un gran número de xogos

C

incuenta anos de poesía son moitos anos
na vida dun poeta e
na vida dun pobo. E eis
que aí temos plasmada en
recente e candente edición,
a (polo momento) Obra Poética Completa de Manuel
María, en dous rotundos e
avultados tomos que
presentan a testemuña lírica dun poeta que foi facendo da súa vida unha
excusa para dar forma de
verso ao ar que lle foi dado
respirar. Porque isto é,
precisamente, a característica que ten o ser poeta.
Pero acontece que ninguén
respira un ar privado, produto da súa propria imaxinación ou merecido pola
súa particular maneira de
estar no mundo. Sexamos
ou non conscientes, mesmo
queirámolo ou non e sexa
no estilo en que sexa, todos
e todas as poetas poden selo na medida en que o ar
colectivo o permete, o propicia e, inclusive, o
necesita.
Resulta xa un tópico, é
case axiomático dicer que
Manuel María é un poeta
do pobo. Éo por escolla ou
vocación, porque asumiu
para si e para a súa poesía
a lingua, os temas, e mesmo
a forma de expresión máis
clara e convincente con que
devolver incrementada,
aprofundada e embelecida
a sabiduría popular. Pero
tamén o é porque esta
devolución é un
intercambio recíproco.
Tamén o pobo, o seu pobo
que é o noso, o escolle a el e
o corresponde, xa non só
con ese agradecimento, admiración e popularidade
que fican no entrañábel das
relacións humanas, senón
con algo máis profundo que
si é realmente literario e
transcendente: coa inusual
e indefiníbel aquiescencia
con que unha obra pasa a
ser, como calquer outro ben
común, cousa de todos.
E é que Galiza pode ir
perdendo en tradicións, en
uso da lingua, en
protagonismo económico
ou político, en todas esas
cousas que leva e trai a corrente porque son relativas,
porque dependen da moeda
con que se paguen, porque
se miden en se serven ou
non serven. Agora, no que
non perde, senón incrementa, é no valor absoluto da
poesía que ao longo dos séculos foi e vai acumulando,
sen prezo con que medilo,
como o ouro dos bancos ou
a trabe termando do
mundo, nas arcas
imprecisas pero intocábeis
♦
do noso ser colectivo.♦

Anuncio da campaña estadounidense da consola GameCube de Nintendo.

para ela rapidamente. Pero as
queixas sucédense e nos dous
primeiros meses de presencia no
mercado, case mil consolas tiveron que volver á fábrica por eivas de fabricación e funcionamento. A maldición do Windows
parece que non dá rematado.
Nintendo, que é líder do

mercado da consola de man coa
súa Game Boy, non quere perder
a oportunidade de fidelizar os
seus clientes cun sistema máis
amplo. A compañía xaponesa
prepara Gamecube a conciencia. Dos seus compoñentes sábese que estará á altura da PS2 e
da Xbox pero que terá proble-

Meu Santo, Miña Santiña
Santa Inés e o amante ideal
Esa virxe con cara de meniña,
representada na iconografía cun
aniño no colo, pertencía a unha
familia romana de avoengo; era
unha nena rica, guapa e moi fachendosa.
Certo día, Inés encontrouse
cun mozo, fillo do prefecto de
Roma, que non lle negaba pares
e lle quería facer as beiras, pero
ela, que non era ningunha ovelliña mansa, considerouno pouca cousa e rexeitouno de moi
malas maneiras.
rapaz non podía crelo,
sendo fillo de quen
era, ¿como podía haber unha moza que o despreciase?, ¡unha orgullosa cativa de trece anos! Entón ela faloulle de Xesús, un noivo incomparábel con
ningún mortal, pois que nel están
as cinco virtudes que para ela debe posuír o amante ideal. A saber:
Nobreza de estirpe, boa presencia, riqueza abundante, innegábel
valentía e amor desinteresado; calidades que, segundo parece, só
posúe Cristo, a quen ela tiña consagrada a súa virxinidade.
O mozo colleu unha tremen-

O

da depresión. El, a quen nunca
unha muller, nova ou vella, guapa ou fea lle negou un sorriso, víase de súpeto menosprezado por
unha meniña cargada de fumes. E
entón contoullo a seu pai para
que intercedese no seu favor.
O prefecto foi falar co pai de
Inés, e este chamou á filla para
que lles explicase a causa da súa
negativa a tan bo partido.
Volveu a rapaza a explicar
como era o seu compromiso con
Xesús e como estaba decidida a
reservar as súas prendas para El;
polo que o prefecto, seguramente co consentimento do rico pai
de Inés, ameazou con dedicala
ao servicio de Vesta, unha especie de monxas que facían votos
de castidade, e onde só ingresaban as fillas das principais famílias romanas; ou, no seu defecto
meteríana nunha casa de citas.
áis ben por non menosprezar ás vestais,
sacerdotizas de moi
alta estima, optaron pola segunda opción, sempre máis doada de
controlar, e decidiron espir á cativa e levala a un prostíbulo.

M

Sucedeu que, no mesmo intre
en que lle quitaban as roupas, os
cabelos da rapaza comenzaron a
medrar ata tapar a súa nudez aos
ollos do mundo. E cando entrou
na casa de lenocinio, esta iluminouse repentinamente cunha luz
anxelical, e os homes que entraban alí para desafogar as súas
necesidades sexuais, ficaban marabillados da nova pupila e dedicábanse a adorala e a rezar con
ela ao Deus dos cristiáns.
mesmo
rexeitado
amador foi visitala,
pero cando entrou e
viu aquel cambio radical, aquel
triunfo das teses da cativa, doulle
un ataque de ira e caeu sen coñecemento aos pés da doncela.
O mozo foi dado por morto, e
o prefecto lamentou que os males
de amor rematen tan traxicamente,
e entón ela, compadecida, rezou
polo finadiño e conseguiu ser oído
polo seu deus para que o desafortunado amante revivira. Pero seguiu negándolle os seus favores.
En mala hora tal sucedeu, porque ao correr a noticia das milagrosas obras de Inés, as distintas
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mas para as novas demandas do
mercado, como son o DVD
(aínda que Panasonic desenvolveu un anexo que encarece o
produto en case un 10 por cento)
e a posibilidade de interconectar
consolas a través da internet.
Mais a maior vantaxe desta
consola é o catálogo de xogos
que ten Nintendo. Títulos como
Super Mario Bros. ou Zelda son
garantía segura de éxito para os
incondicionais destas sagas exclusivas da marca nipona.
Xustamente, de cara ao estudo de mercado, parece optimista de máis pensar que tres
consolas poden competir xuntas, con formatos de videoxogo
incompatíbeis e altos prezos de
venda ao público.
Nese sentido, é PS2 quen leva as de gañar. A súa experiencia en Europa foi moi positiva e
segue a gañar adeptos que xogaron durante os pasados anos á
PSone, cando a Sony, sorpresivamente, esgazou o duopolio
que Sega e Nintendo tiñan neste mercado. Agora, curiosamente, Microsoft aliouse con Sega,
que renunciou á súa propia plataforma (Dreamcast) a mediados do ano pasado, para desenvolver xogos para o Xapón.
Haberá que ver como se
comportan os consumidores. Veremos se é posíbel que dean gaños tres xigantes que venderán
cadanseus xogos a un prezo de
aproximadamente 50 euros. Talvez, a resposta estea nas mans e
nas mentes dos piratas, que se
adican a trucar e copiar CDs e
DVDs moitísimo máis baratos.♦

f rancisco a. Vida l
castas sacerdotais visitaron ao prefecto acusando á rapaza de meiga
e de insultar aos deuses oficiais da
tradición romana, algo castigado
coas máximas penas sen respetar o
avoengo do blasfemo.
O prefecto, non quería actuar contra aquela filla da nobreza romana que polo de pronto, xa fixo algo polo seu fillo,
pero tampouco desexaba que os
relixiosos provocasen un motín
popular, e daquela chamou a un
xuíz subordinado seu, alleo a todo conflito, e encargoulle que se
fixera cargo do caso.
O letrado, non dubidou en
chamala, interrogala e condenala
a morrer na fogueira, pero cando
Inés foi colocada sobre a leña
acendida, escangallouse a pira e
as muxicas saltaron aos curiosos
que presenciaban o castigo; e axiña comezaron a proferir berros de
milagre milagre uns e de bruxa
maldita outros, berros que o xuíz
quixo calar da forma máis rápida
posíbel: mandando que un verdugo lle cortase a cabeza á reo.
oxe en día, en Roma,
na igrexa de Santa
Inés, cada vinteún de
xaneiro bendícense un par de
años, que darán a la con que tecer o palio papal.♦

H
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Anacos de Borobó
O exemplo de Pepe do Fernando

Inaciu Iglesias

‘En Asturias
temos dous
idiomas,
o galego e
o asturiano’
A.N.T.
¿Por que o título Dar la cara para unha compilación
de artigos?
Porque coido que os asturianos estamos pasando
das palabras aos feitos, que
estamos a decatarnos de que
co compromiso sentimental
culturalista non chega. É preciso dar un paso máis e dar a
cara na política, na cultura,
na escrita e na economía.
Nun dos artigos afirma
que as línguas en Asturias
son o asturiano e o galego.
¿Non levanta feridas?
Hai que quitarlle ferro a
esta cuestión, hai que desprovela de carga teórica e
sentimental. Hai un territorio asturiano no que se fala
galego, ou, se se quere, unha
variante nosa do galego.
¿E o castelán?
Pois é unha terceira língua. Tanto os galegos como
os asturianos que utilizamos
a língua propia compartimos
a mesma experiencia de
convivencia co castelán.
Quere que estes artigos
sirvan para a reflexión do
nacionalismo asturiano. ¿En
que punto se atopa este?
Estamos nun periodo de
crise, reflexión e cambio ao
mesmo tempo. O movemento asturianista ten que dar o
salto á política. Avanzamos
no terreo lingüístico e cultural e chega un momento no
que hai que entrar onde se
toman as decisións. Penso
que se romperon barreiras e
os clichés do que significaba
ser un bablista. A mocedade
ten menos prexuízos, polo
tanto o asturianismo estase
desprendendo de complexos
e sendo máis práctico.
Vostede é o editor do
periódico Les Noticies.
¿Van a contracorrente?
Si, ainda que nos gustaría ser unha publicación normal e maioritaria. Cando
saimos á rúa hai cinco anos
ninguén daba un peso por
nós. Demostramos que se
podía facer un periódico en
asturiano e damos esperanza. Servimos de correo entre
as diferentes correntes do
asturianismo e amosamos
que os bablistas non teñen
♦
rabo nen cornos.♦

Tiña programado xa na sarta de
evocacións persoais, que constitúen estes exemplos, a lembranza de Ben-Cho-Shey, cando,
inesperadamente, tropezo co recordo dun home sinxelo e cordial que foi grande amigo seu;
ourensán coma el, coido que correlixionario, e colaborador nalgúns dos seus moitos traballos
arqueolóxicos. Polo menos nun:
Heráldica de las Riberas de Miño, aparecido en Cuadernos de
Estudios Gallegos (Tomo XIX,
fascículo 59. 1964).
eu á miña memoria
aquel vello amigo e
colaborador de D. Xosé Ramón nun sitio moi idóneo
para revivir a súa personalidade
tan singular: na capela do antigo
Hospital Real de Santiago, onde
se celebraba, no pasado Nadal, a
presentación de Galicia 19812001. O monumental volume,
recén publicado pola Consellería
de Cultura, no que se sintetizan
os vinte anos transcorridos de
existencia estatutaria e autonómica da nosa Comunidade.
■ O ALCUME DO ARQUEÓLOGO. Cando felicitei, coma merecía, a José Manuel García Iglesias, pola experta dirección de tal
obra colectiva, estaba falando,
xunto ás reixas da marabillosa
capela, con outro arqueólogo a
quen, cortesmente, me presentou; chamado Fernando González Suárez, home corpulento e
afable. Coñecíame de ouvidas e
sei que de leídas, e asegún el fun
amigo do seu pai que tamén fora
arqueólogo en Ourense.
— ¿Coma se chamaba?– pregunteille.
— José González Paz. Tenme
falado máis de unha vez de Borobó.
— Pois non caio en que poido ser, entre os vellos prohomes
de Ourense que tanto admirei: os
tres amigos de Nós, don Vicente,
don Floro, don Ramón, un BenCho-Shey, Ferro Couselo, Xocas
Lorenzo, Pepe do Fernando…
— ¡Ese era o meu pai!– exclamou moi Fernando González–. Alcumábanlle así polo nome do meu avó, que eu herdaría.
— Foi un arqueólogo vocacional, que sendo un artesán, sen
estudios oficiais, chegou a ser a
persoa que mellor coñecía, directamente, o acervo artístico da súa
provincia– ponderou García
Iglesias.
■ A MARCHA SOBRE OURENSE. ¡Coma ía eu a esquecerme de
Pepe do Fernando, do cal nunca
soupera ben os seus apelidos! ¡O
excelente carpinteiro que era o
máis estupendo cicerone con que
cabía contar para dentrarse nas
profundidades históricas e artísticas da cidades das burgas! O artesán sabio de Ourense, coma foi Camilo Agrasar, o Fígaro padronés,
da Terra de Iria, e ningún outro caso semellante poido agora citar.
Si, coñecín a Pepe do Fernando; penso que dende que participei na Marcha sobre Ourense,
que con este título relatei nun
anaco da Noite, reproducindo no
meu libro segredo, O reiseñor de

V

Tras todos os ingratos –ou
gratos, para algún– avatares,
mantiña Pepe de Fernando co
Cardenal Quiroga unha doada e
intensa relación, que lle permitía
xestionar do Príncipe da Igrexa a
súa intervención en pro de máis
dun conveciño que pregaba a súa
axuda. Non era o único ourensán
que recorría á influencia do eminentísimo Arcebispo de Santiago.
Recordo, vervigracia, ao orixinalísimo Luís Trabazo vindo a
Compostela en procura do auxilio
de don Fernando para outro intelectual ourensán, en grave trance.
■ AS CHAVES DA CATEDRAL.
Unha soa vez devolvinlle a visita a González Paz. Non me lembro en qué lecer foi. Pero debeu
ser nunha mañá que acudín a
saudalo na súa carpintería, e sen
pensalo máis, colleume de seguida do ganchete e levoume, alí
perto, á Catedral ourensá. Andaba por ela –é un dicir– coma Perico pola súa casa. Sen pedir permiso a ningún coengo ou sancristán, colleu as chaves catedralicias, que pesaban un quintal, e
foi abrindo con elas todas as capelas, o museo e demais dependencias do fermoso templo, para
mostrarme, unha a unha, canta
riqueza artística contiña. Explicándome, coa súa sabiduría artesanal de perfecto autodidacta
que tivera, ben é certo, tan bos e
xenerosos mestres gratuítos.
archei ao pouco
tempo “á cidade dos
máis turbios sinistros presentidos”, e non volvín a
ver na miña vida ao excepcional
Pepe de Fernando. Nin siquera
souben que morrera, o 2 de novembro de 1986. Nin que catro
anos despois a Universidade de
Santiago e a Deputación de Ourense publicaron conxuntamente
un libro Homenaje a José González Paz, titulado En torno al
arte auriense, que el tan extraordinariamente sabía.
Pepe do Fernando estaba altamente ilusionado, aos seus case
noventa anos (nacera na rúa dos
Fornos no ano 1897), coa publicación de tal obra na súa homenaxe, na que colaboraron, con outros tantos traballos, vinte historiadores da arte galega. Pero chegou á meta da súa vida o ilustre
carpinteiro, antes de que poidera
culminarse a elaboración dese sapientísimo libro no seu honor.♦

M

Trasalba. Sería naquela mañá na
que visitamos o Museo Arqueolóxico, instalado había poucos meses no antigo Palacio Episcopal.
ilustre carpinteiro axudaba a Xesús Ferro a
mostrar tan fermosa
arquitectura á xente de letras e
ciencias de toda Galicia presente
en Ourense dende o día anterior.
Un palacio enorme, onde moraron
os bispos ourensáns dende o século XIII. A única edificación civil
románica aparte do palacio compostelán de Xelmírez, que aínda
se conserva. Civil, anque fose morada dos prelados, polo feito de
non ser templo eclesiástico.
No serán precedente disertara
Rof Carballo na tribuna de Posío,
que era a do Liceo, sobre a extraordinaria importacia que, dende
Freud, dáballe aos soños a ciencia contemporánea. A presencia
do inxel doutor lugués en Ourense fora o motivo de que se reunise na antiga Auria un selecto e
nutrido grupo de médicos e escritores galegos, acollido á magnificencia de Otero Pedrayo; da que
asemade disfrutei. Pois don Ramón de Trasalba invitounos, á
súa costa, a todos nós, que aquela noite colmamos o Hotel Roma;
gozando da estancia e do xantar
na súa cidade natal, durante toda
esa xornada inesquecible.
■ AS VISITAS AO CARDENAL.
Durante aquela xornada, supoño
que no Museo, amistei de abondo con Pepe do Fernando, e de
ahí en adiante cando este ía a
Santiago, nunca deixaba de acercarse ao Preguntoiro, para falar
conmigo nun cacho na redacción
da Noite. Pois o ilustre artesán

O

viña a verme, despois de visitar
ao seus grandes amigos, D. Fernando Quiroga Palacios e D. Ramón Otero Pedrayo, no Palacio
Arcebispal e no Hotel España,
respectivamente; cousa que ocorría con bastante frecuencia.
osto que González Paz
confluíra co pensamento
galeguista e católico dos
seus egrexios coterráneos, na pequena idade de ouro ourensán,
que foi o tempo de Nós, quizabes
pola nativa familiaridade cos retablos das igrexas e os coros monásticos, distinguíase José González pola súa acendrada piedade.
Imaxino que sería un da media
ducia de cidadáns das burgas que
constituíron, nos últimos anos da
República, baixo a inspiración de
Risco, a Dereita Galeguista.
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O Trinque
Os mitos de Galicia
Xosé Miranda, Antonio Reigosa e Xoán Ramiro Cuba veñen
de publicar en Xerais a Pequena mitoloxía de Galicia. É esta
unha boa oportunidade de coñecer os mouros, os trasnos, as

meigas, os lobishomes, a Santa
Compaña e demais personaxes
propios do país. Todos eles, sabiamente ilustrados por Irene
Fra, Fino Lorenzo, Enjamio e
Teresa Novoa.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

A Palo Seko
A banda de Alcalá de Henares levará o seu novo disco, La paja en
el ojo ajeno, cargado coas cancións cheas da ironía corrosiva
que os caracteriza, acompañadas
por unhas guitarras salvaxes, plenas de corpo e omnipresentes, e
Na
CORUÑA,
a Fundación
Barrié
presenta por
primeira vez
no Estado
unha
retrospectiva
sobre
Verner
Panton.

unha aplastante bateria, nunha xira pola Galiza, que terá as seguintes paradas: o venres 25 ás 22 h.
no Portobello de MOAÑA; o sábado 26 ás 22 h. no Mardi Gras da
CORUÑA; e o domingo 27 ás 21 h.
no Rock Club de OURENSE.♦

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

FLORENCIO DE ARBORIO

Ata o 27 de xaneiro a sala
de exposicións de Caixanova acolle unha mostra deste
artista.

SEGADORES
EN CASTELA
Mostra fotográfica de José
Luis Nogueira, que podemos ollar na Casa da Cultura ata o domingo 20.

DEBUXOS DE CASTELAO

Os que pertencen á colección Caixanova van estar
expostos, ata o 31 de xaneiro, na sala Julián Trincado
da Casa Grande de Viloria.

Boqueixón
■ EXPOSICIÓNS

GREGORIO F. REQUEIXO

Desde o mércores 23 ata o
13 de febreiro a igrexa de
Sta. María de Lamas acolle
esta mostra.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

ENRIQUE LÓPEZ

O Auditório Municipal acolle estes días unha mostra
da súa pintura.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

J. CORREA DEULOFEU
Ata o luns 28 podemos
ollar, na Casa da Cultura,
unha mostra da súa pintura.

venres 18 da man de J. A.
Bustabad, que falará sobre
a construción, viaxe e colisión do Titanic; o venres
25 vai facer unha análise
científica das causas das
inexactitudes na versión
oficial do afundimento. Ás
19:30 h. no Auditório.
■ TEATRO

■ CONFERENCIAS

ELIANA EN ARDENTÍA

HISTORIAS INMORTAIS

Nordesía Produccións vai
subir ás táboas con esta
obra o mércores 23 no Auditório Municipal.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo Joseph L.
Mankiewicz vaise proxectar
a fita A condesa descalza
(1958, subtítulos en español)
o xoves 17 ás 20:15 e o sábado 19 ás 18:30 h. O venres
18 ás 20:15 h. proxectarase
The war game (1965) de P.
Watkins e farase a presentación do libro En torno al
Free Cinema. La tradición
realista en el cine británico.O martes 22 ás 20:15 h.
seguindo co mesmo ciclo
poderemos ver Vaccuming
completely nude in paradise
(Danny Boyle, 2001). A
proposta para o mércores 23
tamén ás 20:15 h. é o filme
Stumpet do mesmo director.
O xoves 24 teremos Kes de
Ken Loach á mesma hora.
O venres 25 ás 20:15 h. e o
sábado 26 ás 18:30 h. proxectarase Mulleres en Venecia (J. L. Mankiewicz,
1972). Máis información en
www.cgai.org.

Carballo

Carteleira
Carteleira

■ EXPOSICIÓNS

☞

ÁNGEL FERNÁNDEZ

No centro Expo-Bergantiños
poderemos ver unha mostra da
súa obra ata o 30 de xaneiro.

DE PICASSO A BARCELÓ
Mostra retrospectiva aberta
no museo Bergantiños ata o
xoves 24.

AS MULLERES
NO AFGANISTÁN
O pub Bule-bule acolle esta
mostra fotográfica.

TROLEBÚS 30
Para conmemorar o cabodano da desaparición da liña que conducía os carballeses á Coruña, está montada esta exposición fotográfica no centro social San
Xoan Bautista.

Cedeira
■ CONFERENCIAS

NAUFRAXIOS CÉLEBRES
A primeia delas terá lugar o

As fontes e relatos dos cadros
de historia do Museo del Prado van ser analizados neste
ciclo de conferencias que a
Fundación Barrié organiza
entre xaneiro e marzo todos
os xoves ás 20 h. Para dar comezo ao ciclo Francisco
Calvo Serraller, pertencente
á academia de San Fernando
impartirá unha charla titulada
O coloso da historia; o xoves
24 será José Álvarez Lopera, da Complutentse, o que
fale sobre O Laoconte de El

O MISTERIO DO
COLAR. No París previo á Revolución, unha nobre
despoxada dos seus títulos anda
á procura da súa rehabilitación
e organiza unha conspiración
para influir na raiña. Intriga.

☞

Á MIÑA NAI GÚSTANLLE AS MULLERES. Tres mozas quedan atónitas ao saber que a súa nai ten
unha noiva. Como non lles gosta a idea, amañan un plan para
desfacer a parella. Comedia.

☞

THE HOLE. Para evitar ir a unha excursión,
catro estudantes péchanse nun
antigo búnker e preparan unha
festa, pero só unha rapaza sae
do burato. Intriga tramposa.

☞

QUE NOITE A DAQUEL DÍA. Redistribución comercial, debidamente limpa e dixitalizada, do clásico no que os Beatles se interpretan a si mesmos. Conserva o interés sociolóxico e
estético. Partes da película son

Greco. Máis información en
www.fbarrie.org.

LECCIÓNS DE ECONOMÍA
O Ph. D. Robert J. Barro, catedrático e profesor na Universidade de Harvard, impartirá
catro conferencias sobre o crecemento económico, teorías e
evidencias empíricas. O xoves
22 na Fundación Barrié.
■ EXPOSICIÓNS

VERNER PANTON

A Fundación Barrié presenta,
por vez primeira no Estado,
unha mostra retrospectiva so-

un auténtico video-clip, un
dos primeiros da historia. De
paso, un pode observar que a
única evolución deste subxénero é a incorporación da cor.

☞

BANDIDOS. Dous presos fugados queren mercar un hotel, pero para financiarse rouban bancos mediante
o secuestro do director da entidade. Comédia de acción.

☞

AS BEIRARRÚAS DE
NOVA YORK. Encontros
e desencontros entre homes e
mulleres da Grande Mazá, antes
do 11 de Setembro. Edward
Burns, director, guionista, protagonista e admirador de Woody
Allen, analiza como viven amor e
sexo persoas de idades comprendidas entre os 19 e os 39 anos.

☞

O SEÑOR 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

E S P E C T Á C U L O S

bre este deseñador (19261998) que abranxe máis de
125 obras (deseños, cadeiras,
elementos de iluminación,
textis, etc.) creadas entre os
anos 50 e mediados dos 70;
consta tamén dunha reconstrución parcial do cuarto Paisaxes de Fantasía da exposición Visona 2, que se converteu nun símbolo dos 70 e de
documentos relacionados coa
obra arquitectónica de Panton
considerada como unha importante contribución ao desenvolvemento do deseño da
segunda metade do século
XX. A meirande parte das pezas chegaron directamente
desde o Vitra Desing Museum. Desde o 22 de xaneiro
ata o 24 de marzo. Parellamente desenvolveranse actividades complementares coma os Talleres Didacticos,
dirixidos a estudantes de Primaria, ESO e a colectivos de
maiores; asi coma a Xornada
sobre Diseño: Visións e Proxectos o 5 de Marzo.

COLECTIVA DE NADAL

A galería de arte COARTE
acolle ata o 31 de xaneiro esta
mostra na que participan 60
autores con máis de 200 obras.

NÉSTOR BASTERRETXEA

No Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa estarán expostas as súas esculturas ata o 17 de febreiro.

PINTURA GALEGA DOS
SÉCULOS XIX E XX

En Antigüidades Víctor González Rial podemos ollar esta
mostra ata o 19 de xaneiro.

FAUSTO GARCÍA REY
Na sala Bomob (pza. de Ourense, 10) podemos ollar a súa
mostra ata o 31 de xaneiro.

ROBERT MOTHERWELL

A sala Winterthur acolle esta
mostra ata finais de xaneiro.

A la pintura, mostra composta por 24 gravados, realizados en augatinta e inspirados no coñecido poemario
de Rafael Alberti do mesmo
nome, concebidos a a finais
dos sesenta por este norteamericano. Na Fundación
Luís Seoane, ata o 20 de
Xaneiro.

COLECTIVA

ASIA

VIOLETA F. CARRIL

Javier Cabo, Sonia Guillén, Isabel Pintado, Rafael Úbeda e Xosé Cid teñen
expostas as súas obras no
Club Financeiro Atlántico,
ata finais de mes.

dunha irmandade de razas, deberá esquivar os servos do Señor Escuro que queren matalo
e ficaren co anel. Case tres horas de acción e aventura.

☞

A ZONA GRIS. Para
alongar a súa vida catro
meses, un grupo de xudeus colabora cos nazis nos campos de exterminio. 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 inferno
rivalizan pola alma dun boxeador á beira da morte. Dúas emisarias, en forma de anxos, cólanse nos seus últimos días. Suposto duelo interpretativo entre
unha brillante Victoria Abril e
unha Penélope Cruz que segue
sen convencer. Moita promoción para pouca cousa.

☞

E

SÓ MIÑA. Violencia de
xénero nunha familia de
clase media-alta. Amosa a improtección na que viven as mulleres,

A Colección Oriental do
Museo Español de Artes
Decorativas
podémola
contemplar no Museo de
Belas Artes ata o 27 de xaneiro.

incluso con recursos económicos,
que denuncian os malos tratos.
Estremecedoras interpretacións
de Sergi López e Paz Vega.

☞

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

☞

O FILLO DA NOIVA.
Historia dunha 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 interpretacións para unha
comedia de fondo serio.

☞

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

A sala
Mardigras
da Coruña
acolle a
actuación de
The
Polyplush
Cats,á
esquerda,
e The 1´S,
á dereita,
este xoves
17.

Axencia pescuda o seu pasado
para xustificar abandonalo.

☞

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

☞

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

☞

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

Obra de David Mamet que baixo este título, eufemismo que se refire a
duas mulleres que viven xuntas como
amantes, vai ser cenificada o sábado

19 ás 22:30 no C.C. Caixanova de
VIGO; o martes 22 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; e o mércores 23
no teatro Principal de OURENSE.♦

A Estrada

Dios de los Mares de
18:30 a 0:30h..

■ EXPOSICIÓNS

BENITO CABRERA

UMIA VIDA
Mostra fotográfica organizada pola A.C. Paradola de Arca e a Coordenadora Anti
Minicentrais de Viciños de
Arca-Sevil no teatro Principal ata o 27 de xaneiro, de 18
a 21 h. Inaugurase este venres 18 cun acto ao que asistirá o poeta Xesus Pereiras.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

HUMOR LUSO
Este museo, situado na Casa
da Cultura, acolle ata o luns
14, unha mostra dos máis importantes humoristas gráficos
de Portugal, ademais das coleccións permanentes de ilustradores e caricaturistas galegos de todos os tempos.
O grupo
granadino
Eskorzo
estará na
Coruña o
Venres 18.

■ MÚSICA

THE POLYPLUSH CATS
+ THE 1’S
Na sala Mardigras este xoves 17 actuará esta banda
rock dos EE UU; o sábado 19
será unha noite de punk da
man de Commando 9 mm.

ESKORZO
Este grupo granadino levará a súa música, cargada de
temas directos, de mensaxes libertarias e de loita,
cun son difícil de definir,
pois podemos dicir que son
amigos da salsa, irmans do
reagge e flamenco, compadres do rock e dos ritmos
latinos e multirraciais, en
pro dunha mestizaxe de pobos e culturas. O venres 18
no Mardigras.

CENTRO SOCIAL
MIL LÚAS
Concerto en apoio deste
centro social autoxestionado onde desenrolar charlas, actuacións artísticas,
exposicións, cursos e
obradoiros, etc. cun local
de 400 m 2, actualmente
sendo acondicionado, no
Campo da Leña. O concerto será este sábado 19 ás
21 h. no Ragnarock (Beiramar 44 A) coa actuación
dos grupos locais Diskatokan, ska xamaicano clásico e actual; Ekkaia, escuro hardcore berrón; e o debut de SL`S3, emometal.
Entradas a 3,6 euros (600
pta).

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Baixo a dirección de José
Ramón Encinar estarán no

Pazo da Ópera o xoves 17
e o venres 18 para ofrecer
un ciclo de Concertos Didácticos; o sábado 19 dentro do programa Concerto
en família tocarán baixo a
dirección de Josep Caballé
interpretarán obras de Elgar
e Palacios. O xoves 24 e
venres 25, baixo a batuta de
Ari Rasilanen, interpretarán obras de Grieg, Sibelius
e Atterberg.

ORQUESTRA XOVE DA
SINFÓNICA DE GALIZA

Actuarán o luns 21 baixo a
dirección de Michael Gilbert, no Pazo da Ópera.

VI CICLO
NOVOS INTÉPRETES

Os finalistas deste ciclo, organizado pola Fundación
Barrié na súa sede ás 20:30
h., optarán a un premio de
6.010,21 euros e a un concerto como solista coa Orquestra Sinfónica de Galicia. O luns 21 Pablo González López terá a oportunidade de demostrar as súas
habilidades co piano.
■ TEATRO

EDIPO REI
Esta é a proposta que Teatro Corsario vai levar ata o
Rosalía de Castro o venres
18 e sábado 19 ás 20:30 h.

Culleredo
Culleredo
■ CONFERENCIAS

TRANSTORNOS
DA ALIMENTACIÓN

O venres 25 no CEIP Isaac
Díaz Pardo terá lugar esta
charla.

O grupo
madrileño
La Loca
María toca
este xoves
17 no
Clavicémbalo
de LUGO.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

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.

Lugo

O venres 18 Teatro do Norte vai interpretar a obra Antígona de Sófocles; Achádego e Palimoco presentarán A
tempestade de Shakespeare
o sábado 19; o domingo 20
Corrales de comedias presenta Casa de dúas portas…
de Calderón. No auditorio
Gustavo Freire ás 20:30 h.

Moaña
■ EXPOSICIÓNS

LOREM
O clube de golf Domaio
acollerá a súa pintura ata final de mes.

OS ROSTROS DO MITO
Mostra fotográfica que poderemos visitar no Museo
Provincial.

NORIKU TASAKU

Na capela de Santa María
podemos ver unha mostra
da súa pintura.

RAFAEL ALONSO
Ten aberta unha mostra no
Colexio de Enxeñeiros Técnicos Industriais.

INTELECTUALIDADE
NA II REPÚBLICA
Na galería Sargadelos podemos contemplar esta
mostra sobre manifestacións intelectuais no Lugo
da II República.

OLGA REINOSO

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

LA LOCA MARÍA
Gruo pop madrileño, gañador do concurso Duca2music.com, que estará no Clube de Arte de Música Clavicémbalo (Paxariños 23)
este xoves 17. E ao día seguinte, o venres 18, quen
ocupe o escenario deste local seral Chivi, pornoautor. Pero hai máis, o sábado 19 realizarase a Festa
de Hip Hop con El Seis,
El Circo, Maese truco, El

Ten as súas pinturas na aula
de cultura Caixanova ata o
domingo 20.
■ MÚSICA

GAITEIROS DA XISTRA

Dentro das actividades para
escolares de Caixanova estarán o xoves 17 no Conservatorio Profesional de Música.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O venres 25 vai tocar no teatro Principal ás 20:30 h.

Pobra de T.
■ EXPOSICIÓNS

ESTHER RODRÍGUEZ B.

■ EXPOSICIÓNS

RETRATOS

Ponteareas
Ponteareas

DOS ALCALDES

Mostra fotográfica dos alcaldes do século XX na Casa do Concello.

O MURO OCCIDENTAL

Narón

FOTOGRÁFICA

No Clavicémbado, con Pepe Álvez, Reigosa, e J.
Van Schilt sobre o XI Festival de Jazz de Lugo.

ANTÓN GOYANES

Mostra de 20 óleos que ten
unha técnica que ela denomina coma “propia” no Centro
Comarcal ata o 30 de xaneiro.

Monforte
Monforte

II QUINCENA

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.

ao curso. As 2 persoas que imparten
o curso están especializadas neste
tipo de cociña e xa teñen participado noutros cursos nas “Noites Vivas”. As persoas interesadas en participar poden inscribirse no local da
fundación ou contactar con GONZALOGRANDAL@terra.es.♦

II MOSTRA CLÁSICA

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

Está aberto o prazo para se inscribir
neste curso que organiza a Fundación Artábria de Ferrol para os días
20, 26, 27 de xaneiro e 2 de febreiro,
e que se vai celebrar no comedor do
IES Marqués de Suances. O horario
será de tarde e os pratos cociñados
serviranse de cea para os asistentes

■ TEATRO

Ata o 31 de xaneiro no Multiusos estarán estas fotografías de Mihal Ronnén Safdíe.

ARQUIVO LOTY

Cociña vexetariana en Ferrol
Ferrol

Dentro do ciclo Músicas de
Raiz temos esta actuación
do canario o xoves 24 ás 21
h. no Gustavo Freire.

a capa e espada, a pintura con
constantes referencias ao ornamento, o luxo, o decorativo, onde asume rasgos moi
mediterráneos e renacentisas.
Na galería Marisa Marimón
ata o 24 de xaneiro.

■ TEATRO

THE QUEEN IS DEAD
O venres 26 ás 20 h. no Auditório Municipal Matarile
Teatro vai representar esta
obra dirixida por Ana Vallés.
Montaxe moi vitalista que
continuamente fala da morte
e da nosa rebelión ante as pequenas mortes cotiás: abulia,
rutina, convencións, etc. Por
este espectáculo recibiu o o
premio Maria Casares á mellor dirección no ano 2000.

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE CASTELAO
Mostra sobre a vida do artista e político rianxeiro que
vai estar aberta ata o 27 de
xaneiro na Casa da Cultura.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

ENRIQUE ORTIZ
Os seus gravados van estar
expostos no C.C. Simeón
ata o domingo 20.

MANUEL LUÍS ACUÑA
Do venres 18 en diante poderemos ver no edificio da
Facultade de Humanidades
e de Educación unha mostra formada por paneis informativos sobre todos os
ascpectos da vida do escritor, político e pensador.

FERNANDO ALMUIÑA
O Liceo Recreo acolle os
seus óleos.

A PINTURA DAS ALMAS
Manuel Zapata ten unha
mostra no Museo Municipal baixo este título. Domingo Estévez Alonso ten
tamén aquí as súas obras.

PEDRO PROENÇA
Nado en Angola en 1962 e licenciado pola Escola Superior de Belas Artes de Lisboa,
camiña polo próspero panorama portugués defendendo,

rais pódese contemplar, ata o
30 de xaneiro, na sala de exposicións de Caixa Galicia.

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.
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O matrimonio de Boston

LAXEIRO
A colección permanente de
Vigo estará na sala de exposicións Caixanova (Praza de
San Xosé) ata o 20 de xaneiro.
■ TEATRO

OS DOMINGOS
VEN AOS TÍTERES
Programa de animación infantil que ten lugar no teatro
Principal todos os domingos
ás 18:30; o prezo da entrada é
de 1’8 euros (300 pta.). O 21
Trinke Trinke vai presentar
A princesa e a pardela para
maiores de 4 anos; o 27, Jácara Teatro de Alicante van
representar Cor de mel para
nenos de 3 anos en diante.

■ EXPOSICIÓNS

ÁNGELA P. MEILÁN
Baixo o título de Outros
Mundos a pintora expón uns
vinte óleos e doce acuarelas
na sala de exposicións da
Casa de Urcela, que estará
aberta ao público ata o 31
deste mes. Non pretende
ningunha reflexión de carácter moral, social ou política,
senón unicamente unha sorte de especulacións de carácter plástico, na que apunta
unha certa disposición a indagar na dobre condición
existencial e social do ser
humano desde unha postura
crítica e solidaria.

Pontevedra
■ CINEMA

OLLADAS DO PLANETA
Festival internacional de cinema sobre as minorías,
que remata o domingo 20.
As proxeccións terán lugar
no teatro Principal, no Pazo da Cultura e na Faculdade de Belas Artes.
■ EXPOSICIÓNS

ANNE HEYVAERT

Os gravados que fixo entre
1991 e 2001 poderán ser
vistos na sala de exposicións
Caja Madrid (Prza de Santa
María). Anne Heyvaert, pintora gravadora francesa, actualmente afincada na Galiza, é profesora na Facultade
de Belas Artes de Pontevedra e directora adxunta e
profesora do CIEC de Betanzos. Ata o 27 de xaneiro.

ESTUDIO CANALS
DE CATALUNYA
Obras pictóricas que poderemos ver ata o 31 de xaneiro no centro de arte Xaime Trigo.

METEORITOS

Mensaxes alieníxenas. A
mostra artellada polo Museo
Español de Ciencias Natu-

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

A VILA DOS VIADUCTOS
Ata o domingo 20 podemos
ollala na Casa da Torre.

Andrés
Corchero
imparte
un curso
de danza
no teatro
Galán de
SANTIAGO.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

A FELICIDADE DA NADA
Fotografías de Xulio Villarino, ata o 30 de xaneiro na
Casa da Cultura.

FESTA DA ISTORIA
Mostra de fotografías ata xaneiro no museo Etnolóxico.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
Na España do periodo comprendido entre 1870 e 1960,
que se encontra no Auditorio
Municipal, ata o 3 de febreiro.

A Rúa
■ EXPOSICIÓNS

DINOSAURIOS
Exposición organizada polo
Museo Español de Ciencia
Naturais que poderemos
ollar no Centro Cultural
Avenida ata o 30 de xaneiro.

Sada
■ MÚSICA

JAZZ E MODERNA

Para a
inclusión
de
informació
n nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
Luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou correo
electrónico
info@anosaterra.com

O que se levará adiante na Te-

Berrogüetto
Berrogüetto
A banda folc vai presentar o seu
novo traballo, Hepta, composto
por creacións de alta beleza e calidade “tradicionalmente galegas” e
afíns a sons contemporáneos, sons
imaxinados, sons do mundo, no
que ademais integran diferentes

elementos da arte coa música, o xoves 17 no teatro Rosalía de Castro
da CORUÑA; o venres 18 no Pazo
da Cultura de PONTEVEDRA; o xoves 24 no RAG en COMPOSTELA; o
venres 25 en LALÍN; e o xoves 31
no teatro Principal de OURENSE.♦
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rraza o venres 18 a partir das
10 da noite a cargo das diferentes Bandas formadas polos
alumnos e profesores da Aula
de Jazz e Música Moderna do
concello da Coruña. Unha
oportunidade para comprobar
o interesante traballo desta escola e disfrutar das interpretaciións de clásicos xunto cos
orixinais do director e arreglista Xosé A. Acuña.

Santiago
■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA

Convídanos a ver, todos os
martes en sesión de 19 h. ou
22 h., unha proxección en
formato cine no auditorio da
facultade de Ciéncias da Comunicación, de balde para os
socios e a un módico prezo
para os que non o son. O
martes 22 van proxectar Nanook o esquimó (Robert
Flaherty, EEUU, 1922) e
…a Valparaíso (Joris Ivens,
1963, Chile). Informate en cineclube@galeon.com
■ DANZA

UN CORPO SEN LÍMITES

Andrés Corchero imparte
estas aulas do 14 ao 18 de
xaneiro de 10:30 a 14:30 h.
no teatro Galán, co obxectivo de facer entender que a
danza non é tan só unha suma de coñecementos técnicos, senón o máximo de coñecemento do intrumento
de traballo, o corpo. O traballo inspirase na Climatoloxía Corporal (Body Weather) creada polo bailarín de
danza butoh Min Tanaka.
Cuestiona o que é a danza
para tratar de ir máis aló
das nosas limitacións.

Convocatórias
CURSO DE TROMBÓN
A Escola de Altos Estudios Musicais
organiza este curso, que será impartido
por Jon Etterbeek (California-EE UU,
cun amplo currículo e desde 1994 profesor instrumentista da Orquesta Sinfónica de Galicia), os días 15 e 16 de xaneiro; 5 e 6 de febreiro; 19 e 20 de marzo; 4 e 5 de abril; e 6 e 7 de maio de 15
a 20:30 h. no Auditorio de Galicia de
Santiago. O curso abranxe técnica, estudios, obras, teoría e interpretación en
grupos. O número máximo de alumnos
é de 10. A matrícula custa 150,25 euros
(25.000 pta.) para alumnos activos e de
30,05 euros (5.000 pta.) para ouvintes.
Máis información na Escola de Altos
Estudios Musicais, Pavillón de Galicia,
San Lázaro s/n, Santiago, telf. 981 577
126 / 25, fax 981 577 127.

PREMIO MERLÍN DE
LITERATURA INFANTIL

Edicións Xerais convoca a XVII edición
deste premio en galego, dotado con
1.000.000 de pta. que se rexerá polas seguintes bases: 1º.- Poderán concorrer todas aquelas persoas de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á normativa vixente. Os textos presentados
teñen que ser inéditos e totalmente orixinais. 2º.- De cada orixinal presentaranse seis copias en papel tamaño folio
ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo, antes do 15 de abril de 2002

nos locais sociais de Edicións Xerais de
Galicia, S.A., Dr. Marañón 12. 36211
Vigo. 3º- Co orixinal, que deberá ser
presentado baixo lema, adxuntarase, en
sobre pecho, o nome completo, enderezo e teléfono do autor/a, así como o título do libro, indicando no sobre: para o
Premio Merlín. 4º.- O xurado estará
composto por cinco membros escollidos
entre profesionais da cultura. Este dará a
coñecer o seu fallo no transcurso da Cea
Xerais que se celebrará o 15 de xuño.

PREMIO XERAIS DE NOVELA

Edicións Xerais convoca a XIX edición
deste premio dotado con 2.000.000 de
pta. que se rexerá polas seguintes bases:
1º.- Poderán concorrer ao premio todas
aquelas persoas de calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en galego, conforme á normativa vixente. Os
textos presentados teñen que ser inéditos
e totalmente orixinais. 2º.- De cada orixinal presentaranse seis copias en papel tamaño folio ou holandesa, mecanografados a dobre espazo, antes do 15 de abril
de 2002 nos locais sociais de Edicións
Xerais de Galicia, S.A., Dr. Marañón 12.
36211 Vigo. 3º- Co orixinal, que deberá
ser presentado baixo lema, adxuntarase,
en sobre pecho, o nome completo, enderezo e teléfono do autor/a, así como o título do libro, indicando no sobre: para o
Premio Merlín. 4º.- O xurado estará composto por cinco membros escollidos entre
profesionais da cultura. Este dará a coñe-

cer o seu fallo no transcurso da Cea Xerais que se celebrará o 15 de xuño.

PREMIO ANTÓN LOSADA
DIÉGUEZ

Os concellos de Boborás e do Carballiño convocan a XVII edición deste premio que ten como obxectivo contribuír
ao fomento da cultura galega e á dignificación da figura do mestre galeguista.
O premio, para traballos xa publicados,
dividese nas modalidades de obra literaria e de investigación, dotado cada
apartado con 500.000 pta. A lingua na
que estarán escritas as obras será sempre o galego e non se considerarán traducións; tampouco se considerarán traballos premiados noutros certames nin
textos de uso escolar, edicións por fascículos, de luxo ou de tirada restrinxida, nin tampouco reimpresións nin edicións posteriores á primeira. As obras
deberán ter unha data de impresión
comprendida entre o 1 de xaneiro e o
31 de decembro de 2001 e o prazo de
presentación das mesmas remata o 31
de xaneiro de 2002. O fallo do xurado
darase a coñecer o 27 de abril no concello de Boborás e a entrega do premio
realizarase nun acto público o 8 de xuño no pazo de Moldes neste mesmo
concello. Para máis información dirixirse á secretaría deste concello.

AXUDAS A INICIATIVAS SOCIAIS
Convocatoria relacionada con traballo

EL CHOJÍN
O único concerto desta banda
hip-hop na Galiza vai ser o sábado 26 ás 21:30 h. na Nasa.
O seu novo CD, Solo para
adultos, confírmano coma un
dos mellores mc’s do Estado.
■ TEATRO

O NAVEGANTE
Esta obra da compañía Chévere vai ser cenificada na
sala Nasa do xoves 17 ao sábado 19 e do mércores 23 ao
venres 25. Despois da súa
estrea, en outubro, volve á
sala esta peza que nos sitúa
no mundo da ficción científica mais que tamén nos interroga sobre un futuro acosado polo control tecnolóxico e a súa mercantilización.

■ EXPOSICIÓNS

ANTONY GORMLEY

Primeira
mostra
antolóxica
no Estado
do británico
Antony
Gormley no
CGAC de
SANTIAGO.

Primeira mostra antolóxica
no estado deste británico, gañador do premio Turner en
1994. Membro do pequeno
grupo de escultores que reconcibiu o lugar do corpo na
arte contemporánea, Gormley introduciu o corpo no
campo expandido da práctica
posmoderna en obras coma
Another Place e Field. Esta
mostra é unha recopilación
dos seu traballos desde 1978
ata a actualidade, trazando a
exploración que fai do seu
propio corpo como punto de
partida desde o que investigar as relacións entre os corpos e os contextos que habitan. No CGAC do 18 de xaneiro ata o 31 de marzo.

EMILIA PARRA
A pintora arxentina vai expor
a súa obra, ata o 22 de xaneiro, na Fundación Araguaney.
A mostra, formada por 24 teas, resume as súas últimas inquedanza pictóricas.

MATEMÁTICAS 2001

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
Granell, o Pazo de Bendaña.

Mostra aberta ata o 31 de
xaneiro no Museo do Pobo
Galego.

FORMATO MÍNIMO

COLECCIÓN

RAMIE LEAHY

ICONOGRÁFICA

Fernando Pereira ten
aberta esta mostra no cine
Yago ata o 31 de xaneiro.

CHRISTIAN COSTA
O Centro
Dramático
de Viana do
Castelo
cenifica O
Colaborador
dentro do
ciclo de
teatro
portugues
que ten
lugar no
Salón Teatro
de Santiago.

PRESTIDIXITADOR
Colexio Fonseca acolle esta
mostra ata o 20 de xaneiro.

Esculturas na galería Citania ata o 27 de xaneiro.

ANTONIO MIR
O luns 21 será clausurada a
mostra de pintura, que baixo
o nome Andanza 3. La lluvia, acolle a Casa da Parra.

MANUEL DE FALLA.
IMAXES DO SEU TEMPO
Conmemorando o 125 aniversario do seu nacemento o

Mostra colectiva de fotografías na sala Paloma Pintos.
Pintor irlandés con gran traxectoria que nos sorprende

pola súa peculiar visión da
paisaxe de Compostela.
Grande amante dos movementos de primeiros de século, chega á cidade despois de
ter realizado o camiño xacobeo. O máis 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.

FONDOS
ETNOGRÁFICOS
Pezas de temática moi diversa coma os obradoiros de carpinteiro, zoqueiro 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.

MARINE HUGONNIER

O CGAC acolle, por vez primeira no Estado, unha mostra da artista francesa composta por varios vídeos e
instalacións que tentan romper as referencias da física.
As instalacións Table, Interlude, Still ou Face e os vídeos Impact, Diamond, ou
as Highlights Series que inclúen Sky Cicle, London
Bridge, ou Moorgate Station poderán ser vistos ata o
20 de xaneiro de 2002.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Vai dar un concerto este
xoves 17 ás 21 h. da noite
no Auditorio de Galiza,
baixo a dirección de Maximino Zumalave, e con
Celine Landelle á harpa.
A continuación seguirá a
Collegium Compostellanum, que interpretará
obras de X. Viaño, Ginastera e Tchaikovski. O prezo da entrada é de 8, 41 euros (1.400 pta.). O xoves
24 volverán actuar dirixidos por Jean Bernard
Pommier con Josep María Colom ao piano; interpretarán pezas de Debussy, Faure, Franck e
Saint-Saëns.

CARLOS ÁLVAREZ E
RUBÉN FERNÁNDEZ
Dentro do I festival da zarzuela van actuar o venres 18
ás 21 no teatro Principal.

Este é un proxecto concebido
e editado por Antón Lopo
coma un poemario oral no
que o propio poeta é o seu
único soporte posíbel. Reflexión sobre o poder das realidades fictícias, funde as técnicas poéticas xunto coa plástica ou o body-art co teatro.
Estará do xoves 24 ao sábado
26 ás 22 h. no teatro Galán.

O COLABORADOR
¡Para que alguén me escoite! ademais de ser o subtítulo
da obra é o berro desesperado
do protagonista desta obra
que Dürrenmatt escribiu no
ano 1973 no contexto da
Guerra Fría, o Vietnam, as
guerra coloniais, tráfico de
armas, loitas contra as ditaduras, etc. tratando de buscar un
responsábel para todo iso, e
achando como resposta que
todos nós somos colaboradores, livián e irreflexivamente,
mais colaboradores coas opcións que asumimos ou os silencios que aplicamos ante a

coa terceira idade que convoca a Fundación Barrié de la Maza e que está aberta
a entidades sen ánimo de lucro que leven
a cabo proxectos que axuden a mellorar
a calidade de vida da terceira idade e especialmente daquelas persoas máis vulnerábeis ou desprotexidas socialmente
por padeceren algún tipo de enfermidade, discapacidade ou marxinación. O
prazo vai do 1 de febreiro ata o 5 de abril.
Información en www. fbarrie.org.

PASEOS POLA FOTOGRAFÍA
COMO FICCIÓN

O CGAC organiza este taller de artista
que estará impartido por Joan Fontcuberta do 28 de xaneiro ao 1 de febreiro
e que ten como obxectivo analizar os
distintos elementos que conflúen na
criación plástica. Está destinado a persoas que traballen no eido da fotografía
ou que investiguen sobre ela; o carácter
do curso é eminentemente práctico. As
solicitudes para participar no taller hainas que enviar antes do 21 de xaneiro á
secretaría do CGAC á atención do departamento de actividades (Ramón del
Valle Inclán, 15704, Compostela). Farase unha selección de 15 participantes
que terán que pagar unha matrícula de
50 euros (40 euros os socios do
CGAC). Expedirase un certificado de
asistencia convalidábel por un crédito
en determinadas licenciaturas da Universidade de Vigo e Compostela. Máis
información no 981 546 604 / 619.♦

degradación que coñecemos.
O Centro Dramático de Viana do Castelo, baixo a dirección de Manuel Guede Oliva vai presentar esta obra no
Salon Teatro o venres 18 e
sábado 19 ás 21 h. e o domingo 20 ás 18 h. dentro do
ciclo Os camiños teatrais
Galiza/ Norte de Portugal.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL FIGUEIRAS
As creación pictóricas reflicten a personalidade do autor
porque non pinta as cousas
como as ve, senón como as
pensa. Son anacos de si mesmo, non se consumen, non
son útiles. Os produtos artísticos substantivos son fins e
non medios. As figuras humanas ocupan o centro das obras
a través dun filtro que as deforma, ata case facela irrecoñecíbeis, nunha atmostera de
primitivismo aparentemente
inxenuo. Do 18 de xaneiro ata
o 16 de febreiro na galería
Trisquel e Medulio.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS

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

Vigo
■ CINEMA

FILLAS DE EVA
Ciclo de cinema que se vai
desenvolver durante este
mes na aula sociocultural de
Caixa Galicia. O xoves 17
proxectarase a fita A calque-

Mostra Audiovisual Cubana
As novas experiencias dos “Grupos creativos” da TV cubana:
curtos de ficción e videoclips,
mediametraxes de ficción, documentais. No auditorio da facultade de Ciencias da Comunicación
de SANTIAGO de 19 a 21 h. o 23,
24 25 e 30 e 31 de xaneiro. O
mércores 23 e Xoves 24 están
adicados á proxección dos Curtos

de Ficción “O conto literario e as
súas adaptacións”, que estarán
precedidos das conferencias A
creación colectiva ¿utopía ou ralidade?: a esperiencia dos “Grupos Creativos” da tv cubana, o
mércores; e Do cine á tv: o soño
electrónico (experiencia dun director de fotografía). As mediametraxes de ficción “Dúas re-

fraccións da Cuba actual” ocupan
o venres 25. Os documentais,
“Semblanzas da Cuba de onte e
hoxe” quedan para o mércores 30
e xoves 31, día este no que tamén
haberá a conferencia Galicia e os
personaxes galegos no documental cubano. Organiza a cátedra de
cultura cubana Alejo Carpentier
da Universidade de Santiago.♦

Anúncios de balde
■ Traballador con estudos universitarios busca emprego. Manuel, telf.
616 354 911.
■ Alúgase taberna pub (Taberna de
Pancho) no Morrazo. Con casa amoblada, calefacción e terreo. Prezo a
convir. Tlf. 600 717 628.
■ Olá vizinh@ de Compostela, se
vas desfacerte de unha lavadora
ou de un frigorífico que aínda estexan en bon uso… non o deites ao lixo!!. Nós precisamos un. Encargámonos de transportalo ata a nosa
casa. Chama ao telf. 686 128 435 e
pergunta por Miguel.
■ Regalo cadeliños 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 receber descripción morfolóxica
chama ao 981 574 635 ou manda un
emilio: mesiasgaliza@hotmail.com.

ra outro lugar (USA, 1999),
dirixida por Wayne Wang, e
o xoves 24 será Armas de
muller (USA, 1988), dirixida por Mike Nichols.

L’ANGLAISE ET LE DUC

OBXECTOS EN TORNO
Á BICICLETA
A colección Luis Molist vai
ser exposta, ata o 22 de febreiro, no Museo Etnográfico Liste.

Fita do francés Eric Rohmer que se vai proxectar o
venres 25 ás 20:30 no C.C.
Caixanova.

ENRIQUE RAIMUNDO

■ CONFERENCIAS

SANTIAGO PASCUAL

O BERBÉS,
FORO CULTURAL

A sala de conferencias do
C.C. Caixanova acolle o
venres 25 esta charla que
terá o seu comezo ás 20 h.

A Rede

As súas pinturas van estar
colgadas no Rincón dos Artistas ata o 31 de xaneiro.
A galeria Ad Hoc acolle unha mostra da súa pintura ata
o sábado 26.

GOSIA TREBAGEZ
ANTONIO HEREDERO

■ Véndese Ford Orion 1.6 inxección
Ghia. Bo prezo e estado. Tlf. 986 703
146.

BABYLON CHAT

Grupo oventense de rock
glamuroso que estará o sábado 19 na Iguana a partir das
00:30 e cunha entrada de 5
euros (non hai antecipada).

LUÍS DE MOURA

Edición dixital da revista do mar fundada
por Valentín Paz Andrade. A páxina ofrece acceso aos números anteriores, programación do 2002, publicidade, subscripcións, ademais dos habituais temas
da quincena xunto coas seccións de actualidade, mercados, naval, lexislación,
publicacións e empresas. Un chisco frouxa nas actualizacións.♦

O mércores 23 vai ofrecer,
na sala de concertos do
C.C. Caixanova, un recital
de piano ás 20:30.
■ TEATRO

ISADORA DUNCAN
A Companhia Internacional do Teatro Arte Livre vaina por en cena o xoves 17 ás 20:30 no teatro do
C.C. Caixanova.

VIGO A ESCENA
■ EXPOSICIÓNS

AIDA Mª SALGADO
A Casa da Xuventude organiza un ciclo de exposicións Mirarte: dende outro ángulo, que serve para
que Aida Mª Salgado mostre a súa pintura ata o 18
de xaneiro. Do 22 e ata o 1
de febreiro quen mostre a
súa pintura e pedras decoradas será Xulio César
Fuentes.

EXPO 2000
O Colexio de Arquitectos,
en colaboración co Goethe
Institute, organizan esta
mostra que amosa o campo
de experimentación da arquitectura. Poderá ser visitada ata o 7 de febreiro.

MARCIAL L. MONTEIRO
Baixo o título Unreal City a
galeria Androx acolle, ata o
luns 28, a súa mostra de fotografías.

ARTE PARA LEVAR

Mostra colectiva que nos
ofrece a galeria Visual Labora, ata o venres 25.

■ 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.
■ Arréndase cuarto con direito a cociña. Zona frente Campus Sur de
Santiago. Telf. 636 779 794.

■ MÚSICA

www.industriaspesqueras.com

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

Mostra de pintura na galeria
Bomob, ata o 31 deste mes.
O Real Clube Nautico acolle a súa mostra de pintura
ata o 5 de febreiro.

INDUSTRIAS PESQUEIRAS

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

Ciclo teatral por barrios que
está a desenvolver a Concelleria de Festas e Animación Sociocultural; ¿Qué…? é o título da peza que porá en escena
Sísifo Teatro o venres 18 ás
20:30 no Auditorio Municipal
e o sábado 26 ás 19 h. na A.V.
San Xoán Poulo. Máscara
Produccións representará
Malandros na Asociación
Emilio Crespo de S. Paio de
Navia o sábado 19 ás 20:30 e
no SCD Atlántida de Matamá
o sábado 26 ás 22 h. Tres de
Leonesco será a obra que o
Teatro Aforo representará na
A.V. Val do Fragoso o sábado
26 ás 20:30. O mesmo día e á
mesma hora no Auditorio Municipal Dobre Xiro subirá a
escena coa obra Situacións.

ALTA COMEDIA
O C.C. Caixanova enmarcaa dentro do ciclo de Teatro Galego. Esta obra de
Eduardo Alonso vai ser
cenificada o venres 25 por
Teatro do Noroeste, e trata sobre as relacións entre
os seres humanos, as súas
miserias, e a inevitábel soidade e falta de conexión.

■ Para todos os mestres interesados en achegar o ensino en galego á informática “lapisdecores” ten
unha
nova
páxina
web:
http://www.galego21.org/ldc/
con
máis de120 actividades clic, “caderno
de mates” un programa para levar seguimento individualizado do alumnado na área matemática, e moitos ou-

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS
CONTEMPORÁNEOS III
Colectiva que poderemos
coñecer ata o luns 28 na
Casa da Cultura.

RAMÓN CONDE

Ata o 8 de febreiro podemos ver as súas esculturas
na sala Rivas Briones..

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO PEREIRA
Ata o 30 de xaneiro, o pintor galego amosa, na Casa
de Galicia, os seus lenzos
baixo o título de Sinerxías,
cos que pretende representar a cor da música sen
abandonar a linguaxe do
costumismo galego.

Por to
■ ACTOS

LETRA E MÚSICA

As cancións de J. Lóio e
José Mário Branco, xunto
coas palabras dalgúns dos
maiores poetas portugueses
coma Botto Pessoa, Ruy
Belo e Sophia, construíron
este espectáculo de amigos.
O venres 18 e sábado 19 no
teatro Campo Alegre.
■ EXPOSICIÓNS

ROBERT SMITHSON
Xunto con Bernd & Hilla
Becher o museo Serralves

tros programas de grande utilidade.
Contamos cunha rolda de correo na
que o profesorado non universitario
de Galiza compartimos as nosas experiencias. Visítanos e únete á rolda.
■ Véndense cachorros de bóxer brancos, atigrados e dourados. Netos de campións. Vacinados, desparasitados e rabo
cortado. Tlf. 981 371 810 ou 981 798 774.
■ Vendo Seat Ibiza branco mod. 97
GT TDI 1.9 CV, 87000 km. Impecábel
1.200.000 ata xaneiro. daniel-argentina2000@yahoo.es.
■ Estou na procura da primeira edición do libro “O Principiño” (SaintExupery), dos anos 60... Sabes dalgunha librería? Algunha referencia?
Apdo. 780; 10450 Jarandilla- Cáceres/ Carzi – agcorreas@wanadoo.es.
■ Buscamos piso en arrendamento
na zona de San Roque (Compostela)
que coste arredor de 50.000 pta/mes.
Telf. 965 259 134 / 686 566 942.
■ Véndese BMW 323i do ano 87,
ABS, motor recén reparado, ITV,
350.000 pta. Tamén Audi Coupe GT
do ano 87, motor 1800 cc, ITV, por
275.000 pta. Telf. 605 301 378.
■ 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.
■ En Meira (Lugo) en plena natureza alúgase casa de campo recén
restaurada. 3 cuartos con baño
completo, cociña-comedor, calefacción, 10.000 m finca. Fins de semana ou temporada. Tlf. 982 331 700
ou 686 753 105.
■ Tes algo que dicir da situación xerada no BNG após as pasadas eleccións? Tanto se es militante como se
aínda non o es, fala 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.Galiciadixi-

tal.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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O grupo
oventense
Babylon
Chat toca na
Iguana de
VIGO o
sábado 19.

■ Os Bono-árbore para a repoboación forestal da Ribeira Sacra, de
Xevale Ecoloxía, xa están á venda.
Envía 500 pta. ao Apdo. 35 de Chantada e plantaremos tres árbores autóctonas no teu nome.
■ Véndese domitorio de dúas camas xemelgas e máis tres mantas.
Telf. 630 400 925.
■ O Ateneo Libertario Francisco Iturralde
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-O aínda segue á
venda Galiza CiB (Herriak Sense
Fronteiras), o primeiro libro libre ata
dous números. Distribúe Baía Edicións telf. 981 174 296.
■ 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 m2 en Marín, situada en zona de praias. Boas
vistas ao mar. Telf. 986 703 146.
■ Búscase mozo ou moza para
compartir piso na Coruña, zona do
Peruleiro (a carón de Riazor). 18.000
pta. por persoa, moi bo estado. Preguntade por Iago 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 so-

acolle unha mostra das obras
destes artistas que, aínda que
non teñen colaborado, as súas obras teñen moito en común. Ata o 3 de marzo.

Maria
Betânia
cantará o
martes 22 e
mércores 23
en LISSBOA.

ESCULTURAS
Localizadas en diferentes
espacios públicos de Santo
Tirso, municipio aledaño ao
Porto, e elaboradas a partir
de distintos materiais (desde os máis clásicos coma o
granito ata o aceiro ou ferro) as esculturas forman
parte dunha exposición permante ao aire libre que ata
o ano 2009 integrará 50
obrasde arte inéditas.

Lisboa
■ MÚSICA

Mª BETÂNIA AO VIVO
“Maricotinha”, diminutivo
de Maria, álbum comemorativo de 35 anos de carreira que poderá moi ben ser o
mote para os concertos que
dará o martes 22 o mércores 23 ás 22 h. no Coliseu
dos Recreios (Portas de Sto.
Antão 94/98). Máis informaciión no telf. 213 156
554.

YVES ROBERT TRIO

Con “La Tendresse”, e Luis
Sclavis Quinteto, con
“L´Affronterment des Pretendants”, estarán no Grande
Auditorio do Centro Cultural de Belém (Praça do Império) o xoves 31 de xaneiro
ás 21:30. Antes, o martes 22,
neste mesmo lugar, poderemos escoitar a Jazz´Mania
ás 19 h. Máis información
no telf. 213 612 400.♦

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

unha obra de rigor biográfico. A
vida de Rosalía é o punto de partida para retratar o sentir e pensar da época que lle tocou vivir.
Cunha posta en escena de altura
e cun reparto de primeira, o CDG
estará no teatro Principal de OURENSE ata o venres 18; e no teatro
Rosalía de Castro da CORUÑA entre o martes 22 e o sábado 26. As
funcións comezan os mércores,
xoves e domingos ás 18 h.; os
venres e sábados ás 20:30 do serán. Información e reservas no
CDG 981 581 111.♦

A

lgúns editores, non
contentos coa marcha
do seu negocio, andan
por aí largando o infundio de
que a xente non le libros de
poesía, nen de narrativa, nen
de ensaio. Ocultan que a xen-

te le, sobre todo, libros de instruccións. Un teléfono móbil
de Siemens, por exemplo,
ven con 72 páxinas de manual de telefónica, 56 do propio mancontro, oito de manual abreviado para posta en

marcha, máis o contrato. Total 150 páxinas. Aínda que a
xente lea só as instrucións
abreviadas de cada un dos
terbellos que utiliza, iso ocupa unhas 40 horas mensuais.
A vida non dá para máis.♦
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Con Amar, verbo intransitivo de
Mario de Andrade, Roberto Cordovani chegou aos teatros galegos pero non había de ser unha
representación como tantas outras. O actor atopaba daquela tamén o lugar onde quería quedar.
Por iso trouxo -literalmente- a
sua casa de madeira de Brasil e
instalouna nun monte de Mondariz, onde proxecta algun día promover un centro cultural. Regresou despois con Olhares de Perfil, O retrato de Dorian Gray e
Eva Perón e, logo de cinco anos
de ausencia dos nosos escenarios, volta agora con Isadora
Duncan, unha personaxe que, segundo di, el non elixiu senón que
foi ela quen se achegou ao actor.
Escribía daquela Cordovani
unha serie para televisión chamada O crepúsculo dos anxos, e nela
introducía a terapia de regresión
de vidas pasadas (TVP), unha sorte de cura con moito predicamento no Brasil. Para coñecer por
dentro o mecanismo do tratamento dirixiuse a un laboratorio de investigación portugués e, os psiquiatras encargados do estudo
propuxéronlle someterse á TVP.
Cordovani aceptou. Nun estado
semihipnótico, os psiquiatras comezaron o interrogatorio que conduciría ao pasado. E pasou o que
aínda agora o perturba. Durante
máis de dúas horas, nun estado de
sonolencia, o actor só acertou falar dunha persoa: Isadora Duncan.
Da bailarina dixo na terapia
cousas que afirma non saber. Citou nomes, enderezos, localizacións... que nunca antes tiña ouvido. A súa relación coa personaxe
era dunha película que vira tempo
atrás. Volveu ver o filme pero os
datos que el mentara non aparecían no guión. Leu a continuación a
biografía de Isadora Duncan e alí
estaban os mesmos nomes, os
mesmos enderezos, os mesmos
episodios que el evocara na terapia. Deixou a serie televisiva e
comezou de imediato a montar o
espectáculo que agora presenta.
A paixón que verque no relato é tal que resulta imposíbel du-

Roberto Cordovani
‘Isadora Duncan son eu’
CARME VIDAL
A historia de como chegou Isadora Duncan a Roberto Cordovani é tan máxica como a propia personaxe. Nen o ar se move cando o actor e director brasileiro relata como a memoria da famosa bailarina se meteu nel, ou mellor, saiu del para se convertir
despois no espectáculo que estrea en Vigo o día 17 e logo levará
polos escenarios de todo o país. Despois de Greta Garbo ou Eva
Perón, Roberto Cordovani recria a Isadora Duncan e repite, coma un novo Flaubert, a fórmula do seu éxito: “ser elas mesmas”.
bidar de que esa orixe máxica teña acontecido. ¿Como é capaz de
explicar agora ese episodio?
“Pois, ou teño un don aínda moi
primario de anticipar o que vou
facer ou foi a propia Isadora”.
A dicir verdade, Cordovani,
unxido de racionalidade opta polo don co que transforma “sensacións en algo real que é o teatro”.
(Ainda que, ¿quen explica como
entraran eses datos concretos na
miña mente?) Unha particularidade que o confunde con Greta
Garbo ou cunha Eva Perón que é
quen de abraiar en Buenos Aires
á irmá do mito arxentino e agora
fai que se adentre, coa sua interpretación realista, en Isadora.
Porque, despois da perturbadora xénese do espectáculo, as
coincidencias comezaron a sair.
Cordovani non sabe nadar, mália ser dun país marítimo tropical, como Isadora. Dous fillos da bailarina morreron
afogados no Sena, o seu
compañeiro aforcouse e
ela mesma afogou cun
echarpe atrancado no
coche no que paseaba. Toda a sua traxedia está marcada
pola asfixia e Roberto Cordovani
evoca a sua infáncia na que
os problemas
respirato-

rios o obrigaban a vivir pegado a
un balón de osíxeno. Isadora
Duncan tiña París aos seus pés,
pero ela optou por Rusia, Grecia
e, de Francia, a pequena Niza.
Tamén Cordovani desouviu a
chamada dos grandes centros do
espectáculo e instalou o seu mundo en Mondariz. “Na verdade, é a
primeira vez que unha personaxe
me escolle e agora vexo que moitos dos meus proxectos están relacionados coas coincidencias”,
afirma con certo misterio.
Pero, desde fóra e á marxe da
mítica, semella que Isadora era unha personaxe chamada a ser representada por Cordovani, unha mu-

ller glamurosa, atrevida, complexa
e mesmo revolucionaria. “É unha
amiga, só concibo interpretar se a
personaxe está perto e acredito nela”. O actor promete que, neste caso, non dá interpretación algunha.
Sigue a súa voz, a liña das memorias que ela escribiu.
O reto das grandes mulleres
De Greta Garbo aprendeu a mitificarse, “no sentido de protexerme, de non ser de todo o mundo,
non estar sempre a disposición,
nunha época na que, tal vez por
inseguridade, facía todo o que
me decían. Con ela aprendín a
ser o rei do meu castelo”. Con
Isadora a leción é outra. “A de
ter máis coraxe. Ensinoume a
deixar o medo, a atreverme. Fixo
da arte a vida e da vida arte e iso
aproxímame a ela”, di Cordovani que, cando remata de facer
Isadora síntese, “en estado de
gracia, capaz de facer, naquel
momento, calquer cousa”.
Todos os papeis nos que o
actor se mete son fortes, difíciles proque, segundo di, só consigue criar sobre esa presión.
“Preciso grandes desafíos, grandes retos, ese tipo de muller ás
veces bruxa, maquiavélica”, como intue que pode ser, nun futuro, Coco Chanel. Se fose muller,
faría Isadora Duncan espida
ou, cando máis, só cuberta
por unha lixeira gasa. Porque para os dous, Roberto e Isadora, o glamour está moitas veces na sinxeleza.
“De todas as personaxes, Isadora
é a máis máxica,
teño a sensación
de estar non nun
espectáculo senón a celebrar
unha misa,
por iso gustaríame conseguir levala
ao claustro
da catedral”.♦

Cordovani estreará, tamén,
proximamente na Galiza
a obra Orlando
de Virginia Wolf.

A liberdade
de prensa
vai a menos
XOSÉ RAMÓN POUSA

A

liberdade de prensa
degradouse de forma espectacular ao
longo do 2001, sobor de
todo a raíz dos sucesos do
11 de setembro, agardándose que este proceso medre neste ano que iniciamos, según ven de denunciar a ONG “Reporteiros
sen Fronteiras”. Xa non é
só que medren espectacularmente os indicadores
barallados pola mentada
organización internacional
que constatou a morte violenta de 31 xornalistas;
489 detidos, 716 agredidos
ou ameazados e 378 medios de comunicación pechados ou censurados. O
problema é que en democracias consolidadas, nas
que tamén hai xornalistas
mortos e censura, estánse a
tomar medidas que baixo a
presión da excepcionalidade que vivimos poden limitar para sempre o irrenunciábel dereito a informar de todo xornalista.
Agora mesmo, neste
país, os incompetentes
Consellos Asesores das televisións e radios públicas,
integrados por “profesionais de prestixio” designados polos partidos políticos, están a traballar nun
borrador que pretende establecer as medidas a adoptar para o tratamento periodístico das informacións
relacionadas con ese amplo e difuso abano no que
se está a convertir o “terrorismo”. Un documento que
acabará sendo o mesmo
que o que aproben os medios occidentais para complacencia do Pentágono.
Seguro que fai falla adoptar algún tipo de medida
ante un problema tan grave, pero é que eses organismos públicos, preocupados
exclusivamente polo cronómetro que regula a presencia dos seus líderes en
pantalla, non teñen feito
absolutamente nada para
garantir o pluralismo nos
medios, desenrolar os estatutos das redaccións, promover códigos éticos...
Os datos son aterradores. Morreron polo que
publicaban 31 xornalistas
–7 en Europa– a mans
das mafias, dos exércitos,
dos paramilitares, das
guerrillas e non hai nin
un só detido. Están na cadea neste momento no
mundo 110 dos 489 profesionais que ingresaron
ao longo do 2001, moitos
deles por “poñer en perigo
a seguridade nacional”.
Cada día que pasou un
medio de comunicación
sufriu censura. A relación
do 2001 sáese desta columna. A do presente ano
será ainda maior.♦

