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¿Na Galiza
vívese ben
ou mal?

Os galegos pensan
que viven ben,
pero os datos económicos
sitúanos á cola

O Rei das Tortas,
personaxe pintoresco
de Mondoñedo,
xa falecido.

LETRAS GALEGAS 2002
Carlos Casares
A vida do Padre Sarmiento
A Frei Martín Sarmiento dedícaselle o
Día das Letras Galegas 2002 polos seus
escritos sobre a lingua galega, que estudiou
e defendeu razoada e apaixonadamente.
Carlos Casares amósanos e afonda na
singularidade e importancia do estudioso
neste achegamento biográfico.

COMO AS

MAREAS VIVAS, HAI MOMENTOS

en que o pensamento único amenaza con aprisionar todas as
demais opinións. ¿Un novo ensaio da ditabranda de Berenguer? Cela é un escritor do que moitos gozamos, tanto cando
limos La Colmena, como cando limos o seu San Camilo 1936,
El gallego y su cuadrilla e sobre todo Judíos, moros y cristianos. Pero C.J.C. non escribiu en galego, nen pertence por tanto á literatura galega. Unha obviedade que algúns pretenden
que non se diga. C.J.C. escolleu o idioma castelán. Foi a súa
opción, a de outros foi sofrir o silencio e a marxinalidade por
non ceder. Son datos obxetivos para a historia. Igual que foi a
súa opción poñerse tantas veces ás beiras do poder e tamén escribir algúns libros de calidade máis ben escasa (claro que: ¿de
que escritor pode dicirse que non teña altibaixos?). Desde aquí
reclamamos simplemente a posibilidade de poder falar e debatir sobre todo esto, con tranquilidade e con respeto, pero tamén
con claridade, sen absurdas maquillaxes (que Cela non necesitaba) e sen que alguén, como o alcalde da Coruña, veña ameazarnos con enviarnos ao cuartelillo.♦

Ao alcalde
de Crecente
médranlle
os votantes
(Páx. 11)

Cela,
maxestuoso e
polémico
(Páx. 23-25 e 40)
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Os datos desminten a inxente propaganda oficial difundida pola Xunta e o PP nos últimos anos. Na imaxe, un aspecto do periódico G alicia Terceiro Milenio distribuido polo PP en 1999 para celebrar os dez anos de goberno de M. Fraga.

A diferencia galega co PIB español era de 15,5 puntos en 1988 e
aumenta a 18,6 en 1998

O Anuario Social de La Caixa confirma o grave
atraso económico da Galiza oriental
G. LUCA

Ourense e Lugo ocupan os postos derradeiros no indicador de benestar do Anuario Social de La Caixa do
2001. Pontevedra aparece situada no posto 31 e atinxe a penas a media do Estado. Na síntese de medio millón de datos sobre cultura, riqueza, servizos, emprego e instrucción, contabilizados en 50 provincias, a
Coruña adianta ao resto da Galiza, no lugar 21 da lista, con deficiencias en sanidade, emprego e vivenda.
No estudo de La Caixa, o primeiro lugar da valoración no
conxunto do Estado corresponde
a Girona, unha provincia na que
a poboación empregada na agricultura é do 15% e, nalgunhas
comarcas, atinxe o 20%. Girona
ten a máxima calificación en nivel de instrucción, de emprego,
de cultura e medio ambiente.
As cifras do benestar de Galiza son semellantes ás expresadas noutros informes coma o do
Observatorio das Rexións da
UE, ou o do ministerio de Economia e Facenda: o nivel de
emprego é en Pontevedra e Lugo, de 6 puntos valorados sobre
a mellor situación do Estado,
mentres en A Coruña é Ourense
é de 4 e 3.
A valoración do sector de
educación a cultura é especialmente baixa. En coincidencia

coa publicación
social non é undo Anuario, a
ha variábel subque di
Xunta manifestou
xectiva de felia sua preocupa- o Anuario Social
cidade, senón
ción polo baixo
un indicador obinvestimento em non é diferente do
xectivo e neutral
imvestigación e o que xa estamos
realizado a parsecretario xeral
tir de indicadode Investigación afeitos a ver noutras res parciais elaasegurou que Gaborados por enliza necesitaría informacións sobre
tidades divercinco anos para
sas”. O epígrafe
atinxir a media Galiza dos últimos
Emprego, por
estatal. Os niveis vinte anos”
exemplo, é unha
de vivenda e
síntese dos indiequipamento da (Edelmiro López
cadores de ocucasa son tamén
pación,
paro,
excepcionalmente Iglesias)
poboación actibaixos na Galiza,
va, inactiva, de
segundo o Anua16 ou máis
rio, e outro tanto
anos, de activipasa coas dotacións sanitarias. dade e paro segundo o IPA, e de
Os autores do traballo advir- estructura de poboación e de
ten que “o indice de benestar remplazo da poboación en ida-

Director:

Colaboradores:

Afonso Eiré López.

GALIZA: Marcos Valcárcel, Xoán Vila,
Santiago Jaureguizar, Manuel Monge,
X.L. Muñoz Portabales, Martina F.
Bañobre, Francisco Carballo, X.M.
Sarille, Miguel Barros, Xesús Veiga,
Mª Pilar Garcia Negro, Antonio Gato
Soengas.
S OCIEDADE: Perfecto Conde, X. Vázquez
Pintor, Henrique Harguindey.
ECONOMÍA: Manuel Cao, Ramón Maceiras,
Xavier Queipo, Carme Vences, X.F.
Pérez Oia.
PENÍNSULA: Gonçalo Nuno de Faria,
Manuel Lombao, Tino Cabanas, Daniel
Álvarez.
MUNDO: Xulio Ríos, Moncho F. Leal.
DEPORTES: Moncho Viñas.

Redacción:
Edita:

Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración:
PRESIDENTE:

‘O

Gustavo Luca de Tena, Xan Carballa,
Manuel Veiga, Horácio Vixande,
Arantxa Estévez, Carme Vidal, Paula
Bergantiños, César Lorenzo Gil, Paco
Vilabarros (Fotografía).

Cesáreo Sánchez Iglesias.
CONSELLEIRO DELEGADO:

Edicións Especiais:

Xosé Fernández Puga.

Xosé Enrique Acuña.

VOGAIS:

Xosé Mª Dobarro, Antolín Fernández,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.

Xoselo Taboada.

SECRETÁRIO:

Coordenación Humor Gráfico:

Xan Piñeiro.

Picho Suárez.

Deseño de Maqueta:

de potencialmente activa.
A desemellanza entre os indicadores do Anuario e a información da Xunta é manifesta. A
campaña institucional Galicia@punto, celebraba en Outubro de 2001 unha onda de creación de emprego que só chega
no indicador sintético do Anuario a un 4,75 do referente de benestar.
No apartado de Educación,
cultura y ocio, o resultado medio de Galiza é de 3,75, idéntico ao do nivel de instrucción;
en Sanidade, o país chega a un
3 e en vivenda a un 2,5. Na relacion completa do estado do
benestar, Lugo ocupa o lugar
derradeiro.
Á economista Nati López,
do Gabinete Técnico da CIG
chámalle a atención “o evidente
esfarelamento do país, entre as

comarcas occidentais que melloran (A Coruña do 21 ao 31 e
Pontevedra do 36 ao 31), e Ourense que ascende do 49 ao 47,
cunha medida de benestar de 2
sobre 10, e Lugo que baixa do
47 ao 50 e só ten un punto na
valoración do benestar. Esta situación debe relacionarse co
gasto público, que desceu nos
últimos anos. É obvio que hai
posicións que precisan intervención e que non se van solucionar co funcionamento do
mercado”.
Máis paro e máis riqueza
“O punto negro está na creación
de emprego -sinala Edelmiro
López Iglesias, director do departamento de Economia Aplicada da faculdade de EconómiContinúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

1999 para celebrar os dez anos de goberno de M. Fraga.

cas de Santiago-. A porcentaxe
de poboación empregada baixa,
o que se reflicte na renda e no
acceso aos bens de consumo.
Hai un ascenso do PIB que non
se traduce en creación de emprego. Os estudos indican que
na década dos 80 reducíranse as
disparidades entre grupos sociais pero, nos 90, estas diferencias mantivéronse ou aumentaron”.
López Iglesias constata que
outras rexións europeas Obxectivo 1 dentro do FEDER despegaron pero non asi Galiza que gañou 3 puntos en quince anos e
mantén a distancia e as diferencias relativas dentro do Estado e
da UE. “Non é que vaiamos a peor, pero non despegamos”.
Segundo o Eurostat, o PIB
por cabeza da Galiza distaba
15,5 puntos do de España en
1988 pero esta diferencia aumentou no 99 até 18,6 puntos.
En relación con outras rexións
europeas, o país tamén perdeu
posicións ainda que se aproximase á media da UE. Por exemplo, a respeito do Norte de Portugal, que en 1998 situouse nun
77% da media rexional da UE
mentres Galiza só atinxia o 64,2.
X.L. Outes Ruso, profesor
de Fundamentos de Análise
Económica na Universidade de
Vigo, entende que os dados estatísticos cegos non reflexan a
realidade: “Estamos dacordo en
que en Iruña (Pamplona) vívese
mellor que en Ourense, mal que
lles pese aos de Ourense, pero
observando números pasados
do Anuario Social de La Caixa,
custa asumir que Vigo sexa unha desgraciada cidade e
Mondoñedo un modelo de dinamismo. En Vigo hai sectores
anovadores baseados sobre todo en capital humano, como
Anfaco ou o Centro Técnico da
Automoción. Claro que a Xunta
envía mensaxes de que Galiza é
un país de marabilla. Non é California, pero tamén non é
Ruanda Burundi. Que a calidade de vida nunhas partes do EE
é superior a outras é evidente
pero admitamos tamén que Galiza ten un 21% de economia
sumerxida”.
Miguel A. Pérez, conselleiro delegado do Parque Tecnolóxico, coida que o diagnóstico
do Anuario Social non é tan negativo para Ourense: “Hai unha
mellora pero, sobre todo, nestes anos agromou a conciencia
empresarial nunha provincia
que tiña a orgullo producir os
mellores opositores para postos
do Estado. Agora vivimos unha
etapa diferente, de desenvolvemento industrial con sectores
emerxentes no téxtil ou na telecomunicación e con empresas
de proxección internacional como Coren ou Cuevas. Hai dez
anos, a poboación de Ourense
non tiña horizonte pero agora
hai un cambio de tendencia”.
Tendencia á polarización
“O que di este informe non é algo diferente do que xa estamos
afeitos a ver noutras informacións sobre Galiza dos últimos
vinte anos, por moito que na
elaboración da síntese interveñan critérios subxectivos”, advirte López Iglesias que salienta
nos últimos dados a profundida-

As maiorías absolutas do Partido Popular crearon a imaxe de que Galiza vai ben.

de do corte entre a orla oriental
e o Litoral atlántico: “Hoxe viven en Coruña e Pontevedra as
tres cuartas partes da poboación

galega pero a tendencia á polarización aumenta e no 2026 o
82% da poboación vivirá na beira Oeste. Non será doado inver-

A . N .T.

tir este desprazamento, pero é
necesario. Eu apuntome a filosofía da multi-funcionalidade
da agricultura da UE. Explota-

cións agrícolas que non son relevantes para a economíia sí que
o son para funcionamento da sociedades”.♦

A campaña
institucional
Galicia@punto,
celebraba en
outubro de 2001,
unha onda
de creación
de emprego
que no Anuario
Social de España
só chega
a un 4,75
do referente
de benestar
do Estado.

O final da coartada do benestar
Os indicadores do Anuario Social sobre o benestar de Galiza,
tan contrarios ao optimismo da
Xunta, sorprenderon por causas diferentes. El Progreso salienta que Lugo é a terceira
provincia que máis poboación
perdeu no Estado e, ao tempo,
celebra a vitalidade da Mariña.
Anxel Vaqueiro nota no xornal
que o índice de saúde de Lugo
é o máis baixo de todo o país:
“Lugo é a única provincia que
está por baixo da media porque
as outras tres están nun nivel 5,

agás A Coruña que ten un 6”.
Vaqueiro convén co presidente de La Caixa en que “non
sempre calidade de vida significa felicidade. Ao cabo, o importante é ser feliz: vivir nunha cidade cun indice baixo de delincuencia e onde o entorno natural é espléndido. Quen non se
consola é porque non quer”.
Xosé Luis Barreiro Rivas
ironiza dende as páxinas de La
Voz de Galicia sobre “a felicidade subxectiva dos que, aillados
do propio mundo, acaban con-

fundido o da casa co bon. Hai
corenta anos que escoito decote
en Forcarei ¿onde se vive mellor
que aqui? A resposta sabiamola
todos e xa a fixera explícita a
emigración ainda que ninguén
se atreveu a decila con todas as
letras: en case toda Europa occidental e en grande parte de
España”. Se até o de agora tiñamos a coartada do benestar fronte a renda, os novos indicadores
son implacabeis. Barreiro ri da
“urxente necesidade de desprestixiar o estudo e cuestionar a po-

sibilidade de medir o benestar”.
No mesmo xornal, Pedro
Arias Veira califica de mamotreto o Anuario, que amais “de
satisfacer a vaidade nacionalista, da choio aos licenciados do
pobo”. Arias dubida do rigor
dunha medición do benestar que
tan malparado deixa ao país:
“Por exemplo ¿introduciron o
consumo de Prozac como índice
do benestar? Seguro que o antidepresivo ten un alto nivel de
consumo en Barcerlona pero
moi baixo en Lugo”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

O futbolista do
Alavés, Télle z , foi
multa do por non ir a
misa . Unha medid a
moi decente. Falta
que lle prohib an dicir
palabrotas ao
público nos p artidos.
C omo sig an os
conservas moitos
anos, cheg ará un día
en que lle escoitemos
dicir a un
afecciona do
alporiz a do: “Señor
árbitro, se se me
permite, está vostede
portándose moi mal.
¡C órcholis!

Francisco V á z que z ,
alcalde d a C oruña ,
mostrou o seu
entusiasmo pola
literatura de C ela .
“Sa bíamos que lle
gosta b an os cómics,
pero a gora tamén
sa bemos que lle
gostan os libros todo
letra”, comentou
entusiasma do un
a dmira dor.

Que a Bush se lle
atra g antase unha
g alleta é unha boa
noticia . Permitiu que
se resta blecese a
democracia no
mundo. Desde o 1 1
de setembro, nos
Esta dos Unidos non
podía ser critica d a a
política exterior, nen a
interior. A gora , cando
menos, xa se pode
dicir publicamente
que o presidente non
sa be mastigar.

Segundo C arlos
C asares, “ a xente non
sa be canto fixo C ela

Carioca, para quen isto escribe é, ademais da
denominación dun habitante do Rio de Janeiro, o nome que se lle dá na Galiza á pescada
cando esta é moi pequena (do tamaño dun
palmo, máis ou menos). Consúmese tradicionalmente nos restaurantes populares fritida
co extremo da cauda introducido na boca.
Hei confesar que era un dos meus pratos favoritos cando de rapaz tiña reticencias ao consumo xeneralizado de peixe. Sempre pensei
que a miña nai dábame cariocas por considerar
que era un xeito de me introducir no consumo
de peixe. A idea de que un peixe se frita co “rabo” na boca faise atractiva para un neno e o carácter coruscante de certas partes, como a cabeza e as aletas, fai igualmente atractivo o consumo destas partes do peixe o que, sen dúbida,
significa un aporte extra de calcio e fósforo, tan
importantes para o correcto equilibrio da alimentación (particularmente nos nenos).
A miña nai dábanos aos meus irmáns e a
min, e isto acreditarán tamén que sen ningunha dúbida, os alimentos que, dentro das
súas posibilidades económicas, consideraba
mellores para a nosa alimentación. Ata aquí
a miña aproximación romántica (e supoño
que comprensíbel) ao consumo de cariocas,
que é unha práctica culturalmente estendida
(por non dicir un referente) da nosa cultura
gastronómica tradicional. A miña moral e a
de moitos galegos que coma min defenden
os usos e costumes acamados na sabedoría
empírica do noso pequeno país sen estado
lévame, pois, a defender, contra o racionalismo instaurado no poder (tan “igualador
nos comportamentos e nas formas” e tan
“negador de diferencias”), o consumo deste
peixe no seu tamaño minúsculo de inmaturo
e pre-reproductor.
A constatación científica dunha sobrepesca xeralizada nos caladoiros tradicionais de
pescada (particularmente pola frota de media
altura que faena no Gran Sol) faime reflectir,
sen embargo, na necesidade de respectar uns
tamaños mínimos de desembarco para asegurar así a axeitada renovación das especies. Isto suponse condición necesaria para a perpetuación das poboacións en cantidade suficiente para ser explotadas comercialmente. Suponse tamén condición necesaria para garantir, tanto o abastecemento dos mercados a prezos populares, como a actividade continuada e
rendíbel dunha frota pesqueira como a nosa.
A actividade pesqueira forma parte non xa
do tecido industrial galego como do acervo antropolóxico cultural deste pobo, que se quere li-

A N A PILLA D O

A dobre moral e
o consumo de cariocas
XAVIER QUEIPO

Na miña infancia a carioca era o peixe do que gostaba, con aquel “rabo” trabado na boca. Hoxe sei os límites da pesca de inmaturos. Tamén deben sabelo as
autoridades que fan as leis e despois non perseguen a venda do peixe pequeno.
bre e diferente, respectuoso cos seus usos e costumes e aberto a integración en Europa. A defensa deste patrimonio é tarefa común de gobernantes e particulares que cos seus comportamentos deben facela posíbel. O futuro da pesca galega pasa, ineludibelmente, pois, polo
respecto xeneralizado, as condicións de acceso
e explotación dos recursos que permitan garantir unha continuidade no desenvolvemento
da actividade económica e no respecto ao medio ambiente e a biodiversidade das especies.
Vexan, pois, a dobre moral na que estou
instaurado, a do respecto aos meus maiores

e a do respecto as condicións de explotación dun recurso que fagan posíbel a continuidade da actividade da frota do país.
Contradición aparente, supoño, pois o meu
respecto é, en definitiva, un respecto ao país e ás súas xentes.
Hai unhas semanas, en Chapela, ofrecéronme cariocas como parte do menú. Terían,
no máximo uns 20-22 cm de lonxitude, cando a lonxitude mínima de desembarco é de
27 cm. Rexeiteinas con certa dor de corazón,
todo hai que dicilo, pero coa firme convicContinúa na páxina seguinte

Cartas

Réplica
de F. Rodríguez
a Francisco Vázquez
Perante as declaracións do alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, respeito da avaliación que
me merece a figura literária de
Camilo José Cela e algunhas
cuestións conexas a esta, quero
puntualizar o seguinte:
1. Resulta grotesco que Vázquez fale de intoleráncia e de visión exclusivista da cultura cando
a diário e de forma consciente incumpre a lexislación vixente sobre
o emprego da forma A Coruña como a única legal para se referir á
cidade. É exclusivismo arrogar-se
o direito de, contra o disposto polos Parlamento galego e español, e
contra o disposto polo Tribunal
Supremo, impoñer de maneira ilegal e antidemocrática o uso do topónimo deturpado La Coruña para se referir a unha cidade galega.
É fascismo facer iso desde o uso e
abuso dun cargo público eleito.
2. Vázquez está enfermo de intoleráncia contra todo discrepante.
As suas palabras son unha boa manifestación de terrorismo verbal.

Curiosamente, lanzadas por alguen
que ten unha conceición de Galiza
e de ser galegos que, polo que se
ve, a nada obriga. Afortunadamente, hai moitos galegos e galegas,
centos de miles, entre os cais me
conto, que non son coma el.
3. Non hai nen debe haber persoas intocábeis. Todos debemos
estar suxeitos á crítica e á opinión
sobre os nosos actos e ás nosas
conductas. Nengun crítico sério ignora que a obra de Cela é moi estimábel, mais que está na sua parte
final claramente sobrevalorada e
claramente hipotecada a cuestións
que teñen máis a ver co mercado
que coa arte e a cultura. O respeito
ao pluralismo obriga a ser respeituoso con voces que pensan distinto e que non teñen por que unir-se
ao coro dos haxiógrafos. En todo
caso, as críticas pontuais á carreira
literária e política de Cela tamén
foron formuladas desde distintas
persoalidades da cultura española.
Acaso o problema é que esas críticas se fagan tamén desde Galiza?
4. Vázquez refrenda asi o seu
papel de matón anti-galego no noso país. Conta para iso co apoio de
poderosísimos aparatos económicos, institucionais e mediáticos.
Son eses os parapetos que utiliza

para agachar-se e para desde eles
desprezar a diário a cultura e a língua do noso país. Para Francisco
Vázquez os galegos só son bons se
negan a Galiza ou se se burlan dela, para benefício próprio. Curioso
si resulta, en fin, que un partido
que se reclama do galeguismo poda ter no seu seio a unha persoa
que combina a chuleria cos que sabe que non teñen igualdade de
oportunidades para a réplica coa
sua rastreira submisión aos poderosos. Vázquez ten un historial de
mentiras ás suas costas e de falta
de responsabilidade no exercício
dos cargos públicos, como sei moi
ben como deputado no Congreso.
5. En nengun momento, afirmei que Cela non fose galego.
Só dixen que a sua obra non pertencian á literatura e á cultura
expresadas na língua do noso país. O cal non é máis que un dado
obxectivo irrebatíbel.♦
FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

O valor dun gaiteir@
Cando Fraga Iribarne iniciou o que
parece levar camiño do costume, de
entronizarse como presidente da
Xunta de Galicia con mil membros
de bandas de gaitas desfilando mar-

cialmente no Obradoiro, envieille
dedicada unha monografía que publicara sobre un gaiteiro tradicional
da miña bisbarra, personaxe case
mítica pola súa sona como mestre
da gaita, rival eterno do Ventosela, e
relevante por outros moitos saberes
que facían del unha referencia da
nosa cultura tradicional de fins do
XIX e principios do XX. Daquela o
presidente andaba por Cuba de visita e cando regresou contestou axiña
(moi escueto, iso si) agradecendo o
envío. Outros, da oposición mesmo,
nin iso de acusar recibo adoitan, tan
ocupados que andan.
A dedicatoria, parafraseando
o refraneiro, remata deste xeito:
“Ás veces un gaiteiro val máis
que un milleiro”. Visto o acontecido nesta nova toma de posesión
con disque seis mil membros de
bandas de gaitas (¿habería algunha vez seis mil gaiteiros no noso
país, xuntando os de todas as épocas?) a tocar en formación no
Obradoiro (con pitos dos manifestantes anti LOU incluídos), dame por pensar que o presidente da
Xunta segue sen coñecer o valor
dun gaiteiro. E paréceme que xa
vai ser difícil que o aprenda.♦
SUSO TORRES
(BETANZOS)
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O xiro do BNG

Vén da páxina anterior

ción de que non debería contribuír á desaparición desta especie dos nosos mercados por
exceso de pesca de xuvenís.
Eu podo ter estas dúbidas entre o que se
debe facer e o que se pode facer, pero unha
administración non pode telas en absoluto e
ten que aplicar as normas con rigor e con
convicción de estar facendo o mellor para o
seu pobo (o conxunto dos seus gobernados).
Digo isto porque moitas campañas contra o
consumo de peixe pequeno, moitos carteis de
tallas mínimas nos lugares de venta pública
de peixe e logo un pode consumilo nos restaurantes sen ningunha limitación e sen que a
ninguén lle importe o máis mínimo (poderiamos dicir que é un atractivo máis do restaurante). Aquí hai claramente unha dobre moral pública, unha deixamento de funcións
polos departamentos da Xunta de Galicia implicados (e polo tanto un mal uso do diñeiro
público, unha prevaricación reiterada, un
fraude social...) que permiten a posta á venta
xeralizada de cariocas.
Poderán eles esgrimir como lanzas todas
as estatísticas que queiran, poderán falar de
falta de coordinación de departamentos, poderán falar, aínda, de redución significativa da
presencia nas lonxas de exemplares por debaixo da talla regulamentada, pero o que non me
poderán convencer é de que teñen vontade política de mudar as cousas mentres sexa tan sinxelo atopar cariocas nos restaurantes como fumar nun aeroporto ou nunha estación de tren.
As leis, señores conselleiros implicados,
están para regular a actividade nunha sociedade democrática e non para se gabar de redactalas e logo ollar para outro lado cando se trate
de facelas cumprir, para garantir á estabilidade
social e non para gastar os cartos públicos en
campañas propagandísticas, que lles proporcionen un carimbo de respecto polo medio ambiente e polo futuro da actividade pesqueira e
malgastalos en servicios de inspección que incumpren reiteradamente as súas funcións.
Entendo as súas contradiccións. Xa puideron constatar nos primeiros parágrafos que eu
tiña contradicións semellantes ás súas, aínda
que por diferentes motivos. O respecto á lei no
que fai ao control da actividade pesqueira non
axuda a ter votos (é mais, poida que reste votos), seino, pero se, de verdade e non como
unha mera táctica populista, queren defender
o futuro da pesca galega, non teñen máis remedio que apostar polo cumprimento estricto
das normas, cústelles o que lles custe.♦

XESÚS SOMOZA

A sesión de investidura, co choque de mans entre Manuel Fraga e Xosé M.
Beiras, marcou un xiro na política do BNG. O debate no seo da organización
nacionalista ven acrescentado pola Asamblea que esta forza celebrará en Abril.
O cambio táctico do BNG respecto de Fraga tivo xa a virtude de poñer no seu lugar ao PSOE
galego. Touriño, Louro, etc., claman agora por
un acordo cos nacionalistas para as municipais
do 2003.
Mais, o BNG non está en condicións de
cantar vitoria. O xiro dado (máis críticas ao
PSOE, diálogo institucional co PP) produciuse tarde, moi tarde. Con catro anos de retraso.
O recoñecemento de Fraga no Parlamento por
parte dos nacionalistas debeu ter lugar en
1997, non pola maioría de Fraga, que xa a tiña, senón porque Beiras viña de converterse
na alternativa e, daquela, darlle a man a Fraga sería interpretado non como unha concesión ao PP, senón como un sinal de forza, un
modo de remarcar o liderazgo na oposición.
Pero o BNG non se deu conta dun principio básico na política e na vida: as cousas comezan a ir mal, cando aínda parece que van
ben. Cando xa todo o mundo ve os proble-

mas, acostuma a ser tarde para correxilos.
Pode ser o que suceda agora. Ou non. O
BNG é lento, ten pouca cintura política, como é lóxico que lle suceda a unha organización que responde a uns principios e que ten
en conta a opinión das bases. Os partidos que
se moven en torno a cúpulas oportunistas téñeno máis doado neste sentido. Pero tamén é
certo que o BNG, ademais de lento, é unha
forza intelixente e o paso dado é correcto.
Cómpre, iso si, non pasarse de xiro (para
non facer como o Comandante Cero de Nicaragua que pedira para a política sandinista
un xiro de 360 grados). Beiras fíxoo moi ben
na sesión de investidura, pero a sociedade,
tampouco entendería agora unha ringleira de
piropos en dirección a Fraga. En política todos os matices son importantes e o BNG
–cuns medios de comunicacións que están á
que salta– non pode permitirse erros, nen sequera secundarios.♦

Ares

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Un manifesto
esquecido
ou ignorado?
Entre a primavera e primeiros do
verán do ano 2000 un manifesto
percorreu Galiza. Asinado por
máis de trescentas persoas de diferentes eidos da vida social e
cultural do noso país, o manifesto
quería “deixar constancia do noso
máis enérxico rexeitamento das
opinións e actitudes de Manuel
Fraga Iribarne, que agreden o cerne mesmo da razón democrática”.
Este rexeitamento viña dado,
naquel momento, por diversos
feitos que viñan ser “mostras da
raíz ideolóxica reaccionaria do
único dirixente político da Europa actual marcado polas súas importantes responsabilidades de
goberno nun réxime fascista”.
Entre os feitos, sinalábase: “a
súa moi positiva valoración da figura do ditador Francisco Franco
Bahamonde, a frívola e interesada
minimización do Holocausto nazi,
a descalificación moral das relacións de parella non consagradas
por un vínculo matrimonial destinado á procreación e a considera-

ción como anécdota irrisoria da
tentativa de encausar ao xeneral
xenocida Augusto Pinochet”.
Daquela, pasáronme o manifesto para que o asinase e asineino. Non tiven trasacordo ningún.
Eu non me arrepinto.♦
RAFA VILLAR
O MILLADOIRO (AMES)

Sobre o Día das
Letras no Bierzo
A comunidade galegofalante do
Bierzo está facendo dende hai anos
un grande esforzo por dignificar a
nosa lingua. Hogano o pulo reivindicativo refórzase por mor do protagonismo concedido pola vindeira
celebración do Día das Letras Galegas a frei Martín Sarmiento, persoeiro ilustrado nado en Vilafranca
do Bierzo en 1695. Entre os defensores da lingua galega hai unha especial ilusión polo traslado dos actos oficiais á capital cultural da comarca, Vilafranca do Bierzo. Sen
embargo, chegan novas de Galicia
de que a Real Academia Galega
(RAG) cavila na posibilidade de
concentrar os actos oficiais en Pontevedra. E para reafirmar esta idea
razónase que estes actos do Día das
Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.

Letras Galegas deben celebrarse na
Galicia administrativa.
Os que reclamamos o fomento
da lingua galega do Bierzo non entendemos de lindeiros políticos entre Galicia e a nosa comarca. A devandita proposta da RAG demostra
unha vez máis que no Bierzo temos
que loitar contra a ilóxica que nos
impoñen as institucións tanto de
Galicia coma de Castela e León.
Dende a primeira Comunidade Autónoma sempre alegan que non poden actuar fóra do seu territorio, por
medo a ser acusadas de intervencionismo político. Pola outra banda, as administracións de Castela e
León non desexan promocionar o
galego porque esta lingua non é oficial e resulta allea á identidade autonómica que patrimonializan. E
así estamos no Bierzo, camiñando
entre dous ventos de distinto sentido que só nos provocan unha mestura de indefensión e illamento.
A comunidade galegofalante
do Bierzo leva moitos anos loitando pola recuperación da nosa dignidade cultural e o recoñecemento
legal dos nosos dereitos lingüísticos. Que dende a RAG se cuestione o desenvolvemento dos actos
oficiais do Día das Letras Galegas
en Vilafranca non vai supoñer que

se paralice o noso activismo reivindicativo. Todo o contrario.
Haberá celebracións de honra a
frei Martín Sarmiento, sexa cal sexa a decisión final da RAG, tanto
en Vilafranca coma en Ponferrada.
No Bierzo temos moito que
festexar neste 2002. Por primeira
vez, en tres colexios públicos, Cacabelos, Corullón e Carucedo, danse clases de galego ao seu alumnado, a pesar das duras condicións de
impartición que fixou a Junta de
Castela e León. A comunidade escolar berciana tense merecida unha
homenaxe polo seu esforzo reclamativo. Oxalá a RAG tivese a sensibilidade axeitada para desenvolver os actos oficiais do 17 de maio
en Vilafranca, como xusta compensación histórica a tantos sufrimentos dos miles de anónimos galegofalantes do Bierzo.♦
XABIER LAGO MESTRE,
PTE. ASOC. FALA CEIBE DO BIERZO

pola cultura g aleg a ”.
Efectivamente, a xente
non o sabe.

Hai persoas de ben
que están
preocup a d as pola
reconstrución de
Afg anistán que
custaría 1 5 millóns de
dólares e 1 0 anos de
tra b allo. ¿Pero quen
dixo que fose
necesario
reconstruilo?

Algúns non
comprenden que
Beiras dialogue con
Fra g a , pero
comprenden que o
fa g a Fidel C astro. Xa
se sa be que a
percepción é distinta
con g afas de lonxe.

Cela 4, M arsillach 0.
As comp aracións son
odiosas, pero tamén
inevitá beis. O féretro
de C ela foi porta do
por catro ministros.
Pero ao veloiro de
A dolfo M arsillach non
asistiu nin a ministra
de Cultura . M arsillach
era do PS O E. Ata
p ara estirar a p ata
(que diría C ela) hai
que escoller o
momento.

As comedias
norteamericanas teñen
un sistema para
prender ao espectador.
Risos enlatados e dous
gags por minuto. E
como a televisión
manda e ser ameno é
unha norma, calquera
día escoitamos a un
científico dicir:
“Acabamos de
descubrir unha vacina
contra o SIDA, por
certo, ¿saben o do
sidoso que quería
casar cunha
modelo?”.♦
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Lluís Llongueras.

Os ricos
presionaron
as revistas
do corazón
O perruqueiro catalán Lluís
Llongueras conta as presións que sofriron anos atrás
as revistas do corazón (Faro
de Vigo, 17 de xaneiro).
“Hai oito ou dez anos as portadas das revistas do corazón estaban cheas de princesas, de xente moi rica ou
con títulos... Iso cambiou.
Estas persoas reuniron aos
xefes das publicacións e dixéronlles que se aparecían
outra vez fundirianos co seu
poder económico. Daquela
empezaron a xurdir outros
personaxes. Creouse unha
popularidade falsa, de xente
que non é ninguén”.♦

as autoestradas pasou a convertirse nun símbolo nacional, de modo que hai xa
quen o coloca, a modo de escudo, na bandeira rojigualda.
Monzó conta tamén a resposta que deron a isto os cataláns. Aproveitando que as
iniciais de Cataluña (CAT)
significan “gato” en inglés,
tomaron a este animal como
competidor do touro españolista. Algunhas asociacións,
que editan camisetas e outros
obxetos, explican o que representa cada animal: o touro
“colonització, dominació,
´txuleria`, masclisme”; o gato, en cambio, “territori, independència, insubmissió,
llibertat sexual”.♦

Atlántico
considera
agora un erro
as protestas
de Guixar
O diario Atlántico (20 de
xaneiro), dedica unha gran
reportaxe a lembrar os in-

cidentes de 1994, cando
veciños do bairro vigués
de Guixar trataron de impedir a instalación dunha
empacadora, aceptada polo
goberno tripartito, comandado polo PSOE e apoiado
por Esquerda Galega e o
BNG. Algúns dos titulares
que agora inclúe o periódico son estes: “Guixar, historia dunha manipulación.
A ´guerra` de Guixar que
erro. En lugar da ruína total que anunciaban para a
zona coa ´empacadora`, os
pisos duplicaron o seu prezo. A ´empacadora` permitiu o peche total do vertedoiro do Zondal e, en cambio, as protestas prexudicaron gravemente a imaxe
de Vigo e a súa cohesión
social”. O xornal inclúe fotografías de autobuses
queimados, lanzamento de
cocteis molotov e agresións a persoas. Atlántico
non lembra, con todo, que
foi un dos xornais da cidade que máis protagonismo
concedeu no seu día aos
manifestantes. Os incidentes de Guixar abriron o camiño ao goberno de Manuel Pérez (PP) que sucedera ao tripartito.♦

A policía repele unha protesta contra a empacadora de Guixar.

A . N .T.

O gato
catalán contra
o touro
español
O escritor Quim Monzó conta na súa columna de La Vanguardia (11 de xaneiro) como
o touro de Osborne, siluetado
no horizonte que se ve desde

Manuel Fraga, á esquerda, quere ditar a axenda da súa sucesión contra o criterio de
José Mª Aznar.
A . N .T.

O presidente da Xunta resístese

Aznar tenta acelerar
a sucesión de Fraga
A.E
A saúde de Fraga outra vez. Nesta ocasión non foi a oposición quen botou man dela, senón os seus compañeiros de
partido. A intervención cirúrxica á que se someteu o pasado
12 de xaneiro serviu para pór en marcha unha nova operación
para acelerar a sucesión. O presidente da Xunta resístese.
O desfase entre o anuncio oficial e
o tempo real de convalecencia de
Fraga (de dous días a oito) serviu
para poñer en marcha unha operación que tiña por obxectivo acelerar o nomeamento do sucesor.
Nesta ocasión, como hai dous
anos na manobra de Romai Beccaría, está presente o congreso do PP.
Desde Madrid, Aznar pretende que a sucesión de Fraga quede resolta antes das próximas
eleccións municipais, a celebrar
dentro de ano e medio. Será daquela, cando tamén se celebren
os comicios autonómicos, agás
en Catalunya, Euskadi e Galiza.
Aznar pretende que o congreso
desta fin de semana perfile xa os
distintos candidatos autonómicos. Para elaborar o mapa partidario que el ten na cabeza necesita encaixar tamén a Galiza.
Pero Fraga, segundo fontes
próximas ao presidente “non está
disposto a que lle condicionen o
seu tempo político, o do seu governo e a súa sucesión por mor
dos intereses partidarios”. Fraga
deseñou esta lexislatura como
epílogo da súa obra e pretendería

escribilo ao seu xeito. O diálogo
coa oposición sería o verniz final.
Fraga considera que calquer
cambio interno no PP podería
desbaratar a súa estratexia.
Outras fontes do PP van máis
alá ao explicar a planificación de
Fraga. Consideran que non é nada
casual que Fraga pretenda agardar tres anos para nomear sucesor
se as cousas non mudan significativamente. Nas súas previsións
estaria non só que Aznar nomee
antes o seu relevo en Madrid, senón que o propio Aznar se retire.
Aznar e Fraga non coincidirían nos últimos tempos na visión
da política galega e, polo tanto,
en quen debe de ser o sucesor na
Galiza. Nestes tres anos que se dá
de prazo Fraga, Aznar abandonaría a presidencia do governo central e, polo tanto, diminuiría o seu
poder no partido. Fraga contaría,
daquela, con máis capacidade de
manobra para nomear o sucesor
ao seu xeito. Ademais, tería a
perspectiva do que ocurriu en
Madrid (con Rajoi como un dos
candidatos a suceder a Aznar) para compoñer o PPdG.♦

Vigo
Debe ser certo o dito de CJC de
que “a verdade é unha das situacións artificiais –decía– que se
fan vellas máis depresa”. Facerse
vellas debe equivaler a pasar ao
esquecemento, co que a revitalización dos feitos, axeitadamente
manipulados no crisol do alquimista político, pode producir tal
transmutación e pasmo ético que
a calisquer mente non contaminada lle chegue o pasmo pola simple contemplación do cambio.
O debate destes días sobre o
urbanismo en Vigo lémbrame a
Jaime Balmes que xa dicía, a
mediados do século XIX, que
non existe peor despotismo que
o exercido no nome da lei e que
a infracción non é menos negra
por andar na compaña da pérfida hipocresía.
Coñezo os papeis, os planos,
os documentos, as sentencias e os
lugares, sentín as ameazas e escoitei as partes. O desastre do urbanismo vigués é un bebedizo certamente despótico, como sinala o
autor de “El Criterio”, exercido no
nome dunha lei ou Plano Xeral de

Despotismo urbanístico
XOHÁN VILA

O urbanismo da cidade ven sendo paralizado, sentencia tras sentencia, todas elas orixinadas na unanimidade de funcionamento do
PXOU de 1993 que pasou por alto unha manchea de irregularidades.
Urbanismo ambíguo, interpretado
por un iluminado capaz de dar solucións a todos os intereses e por
ende a todos os partidos, afogando os dereitos sociais e confundindo o interés cidadán co dos interesados. Lembre o lector como
se gababan Príncipe, Villarino e
Costas da unanimidade no apoio
ao plan dos interesados e que por
ende daban traballo ao sector da
construcción. Como Xesús Costas
(EG), Comesaña (PP) e Arca
(independente PSOE) axustaron
as fichas na comisión que adaptou
o Plan Xeral, aínda que Costas
non foi quen de explicar días pasados a unha xuiz si se beneficiou ou non, el ou a súa familia,

na revisión do plano e Comesaña
tivo que ser extranado de Vigo nas
súas actuacións profisionais (caso
Garita-Alcabre e outros).
A política de interpretación
creou un lobby de arquitectos
arredor de Costas “os magníficos” e os demais quedaron na casa a velas vir. Os primeiros xuízos plantexados por Antonio Rodríguez, Canabal, Torea e outros
revolucionaron aos directores da
“unanimidade de intereses” que
tentaron destruílos e desviar a
atención coa insólita “comisión
de investigación da rede de extorsión”, pero a chegada das sentencias do TSXG e do TS ameazou a unanimidade e os empre-

sarios abriron a primeira fisura
ao falar da inseguridade xurídica.
Para tranquilizar, Fraga inaguraba o Clube Financiero nos
baixos das torres de Ifer xa coa
primeira sentencia firmada; Pérez recibía no Concello ao narcotraficante Pablo Vioque para
tentar darlle unha saída á Praza
Eliptica e a Inmiga, con accionistas tamén relacionados con Cysugal que quería levantar torres da
Praza de España e mesmo con
accionistas en Bruesa que fixera
obras para Luis Roldán.
Colina de Castrelos, Peri de
Pazos, Chalés de Canido, aparthoteis en Samil, Torres de García
Barbón, Rosalía de Castro, Gari-

ta, Subestación do Castro e outras, foron sentencias que abriron
paso á formulada polo zapateiro
de Candeán (Antonio Rodríguez)
que derrubou a totalidade do Plano Xeral. O Tribunal Supremo
chegou a devolvela ao TSXG
porque “se quedaba corta”.
Creo que pode quedar entendido que non houbo imposicións, de nacionalistas sobre socialistas como estes días se debate. Houbo sí, un pacto entre Príncipe e Costas que deixou a Soto
cun pasmo e a Príncipe na alcaldía. Pero houbo un gran pacto,
do que se beneficiaron a maioría
dos interesados, que non as persoas con interés e do que non se
libra nin Castrillo por calar.
Que agora se boten a culpa
uns aos outros, con tres dos principais protagonistas retirados da
actividade pública, queda para
que unha vez máis se entreteñan
os crédulos e disfruten co circo,
pero só é preciso ver a realidade
para comprender o artificial e
vella que se pode facer a verdade
en pouco tempo.♦

Terras
de Trives
FRANCISCO CARBALLO

A

s emerxentes comarcas buscan significar
o seu “tipismo” e os
camiños de transformación.
Nesa perspectiva a Terra de
Trives deu cun tesouro no
abandonado colexio Santa
Leonor que reconstruiu como museo e moito máis, como centro de interpretación
histórico cultural” (CIHC)
do territorio das Terras de
Trives.
Centro orixinal na combinación de erudición e de
beleza. Recolle a historia escolar que dirixiron os
Irmáns “La Salle” na cabeceira comarcal, Trives, no
Santa Leonor. Agora queda
daquelo un “legado” de material escolar desde 1900 a
1960: toda a peripecia
académica e lúdica dos
escolares de Trives durante
máis de medio século nunha
colección de Julio Vázquez.
Segue “A montaña da vida” como interpretación do
territorio: concellos,
parroquias, pontes, restos
da calzada romana, fragas,
soutos, sequeiros de
castañas, ouveo de lobos...,
pero sobre todo a xente. Todo un guicho esvelto que penetra o deseño deste museo
dun aire fílmico dos autores
do proxecto. Museo concebido como cafetería-escola para todas as idades ás que
convoca a xuntanzas,
coloquios, encontros. E un
intento de recuperar e vigorizar a cultura propia deste
país sobre todo da nosa lingua á que se lle oferta un
auditorio-teatro, sala de exposicións, talleres, auditorio
ao aire libre, etc.
A mellor proba está na
exposición da obra e vida do
autor de Firgoas, o mestre
Manuel Luís Acuña (18991975), un dos poetas
galeguistas de pulsación á
beira de Manuel Antonio:
“Primeiro ti, neno. / E cando
luz non teñas, / a luz tan fria
/ nos frios ollos meus.
Primeiro ti, neno”. (Firgoas)
Poeta que soportou a
pesadume dun 36 das
“claudias” en Ourense:
“Eu, un parviño, daquela /
non deprendera a chorar./
Tiña non fondo unha arela
/ de bulir e de brincar. /
Despois... a morte na terra.
/ Fames e fríos e guerra, /
Angurias e cinzar no lar. /
Cadelos e máis cadelos. 7
Coitelos e máis coitelos. /
Frechas e cruces no ar.”
Esa exposición
permanente de Acuña ten
tal calidade e mensaxe que
define o valor do CIHC das
Terras de Trives. Algo que
precisa ser visto e reflectido
e que dea forza para entrar
no fondo dos problemas: dotar á montaña de gando extensivo e produción
compensada de castañas,
mel etc. Imprescindíbel e
compatíbel coa tercerización
♦
en avance de Trives.♦
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Os socialistas avogan agora polos pactos que antes reclamaban
os nacionalistas

BNG e PSdG-PSOE
mudan as súas tácticas sobre os acordos
A. EIRÉ
Ata as eleccións autonómicas, o BNG facíalle galanteos ao
PSdG-PSOE. Agora son os socialistas os que pretende parrafear co nacionalistas duns pactos dos que antes fuxían.
¿Que mudou? Os socialistas afirman que nada, pero os nacionalistas inaguraron unha nova estratexia que posibelmente será refrendada pola Asemblea Nacional do mes de Abril:
non vincular necesariamente a alianza táctica ao PSOE.
Os socialistas non só consideran
como “unha experiencia positiva” os actuais pactos municipais
cos nacionalistas, senón que están interesados en reeditalos antes das próximas eleccións municipais. Desde o BNG afirman
estar contentos “do cambio de
opinión no PSdG-PSOE”.
Son opinións coincidentes e
repetidas polos principais líderes
de ambas organizacións nos últimos días. Declaracións que semellan mudar os papeis representados ata as eleccións do 21
de outubro. O BNG semellaba
andar detrás dos socialistas pedíndolles acordos, mentres estes,
como louza xa rota, daban largas
para despois das eleccións, condicionándoos aos resultados.
Foron precisamente os resultados os que mudaron a estratexia do BNG. Ata outubro, a súa
alianza táctica pasaba unicamente por un acordo cos socialistas
para derrotar ao PP. Agora o nacionalismo segue apostando por
disputarlle a hexemonía social e
electoral ao bipartidismo de estado, especialmente ao PP. Pero
considera que foi un erro vincular a súa política de alianzas tácticas, de xeito ideoloxista, ao
PSOE, con carácter previo. Daquela o BNG está a deseñar unha
táctica de achegamento a máis
sectores sociais, sen importarlle
o que voten en cada momento.
Esta táctica, que posibelmente
será refrendada na próxima
Asemblea Nacional de abril, leva
consigo que o PSdG-PSOE deixe de ser a única alianza posíbel.
Comer a dúas bandas
Neste senso, o “fin da guerra fría”
entre BNG e PP, proclamada con
Fraga, abre novas posibilidades
políticas que, aínda sen variar no
sustancial a posición dos nacionalistas, non os fai reféns dos
intereses do PSdG-PSOE e das
súas batallas internas. Ou, polo
menos, así é como explican alguns dirixentes nacionalistas a
nova táctica do BNG.
Semella que Emilio Pérez
Touriño tomou nota do cambio
de táctica ou poda que, unicamente, fosen as críticas nacionalistas o que lle fixesen mudar de discurso. Desde un primeiro momento, tanto na noite
electoral coma no debate de investidura, Xosé Manuel Beiras,
acusou a Touriño e ao PSdGPSOE de ser os causantes da
nova maioría absoluta de Fraga.

No seu debe puxo o rexeitar os
acordos preelectorais e o non
obrar con lealdade nos pactos
municipais. Beiras foi mou duro e carraxento con Touriño.
A contestación do secretario
xeral do PSdG-PSOE non resultou, nos primeiros momentos, máis mainiña, sobre todo
cando Beiras xantou con Fraga.
Entente calificada por Touriño
como “incoherente, inestábel e
esperpento”.
Pero, ao pouco tempo, as declaracións de Touriño rousaban
chiando coma un carro cargado
de esterco. O líder dos socialistas
galegos apostaba polo entendimento cos nacionalistas, anunciando que, en datas próximas,
se reunirá con Xosé Manuel Beiras. Touriño apresentaba, “dentro
da cultura de consenso”, ao BNG
como o seu aliado estratéxico.
As críticas nacionalistas terían sido froito da proximidade
electoral. En declaracións á cadea Ser, Pérez Touriño xustificaba a falta de diálogo cos nacionalistas en que o BNG “celebrará pronto a súa próxima
Asemblea Nacional na que van a
tomar decisións de calado”, aínda que, matizaba, que eran decisións “normais en todo partido”.
O secretario de organización dos socialistas, Antón Louro, avanzaba nas declaracións
de Touriño e non só afirmaba
que foi o lider socialista o que
primeiro chamou a Beiras para
chegar a un acordo nos pactos
municipais, senón que se mostraba disposto a reeditalos xa.
Estas declaracións foron
contestadas desde o BNG con
celeridade. O responsábel de
política municipal, Luis Obelleiro, mostraba a súa ledicia po-

Emilio P. Touriño anunciou unha próxima reunión con X.M. Beiras.

lo “cambio de postura dos socialistas”, recordando que, non
só se negaran ao pacto antes das
eleccións municipais, senón que
sempre afirmaran que non existía un acordo global, senón que
era “concello por concello”.
Francisco Rodríguez, voceiro
do BNG no Congreso, ante a proposta de Pérez Touriño de reunirse co BNG para “revitalizar os
pactos autonómicos”, considerou
a proposta como “moi loábel” e o
diálogo como “bo entre todas as
forzas políticas”. Seguidamente o
dirixente nacionalista quixo “deixar claro que levábamos anos onde parecía que o único que estaba
interesado en dialogar era o
BNG”. Francisco Rodríguez afirmou que agardaba que o anuncio
de Pérez Touriño levase consigo
“unha maior lealdade nos pactos
municipais”, manifestando, cunha certa retranca, que era de ad-

A . N .T.

mirar que os que mantiveron posicións “tan prepotentes e despectivas esteñan agora tan proclives ao diálogo”.
No mesmo sentido se pronunciou o senador nacionalista Anxo
Quintana, “se Pérez Touriño está
disposto a falar polo conxunto do
PSdG-PSOE e pode asegurar a
execución dos acordos que asine,
o BNG considerará moi positivamente tales acordos”, afirmou o
ex alcalde de Allariz.
Pero o BNG, e tamén sectores do PSdG-PSOE, consideran
que a política socialista estivo dirixida a socavar a imaxe do BNG
naqueles concellos onde os nacionalistas tiñan alcalde. Neste
sentido, María Xosé Porteiro, pediulle a Emílio Pérez Touriño e a
Xosé Blanco, secretario de organización federal, que “cumpran a
súa promesa e cesen a Carlos
Príncipe en Vigo”.♦

Antón Louro: ‘Non mudamos de opinión’
“Mantemos a mesma postura
de sempre. A proposta inicial
para o pacto municipal nas últimas eleccións partiu de Pérez Touriño, que foi quen levantou o teléfono e chamou a
Beiras”, afirma, Antón Louro,
secretario de organización do
PSdG-PSOE.
Para Louro todo sigue o
mesmo que antes e non influen
para nada as críticas que os nacionalistas lle están adicando
aos socialistas nin a súa determinación, segundo se desprenden das declaracións, de non
supeditar a súa estratexia ás

alianzas co PSOE. Tampouco
incidiría na postura socialista,
segundo Louro, a creencia de
que, nas próximas municipais,
os socialistas puderan ser os
grandes beneficiados dun pacto
global co BNG, ao recuperar o
terreo electoral perdido.
Para Louro a postura do
PSdG-PSOE ven unicamente
determinada porque “a experiencia dos governos municipais de coalición é, en términos xerais, moi positiva”. Como exemplo, explica que “en
todos eles están aprobados os
orzamentos o que garantiza a

estabilidade”.
Louro considera que cuestionando se existe lealdade ou
non, o BNG aseméllase no seu
discurso ao PP e faille o xogo
á súa política. Avoga por cumprir os acordos, “porque é algo
que non está a debate”. Tamén
afirma Louro que “aínda falta
moito de lexislatura e estamos
moi a tempo de rendabilizar a
xestión municipal”.
Para o dirixente socialista
é imprescindíbel o “diálogo co
BNG tanto dentro coma fóra
do parlamento: polos socialistas non vai quedar”.♦
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A proposta de declaralos Patrimonio
da Humanidade recibe múltiples adesións

O arsenal e os castelos
de Ferrol, camiño da UNESCO
A.N.T.
Xa vai un ano desde que a
Real Academia de Belas Artes da Coruña, propuxo que
o conxunto do Arsenal ferrolán e os castelos de San Felipe e da Palma sexa patrimonio da humanidade. Ao
concello non cesan de chegar
cartas de apoio e adesión.
O alcalde ferrolán Xaime Bello
entrevistábase a pasada semana
co conselleiro de Cultura, Xesús
Pérez Varela, que ofreceu apoio
técnico para redactar a candidatura. A comunidade autónoma é
a que debe levar a iniciativa ao
Consello de Patrimonio estatal.
No concello ferrolán son conscientes de que a consecución do
título de Patrimonio da Humanidade non se vai dar a curto prazo, pero a carreira comezou xa.
“Iníciase un proceso longo que
hai que encarar con ilusión e esperanza a pesar das indudábeis
dificultades existentes”, sinala o
alcalde referíndose ás ducias de
monumentos que optan cada ano
ao título. O académico Xoán Antonio Rodríguez Villasante sinala no seu informe que “o Arsenal
e os castelos son un exemplo
único no mundo. Unha base naval creada ex-novo e coa maior
extensión na súa época”.
Un dos primeiros en amosar
respaldo ao proxecto foi o alcalde de Lugo Xosé López
Orozco, coa experiencia de
quen xa acadou o título para a
muralla. Vai xa alá un ano e,
desde aquela, entre outros moitos, aderíronse á iniciativa a
Cámara de Comercio, Industria
e Navegación de Ferrol, a Fundación Ferrol Metrópoli, a Asociación de Comerciantes, o
Ateneo Ferrolán, a Mancomunidade de concellos da comarca, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galiza e a asemblea
xeral do Eixo Atlántico.

Arsenio Fernández de Mesa, Delago do Goberno.

O Delegado do Goberno
di que as fronteiras son seguras

A nova aprensión de coca
suma máis de seis
toneladas en catro anos

Porta do Dique, no Arsenal ferrolán, da época da Carlos III

Un triángulo defensivo
A ría ferrolá foi escenario das loitas polo dominio do Atlántico.
No ano 1577 comezaba a construcción do Castelo da Palma,
pertencente ao municipio de Mugardos e remozado no século
XVIII. Doce anos máis tarde chegaban a Ferrol os enxeñeiros militares mandados por Felipe II para levantar o castelo de San Felipe, patrón da comarca. No ano
1639, o triángulo formado por estes dous castelos máis o de San
Martín, desaparecido hoxendía,

probaron a súa efectividade no
ataque da Armada Francesa, da
que estaba ao frente Henri D´Escoubleau de Sourdis. A construcción do Arsenal foi mandada por
Fernando VI en 1750 e a súa importancia radica, ademais, en que
supuxo o xermolo do barrio da
Magdalena, centro da cidade. O
Ferrol vello e o barrio de Esteiro
estaban saturados de poboación e
trazouse un rectangulo con seis
rúas paralelas para ubicar aos
obreiros e ao personal da Marina
que chegaron á cidade para traballar no Arsenal.♦

O camiño de Santiago
ANTONIO GATO SOENGAS

O

s once concellos polos que discorre o
Camiño Francés, que dende hai
moitísimos anos conduce a
Compostela, culminaron recentemente un
proceso organizativo que custou traballo:
constituíronse en Mancomunidade de
Concellos do Camiño de Santiago.
Hai que recoñecer a vontade política de
facelo, concretada no afán das nosas xentes
por aparecer diante dos visitantes –dos
peregrinos– ofrecendo o mellor que temos,
presentándoo do xeito máis agradábel.
Facer agradábel o tránsito polo camiño, ao
tempo que medra a pretensión de que o país
quede ben.
O Camiño, e non descubrimos nada, é
unha das principais ventás que Galicia ten
abertas ao mundo. Por aí entran na nosa
casa, e todo deus ve o que hai dentro.
Os Concellos merecen un recoñecemento

institucional por iso. E virá. Diso estou
seguro.
Pero non se trata de buscar medallas. Hai
que seguir traballando, e nesta tarefa a Xunta
de Galicia, debe multiplicar o seu esforzo que
xa é importante cara o Camiño.
Vexamos: máis saneamento, máis
albergues, máis promoción, máis valados de
pedra, máis limpeza, máis seguridade, menos
lixo etc.
E hai dous anos para facelo, antes do
2004, ano Xacobeo. Compre que Antón Vilar,
Pérez Varela, que axudaron nesta empresa,
posibiliten a comprensión do Goberno de
Galicia, e así, entre todos, ofrecermos unha
mellor imaxe da Comunidade.
O esforzo institucional, que supuxo unha
confluencia unánime de vontades, merece
unha resposta sen regateo.
♦
Así andaremos camiño.♦

G. LUCA
A intervención de tonelada e media de clorhidrato de cocaína no
porto de Vigo é un indicio de que
os narcos teñen moitos problemas para meter droga na Galiza,
segundo comentou o delegado
do Goberno central, Arsenio Fernandez de Mesa.
Na realidade, o cargamento
requisado no peirao de Guixar
(Vigo), completa unha dilatada
serie de envíos dende algún paìs
centroamericano (Ecuador, Panamá e Venezuela son os portos
de expedición máis utilizados)
con Vigo ou Rotterdam, indistintamente, como lugares de descarga ou consignación. En contra
do que proclama Fernandez de
Mesa, axentes que investigan o
caso non tiveron reparo en admitir que este procedimento debeu
dar lugar a un alto número de
contrabandos de narcóticos.
Algunhas das catro intervencións anteriores realizáranse baixo forma de cargas cegas, asi
chamadas por seren envios nos
que nin o transportista nin o destinatario nin o remitente poden
ser acusados de comercio ou envio de sustancias perseguidas
por lei. Trátase dunha forma de
contrabando que parasita un comercio legal para atravesar fronteiras.
O máis característico da última aprensión é que a cocaína
viaxaba en 2.830 latas redondas
de carne de albacora chilena en
salmoira, remitidas legalmente
dende o porto de Manta, na costa sul do Ecuador, por Rafael
Martinez, como intermediario da
axéncia comercial marítima chilena Amarcar con sede en Santiago de Chile. O envío estaba
dirixido á fábrica de conservas
Conservanova do bairro redondelano de A Portela, da que son
propietarios Ramón Pozo Fidalgo, de 51 anos, e Ana Maria Fernandez que ingresaron na prisión
da Lama por orde do titular do
xulgado número 4 de Vigo.
A conserveira fora fundada
ao abeiro das franquicias de importación do GATT hai un ano,
despois do promotor pechar a

axéncia de viaxes Botafumeiro
por dificuldades económicas. O
6 de Marzo de 2001, o DOG revogou a licéncia a axencia por
unha orde da Conselleria de Turismo. No porto de Vigo son diarias as descargas de pesca e marisco en conserva ou conxelado
procedentes de Chile.
O misterio do Heemskergracht
Envios anteriores por mar de
narcóticos requisados en Vigo
foran o do Heemskergracht
(Abril de 1998) e Miami Express
(Outubro de 1998). Outras duas
cargas menores apareceron en
contenedores dentro de vasoiras
remitidas dende Venezuela (60
quilos, segundo o sumario do
proceso) en Marzo de 2001 e en
botellas de ron (330 quilos, dacordo co relatorio legal) en Maio
de 2001. O peso total destes envios supera as seis toneladas.
O contrabando do cargueiro
neerlandés Heemskergracht chegou dentro de carreteis de cabo
eléctrico de aluminio da marca
Iconel e os axentes da brigada
anti-narcóticos tardaron cinco
dias en dar cos paquetes de clorhidrato de cocaína agachados no
interior do eixo de aceiro. O
dquela delegado do Goberno
central Xoán Miguel Diz Guedes
convocou aos medios de comunicación para anunciar detencións entre os intermediarios da
carga, que chegaba ao porto de
Vigo para ser transportada por
estrada a Holanda. Con todo, o
xulgado número 2 de Vigo exonerou logo plenamente á VascoGallega de Consignaciones que
dera entrada ao Heemskergracht
o 16 de Abril de 1998 con granito e contenedores procedente de
Guanta en Venezuela. O barco
zarpou poucas horas despois.
Diz Guedes precisou despois
da primeira declaración que o
proceso contra os malfeitores
continuaria en Holanda, pero a
Fiscalia Xeral da Haia indicou o
20 de Novembro do 2000 que en
Holanda non se seguira procedimento legal nengún polo caso do
Heemskergracht.♦
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ticos, por amigos médicos, en la- e socios que desembolsan cartos
boratorios,... Iso foise incremen- do seu peto.
Ten habido denuncias xenétando e en todos estes anos levamos mandado moitos millóns de ricas sobre o descontrol das
pesetas en medicamentos, sobre- axudas, de casos de corrupción
todo a Cuba e a Arxentina. Só á na distribución. ¿Hai tal?
Non nos fiamos de ninguén
illa levamos, nós mesmos 150
toneladas de alimentos. A Arxen- porque sabemos que ten habido
tina mandamos mediciñas e sem- axudas que foron parar ao merpre mirando os casos de máis ne- cado negro. O que levemos discesidade. Para dar unha idea do tribuímolo nós porque se non poimprescindíbeis que poden ser demos non o mandamos. Úsase
estas axudas directas a un señor moitas veces a rede dos centros
maior de Padrón que está na Ar- galegos, pero os asociados aos
xentina, mandámoslle un produ- centros ás veces son os que teñen
to inxectábel que ten que pór ca- menos dificultades, porque poda mes por un cancro de prósta- den pagar a cuota. En Buenos
ta. Aquí vale 60.000 pesetas, en Aires o Centro funciona como
Bos Aires está nas 200.000 pese- unha mútua, e o que pode pagar
tas sendo do mesmo laboratorio, 100 dólares ao mes non ten proe el ten de pensión apenas blema de acceso á asistencia.
35.000 pesetas. Ese é problema Nós buscamos os casos de necexeral de moitos dos nosos vellos sidade insuperábel.
En situación como a actual
na Arxentina.
¿E ese traballo non o debí- de Arxentina hai asociacións e
an cubrir os poderes públicos? entidades públicas que fan
chamados
a
Son esforzos
grandes recollicomplementarios.
das de alimentos
No noso país non
marelo
e mediciñas. ¿É
hai ONGs que cueficaz ese métobran as necesidado?
des dos nosos foi un desastre,
Polo xeral toemigrantes e por espero que cambien
do iso é ficticio.
outro lado admiPóñoche
un
nistración
non as cousas
exemplo: a Radio
baixa ao trato percoa
nova
Conselleria
Galega recolleu
soalizado.
hai unhas sema¿Cambiarán de Emigración”
nas setenta toneas cousas agora
ladas de alimenque se creou untos para os galeha Consellería
gos en Cuba, pede Emigración?
ro ao final foron
É que se non
cen persoas á
cambian a cousa
Illa, as relacionavai mal. O señor
Amarelo de Castro foi un desas- das coa organización de todo iso,
tre, porque do único que se pre- e o material despois dun mes
ocupaba era de ir aos centros aínda segue en Compostela tengalegos e que houbese música, do produtos perecedeiros que se
merendiñas e el a andar cos ri- van botar a perder. Os galegos en
cos. A nós en Cuba en vez de Cuba levan un ano sen axudas
axudarnos o que fixo foi poñer- directas reais desde Galiza.
Hai problemas dos galegos
nos trabas quizais porque poñíamos en evidencia a súa inutili- en máis países que Arxentina e
dade. Amarelo manexaba 700 Cuba.
Son todos en América. No
millóns e o orzamento dunha
consellería é moito maior. Ago- Brasil tamén hai problemas, en
ra veñen de enviar unha axuda Venezuela pode haber un forte
de 320 millóns en mediciñas e estoupido e hai capas de marxiparece que hai unha nova atitu- nación entre os galegos da Repúde por parte de Aurelio Miras blica Dominicana.
A Fundación que vostede
Portugal.
Hai queixas sobre as difi- preside ten previsto iniciar este
cultades burocráticas para le- verán a celebración anual dunha Festa do Emigrante, ¿en
var mediciñas a Arxentina.
Á Arxentina nestes anos non que se diferencia doutras que
nos deixaron levar medicamen- se fan xa?
Nós queremos que sexa un
tos e unha recollida que fixemos
tivemos que desviala a África ponto de encontro para todos
para que non se perdese. Coido aqueles que emigraron. Imos
que era un problema dos labora- empezar de vagar, pero seguro
torios que non querían perder ne- que se vai consolidar, porque a
gócio, pero agora temos entendi- emigración é unha realidade dedo que se vai resolver ese pro- cisiva de Galiza e todos, directablema. Nós queremos facer enví- mente ou pola familia, temos
os, pero encargándonnos nós da unha relación coa diáspora. A didistribución personalizada. Diri- ferencia con outras encontros é
xímonos ás persoas máis necesi- que queremos que sexa un lugar
tadas, e temos un grupo de tres de debate e non só de troula.
persoas na capital Bos Aires e Ímolo facer en Teo, perto de
outra en Montevideo, que teñen Santiago, porque é un punto
fichas dunha manchea de xente. céntrico do país e permite que
Por ahí sabemos tamén en que vaia moita xente. Este primeiro
parroquia naceron e dirixímonos ano vai ser aínda experimental
aos concellos para pedir axudas. pero coidamos que é importante
Os envíos de mediciñas penso que haxa un lugar no que a xenque se van desbloquear e espero te poda expresar libremente os
que a Xunta nos axude a pagar os seus problemas e se podan suxerir solucións. Agora os problegastos de transporte.
¿Dependen de donacións mas son acuciantes nalguns países, porque son de primeira neou fan vostedes compras?
Facemos de todo. Ás veces cesidade, pero a emigración ten
temos que compralo nós pero te- que ser un asunto na axenda de
mos unha rede de colaboradores, primeiro orde.♦

‘A

PA C O VILABARR O S

Xesús Bustos

‘Antes non lles podiamos levar
medicamentos aos galegos da Arxentina
porque o impedían os laboratorios’
XAN CARBALLA

“As axudas aos emigrantes máis necesitados hai que levalas case en man. Ese é o traballo que nós facemos, sobretodo cos máis vellos. A Administración fai un traballo
máis xenérico”. Xesus Bustos preside a Fundación O Grelo, unha agrupación que primeiro naceu para facer traballo cultural, e que agora, xa como ONG, é unha das que
máis axudas leva aos emigrantes en estado de necesidade, sobretodo na Arxentina e
Cuba. Non se libra das súas críticas o anterior responsábel de emigración na Xunta, o
actual deputado Fernando Amarelo e Castro, “só lle interesaban as merendiñas e as festas”
¿Que é a Fundación O Grelo?
Naceu o 17 de maio de 1987
en Lugo. Daquela xuntábamonos para xantar un grupo de
amigos con inquedanzas culturais, pero como esa era unha actividade que non daba para máis
decidimos crear unha asociación cultural para desenrolar
as cousas que todos tiñamos na
cabeza. Empezamos con actos
culturais, recitais, colaboramos
con escritores, comezamos a
publicar uns libros e pasado o
tempo levamos dez anos convocando o Premio Suso Vaamonde
de Poesía, e publicamos por pri-

meira vez os libros de xente hoxe con peso na literatura galega
como Marta Dacosta, Anxo Angueira, Modesto Fraga. Tamén
facemos un premio para rapaces
e outros de pintura e debuxo.
Ramón Villares tenme dito que
porque non lle damos o nome
dunha persoalidade á agrupación pero o nome de O Grelo
collémolo porque calquera galego no mundo identifica o nome
co país. Por contraste lembro
que unha vez na Habana, no cemiterio de Colón, vin unha lápida dun emigrante anoxado que
deixou escrito nela: “non quero

volver a Galicia nin comer máis
grelos”. Hoxe temos seiscentos
socios e para poder funcionar na
axuda exterior estamos tamén
inscritos como ONG.
Ademais do traballo cultural a Fundación fai un traballo
asistencial na emigración.
No ano 1992 empezaron a
chegarnos cartas de xentes que
nos pedían axudas desde a emigración, sobretodo desde Cuba.
Basicamente pedían mediciñas.
Fumos tomando contacto coa
emigración e cada vez pedíannos
máis cousas. Nós conseguimos
doacións nos colexios farmacéu-
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A Coruña

Do desastre de Bens ao futuro de Nostián
MANUEL MONGE

O tratamento de residuos inaugurado en
Nostián é un modelo a seguir en moitas cidades e supón o contraponto ao desastre de
Coa inauguración oficial o 19 de
xaneiro da planta de tratamento
de residuos sólidos urbanos de
Nostián, A Coruña fai unha aposta ecolóxica baseada na redución,
reciclaxe e reutilización. Atrás
queda o 10 de setembro de 1996
cando se desplomou o vertedoiro
de Bens e 200.000 metros cúbicos de lixo chegaban ata a cala do
Portiño, ocasionando unha catástrofe ecolóxica. Este vertedoiro é
cousa do pasado, hoxe está selado e recuperáronse máis de 60
hectareas para un parque.
A planta de Nostián ocupa unha superficie de 180.000 metros
cadrados e a súa construción iniciouse hai tres anos. Recolle o lixo de 400.000 persoas dos concellos de A Coruña e a súa área metropolitana. Ten unha capacidade
para reciclar 200.000 toneladas,
aínda que na actualidade só recibe 163.000 (103.000 de A Coruña) e destas 67.000 son residuos
orgánicos (43.000 de A Coruña).
Nostián é un orgullo para A
Coruña, unha auténtica ilusión
colectiva que hoxe é realidade
por varias razóns: a corporación
municipal (BNG,PP,PSOE) apostou unanimamente por un modelo
ecolóxico alternativo fronte á incineración que propugna a Xunta
a través de SOGAMA. En segundo lugar, houbo unha importante
inversión de case 8.000 millóns
de pesetas, procedente das arcas
municipais, Xunta, Orzamentos
do Estado e un 25% de fondos da
Unión Europea. En terceiro lugar,
Nostián é hoxe unha realidade
pola colaboración cidadá, que ten
que separar en orixe os residuos
dos inorgánicos, despois de que o
concello repartise 90.000 cubos
por todas as casas e fixese cam-

Bens en 1996. A Coruña debe abordar
agora tareas medioambientais pendentes
como os vertidos ao mar de augas residuais.

O derrumbamento de Bens en 1996 foi un acicate para buscar unha alternativa ecolóxica ao tratamento dos residuos. Na foto, o lixo chegando ao Portiño.
CÉSAR Q UIÁ N / Arquivo

pañas de información e concienciación ecolóxica.
Esta elevada inversión xa comezou a dar froitos: segundo Albada, a empresa que xestiona a
planta, ingresáronse xa máis de
200 millóns de pesetas pola venda de plásticos e outros materiais
reciclados. Os cadros biodixestores convertirán, a través dun
proceso de biometanización, os
residuos orgánicos en gas e
posteriormente en enerxía eléctrica. O 70% desta será comercializada por Unión Fenosa, permitindo o abastecemento de
6.300 clientes domésticos ou
22.000 puntos de luz do alumbrado público; o 30% utilizarase
para autoconsumo da planta.
Ademais, a produción de com-

post ou abono orgánico pode
chegar ás 60.000 toneladas
anuais. Coa reciclaxe de papel,
cartón, madeira, plástico, etc,
evítase a tala de 200.000 árbores.
Finalmente, en Nostián traballan
130 persoas (o 35% mulleres) e
xenera outros 200 postos de traballo indirectos. En definitiva,
Nostián é un exemplo, un proxecto de futuro que hai que espallar por toda Galiza.
Non todo son boas noticias; o
presidente do Comité de Empresa denunciaba o mesmo día da
inauguración a falta de seguridade no traballo, que ocasionou xa
varios accidentes. Nostián é un
exemplo, pero non podemos caer
na autocompracencia porque temos moito que mellorar no as-

pecto ecolóxico. A Coruña verte
indirectamente ao mar as augas
sen depurar, ainda non comezou
a construción da estación depuradora de augas residuais (EDAR)
de Bens, cando tiña que estar en
funcionamento desde o 1 de xaneiro de 2001, segundo unha normativa comunitaria para cidades
de máis de 150.000 habitantes,
vixente desde hai dez anos. Por
outra parte, Carlos Aymerich, deputado do BNG no Congreso,
lembraba recentemente que A
Coruña é denunciada pola Unión
Europea, dentro do programa Fame and Shame (fama e vergonza)
que intenta avergoñar a aqueles
cidades que non cumpren cos requisitos medioambientais sinalados por Bruxelas.♦

N O V E D A D E

Carolina Otero
MARGA DO VAL
Cando en 1918 Carolina Otero, a Belle Otero, decide retirarse da vida artística, leva na
súa cabeza a historia dunha nena de Valga que petaba nas portas pedindo un anaco
de pan que levar á boca. Co tempo os seus pés bailaron a rabiar e chegaría a ser a
grande estrela do Folies-Bergère parisino. Intelixente e atrevida, dama endiamantada
do musi-hal cun talento especial para a comedia, foi tamén das primeiras actrices de
cine. Historias, paixóns e imaxes dunha muller galega mil veces amada.

COLECCIÓN MULLERES

Fábricas de
conciencia
XOSÉ MANUEL SARILLE

F

íxense no que dicía
Karl Popper,
“educamos aos nosos
fillos para a violencia através da televisión e doutros
órganos de comunicación e
infelizmente é necesario recorrer á censura”. Podería
parecer a arrincada dun
autoritario de dereitas ou
dun aparachik soviético dos
anos sesenta; no entanto é
unha reflexión madura destinada á provocación, feita
nos primeiros noventa, nun
momento en que os
cidadáns de occidente non
frotábamos aínda
completamente na merda.
Agora xa frotamos con
satisfacción, cando non con
orgullo. E non se trata de
falar do chingue na tele,
non hai que confundirse. A
materialización dos corpos,
o enfebrecimento erótico,
son cíclicos na historia, e
pasará, se convén que pase,
que habería que discutilo.
Trátase doutra cousa, da
estupidización xeralizada,
da burla á intelixencia, da
asunción dos roles da
subnormalidade que en nome da liberdade se nos
están introducindo pola
caixa boba, que de boba
non ten nada; da imposibilidade á fin de que a acción
pública poida intervir nos
contidos das televisións.
Hoxe a indecencia procede
da estupidez, é a ditadura
do diñeiro disfarzada de liberdade, só que aquí o
diñeiro non pode recorrer a
este Popper para
xustificarse.
Manolo Barreiro (que
non é Popper pero é unha
das intelixencias desperdiciadas deste país, que se pode
permitir eses luxos), di nun
interesante estudo sobre a
metodoloxía da historia que
as escolas e a televisión son
as principais “fábricas de
conciencia” da sociedade. É
verdade, coa particularidade
de que o ensino está regrado
e a televisión é unha alcantarilla intocábel dedicada a
convertir en lixo polas tardes
os valores inculcados aos xovens polas mañás. Noutras
palabras, dedícase a trocear
e revolver o discernimento,
igual que nun basureiro se
revolve o que antes estaba
ordenado ¿Non hai amaño?
Así o fracaso escolar non o
ten.
Poñerlle portas á tele
non é fácil porque falamos
de rexeneración moral e
con estas palabras calquer
fachiña reciclado, calquer
caladiño do franquismo,
nos pode chamar curiñas
mentres lle ri as memeces a
Joaquín Sabina, en sintonía
coa esquerda (¿centro?,
¿nada?), maravillada
porque don Joaquín di en
público que se fai pallas
♦
coa man dereita.♦
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O alcalde García Luengo acusado de fraude electoral e
de manipular o padrón municipal

O mago do censo de Crecente
Xulio César García Luengo foi concelleiro na última corporación municipal do
franquismo, onde ostentou a presidencia durante uns meses. Nas eleicións
municipais de 1979, resultou electo alcalde, posto no que continúa.

No concello
só falan mal
del coa boca
pecha
por temor
a represalias
Na Residencia da Terceira Idade de Crecente viven na
actualidade 45 anciáns. Deste centro partiron as denuncias
de presións para autorizar o voto por correo.
Reportaxe G ráfica: PACO VILABARROS

HORÁCIO VIXANDE

A casa do alcalde de Crecente, no número catorce
do lugar de Frieira, é confortábel, pero non tanto
como para que habiten nela as 20 persoas que están
censadas. O rexedor, nos asuntos do padrón muni“Coñezo uns 2.900 veciños do
concello polos seus nomes dos
3.060 que tiña no último patrón”,
afirma o alcalde Xulio César García Luengo, posuidor dunha privilexiada memoria que fai que sexa sen dúbida a única persoa que
coñece ás noventa e nove persoas
censadas no lugar de Frieira, onde habita, cando nen sequer eses
noventa e nove veciños coñécense entre eles, xa que hainos de Vigo, de Ourense ou do Porriño, e
poucos deles teñen relación familiar con Crecente. Certo é, iso si,
que García Luengo sabe de todos
ou de case todos os seus veciños
de Frieira, por exemplo de Elías
de Francisco, un electricista censado na casa do alcalde que ten
realizado traballos para o concello; ou de María Padilla, tamén
censada na casa do rexedor e propietaria do restaurante vigués que
lle facturou en 1999 150.000 presetas ao concello de Crecente; ou
de Carlos Gil, censado no número nove de Frieira, residente en
Pontevedra e enxeñeiro habitual
nas obras públicas do concello;
ou de Manuel Gándara, porriñés
empadroado no número cinco de
Frieira e dono doutro restaurante
que factura comidas ao concello
de Crecente. Aínda así, nas correspondentes declaracións xudiciais, García Luengo esquece algúns nomes comprometidos.
Con frecuencia os veciños
da parróquia de Cequeliños, en
Arbo, ameazan ao seu alcalde
con censarse en Crecente. Non

cipal, era un mago ata que a oposición decidiu pór
o asunto nas mans dos tribunais por 250 votos por
correo de cidadáns que ninguén coñecía e por
manipular o sufraxio dos anciáns da localidade.

No lugar de Frieira habitan dez persoas, pero no padrón municipal aparecen censadas noventa e nove, vinte delas na casa do alcalde, na fotografía.

hai nada máis doado que darse
de alta no padrón municipal de
Crecente se é para votar nas
eleccións locais. Os 250 votos
que chegan por correo nunhas
municipais, quedan en 20 se se
trata doutro tipo de comicios e
os remites proceden principalmente de tres lugares: das noventa e nove persoas alleas a
Crecente censadas en Frieira, da
residencia da terceira idade e do
centro de diminuídos psíquicos.
A oposición municipal presentou unha querela contra Xulio
César García Luengo, por fraude
electoral. Na denuncia figuran
varios testemuños de residentes
no Centro da Terceira Idade nos
que se sinala a manipulación do
voto por correo. “O alcalde de

Crecente retorceume a man e colleume o dedo para que asinase o
voto por correo”, declarou María
Socorro Rodríguez Miguélez.
Como este testemuño, hai máis.
Aritmética electoral
Malia as declaracións dos anciáns, tanto o administrativo do
Centro da Terceira Idade como
algunhas das súas coidadoras
aseguran descoñecer presións
para o voto por correo nesa institución. “É máis, o alcalde non
o precisa, ten votos abondo,
¿por que ía facelo?”, pregunta
unha das coidadoras.
A vitoria do alcalde nas últimas eleccións municipais foi
aplastante. Leva 23 anos no cargo

sen que lle tosa a oposición, aínda
que en Crecente, como en moitos
lugares do rural galego, a política
é cuestión de aritmética pura, por
iso un dos dous representantes da
candidatura Unión do Condado
Paradanta, Xabier Vidal, fai outras contas: “O PP tivo 1.390 votos, nós 360, o BNG 240, e PSOE
e Esquerda de Galiza cen cada
un; aínda que só tres partidos temos representación no concello, a
nível global hai 1.400 sufraxios
do PP por 800 da oposición. Se
descontamos os máis de 250 votos por correo, a diferencia é de
1.150 contra 800”. Nesta situación, a marxe de maniobra do alcalde estreitase e un corrimento
de 200 votos cara á oposición, faría ao actual alcalde perder o sillón. “En Crecente non hai empresas e a xuventude depende do
traballo institucional e por outra
banda o alcalde administra moi
ben a concesión de licencias ou a
colocación de puntos de luz, así
que moitos dos seus votos son
produto da necesidade, había que
ver qué pasaría noutras condicións”, indica Xabier Vila.
A pesar das denuncias e dos
permanentes conflitos, Xulio
César García Luengo conta co
apoio do PP. Esta circunstancia
explícaa o concelleiro de Unión
do Condado Paradanta en base a
que “o alcalde lévalles votos e
ao mellor outro non o facía, pero en realidade, no PP pasan
bastante del, hoxe non ten o poder que tiña hai quince anos”.♦

Xulio César García Luengo –sesenta e tres anos– é un alcalde
autoritario con modos caciquís,
a xulgar da oposición. Diso dan
boa conta os dous concelleiros
da Unión do Condado Paradanta e o edil do BNG. Este último,
Ovidio Veloso, lembra que o alcalde “rexeita sistematicamente
as iniciativas da oposición e
constantemente amenaza coa
expulsión do pleno ou a retirada
da palabra”. As relacións do alcalde de Crecente e Ovidio Veloso chegaron ao xulgado, ofendido o rexedor polas denuncias
formuladas por Veloso. A xustiza non atopou delito.
En Crecente só falan mal do
alcalde coa boa pecha, sobre todo aquelas persoas que teñen negocios. Benigno Montero foi
durante anos cabeza da lista dos
socialistas e principal crítico co
alcalde pero na actualidade omite calquer disidencia pública.
Ambos son parentes, pero para
García Luengo non hai familia
cando esta lle discute algo. E se
hoxe Benigno Montero rexeita
facer declaracións é “por temor
a represalias”. Montero é propietario da única industria do
concello, un aserradoiro, e pasou por verdadeiros periodos de
crise cando, á fronte da oposición, recibía ora un inspector de
traballo, ora unha visita da policía municipal, ora a inspección
da Deputación. Demasiada vixilancia como para ser por azar.
Tampouco a mocedade critica a García Luengo. Aínda que o
Centro da Terceira Idade está rexentado por Xestión e Centros
Residenciais de Galiza, todo o
mundo arrímase ao alcalde cando
está a procura dun traballiño na
residencia de anciáns. Pero como
non hai para todos, cada seis meses muda o turno e unha quenda
nova entra a traballar. O mesmo
acontece no concello, onde ninguén sabe dun regulamento de
contratación do persoal laboral.♦
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Máis de tres mil persoas maniféstanse en Santiago

V

Os universitarios pídenlle á Xunta
que desobedeza a LOU
P.B.
Coa aprobación da Lei Orgánica de Universidades as pancartas mudaron. Ao Non a
LOU séguelle agora, despois
das vacacións do nadal, unha
nova “fase de mobilización”
que ten como protagonista a
“desobediencia activa” a esta
lei. Explicárono os estudantes
que se concentraron durante
o fin de semana en Santiago.
Unha vez aprobada a LOU, o obxectivo dos universitarios é o de
intentar que a LOU non se implante e provocar a súa revocación. Así o puxo de manifesto, o
Sábado 19 de Xaneiro, e desde o
palco ubicado, doutravolta, na
Praza do Obradoiro, unha representante estudiantil. Facíao despois da manifestación que percorreu as rúas de Santiago durante
máis de unha hora e que congregou a máis de tres mil persoas.
Con esta mobilización o estudantado, que contou co apoio
do profesorado e do PAS, quixo
pór de manifesto que malia os
exames e o desánimo que puido
producir a entrada en vigor da
LOU, a comunidade universitaria segue sen aceptar os planos
que, en contra da súa opinión,
dispuxo para o ensino universitario, o PP. Á marcha estaban convidados estudantes de todo o Estado, e a súa participación quedou en evidencia coa presencia
na protesta, por vez primeira, de
pancartas en castelán e euskera e
o saudo dalgúns representantes
ao remate da mobilización.

Manifestación de estudantes celebrada o pasado sábado 19 en Santiago.

Ademais de defender a desobediencia activa, a portavoz estudiantil solicitou dos partidos
políticos e da Xunta a apresentación do recurso de inconstitucionalidade contra a LOU. Ao tempo, e entre berros de ¡Darío dimisión!, que aludían ao reitor
compostelán , criticou a decisión
da Xunta de Goberno da Universidade de Santiago de abrir unha
investigación polos peches do
estudantado na Facultade de Filoloxía, no Reitorado e polos
acontecementos que provocaron
a suspensión do último Claustro.
“Os pechados somos todos e todas”, afirmou a estudante, para

despois solidarizarse cos feridos
nas cargas policiais.
Nos días previos á celebración desta manifestación e despois de reunirse co presidente da
Conferencia de Reitores das
Universidades do Estado, o
PSOE fixo pública a súa intención de promover o recurso de
inconstitucionalidade contra a
Lei, unha iniciativa que xa partira, con anterioridade, do BNG
e que agora semella que vai contar no Congreso cos apoios necesarios para sair adiante. A este
respeito, a ministra de Educación, Pilar del Castillo, mantén
que os xuristas do Consello do

A PA N AR O

Estado non observaron na Lei
ningún aspecto susceptíbel de
ser inconstitucional.
Por outra banda, a CIG tamén fixo público un comunicado no que indica que a LOU debe ser superada por unha Lei
das Universidades Galegas. A
posibilidade de apresentar unha
proposición de lei que minimice os efectos negativos da LOU
nas universidades galegas, e outra das alternativas que baralla o
BNG. A manifestación que protagonizou o estudantado, profesorado e o PAS, tamén estaba
apoiada polos sindicatos UGT,
CCOO e pola CUT.♦

Universidade Aberta tratará de chegar a un acordo co ex-decano de Psicoloxía

Senén Barro e Xosé M. Sabucedo dispútanse o
reitorado da Universidade de Santiago
A.N.T.
Os catedráticos Xosé Manuel
Sabucedo e Senén Barro disputaranse na primavera o cargo de
rector da Universidade de Santiago. Senén Barro encarna a
continuidade Darío Villanueva, o
actual rector, e a súa candidatura
está respaldada polo profesorado
afín ao PSOE e ao PP. Ao tempo,
Xosé Manuel Sabucedo, aspira a
sumar apoios entre os sectores
críticos coa actual equipa de goberno, entre eles o profesorado
nacionalista de Universidade
Aberta.
Xosé Manuel Sabucedo apreséntase como candidato independente e para optar ao reitorado
precisa do apoio dos nacionalistas. Neste sentido o profesorado
de Universidade Aberta xa decidiu negociar con el o seu respaldo. Fontes desta plataforma
amósanse optimistas a respeito
da posibilidade de chegar a un
acordo programático con Sabu-

cedo, pero matizan –á pregunta
da apresentación dunha alternativa propia– que o proceso non está pechado. Entre os aspectos po-

GARRINCHA

sitivos que se destacan da candidatura “independente” do ex–decano de Psicoloxía son a súa capacidade de integración e a súa

disposición a buscar solucións
que amortiguen a aplicación da
LOU, nun momento que ven
marcado pola súa aplicación.
Senén Barro, que foi o primeiro en facer pública a súa candidatura, é membro da Plataforma Universitaria Progresista
(PUP) e o seu nome impúxose
nunha asemblea deste colectivo
celebrada no mes de Novembro
ao que fora reitor con Carlos Pajares, Manuel López Rivadulla.
Barro, que é catedrático de Computación e Intelixencia Artificial,
así como director do departamento de Electrónica e Computación e da titulación de Graduado Superior en Tecnoloxía da Información e da Comunicación,
tamén dispón do apoio de Converxencia Democrática, que integra o profesorado afín ao PP. O
entendemento entre estes dous
colectivos permitiulle a Darío
Villanueva ocupar o cargo de reitor da USC durante oito anos.♦

aia por diante que a
min tampouco me
gustou que Cela
dixera aquela parvada referida a García Lorca, e, menos aínda, enterarme hai
trinta anos, e non agora
porque o repitan os
necroloxistas, de que o
esgrevio finado cometera a
vileza de terse ofrecido á
xestapo franquista para delatar “a actuación de determinados individuos”.
Podería engadir algunhas
cousas máis que non me gustan de Cela. O seu descarado
culto ás leis da oferta e da
demanda, por exemplo, e
nisto –e en nada máis do que
se refire a Cela– podo coincidir coa acusación de
“mercantilismo” que lle fixo
Francisco Rodríguez. Non
hai máis que ver os derradeiros episodios que foron
protagonizados polo
marqués de Iria Favia (autoplaxio flagrante e plaxio sospeitado, entre outros), sen esquecer a enfermidade senil
de dereitismo que padeceu
na derradeira década da súa
vida.
Dito isto, quero
manifestar claramente a miña admiración polo autor de
“Viaje a la Alcarria”, “La familia de Pascual Duarte” e
todas e cada unha das obras
literarias que escribiu. Incluída a que lle procurou unha
causa pendente coa xustiza.
E digo máis, admiro e admirarei sempre non só a súa
obra senón tamén a persoalidade rebelde, heterodoxa e
inconformista que
desenvolveu Camilo José Cela en todos os momentos importantes da súa carreira
literaria. Insisto, aínda que
fora chivato ou lle chamara
maricón a Lorca. Que lle vou
facer, tamén admiro a LouisFerdinand Cèline por
escribir un libro tan espléndido como “Voyage au bout de
la nuit”, e non preciso que
me lembre ninguén que
tamén escribiu “Bagatelles
pour un massacre” e “L’École de cadavres” vomitando
odio aos xudeus para que Hitler os matara nos fornos.
Non sei, e tráime ao
pairo, ademais, se Cela é un
escritor galego, español ou de
Corrubedo. Abóndame con
que espertara a literatura
que tanto me aburriu ata que
chegou el coas súas viaxes á
Alcarria e do Miño ao
Bidasoa, con “Pabellón de
Reposo”, “Pascual Duarte”,
“La colmena” e tantos outros
libros. ¿Terei que pedir
perdón por pasalo ben lendo
a un autor que, de paso, me
ensinou o que outros escritores non conseguiron meterme
na cabeza? ¿Pecaría eu
cando pasei horas e horas, ao
longo dos anos nos que Cela
era Camilo e non o marqués
de Iria Flavia, escoitando ao
mellor conversador que coñecín, antes ou despois de Jorge
Luís Borges?
Se cadra, esaxero. Dame
♦
igual.♦
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Henrique del Bosque Zapata,
autor da Guía dos Dereitos do Profesorado

‘Os ensinantes descoñecen
moitos dos seus dereitos’
H. VIXANDE
A CIG ensino vén de publicar
a Guía dos Dereitos do Profesorado, da que é autor o ensinante e licenciado en Dereito,
Henrique del Bosque Zapata.
O libro, máis que de aspectos
de organización escolar,
aborda os dereitos do colectivo fronte á Administración.
A publicación da obra, segundo o autor, “trata de dar resposta ao descoñecemento das
condicións legais nas que se
exerce o traballo, xa que a Administración non o fai; moitas
veces a información que dan
as Inspeccións ou as Delegacións de Ensino é errónea, ben
por neglixencia ou ignorancia,
ben porque existe o claro interese en que o profesorado non
exerza dereitos en situacións
relacionadas con licencias,
mobilidade, servizos ou órganos colexiados”.
Del Bosque Zapata considera que “a Administración, en
lugar de ter unha posición favorábel á resolución dos conflitos, é prepotente ao impor
criterios, o que obriga a acudir
á vía xudicial e nesta cuestión
dos dereitos individuais, a CIG
xa conqueriu indemnizacións
por incumprimento da normativa do concurso de traslados
ou por danos, por citar dous
exemplos recentes”.
O autor desta publicación
recoñece que o profesorado,
cando se trata de defender dereitos vulnerados, acude demasiado tarde aos sindicatos. Cuestión aparte é si é labor dos sindicatos ofrecer esta clase de publicacións, ou si facelo ten algo
que ver co sindicalismo de servizos. A este respecto, Zapata
afirma que “máis que sindicalismo de servizos, é unha oferta
formativa. Que o profesorado
teña consciencia dos seus dereitos é unha forma de facer sindicalismo, como tamén hai forma-

O seu carné non está homologado

Os condutores marroquinos
desprotexidos

PA C O VILABARR O S

ción cando se dá información
sobre as mobilizacións”.
Este tipo de libro, como recoñece o autor, enfróntase a unha lexislación moi cambiábel,
“constantemente obriga a un
seguimento diario e é difícil de
realizar unha compilación actualizada, non só polas modificacións legais, senón tamén polas continuas sentencias sobre a
cuestión”. Con todo, matiza
que “recollemos o que se pensa
que pode ser duradeiro, aínda
que pode que haxa modificacións puntuais”.
Henrique del Bosque Zapata con anterioridade publicou o

Dixemos que o nome francés do raposo,
goupil, derivado do latín vulpes, desapareceu ante a popularidade do nome proprio Renart. Tamén en galego pasou algo
semellante: a denominación o golpe
–aínda que se conserva algo– foi prácticamente substituída por o raposo. A cousa ten moito rabo...
Raposo parece derivar de rabo (o raposo sería “o do rabo” por antonomasia,
xa que o ten ben grande) como tamén o
nome do peixe chamado a rabada (pois
semella que a máis da súa testa tan grande non é senón rabo), coñecido igualmente como peixe sapo e en español como rape (denominación de orixe catalana tamén baseada no rabo).
Outro que representamos con rabo é
o demo, e algúns chámanlle o rabudo.
Por iso dicimos dalgunha xente que é
rabuda, maiormente dos nenos, que xa
se sabe que son o demo. O curioso é

libro Dereitos e deberes do profesorado, de modo que ten un
coñecemento bastante próximo
sobre a realidade do dereito escolar e da educación, así, desde
a súa posición observa un panorama no que “non se conforma
un corpo lexislativo educativo
en Galiza porque a Xunta é covarde ao deseñar unha normativa propia. Están as limitacións
da LOXSE ou da LODE, pero
tampouco aposta por enfrontarse ao Goberno central ou por
buscar un deseño distinto ao Estado. Niso, os cataláns e bascos
ben que defenden as súas competencias e o seu modelo”.♦

A.N.T.
Desde que no ano 2000 mudou a
normativa de circulación, os condutores marroquinos non teñen a
posibilidade de homologar o seu
carné, o que se traduce en inseguridade xurídica para eles e efectos
a terceiros que teñen algunha colisión cos seus vehículos.
Antes do ano 2000, os condutores marroquinos tiñan que pasar seis horas na autoescola e
aprobar un exame práctico para
homologar o seu carné, xa que en
España só son válidas as licencias dos Estados que forman parte da Unión Europea. Agora, os
non europeos deben iniciar o proceso desde o principio, con exame práctico e teórico, o que supón un forte desembolso económico para todos os inmigrantes e
unha dificultade engadida para a
comunidade marroquina, que ten
que enfrontarse a un exame teórico nun idioma que non domina.
Un número importante dos
marroquinos afincados no noso
país dedícanse ao comercio ambulante, para o que é necesario
dispor de vehículo propio. Esta
circunstancia obrígaos a circular
cun carné sen homologar e a arriscarse a ser multados. Neste sentido, o representante legal do colectivo denunciou que nos últimos
cinco meses está a someterse a este colectivo a un acoso constante
por parte das forzas da orde pública, persecución que se traduce na
imposición de multas que van das
5.000 ás 15.000 pesetas e, en nu-

Con rabo
HENRIQUE HARGUINDEY
que a palabra rabo ven do latín rapum
que significaba... nabo.
Se o raposo come maiormente aves
(¡pobres das galiñas!) e coellos, outro
carnívoro predador come animais máis
grandes: o lobo-cerval (outro nome do
lince) leva nesa denominación inscrita a
súa victima: o cervo. De aí que lembremos o medo tan terrible que debe sentir
ante aquel o pacífico cerviño cando falamos de medo cerval.
Non é tampouco pequeno o rabo do roedor silvestre chamado en galego esquío
(con variantes como esquilo –que é a for-

ma normativa en portugués, esguilo ou esguiro) e en español ardilla. A palabra –a
través do latín– ven do grego onde significaba “que fai sombra co rabo”. Curiosamente, a denominación catalana deste animaliño, esquirol, pasou ao español como
denominación do obreiro rompe-folgas.
Hai quen explica a cousa do xeito seguinte: a finais do século XIX, ante unha folga
na localidade de Manlleu, os patróns buscaron nas poboacións veciñas obreiros para substituiren aos folguistas. Nunha delas
chamada Santa María del Corcó ou L’Esquirol contrataron xente que se prestou a

merosas ocasións, á inmobilización do vehículo. Aínda que o
avogado do colectivo, Benito Gallego, sinalou que esta situación se
produce sobre todo na cidade de
Pontevedra e na mesma están implicadas tanto a Garda Civil como
a Policía Local, o concelleiro de
Seguridade de Pontevedra, Raimundo González Carballo, manifestou non ter coñecemento non
só de persecucións, senón de multas a marroquinos por esta cuestión. González Carballo dixo que
“recordo algunha multa illada a
latino-americanos ou a cidadáns
do Leste, pero non a membros da
comunidade marroquina”.
En todo caso, a situación de
inseguridade que se enfronta este
colectivo é estensíbel ao resto da
sociedade. Benito Gallego asegurou que “aínda que os cidadáns
marroquinos non teñen o carné
homologado, si circulan con seguro, pero teñen que buscar a alguén
con carné español e ese ten que
asegurar un montón de coches”. O
problema está en que as compañías de seguros non se fan cargo dos
accidentes dos vehículos sinistrados contra outro automóbil no que
o seu condutor non sexa o titular
do seguro, circunstancia na que,
ao non ter carné homologado, incorren a maioría dos marroquinos.
O avogado Benito Gallego
demandou unha modificación lexislativa para evitar o prexuízo
ao que se enfrontan tanto os condutores marroquinos como, por
vía indirecta, os europeos.♦

tal función, polo que os traballadores folguistas lles chamaron despectivamente esquirols, denominación que logo se espallou e se popularizou. Discrepa desta explicación o ilustre etimólogo catalán Joan
Corominas que sinala como xa Baltasar
Gracián emprega a palabra no sentido de
“persoa insignificante” polo que sería moi
doado o paso a “rompe-folgas”.
Moi brevemente, igual que o tamaño
doutro animaliño, o rato, sinalaremos que
o seu nome latino (de mus -muris) pervive nas denominacións galegas muraño e
murgaño e nos verbos murar “cazar ratos” e o substantivo mureira “rateira, cova de ratos”. Tamén en morcego (que sería un mur cego). E moitos lectores e lectoras saberán xa que a palabra latina musculus da que procede músculo constituía
unha metáfora. Parece que o movemento
muscular evocaba un musculus, diminutivo de mus, é dicir un ratiño.♦
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Unhas xornadas denuncian os seus efectos nocivos

Os veciños de Pontevedra demandan
a unificación das normas das antenas de móbeis
A.N.T.
Unhas xornadas celebradas en Pontevedra o 17 e 18 de xaneiro serviron para a Federación de Asociacións de Veciños Castelao reclamar rematar coa disparidade de normativas sobre as antenas dos móbeis, así como para denunciar os efectos nocivos que estas instalacións causan na saúde.
As xornadas contaron coa pre- brou que “os niveis tolerados son
senza do avogado basco especia- moi diferentes segundo a localilista na defensa dos dereitos do dade, se en Toledo é do 0,1 de
consumidor, Alberto Arrate, así máximo, en Pontevedra é de
como do experto valencián Raul 400”, daí que as emisións pontede la Rosa, con oito anos de tra- vedresas estexan moi lonxe dos
xectoria no seguemento dos límites tolerados pola normativa
efectos das antemunicipal.
nas da telefonía
Exemplo
móbil. Aínda que
pretensión
os dous técnicos
de Nafarroa
non puderon reu- da pontevedresa
nirse con memAfondando nos
bros do equipo Federación Castelao criterios para rede goberno mugular a instalaé que se unifique
nicipal de Ponteción destes aparevedra, si o fixe- a normativa
llos, nas xornadas
ron co de Vigo,
celebradas
en
que puxo a tres sobre as antenas
Pontevedra púxotécnicos ao seu
se de manifesto
dispor, xa que
cómo en Nafarroa
nesta
cidade
as compañías da
existe a pretentelefonía móbil
sión de elaborar
teñen que comunha ordenanza
partir a mesma
que regule a coantena, do mesmo
locación das antenas da telefonía modo que Alberto Arrate sinalou
móbil, ademais dunha crecente que “despois do Nadal a radiainquedanza por parte da Federa- ción das antenas diminúe porque
ción de Veciños Eduardo Chao xa se consumiron as tarxetas de
por esta cuestión, o que previsi- telefonía mercadas durante das
belmente levará a que tanto a festas e hai menos chamadas”.
Castelao como a Eduardo Chao
O detonante para convocar os
coordenen as súas actuacións encontros pontevedreses foi a
contra as antenas.
tentativa dunha compañía de teA pretensión da pontevedresa lefonía móbil de instalar unha
Federación Castelao é que se antena ás caladiñas, tentativa que
unifique a normativa sobre as resultou frustrada gracias ás deantenas e que se faga tomando nuncias duns veciños.
como exemplo as zonas onde esPor último, nestas xornadas
ta lexislación está máis avanzada abordouse a cuestión económica
e defende mellor os intereses da das antenas. “As compañías esveciñanza.
tán a pagar un millón anual por
Posteriormente ás xornadas cada antena instalada; hai trinta
coñecéronse uns datos sobre as mil antenas no Estado e unha facradiacións da telefonía móbil en turación diaria de trinta mil miPontevedra. As inspeccións ofre- llóns de pesetas por parte destas
cían un panorama no que a radia- compañías, de modo que nun só
ción está moi lonxe dos niveis día pagan o custe das antenas.
admitidos en Pontevedra. A este Estas cifras poñen de manifesto
respecto, Ana Fernández Puen- que as operadoras de móbeis detes, da Asociación pola Xeobio- berían renunciar a tantos benefiloxía e membro da comisión or- cios e facer as cousas mellor”, inganizadora das xornadas lem- dicou Ana Fernández Puentes.♦

A

As antenas de telefonía móbil son motivo de polémica non só polos seus efectos sobre a saúde, senón tamén polo seu impacto no territorio e a disparidade de criterios para regular a sua instalación.
PA C O VILABARR O S

Condenan a un xefe de equipo e á empresa Urbaser por acoso a unha empregada

‘Botamos un polvo e amáñase’
A.N.T.
Camilo Cadahía, xefe de equipo da empresa de recollida de
lixo Urbaser en Cangas, comentaba continuamente a unha
empregada que, con deitarse
con el, o seu contrato sería renovado. Tamén de xeito reiterado pedíalle que o bicara e tocara os seus órganos sexuais.
Farta da situación, a muller,
aconsellada por un compañeiro, gravou as proposicións de
Cadahía e presentou a cinta

aos directivos de Urbaser, que
a mandaron de vacacións ata o
remate do contrato. Agora unha sentencia do xulgado do social de Vigo obriga ao xefe de
equipo e á empresa a indemnizala.
A xuíza María Teresa Conde
Pumpido considera que existe
unha conducta violadora dos direitos fundamentais tanto por
parte de Camilo Cadahía como
de Urbaser S.A. Condena a ambos a indemnizar con 500.000

pesetas (3.000 euros) á denunciante. A ex empregada, que
efectuou a denuncia o 16 de novembro do pasado ano, asinara
un contrato de seis meses en xaneiro coa empresa e tiña a categoría de peona. Ante a atitude
do xefe de equipo con frases como “botamos un polvo e amáñase” referíndose á prórroga do
contrato da muller, pediu a un
compañeiro que non a deixara
soa con Cadahía e gravou unha
das conversas.

A cinta foi tomada en consideración pola maxistrada.
No mes de xullo a denunciante levara o mesmo casete ao
xefe de servizos da empresa en
Pontevedra. Este pedíulle que
non presentara denuncia, mandouna de vacacións ata o día
do cese do contrato e prometeulle que daría solución ao
problema. O 20 de agosto comunícanlle á muller que cesa
por finalizar o contrato e esta
ten que ser atendida no servizo

de urxencias por unha crise de
ansiedade. Urbaser non toma
nengunha medida contra Camilo Cadahía, do que reseña a
sentencia que é tío do xefe de
servizos da empresa en Lugo.
O Grupo de Estudios da Condición da Muller Alecrín considera o fallo xudicial de grande “trascendencia social” xa
que, ademais de a Cadahía,
condena á empresa por despreocuparse da denuncia da traballadora.♦
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A medida do benestar

Nº 1.010 ●

MANUEL CAO
Os resultados do Anuario Social de España 2001, elaborado por
un grupo de expertos da Universidade Autónoma de Madrid, patrocinado e presentado pola Fundación La Caixa indican que a
nosa CCAA ocupa unha posición moi baixa en benestar social.
Diante destes datos caben varias respostas: aceptalos e tratar de
mellorar, descalificalos polas dificultades de medición obxectivas
do benestar ou rexeitalos por ser erróneos. Nalgunha destas direccións foron os posicionamentos aparecidos nos medios de comunicación. En principio, hai que relativizar o valor das estatísticas
sociais tendo en conta que moitas veces os datos manexados non
son reflexo da realidade obxectiva e a elección e método de elaboración dos mesmos ven mediatizado polo deseñador. Un burdo
exemplo: se collemos como indicadores en España as racións de
polbo á feira consumidas, o número de churrasquerías ou de festexos de verán, ao mellor, Galiza tería resultados moi superiores á
media do Estado. Alguén dirá que tales indicadores non poden ser
de benestar social pero para moitos paisanos iso e non outra cousa é o benestar. En toda a zona rural do interior de Galiza, podemos atopar unha poboación envellecida, –moita dela emigrante
durante varios anos da súa vida en Europa, América ou na España
desenvolvida– á que ten pouco sentido aplicarlle o indicador da
conexión a Internet ou a disposición de teléfonos móbeis como
medida do benestar. Para esta xente, quentarse arredor do lume
arroupada pola súa familia representa unha calidade de vida simplemente inmellorábel, xogar ás cartas e contar un conto cos viciños ten un valor moi superior a vivir metido nunha residencia de
anciáns de alto standing. En Galiza hai moita xente deste tipo e
condiciona os resultados de calquera indicador comparativo.
De todas formas, as comparacións estatísticas teñen a súa
utilidade e, aínda que poidan ser odiosas, tenden a reflexar un
certa realidade. A elaboración de indicadores responde a unha
forma de ver o mundo por parte dos deseñadores e tomadores
de datos e tenden a ser elaborados con finalidades diversas. Dado que a construción destes indicadores ten custos tamén ha de
ter algúns beneficios que están asociados á implantación do
modo de vida dos deseñadores dos datos. En xeral, estes axentes tenden a ser os máis poderosos e dinámicos social e económicamente polo que aplican unha regra de medir propia que representaría o benestar e o progreso social. Neste Anuario, recóllense uns datos aparen-temente homoxénos aos que se somete a tratamento estatístico concluíndo nunha clasifi-cación
cuantitativa determinada. Nesta clasificación, Galiza ocupa os
últimos lugares mais na autovaloración que os galegos fan do
seu propio benestar isto ou ben non é importante ou é falso dado que, unha e outra vez, os resultados nas sucesivas convocatorias electorais parecen apoiarse nunha opinión sobre a situación social e persoal que debe ser positiva. Un pregúntase ¿se
o benestar social na provincia de Ourense ou de Lugo é tan mala, cómo é posíbel que os dirixentes políticos destas zonas non
se vexan castigados electoralmente? Aquí, caben poucas respostas: ou a situación non é tan mala ou os competidores políticos non son capaces de capitalizar o descontento social.

Once empresas galegas
aumentan a súa presencia en R
A.N.T.
O grupo Investimentos Galegos do Cable, do que forman parte
once empresas galegas, aumentou a súa participación no accionariado da compañía de telecomunicacións R. Se cando se
fundou esta sociedade, este grupo tiña o 5 por cento do capital,
coa nova compra, a súa parte alcanza arestora o 11 por cento.
Investimentos Galegos do Cable
agrupa empresas de diferentes ámbitos industriais de Galicia. As
compañías participantes son Ferro
Investimentos, El Correo Gallego,
El Progreso, La Región, El Ideal
Gallego, Grupo Tojeiro, Hijos de
Rivera, Dielectro Galicia, Rianxeira, Ceferino Nogueira e Invertaresa. Todas elas manifestaron o
seu desexo, con esta ampliación,
de imiscuírense moito máis no futuro do cable en Galicia e crear
“unha nova e potente infraestrutu-

ra das telecomunicacións” no noso
país. “Só así”, incidiron na nota de
prensa oficial, “Galicia estará, no
aspecto tecnolóxico, entre as áreas
máis avanzadas do mundo”.
Esta operación seguiu ao aumento de investimentos na empresa R por parte de todos os socios. Logo desa ampliación dos
seus recursos, R pasa a ter uns
fondos propios de 144, 24 millóns de euros (uns 24.050 millóns de pesetas). Destes, Investimentos Galegos do Cable desem-

bolsou 16 millóns de euros (ao redor de 2.645 millóns de pesetas).
R está a fortalecer a súa posición no mercado das telecomunicacións ao tempo que os investidores
galegos amplían a súa confianza na
compañía. No pasado mes de decembro, o Banco Pastor pasou a
formar parte dos accionistas. Nese
momento, produciuse unha ampliación de capitais, que pasaron dos
9,62 aos 90,40 millóns de euros.
Actualmente, o espectro accionarial da compañía é o seguinte. Unión Fenosa posúe o 35 por
cento das accións. Caixanova ten
o 30 por cento. Investimentos Galegos do Cable, o 11 por cento.
Banco Pastor e o Grupo Zeta, o 10
por cento. O Grupo Moll, o 3 por
cento e Olsines, o 1 por cento.♦

A Xunta convoca os primeiros comicios no sector en 24 anos

M A N UEL SE N D Ó N . Te m pos que hai neste te m po

‘A

s comparacións estatísticas teñen
a súa utilidade e tenden a reflexar unha
certa realidade. A elaboración
de indicadores responde a unha forma
de ver o mundo por parte
dos deseñadores e tomadores de datos”
Consideramos que a utilización de indicadores cuantitativos para medir a situación social dos países é necesaria pero
insuficiente para capturar toda a riqueza de matices que se
atopa detrás da valoración do benestar social dunha comunidade. O uso de datos e informacións cualitativas relacionadas
cos valores, costumes, tradicións, institucións e regras informais froito da herdanza recibida das xeneracións anteriores
configura unhas sociedades diversas en mentalidades e culturas que valoran cousas distintas e con diferente intensidade. A
análise concreta é imprescindíbel.♦

Os sindicatos, satisfeitos
polas eleccións nas cámaras agrarias
A.N.T.
A Xunta de Galicia convocou
eleccións nas catro cámaras
agrarias provinciais, despois de
24 anos de demanda de atención dos sindicatos. Os comicios celebraranse en maio próximo e suporán unha renovación total nestes órganos de representatividade.
Foi en 1978 cando se realizaron as últimas eleccións ás
cámaras agrarias. Sindicatos e
expertos solicitaron en repetidas ocasións novos comicios
pero sempre acabou por suspenderse o proceso. Agora, o
conselleiro de Política Agroalimentaria, Xoán Miguel Diz
Guedes, anunciou que estes órganos vanse renovar ao tempo
que haberá votacións nos con-

sellos reguladores das denominacións de orixe do Ribeiro,
Valdeorras, Ribeira Sacra e
Monterrei. Ademais, coincide
cos comicios no consello regulador de Tenreira Galega.
Queda pendente un decreto
da Xunta de Galicia que regule o
proceso electoral. En principio,
máis de 80.000 persoas estarán
chamadas ás urnas, segundo os
primeiros cálculos da administración galega.
Para a secretaria xeral do
Sindicato Labrego Galego, Lidia Senra, esta noticia é moi positiva, pero esixiu do goberno
autonómico un control férreo do
proceso para evitar desigualdades. “Este proceso é unha moi
boa oportunidade para coñecer
o grao de representatividade de

cada organización”, destacou. O
portavoz da Unión Sindical
Agraria Galega, Leandro Quintas, que aínda detenta o cargo de
membro da cámara da Coruña,
xa confirmou que o seu sindicato non se vai presentar á convocatoria. “A Xunta nunca fixo caso das cámaras. Abandonounas
durante un cuarto de século”,
manifestou.
O conselleiro do ramo salientou a importancia que ten para a
Xunta a renovación destes órganos consultivos e vaticinou que
as eleccións descorrerán con total “transparencia e normalidade”. Para Diz Guedes, este é un
gran logro da nova lexislatura.
“Estamos a demostrar un gran
sentido da responsabilidade con
♦
esta medida”, expresou.♦
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novo o camiño da medra sostida
e con baixa inflación.
Alan Greenspan, presidente
da Reserva Federal e oráculo oficial da economía americana,
subscrebeu recentemente esta teoría ao anunciar, cachazudo pero
cun case imperceptíbel sorrisiño,
que o enfermo aparello produtivo estaba a mostrar síntomas de
recuperación.

O caso Enron
pon de manifesto
o poder dos lobbies
denunciado
por Samuelson

Samuelson, na foto pequena, xa advertiu que as medidas de Bush provocarían desemprego en moitos sectores da economía americana.

O Nobel de economía considera que ambas medidas favorecen a recesión

Samuelson critica os despidos masivos e
as concesións de Bush aos lobbies
RAMÓN MACEIRAS
O Premio Nobel de economía Paul Samuelson cualificou como
ignominiosa á burbulla especulativa que desencadeou a crise
bursátil estadounidense dos anos 2000 e 2001. Fíxoo a través dun
breve pero contundente artigo en Los Angeles Times a comezos
deste ano. Tamén foron sonados outros dos seus comentarios.
Paul Samuelson advertiu tamén
ao goberno de George Bush que,
apesar dos bos agoiros econó-

micos para 2002, non debe seguir
deixándose arrastrar polos grupos
de presión que tradicionalmente

axexan en Washington e, despois
de abordar certas materias de economía internacional, lembrou que
a recesión estadounidense –recoñecida ofícialmente desde marzo
de 2001– pode agravarse como
consecuencia da política de despedimentos masivos que emprenderon as máis grandes corporacións dese país para contrarrestar

a caída dos valores bursáteis.
Foi un caldeiro de auga fría
no pior momento: xusto cando
os observadores do mercado lograron porse de acordo para pronosticar que, a partir de xaneiro
de 2002, cesaría a temporada
baixista e a economía global,
motorizada pola produtividade
estadounidense, emprendería de
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A verdade é que os grandes
axentes económicos soen facerlle
pouco ou nengún caso aos consellos dos premios Nobel. Todos
agardan o anuncio dunha serie de
datos económicos que reflectirán
que os efectos da recesión alomenos se detiveron, entre eles as estatísticas do comportamento dos
inventarios das principais empresas industriais e a enquisa sobre
vendas ao detalle. Ista será razón
máis que suficiente para un pequeno periodo sen grandes tensións baixistas nas principais bolsas de Nova York.
O diñeiro de Enron
Unha das advertencias de Samuelson, sen embargo, atopou reflexo
nos titulares de prensa. A investigación que emprendeu o Goberno
sobre a catastrófica quebra da petroleira Enron –unha das empresas
máis influíntes no estado de Texas– comezou por revelar como
nada menos que 259 membros do
Congreso estadounidense receberon algunha vez contribucións da
corporación. En total, a empresa
repartira recentemente 1,1 millóns
de dólares en contribucións políticas, e como mínimo 15 membros
do executivo de Bush eran accionistas da compañía.
Non é necesario atar moitos
cabos para comprobar como Samuelson se referiu correctamente ao poder que acumulan os grupos de presión económica nos
corredores da Casa Branca. “Servir a estes grupos non axudará a
producir un programa activo e
equilibrado, cunha mistura de
políticas monetarias e fiscais, para resistir e frear o peso morto
que significa a perda de postos
de traballo e de formación de capital necesario para as próximas
décadas”, dixo o economista.
Un peso menos
Horas antes de que a Arxentina
decretase o fin do rexime de convertibilidade, que igualou a taxa
de troco do peso co dólar, Samuelson adicáralle tamén unha
frase demoledora ao sistema
cambiario que ven de cumprir 10
anos. “A Arxentina é un caso
perdido –sentenciou o premio
Nóbel–, porque o seu zar das finanzas –o mesmísimo Domingo
Cavallo– insistiu en crucificar á
poboación coa paridade da súa
moeda en relación co dólar”.♦
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A bancarrota da empresa mostra os trapos sucios de directivos e políticos

Enron, a vida secreta das corporacións
RAMÓN MACEIRAS
O afundimento do xigante da enerxía Enron, a punto de ser a corporación “máis grande do mundo”, converteuse na bancarrota máis
grande na historia de EEUU. O escándalo está servido, pois son 250
os parlamentarios, tanto republicanos como demócratas, que, como
o presidente George W. Bush, o seu pai, e o vice-presidente Cheney, receberon contribucións electorais do xigante da enerxía.
En Vanilla Sky, unha adaptación Médicos, mestres, políticos
de Hollywood sobre o guión da
cinta Abre los ojos, o multimilio- Jeffrey Skilling e Andrew Fastow,
nario presidente dunha compañía os executivos que seguen a Lay
internacional de comunicacións, no organigrama, tamén non se salTom Cruise, debe enfrontarse a van da recriminación pública. Entoda unha pandilla de viláns aos tre todos dedicáronse durante
que ironicamente chama “os sete máis dun ano a enviar centos de
ananiños”. Son os membros da miles de correos electrónicos ao
xunta directiva da corporación. resto dos executivos e aos empreNingún deles está dacordo co li- gados en xeral, nos que garantían
derazgo do xoven herdeiro, e cada a normalidade das operacións de
un fará o que estexa ao seu alcan- Enron. Ambos comezaron a vence para expropiar ao presidente do der a súa participación na compaseu decisorio voto, que equivale a ñía en decembro de 2000, e en
51% do capital da compañía.
abril do ano seguinte, cando os tíUn guión de maior intriga e tulos costaban entre 50 e 60 dólasuspenso é o que comezou a escre- res, xa non conservaban ningún.
berse, na vida real, en torno ás triA caída de Enron deixou mibulacións da malograda compaña lleiros de desempregados e devasEnron, ata hai poutou aos investico a máis influinte
mentistas. De feicorporación enerto, o derrubamens investidores
xética de Texas e
to do xigante arraunha das máis viron descender
sou cos aforros de
grandes empresas
toda a vida da
o
valor
das
súas
de trading petroleigrande maioria
ro no mundo. A di- accións
dos 11.000 emferencia do que
pregados de Enocorre no cine, as de 83 dólares
ron, cuxos fondos
escenas íntimas das
de retiro estaban
empresas globais a 26 centavos
investidos inteirasaen á luz pública
mente nas accións
na vida real só desda
compañía,
pois de que se dementres os princirrubaron estrepitopais executivos se
samente.
apropiaron
de
O caso de Enron tamén se máis de mil millóns de dólares ao
alonxa do cine cando, ao dicir vender as suas accións antes do
dos observadores, semella que anuncio do desastre financeiro.
se trata dunha historia na que é
Da mesma forma, decenas de
difícil distinguir quen facía o pa- miles de investidores viron despel de rapaz bon. O presidente cer o valor das suas accións desda compañía e sinalado como ar- de 83 dólares a... 26 centavos,
quitecto da catástrofe. Kenneth perdendo colectivamente 60 mil
Lay, cabeza da corporación, é millóns de dólares.
famoso agora por supostamente
E aí está o mais incríbel: Enron
ter asoballado a un exército de non foi vítima do seu mercado ou
auditores, enganado por comple- do estado da economía; fundamento á comunidade de Wall Street e talmente, a enorme corporación foi
estafado sen escrúpulos aos tra- destruída polas operacións irreguballadores da petroleira. Todo lares dos seus dirixintes, polas maisto porque, como agora se sabe, nobras de contabilidade destinadas
Lay utilizou ata o último recur- a agachar o estado real das súas
so, mesmo as súas influencias contas e polos informes engañosos
políticas, para evitar un esborra- entregados tanto aos empregados
llamento que sabía iminente. como aos investimentistas.
Entretanto, vendeu centos de
Segundo Bill Press, de Tribumiles de accións de Enron do ne Meia Services, “nunca Enron
seu portafolio persoal máis dun podería ter medrado tanto e tan
ano antes da declaratoria de que- rápido sen a desregulación da inbra, a prezos tan altos como 80 dustria enerxética decretada por
dólares por papel. Meses des- George W. Bush”.
pois os títulos non valían nada.
Logo de chegar ao poder, o
Kenneth Lay é tan amigo ínti- novo Presidente estivo a ponto de
mo de Bush que o Presidente o nomear a Kenneth Lay como senomea públicamente polo seu al- cretario do Comercio e rodeouse
cume Kenny Boy. Só no 2001, de numerosos persoaxes vinculaLay tivo seis xuntanzas co vice- dos á Enron: Lawrence B. Lindpresidente Dick Cheney, no mo- sey, o seu principal asesor económento do estudo das novas políti- mico, foi consultor coa Enron.
cas enerxéticas do Estado como Robert Zoellick, do Departamennas semanas anteriores ao contro- to de Comercio, foi membro do
vertido derrubamento da multina- consello consultativo da Corporacional. Tanto Bush fillo como ción. I. Lewis Libby, chefe de GaBush pai foron os beneficiarios binete de Dick Cheney, foi un dos
das millonarias contribucións de principais accionistas de Enron,
Lay e de Enron ás suas campañas mentres Thomas White, secretaelectorais.
rio do Exército, foi un importante

O

A caída arrasou cos aforros de toda a vida dos 11.000 empregados da Enron, cuxos fondos de retiro estaban investidos inteiramente nas accións da compañía.

cadro de Enron durante 10 anos.
Tamén Karl Rove, asesor político
da Casa Branca, tivo ata 250.000
dólares en accións de Enron, e

Marc Racicot, o novo presidente
nacional do Partido Republicano,
foi o promotor de Enron na capital federal.♦

‘A unha vez
respectada
Arthur
Andersen’

‘O modelo
de empresa
que Wall Street
ama’

O caso Lewinsky
queda
como un chisme
de café

No ollo do furacán da
investigación que o Congreso
estadounidense emprendeu sobre o naufraxio de Enron, atópase tamén unha empresa de
auditoria que os diarios dese
país comezaron a denominar
como a “unha vez respectada
Arthur Andersen”. A
multinacional viuse obrigada a
despedir con grande alarde publicitario ao seu empregado
David Duncan, o responsabel
da conta de Enron en Houston,
cando se descobriu que ordenara destruir milleiros de
documentos relacionados coa
situación da compañía. Pero a
maioría dos observadores
suspeita que executivos moito
máis altos de Andersen estaban
ao tanto do que ocorría na
petroleira, un dos seus clientes
♦
estadounidenses.♦

Ademais están os axentes de
Wall Street. Pouco antes da
quebra, cando as accións de Enron costaban menos de 9
dólares, o diario The Wall Street
Journal cuestionou a
obxectividade da comunidade
financeira de Nova York ao pór
en evidencia como ningunha
das grandes casas de bolsa, nen
os máis coñecidos analistas
financeiros se atrevera a emitir
unha soa recomendación de
venda das accións de Enron ata
despois de que o valor de cada
título caese por embaixo dos
dous dígitos. “Enron era o
modelo de empresa que Wall
Street ama”, comentou o articulista de Barron’s, Howard R.
Gold, “era grande, rica e
audaz”. Non cabe dúbida de
que Hollywood atopará inspira♦
ción inmediata.♦

Se todo o que se conta desde
hai unha semana na grande
prensa norteamericana
respecto do escándalo
político-financeiro Enron é
verídico, o dossier Mónica
Lewinsky pronto semellará
ser un chisme de café e o caso
Whitewater -acerca de unha
transacción de 100.000
dólares desde hai 20 anosunha bobería. Ao falar de
Lewinsky, unha última
característica do novo
escándalo que completa o
retrato: o principal
adbogado de Enron é Robert
Bennett, o adbogado de
Washington a 500 dólares a
hora. Bennett representou a
Bill Clinton cando o ex
Presidente se atopou acusado
de acoso sexual por Paula
♦
Jones.♦

Máis información no comentario
económico de Xosé Pérez Oya
(A.N.T. 13 ao 19 decembro de 2001)
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Durão Barroso, favorito para os comicios de marzo

Guterres demitiu para favorecer
a súa candidatura á presidencia da república
GONÇALO NUNO DE FARIA
Logo de case un mes e medio
de reflexión sobre as causas
da demisión de António Guterres como primeiro ministro, as hipóteses apuntan aos
particulares intereses políticos do ex líder dos socialistas.
Non faltan analistas a referiren
que o presidente do goberno viu
no resultado destas eleccións unha oportunidade soberana “para
non ter que gobernar os tempos
difíciles que se aproximam, dada
a necesidade urxente de Portugal
ter de implementar medidas impopulares e difíciles, xa que o
obxectivo da gobernación socialista en manter o déficit público
nun 1 por cento do Produto Interior Bruto está xa perto do 3 por
cento, a corrección do cal vai
obrigar, alén das imposicións politicamente impopulares, a pactos políticos e acordos sociais
para a súa solución.
António Guterres, que mantén o propósito de se candidatar,
en 2004, á presidencia da República –Jorge Sampaio está no seu
último mandato–, aproveitou esta oportunidade dun mal resultado municipal para saír e evitar
máis desgastes provocados por
unha xestión controvertida.
A pasada fin de semana, todos os partidos, agás o Bloco de
Esquerda, reuníronse para estudaren a estratexia de cara ás
eleccións lexislativas de marzo.
O Partido Socialista (PS) escolleu o seu novo secretario xeral
e candidato a primeiro ministro,
Ferro Rodrigues; o Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP) realizou un
congreso extraordinario para
confirmar na presidencia a Paulo Portas; o Partido Social Democrata (PSD) promoveu uma
convención dos líderes locais
para confirmar a vitoria electoral municipal; finalmente o Partido Comunista Português

António Guterres, na foto, pretendería afastarse dos focos da política para loitar, no futuro, pola presidencia da república.

(PCP) reuniu o seu Comité
Central para rexeitar a realización dun Congreso Extraordinario, proposto por 726 militantes, para analizar, clarificar e
invertir a onda das derrotas
electorais –como ocorreu nas
municipais– que o PCP está sufrindo nos últimos anos.
Entrementres, os socialistas
continúan a gobernar o país ata
as eleccións do 17 de marzo que,
e de acordo coas sondaxes que se
están a divulgar, gañaráas, por
maioría relativa, o PSD, liderado
por Durão Barroso.
Movemento nas cociñas
No PSD, partido de centro-dereita, presidido por un ex-maoísta,
Durão Barroso, os resultados
destas municipais salvaron a súa
dirección, onde as convulsións e
a indisciplina internas eram tales
que só teñen comparación coa si-

tuación provocada, hai 6 anos,
polo abandono de Cavaco Silva
do liderato. E como partido político da alternancia gobernativa
en Portugal cos socialistas, no
PSD, que está motivado por unha
dinámica de vitoria nas próximas
eleccións de marzo, as críticas ao
líder entraron en hibernación.
No CDS/PP, de dereita, a situación interna ficou axitada
cos malos resultados obtidos
por esta formación política dirixida polo ex-xornalista Paulo
Portas, concretamente pola súa
negativa a facer coalicións co
PSD en Lisboa, que o candidato
social demócrata acabou por gañar, só e por 800 votos nun censo de 500.000 persoas á coalición PS-PCP.
E nesta mostra xorde o PCP
como a estrutura que, ao perder 13
alcaldías e o 20 por cento do seu
electorado no Alentejo, vén confirmar a perda de influencia que se

viña observando desde hai tempo.
Os paus electorais fixeron
xurdir voces discrepantes no
seo do partido. Unha parte da
militancia cre que cómpre tender pontes cos socialistas e rachar un illamento mutuo entre
socialistas anticomunistas e comunistas antisocialistas.
Foi nese sentido que 726 militantes dirixiron un documento
ao Comité Central, propondo a
realización dun Congreso Extraordinario antes das próximas
eleccións lexislativas de marzo.
O que se pretendía nese documento era “a necesidade de
discutir e aprobar a estratexia
política para as eleccións lexislativas, incluíndo a posibilidade
da eventual presentación ás restantes forzas de esquerda dunha
plataforma coas condicións básicas para unha converxencia
política”. Como se prevía, rexeitouse a proposta.♦

Madrid
O mecano de Redondo jr., do que
falaba no meu anterior artigo, tiña dentro varias sorpresas coma
os roscóns que se consumen na
festa de Reis. Ao momento de entrar nos talleres para a súa desmontaxe comezaron a xurdir de
dentro do aparello, como por encantamento, figuriñas coas caras
de Aznar, Nicolás Redondo senior, Enrique Múgica, García
Damborenea, Zarzalejos o monclovita (outro dirixe o “ABC”),
etc, etc. Ben sei que o director de
ANT tenme encargado dos asuntos de Madrid, non de Euzkadi,
pero nesta vila e Corte non se fala
doutra cousa, non esquezamos
que nesta liorta, como ocorre moitas veces, sinálase a “Madrid”
–neste caso á Executiva Federal
do PSOE– como responsábel de
desencadear unha implacábel caza do secretario xeral do PSE dimisionario. Esta metáfora da caza

A caza
MANUEL LOMBAO

A situación dos socialistas en Euskadi é o gran
tema de debate en Madrid. Redondo topa
apoios na Moncloa e fala de “cacería”, pero quizais se equivoca sobre a peza a cobrar.
foi a máis repetida polos voceiros
do PP e nos editoriais, informacións e tertulias dos medios cercanos ao Goberno mentras, paralelamente, un manifesto de intelectuais proclamaba ao protagonista
“paladín das liberdades”, pronunciamento que conleva tachar aos
que disinten da súa liña de constrinxir as liberdades, cousa bastante seria. Filtradas e saídas á luz

noticias coma ese almorzo na
Moncloa, en compaña de nomes
cando menos sorprendentes, sen
coñecemento do Secretario Xeral
do seu partido e outras reunións
feitas tamén en segredo cun home
de preclara biografía como García
Damborenea, Redondo Jr. non
atopa outra saída que retirarse da
contenda. Pero as sorpresas non
acaban. Nas declaracións nas que

anuncia tal decisión utiliza, por
primeira vez, o término “caza” ao
tempo que subliña satisfeito o feito de que moitas das súas ideas estean recollidas no documento de
síntese que poucas horas antes
asinaran os representantes de todas as correntes do socialismo
vasco. Ao día seguinte, nunha ampla entrevista no xornal “La Razón” –de Luis María Ansón– declara rotundo: “Non hai ovos a
buscar un candidato alternativo;
isto non remata aquí, a desfeita
non fai máis que empezar”.
Ou sexa que, colocando todas
as pezas e revisando ós protagonistas, hai que facerse a pregunta
que me dirixía un compañeiro de
mesa nunha cea destes días:
¿non será ao revés e os que falan
de seren obxeto da caza non irán
detrás dunha “peza maior” que se
chama Rodríguez Zapatero? Cazas, sorpresas e ovos.♦

A idea de
España
centra o XIV
Congreso
do PP
A.N.T.
O Partido Popular (PP) perfilará no seu 14º Congreso a
política autonómica e os
xeitos de favorecer e fortalecer a idea de España como
conxunto, tal e como se explica na presentación dos
diferentes relatorios desenvolvidos nos últimos meses.
Os próximos 25, 26 e 27 de
xaneiro, Madrid será escenario da actualización da
dirección popular, na que
non se esperan grandes sorpresas en canto a nomes pero que suporá a reafirmación da idea de goberno en
España para o futuro.
O relatorio máis esperado é o denominado “Patriotismo constitucional”. Baixo este epígrafe, os seus responsábeis, o ministro de
Asuntos Exteriores, Josep
Piqué, e María San Gil, portavoz popular no concello
de Donostia, analizaron as
mellores canles para impregnar a sociedade española da “nova idea da España
plural acuñada nos últimos
20 anos, das nosas institucións, da nosa cultura, en
definitiva, de sermos españois”, tal e como se refire na
presentación oficial. Para o
PP é fundamental que teña
moita importancia a idea de
España como patria, ameazada “pola descentralización territorial e a integración europea”. É por iso que
a ministra de Educación, Pilar del Castillo e o secretario
de Estado da Administración Territorial, Gabriel
Elorriaga, se encargaron
dun relatorio que baixo o título de “O estado no século
XXI: as novas responsabilidades”, pretende fixar o sistema de relacións entre Madrid e as autonomías e “crear un proxecto válido que
interprete responsabelmente
o modelo descentralizador
do estado autonómico”.
A día de hoxe, parece
claro que non haberá cambios na dirección do partido,
que seguirá presidido por
José María Aznar, apoiado
por Javier Arenas, como secretario xeral. Contodo, os
analistas consideran que se
producirá un ascenso na cúpula do poder partidario dos
militantes de novo cuño, como Piqué ou Del Castillo,
que apartarán do mando vellos políticos, como Francisco Álvarez Cascos.
Xustamente, Cascos presentou a única emenda do
congreso ao solicitar que o
PP impulse unha lei que limite o mandato dos presidentes a 8 anos, curiosamente pouco despois de avogar
pola continuidade de Aznar
na candidatura á presidencia
♦
alén desa data.♦

A UE acepta as torturas estadounidenses en Guantánamo
CÉSAR LORENZO GIL
Varios centos de prisioneiros talibáns permanecen fechados nas
gaiolas de Guantánamo sen poderen oír, ver, ulir, tocar ou falar.
Amnistía Internacional critica a
violación dos seus dereitos. A
Unión Europea apoia as medidas do goberno estadounidense.
Inconscientes á forza. Sen sensibilidade dentro das súas máscaras.
As atroces imaxes que difundiu o
propio exército estadounidense
dos confinados na base de Guantánamo, en Cuba, son, segundo os
responsábeis das principais organizacións de defensa dos dereitos
humanos, as peores desde os campos de concentración da guerra
dos Balcáns. Os EE UU están a
culminar a súa “cruzada” contra o
“mal do terrorismo” da maneira
máis espectacular. “Estes presos
non son persoas, son simples terroristas”, explicou un alto mando
norteamericano.
Os inventores de palabras do
Pentágono xa procuraron un nome para estes non-individuos aos
que lles tiraron o dereito a saberen onde están. Son combatentes
ilegais. O razoamento roza o absurdo. “Estes terroristas non formaban parte de ningún exército,
non tiñan uniforme nin levaban
armas á vista. Non poden acollerse á Convención de Xenebra”, explica o Departamento de
Defensa estadounidense.
Pola contra, Amnistía Internacional considera que ningúen
pode probar que estes prisioneiros non son botín conquistado
nunha guerra. A Convención de
Xenebra regula o tratamento que
deben recibir os prisioneiros caídos nun combate. Estes supostos
membros da rede Al-Qaeda, que
dirixiría o desaparecido Osama
Ben Laden, foron detidos no
transcurso dos ataques estadounidenses contra o goberno afgán,

Varios xuíces dos EE UU aceptaron recursos de inconstitucionalidade polo trato dado aos prisioneiros afgáns.

polo que si teñen os dereitos estipulados no tratado internacional.
As voces de alarma só tiveron
repercusión nunha pequena parte
da opinión pública ocidental, a
meirande parte dos líderes de
opinión árabes e uns poucos xuíces estadounidenses, que admitiron a trámite recursos de inconstitucionalidade polo tratamento
que estes presos están a recibir. A
escolla de Guantánamo como base para a concentración e enxuizamento dos talibáns non foi casual. Esta instalación non se considera territorio estadounidense e
non rexen aí as leis penais que
esixirían unha maior atención á
defensa destes acusados.

O seguinte paso será o xuízo
militar, sen publicidade e moitas
restricións á defensa, que desembocará nunha pena de cadea que
tampouco se fará pública. Este é
outro dos motivos de que non se
consideren prisioneiros de guerra, xa que a Convención de Xenebra obrigaría a repatrialos unha
vez que se descartase a súa participación en crimes de guerra.
Xustiza máis infinda ca nunca
A comunidade internacional
aceptou de bo grao a situación de
Guantánamo. Malia que o goberno británico protestou nun primeiro momento, o primeiro mi-

nistro, Tony Blair, volveu refrendar o seu apoio á política militar
do seu homólogo estadounidense, George Bush. Tamén o ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué, representante
da UE ata xuño, gabou o labor
dos EE UU neste tema e manifestou o seu convencimento de
que todos os prisioneiros están a
ser tratados impecabelmente.
De momento, a mesma unidade sen fisuras que atopou Bush
para lanzar a súa campaña contra
Afganistán, segue a manterse en
pé. Ningún país fixo declaración
ningunha sobre a situación dos talibáns, agás o goberno de Cuba,
que avogou polo respecto aos de-

reitos humanos, vagamente, ao
tempo que reivindicaba de xeito
velado a devolución da base naval ao goberno de La Habana.
Amnistía Internacional tamén
pretende denunciar nos tribunais a
difusión das imaxes dos presos. Os
motivos destas gravacións encaixan perfectamente na teoría da
vinganza que o goberno Bush quere transmitirlle á cidadanía dos EE
UU. Fracasado o intento de traer
vivo ou morto ao “inimigo principal”, Ben Laden, a CNN límpalles
a vista aos norteamericanos co sufrimento dos seus cómplices, esposados e estricados sobre unha
cama de cemento, cunha delgada
colchoneta por riba.♦

Aquí fóra
Galicia ten unha débeda histórica con Plácido Castro. Unha débeda poliédrica, con
tantas facianas como ámbitos plurais nos
que desenvolveu esa curiosidade comprometida coa necesidade de afondar con rigor e sen anteolleiras se ben sempre cun
mesmo denominador común: o servicio a
Galicia. Falemos da traducción ou do xornalismo, da pintura ou do ensaio, a erudición deste home, culto entre os cultos, soamente era comparábel coa súa humildade. Simplemente pola súa participación
directa no recoñecemento internacional
de Galicia como nación, merecería figurar
entre os máis destacados da súa época. A
piques de cumprirse setenta anos daquela
efémeride, é un feito sobre o que tantos e
tantos pasan incomprensibelmente con
pés de la, a diferencia do que aconteceu
no seu momento. Boa mostra dese recoñecemento foi o enorme caudal de sufraxios dispensados a Plácido na III Asemblea do Partido Galeguista, o máis votado,
por diante incluso do propio Castelao.
Plácido, secretario de relacións internacionais despois de substituir a Bóveda en
organización, foi parte, ata o último momento, do núcleo duro de dirección do
Partido Galeguista, volcado ata a médula
na difusión do ideario nacionalista. E andou nas Irmandades da Fala, na Asociación de Escritores en Lingua galega...

Anos de Plácido
XULIO RÍOS
Pero o que singulariza a Plácido no nizando as tradicións, progresando a parseu tempo, na súa xeración e no conxunto tir das propias singularidades e sen imitar
da militancia galeguista son dúas cousas. a ninguén. Para Plácido este non era un
En primeiro lugar, a concepción dun na- aspecto máis do programa galeguista, secionalismo interiorinón a clave, en positizado basicamente no
vo, da súa mensaxe.
exterior (no Reino
En segundo lugar,
participación de a idea
Unido, onde se fordo nacionalismou intelectualmente
mo como punto de
Plácido
R.
Castro
no
dende moi novo) dericontacto co mundo.
vado dun proceso inNada máis aberto ao
recoñecemento
dividual de toma de
exterior que o naconciencia política internacional de Galicia cionalismo das pecon independencia
quenas nacións. Non
dos desagravios socio- como nación, merecería se trataba de separar
económicos aos que
figurar entre os máis nada, de erguer novos
Galicia estaba sometivalados. O nacionalisda e que para moitos destacados da súa época” mo de Plácido, proconstituía o cerne do
fundamente demócraseu apego a esta reita e liberal, é unha novindicación. O futuro
va forma de unión: a
de Galicia non pasaba pola desaparición verdadeira cohesión é a que teñen as asodos desencontros históricos con Madrid ciacións voluntarias de pobos libres e non
–que tamén– senón pola recuperación e a falsa unidade imposta por un Goberno a
dignificación da nosa identidade, moder- rexións diversas, afirma en El Pueblo Ga-

‘A

llego en 1931. Agora mesmo, cando se está a construir Europa, cando xurden voces
retrógradas que pretenden silenciar o papel das entidades subestatais, en Plácido
atopamos un discurso baseado na enérxica defensa das identidades como expresión dun universalismo auténtico e inseparábel do pacifismo. A lealdade pasa polo recoñecemento e exaltación da diversidade, non pola súa negación. Coas súas
reflexións e a súa práctica, en boa medida
Plácido sentou os alicerces dunha política
exterior galega que formulou en grandes
trazos se ben sen tempo histórico para implementala suficientemente. Pero de Portugal a Galeuzca, de América á Europa
celta, aí atopamos a reflexión de Plácido.
Estamos a cen anos do seu nacemento e sería boa cousa acompañar ese proceso iniciado pola Fundación Plácido
Castro, nacida da xenerosidade intelixente dos Concellos de Cambados e Vilagarcía de Arousa e co impulso da Asociación de Traductores Galegos e do propio IGADI, para recuperar e dignificar a
súa memoria, obra e pensamento. Plácido ben o merece e Galicia non é digna de
tanta ignorancia nin tanta ingratitude.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional,
www.igadi.org
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Amnistía Internacional denuncia os ‘crimes de guerra’ do goberno Bush
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Brahim Gali

‘Marrocos tivo medo a perder o
referendum de autodeterminación’
JUAN ARIAS

Marrocos abandonou a idea de convocar un referendum de autodeterminación no Sahara. Brahim Gali, un dos iniciadores do movemento saharauí, ex-ministro de Defensa e na actualidade representante da República Árabe Saharaui Democrática
(RASD) en Madrid, dá conta da postura do Polisario ante o cambio de estratexia de Rabat.
¿Porque se abandonou o plano de paz, acordado entre
Marrocos e a Fronte Polisaria, que incluía un referendum de autodeterminación.
Marrocos, apoiado por Francia, condicionaba o acordo a
que os resultados lle fosen favorábeis. Ao coñecerse as listas
provisionais de votantes, publicadas por Nacións Unidas,
abandonan ese plano de paz e
pasan a falar dun acordo marco
centrado na autonomía.
¿Que supón esta nova
proposta?
Trátase dun intento ratificar
o feito consumado da ocupación
marroquí do Sáhara Ocidental.
Dito doutro xeito, supón repetir
a principios do terceiro milenio,
o mesmo erro histórico que se
levou a cabo en 1975 contra o
pobo saharaui.
Nos seus últimos informes,
Kofi Annan refírese a Marrocos como potencia administradora, pero o reino alauíta nin
sequera ocupa a totalidade do
territorio.
Existe unha clara intención
de someter todo o Sáhara Ocidental a Marrocos, ou polo me-

É partidario de bloquear as fronteiras nos cumios europeos

O goberno español relaciona as redes
da antimundialización co terrorismo
C.L.
A policía española anunciou a
través das axencias Colpisa e Efe
a espionaxe a todas as páxinas
electrónicas relacionadas cos
grupos da antimundialización e a
información alternativa. Desde o
poder executivo, téntanse relacionar estes movementos con grupos violentos sen base ningunha.
A presidencia española da Unión
Europea durante este primeiro semestre de 2002 xa ten a súa primeira vítima. Por orde gobernamental,
serán espiados todos os grupos vinculados coa antimundialización,
baixo a sospeita de seren parte dun
“entramado violento” que pretende
“sabotear as xuntanzas políticas europeas que se realicen en territorio
español”, tal e como explicaba a
nota de prensa, difundida por Colpisa e asinada por M. Saiz-Pardo.
Para os grupos mencionados
na nota, supostamente os primeiros en seren espiados, a campaña
policial ten un único obxectivo:
criminalizar as súas actividades
denantes de proceder a relacionalos con calquera acto violento que

se produza nas distintas citas dos
políticos europeos. “Estase vulnerando o dereito á liberdade de expresión a base de mentiras e manipulacións interesadas”, reflexionou, no seu editorial, a páxina web
www.nodo50.org. Xustamente,
esta páxina sufriu un ataque informático que colapsou o seu sistema
e impediu o acceso durante varias
horas o pasado 18 de xaneiro.
Alertados por estas novas, o
Bloque Nacionalista Galego e Izquierda Unida fixeron senllas
preguntas parlamentarias para esclarecer os métodos e alcance do
operativo policial. Para o deputado nacionalista Carlos Aymerich,
está en risco a intimidade das persoas que acceden a estes contidos

na rede. “¿Existe algún tipo de
autorización xudicial para unha
actuación que vulnera o dereito
fundamental á intimidade e ao segredo das comunicacións?”, preguntou o parlamentario galego.
Entre as páxinas atacadas, destacan www.rebelion.org, www.sindominio.net, http://barcelona.indymedia.org, www.lahaine.f26.com e
a devandita www.nodo50.org, entre
outras. Xustamente, desde as direccións destas páxinas saliéntase que
esta campaña parece ser o primeiro
paso dunha escalada na redución
das liberdades que podería culminar
co feche das fronteiras durante os
vindeiros cumios, que terán lugar en
Compostela, Barcelona, Sevilla,
Madrid, Zaragoza e Valencia.♦

nos, iso é o que se pode entender das contradicións e confusións que crean os últimos informes. Neles, o secretario xeral da ONU intenta xogar cos
termos, non soamente cando
fala de potencia administradora, senón tamén cando fai
mención a habitantes eex-habitantes do territorio.
Nacións Unidas segue a
considerar sen embargo que o
problema saharauí é un asunto de descolonización.
O Sáhara Occidental continúa a ser un territorio colonial
e segue polo tanto inscrito na
orde do día da cuarta comisión
de Nacións Unidas, no seu comité de descolonización, desde
1966. Está, en definitiva, nun
proceso inacabado de descolonización desde que Marrocos
entrou no territorio.
Tendo en conta que o
acordo establece un referendo no que estarían habilitados para votar os electores
que teñan residido continuamente no Sáhara Ocidental
durante o ano anterior, ¿non
deixa isto a porta aberta á
fraude mediante o establece-

mento na zona de colonos
marroquís?
É que a pretensión é substituir o pobo saharauí no exercicio do seu lexítimo dereito á
autodeterminación por un corpo
electoral pura e simplemente
marroquí, que lle garantirá a
ocupación ilegal do territorio.
Dá a impresión de que só
poderían defenderse nese
eventual referendo dúas opcións: a da plena integración
ou a autonomía dentro da soberanía marroquí, descartándose a opción independentista.
O proxecto de acordo marco basea a súa esencia na integración do Sáhara Occidental
en Marrocos. Unha ocupación
lexitimada pola comunidade
internacional baixo o paraugas
de Nacións Unidas, que se
contradí coa doutrina da organización internacional e coa
súa actuación noutros procesos
habidos de descolonización.
Intenta acomodar a Marrocos
en detrimento do pobo saharauí, sacrificando o seu dereito
a existir e a elixir libremente o
seu futuro.♦

Chora Arxentina
MONCHO LEAL
Algunhas das escasas películas críticas co sistema, que
falan dalgunha inxustiza, veñen acompañadas dunha
lenda ao remate no que se especifica que tamaño feito xa
fora investigado e solucionado polas autoridades competentes. Que non nos preocupemos, vaia. A mensaxe ven
sendo que fallan as persoas, pero xamais o sistema.
Algo semellante acontece cos comentarios sobre a crise
na Arxentina. A parte máis agresiva coa situación
preocúpase dos dividendos das empresas estatais españolas.
Hai quen acusa ao carácter persoal de De la Rúa da
situación...
Arxentina foi o modelo que o neoliberalismo formulou
para os pobos de América Latina. Privatizaron todo. Non
falaban de persoas, senón de consumidores e clientes.
Duhalde non pode ser a solución porque forma parte do
problema.
En 1976 empezou a última parte dun plano que o
réxime arxentino empezara anos antes, creando unha
situación desestabilizadora. Entre outra medidas represivas enfocadas ao conxunto da poboación, consistiu na desaparición calculada de trinta mil persoas, as máis delas
entre os 20 e 30 anos, que non eran calquera xente. Supuñan a dirección futura da esquerda revolucionaria.
Para que unha sociedade viva unha transformación económica radical, que mude o seu modo de produción, precísanse condicións obxectivas e subxectivas. Das obxectivas
está claro que teñen dabondo na Arxentina.
As subxectivas foron pasadas pola picana,
desaparecidas, exiliadas, queimadas. ¿Que acontecería se
existese unha organización unida levando as protestas,
no canto das disputas cos cóbados polo paquete de
arroz? Non foi casual o golpe militar do 76, nin debido a
tolemia xenocida dun grupiño de fascistas
♦
uniformados.♦
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Euskadi e Cantabria conseguen remeiros galegos a golpe de talonario

O remo dá os primeiros pasos cara á profesionalización
CÉSAR LORENZO GIL
O remo tradicional vive tempos de evolución, principalmente en Euskadi e Cantabria. Os mellores equipos deron o salto cara á semiprofesionalización para gañaren as
principais regatas. Galiza
converteuse en viveiro de
adestradores e bos remeiros.
Vivir do deporte non é fácil. Só
o fútbol profesional, o baloncesto, o balonmán e o atletismo
de elite permiten unha dedicación exclusiva. Mais outras
disciplinas, de forte calado social, como o remo tradicional,
conseguen, aos poucos, un estatus de traballo para os seus
deportistas que lles permite, senón gañar grandes riquezas, si
ter a posibilidade de chegar a
vivir do seu deporte.
Esta situación é aínda pouco
palpábel en Galiza pero xa é común en Euskadi e Cantabria.
Alentados polo apoio do público, os investimentos empresariais e a esponsorización derivada da atención televisiva, as
potencias do Golfo de Biscaia
veñen a Galiza para contratar
remeiros e adestradores que reforcen os seus cadros.
O último exemplo desta
tendencia foi a fichaxe do
adestrador Xosé Manuel de
Francisco polo Astillero de
Santander. O que fora técnico
do Tirán durante as últimas
tempadas, decidiu marchar a
Cantabria para cumprir as súas
particulares metas profesionais. “Tiña obvias necesidades
deportivas que aquí, estou seguro de poder cumprir”, explicou De Francisco.

A posibilidade de rendibilizar os patrocinios aumentaría o diñeiro no mundo do remo.

Este adestrador
e outros dous foron
galego foi dos pripara o Astillero co
abido é o interese que De Francisco
meiros que asumiu
obxectivo de adesten
de
vello
na
vitoria
na
bandeira
o cargo con profetrar con el. Os catro
sionalidade e semtraballan no negopre defendeu que o da Concha. Contan que cando dirixía
cio do presidente do
remo debía contar o Tirán adestraba os seus homes
club. “Outro máis
con xente preparaadestra en Chapela
da para facer evo- só para lograr este triunfo anual.
e vén cada dúas selucionar este demanas
competir
porte. “Fun sempre
connosco”, afirmou
moi criticado por
o preparador.
seguir esta liña peDe feito, o técnico chegou a
ro agora estase a demostrar que Santander acompañado de cinco A bandeira da Concha
era o xeito válido de encarar a remeiros. Dous deles xa estivecompetitividade actual”.
ran baixo as súas ordes en Tirán Sabido é o interese que De

S

Francisco ten de vello na vitoria da regata da bandeira da
Concha, en Donostia. Contan
que cando dirixía o Tirán adestraba os seus homes única e exclusivamente para lograr este
triunfo anual. Nunca o logrou.
A oportunidade de Astillero pode valerlle para espantar as súas propias pantasmas. Expertos
en remo de Cantabria cren que
foi este o factor que pesou na
súa decisión de marchar de Galicia. Ten moita importancia o
feito de que as aguas de adestramento de Santander sexan
máis semellantes ás guipuscoanas cás galegas e o proxecto
global do club, tamén moi enfocado a superar o club de Castro Urdiales, gañador da devandita bandeira o ano pasado.
O caso de Astillero é un
exemplo perfecto dos novos
tempos que corren no remo. Dirixido por Víctor Sainz de la
Maza, sobriño do fundador do
club, este empresario da venda
de combustíbeis puxo os seus
beneficios ao servicio do equipo, algúns din que por razóns familiares e outros por unha demostrada ambición política. Sexa por un motivo ou por outro, a
inxección de cartos desta tempada pretende devolverlle a Astillero a preminencia autonómica
que lle tirou Castro Urdiales nos
últimos tempos.
Galicia, a baixa velocidade
O caso é que a febre de fichaxes
e salarios en Euskadi e Cantabria –houbo equipos que xa pagaron máis de 12.000 euros (ao
redor de 2 millóns de pesetas)
por un remeiro– chegou a Galicia cun baixo ritmo. Segundo
Xosé Manuel de Francisco, a razón da lentitude da profesionalización reside na falta dunha infraestrutura que garanta o aumento dos gastos deportivos.
Contodo, o técnico afirma que
xa hai clubes que están a pagar
algún tipo de salario aos remeiros e considera que é unha tendencia que vai ir en aumento. “O
remo galego está a cambiar. Hai
necesidade de converter moitos
clubes en sociedades competitivas. Aí está o caso da fusión entre Amegrove e Rianxo para alcanzar novas metas que, por separado, serían imposíbeis”.
De Francisco cre que o pulo
final para a nova xeira do remo
viría da man dunha nova liga interautonómica na que, nunha
ducia de regatas, competisen os
mellores clubes de Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi.
“Hai que pensar que o futuro
dos ingresos dos equipos está na
publicidade que xera a televisión. Se hai probas periódicas
que reciben atención das canles
de catro autonomías, vai haber
moitas empresas interesadas en
patrocinar os clubes porque a
súa publicidade vai ter repercusión case estatal”, salientou. O
preparador pensa que este proxecto, xa en mente dos remeiros
desde hai máis dunha década,
está ancorado por razóns só extradeportivas.♦

Cami l o Jo s é Cel a

Mazurca
para un só
morto

Pepe Carballude,
Barco de Vapor

Cartas de amor
dirixidas a Fene
Ata o día 11 de febreiro, pouco días antes do San Valentín, en Radio Fene recibirán as cartas de amor que participen na
peculiar convocatoria literaria que chega a sua sexta edición. A escritora Enma
Pedreira, autora entre outros do poemario Diario bautismal dunha anarquista
morta, foi a gañadora do ano pasado.
O galardón é unha cea para dúas persoas e unha noite nun hotel de Ferrol.♦

Homenaxe a
Granell en Madrid
A colocación dunha placa na rua madrileña Príncipe de Vergara, onde residiu o artista, foi o primeiro acto da homenaxe na capital española a Euxenio
Granell, falecido en outubro do pasado
ano. Marcos Ricardo Barnatán, Antón
Patiño, Francisco Rivas e José Luís
García Canido foron os convidados ao
acto público promovido polo Círculo
de Bellas Artes e que tiña como tema
central a pintura de Granell. Para febreiro a Residencia de Estudantes acollerá un curso no que se analisará a obra
literaria do multidisciplinar artista.♦
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Coa obra De como o Santo dos Croques
se fai peregrino, o escritor Pepe Carballude (Rubín, 1956) ven de gañar o premio Barco de Vapor de literatura infantil,
galardón que xa acadara en 1990. O libro
resucita no último ano santo do século ao
Mestre Mateo para que faga o camiño de
Santiago. Carballulde escribiu máis de
quince libros, entre eles, O xílgaro
pintor, Os enredos de Olalla, A fraga misteriosa ou Investigación 091.♦

XURX O S. L O BAT O

sombra dos mortos é grande
nesta semana. Ministros no
enterro de tronío de Camilo
José Cela en Iria Flavia, ausencia institucional no do autor, director e actor teatral, Adolfo Marsillach e discreción na incineración do
escritor galego gañador do premio Blanco Amor, Xoán Manuel Casado. Tanta
foi a presencia da morte que case pasou
desapercibida a cantidade de inaugura-

A

cións que encheron os centros de arte nestes días. Quedou aberta a mostra de Antony Gormley no CGAC, que acollerá a
partir do venres a da galega Mónica Alonso; a esperada e brillante do deseñador
Verner Panton na Fundación Barrié da
Coruña, a de Manolo Moldes na galería
VGO de Vigo -a súa obra As mozas de
Pontevedra poderase ver no CGAC despois do día 25–, ou a de Alex Mene e Santi Jiménez en Espacio 48 de Compostela.♦
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Cela como
contraste

Camilo José Cela,
un Nobel enterrado en Iria Flavia
Máis cargos políticos que escritores no funeral
CARME VIDAL
Se o enterro fose o espello da
alma, nada diría que o do Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela no cemiterio de
Adina se correspondía co dun
escritor. Catro ministros e
dous ex-ministros, conselleiros,
presidentes de Deputacións, alcaldes e todos os cargos políticos posíbeis dábanse cita nunha Iria Flavia tomada durante toda a xornada polos meios
de comunicación, entre os que
se atopaban tamén xornalistas das revistas do corazón.
Da ampla nómina de personalidades que se achegaron a esta
parroquia de Padrón para dar o
último adeus a Camilo José Cela só o escritor Fernando Arrabal carecía dun título oficial que
engadir ao seu nome no espazo
reservado á direita do altar da
igrexa de Iria Flavia. O escritor,
a quen Cela defendeu con forza
desde o xurado do último Premio Nacional de Literatura, non
dubidou en comparar ao premio
Nobel con Andy Warhol e Allan
Ginsberg e, de certo, como eles,
as extravagancias de Cela formaban parte das interminábeis
crónicas da xornada.
O autor de obras fundamentais da literatura española como
La familia de Pascual Duarte,
La colmena, Mazurca para dos
muertos ou a última Madera de
boj morría na clínica Cemtro de
Madrid o venres 18 de xaneiro
ás sete horas da mañá, momento no que daban comezo dúas
xornadas intensas cun velorio
en Madrid ao que asistiron os
Reis de España e o presidente
do goberno, José María Aznar,
para logo se trasladar á Fundación que leva o seu nome, aberta hai dez anos en Padrón.
Implacábel coleccionista de
notas necrolóxicas, o propio Camilo José Cela tería moito que
dicir da sua sesión funeraria. As
coroas inundaban a Casa dos
Coengos, sede da Fundación, e a
través de todas elas tamén se debuxaba a traxectoria do escritor.
Ademáis das editoriais que teñen publicados os seus títulos e
as saudades da escritora brasileira Nélida Piñón, as altas institucións do Estado eran as que sobranceaban asinando os numerosos ramos. O da Casa Real, o
presidente do Goberno, o Congreso e o Senado tiñan un especial destaque na casa mortuoria
pero tamén estaban á vista as da
maior parte dos ministerios, a
dos Duques de Lugo, a de Julio
Iglesias e Miranda, a de Rocío
Jurado e Ortega Cano, a de
Francisco Vázquez a título persoal e a do Concello da Coruña
ou as das empresas CampsaRepsol, Fundación de Ferrocarriles Españoles, Spanair ou os
clubes Atlético e Real Madrid.

Tres ministros, un conselleiro, un alcalde e o seu fillo, entre outros, portaban o cadaleito. Os Bombeiros Voluntários de Valença, do
que era socio honorario, formaron parte da comitiva.
A . PA N AR O

Unha tumba prevista
Camilo José Cela tiña preparado
desde seis anos atrás a tumba para ser enterrado debaixo dunha
oliveira do cemiterio de Adina,
perto da súa familia –que domina outra oliveira das tres existentes– pero co sentido revirado,
transversal á fileira de mortos
apostados a carón do balado.
Non prevía o escritor que ía ser
metido nunha caixa de madeiras
nóbeis de 68 centímetros, só
dous menos que a medida da
tumba o que orixinou un dos
problemas da xornada. O outro
viría pola presencia do fillo do
escritor, Camilo José Cela Conde, que chegou a mediodía a unha Casa dos Coengos na que non
ia ser ben recibido. Apenas cinco
minutos estivo dentro da dependencia que albergaba o corpo de
seu pai, acompañado polo rector
da Universidade de Santiago,
Darío Villanueva, que actuou como anfitrión. O seu nome tampouco aparecía nos bancos reservados da igrexa e o único fillo do
escritor prescindiu de acompañar á comitiva fúnebre para dirixirse con quince minutos de antelación ao templo e ocupar o lugar reservado á familia. Despois
tamén había de facer valer a sua
condición de fillo único do morto para levar un cadaleito para o
que sobraban ombros de ministros, conselleiros e alcaldes.
Pronunciou Cela Conde nestes días algunhas das observacións máis polémicas a respecto
do escritor. Dixo o fillo que non
recoñecía a última etapa do autor de San Camilo, 1936, mergullada no papel couché e na connivencia co mercantilismo e o
poder. A mesma afirmación que
sostivo o profesor e deputado
nacionalista Francisco Rodríguez e que deu pé a un enfrontamento co alcalde da Coruña,
Francisco Vázquez. O fillo si-

tuou o corte na traxectoria do escritor en 1989, ano no que se someteu a unha difícil operación
cirúrxica, gañou o Nóbel -día do
último abrazo co fillo- e fixo pública a súa relación coa xornalista Marina Castaño.
Foi precisamente a muller
do escritor a que máis espectativas había de levantar diante
dos medios de comunicación.
Máis aínda que a chegada dos
ministros Mariano Rajoy,
Álvarez Cascos e Federico Trillo coas suas mulleres e Pilar
del Castillo a meia tarde á Fundación. As aparicións de Marina Castaño eran amplamente
agardadas e os xornalistas de
prensa laiábanse da moita
maior atención que a muller do
morto poñía nas entrevistas de
certas canles televisivas.
“Eu tamén tratei con Cela”
Todas as declaracións eran
ben recibidas pero, a dicir verdade, pouco caso se lle fixo a
Eduardo Correa a primeira vez
que se dirixiu aos meios de comunicación. “Quero falar coa
prensa. Con toda”, dixo, cun ar
despistado permanente. Ninguén lle deu creto malia que
Correa afirmase que tiña permiso de “doña Marina”. O fracaso do granadino convertiuse
en trunfo cando a propia muller
do escritor saíu para dirixirse
aos xornalistas e anunciar: “este home ten algo que dicir”.
Daquela si que o preso granadino que tivo relación con Cela
desde a cadea e ao que segundo
dixo lle ensinou “o que era a
arte” pasou ás páxinas dos xornais. Marina Castaño apresentou a Eduardo Correa, a persoa
que naquela xornada podía dar
o rostro máis amábel de Cela.
A Real Banda de Gaitas da
Deputación de Ourense preparábase para tocar o Himno do Anti-

go Reino mentras a comitiva fúnebre se organizaba para acompañar o cadaleito os cen metros
que separan a Fundación da igrexa de Iria. Amáis dos catro ministros nas primeiras filas, os ex-ministros Romay Beccaría e Isabel
Tocino, o presidente do Parlamento Galego, García Leira, os
conselleiros Xesus Pérez Varela que anunciou maior apoio da
Xunta á Fundación- e Xaime Pita, o ex-presidente da Xunta, Fernández Albor, o alcalde de Padrón, Xesus Villamor, o delegado
do goberno en Galiza, Arsenio
Fernández de Mesa e cargos oficiais do mundo da cultura como o
presidente da Real Academia Española, Víctor García de la Concha, o director do Instituto Cervantes, Jon Juaristi, o director da
Biblioteca Nacional, Luis Racionero e o secretario de Estado de
Cultura, Luis Alberto de Cuenca.
Cativa foi a representación do
mundo cultural galego, do que se
atopaban o presidente do Consello da Cultura, Carlos Casares
–que lembrou que o escritor puxera Papeles de Son Armandans
ao servizo da literatura galega–, o
presidente da RAG, Xosé Ramón
Barreiro, o presidente da sección
galega do Pen Clube, Luis González Tosar, o escritor Alfredo
Conde, amigo persoal do morto, e
Xusto G. Beramendi e Isaac Díaz
Pardo que ocuparon os espacios
reservados aos patronos da Fundación. Proliferación de cargos
que explican tanto o atropello para ocupar os postos privilexiados
e un anaco de cadaleito para portar como o atranco do que case
non era quen de saír o Padre Isorna -que oficiou a misa- na vontade imposíbel de querer mentar a
boa parte deles e facer un trabalínguas con tanto ministerio. Isorna repetiu unha frase do Nobel:
“Non teño medo á morte porque
a morte é algo así como unha vulgaridade”.♦

LOIS DIÉGUEZ

A

morte de Cela trouxonos, neste noso País galego, outra lición de intransixéncia. Intransixéncia
dos poderes diversos, ben
aliados, para borrar, diria con
arrepio, calquer caste de
discrepáncia a respeito do
que representou o escritor para a literatura galega. Nada.
Confirmo, baixo unha
perspectiva obxectiva, que dificilmente un escritor nacido
na Galiza e metido de cheo
noutra literatura diferente, de
língua diferente, pode aportar
algo á realización da mesma.
E máis se temos en conta
como xogan os instrumentos
nos que se elabora, nesta realidade violentada para seguir
mantendo a própria no exílio
da sua normalización.
Aos nostálxicos do império
doe-lles que se diga isto e
toman-no como ataque ao que
xa está normalizado e mesmo
sacralizado (literatura española). Confundirán as palabras
que se dixeron e darán-lles o
sentido que non tiveron para
asi meter mellor as navallada.
Escreberán –iso si, en español,
sempre en español– que temos
duas línguas. Agacharán o escrito de clarificación que se
enviou amedrentados ante o
contraste de opinións que iso
significa. As forzas vivas dos
diferentes países tiveron outra
posición, máis obxectiva, e sen
rachar as suas vestiduras, puxeron na pantalla e no papel
visións diferentes, pois difícil é
que todos pensemos o mesmo
sobre persoas ou cousas, ou
sobre feitos.
Escomulgarán-nos tamén
se dicemos que aplicou ben
aquela lición de Castelao
sobre o que se sente ou non
no bandullo? Lembramos as
palabras terríbeis que dixo en
Padrón sobre o noso idioma
ou sobre Rosalia? Até tivo a
sorte de descansar definitivamente no cemiterio de Adina.
Rosalía, non. Para min non
foi un escritor que me interesara grandemente, pois non
podo aturar o eterno xogo de
burla e desprezo cos seus
mesmos personaxes. Cela riase bastante alto dos demais.
Del, non tanto. E nisto, a sua
obra non fixo excepción. Prefiro outras visións, outros estilos. E se digo isto van-me
tachar de talibán, terrorista e
xa, como sempre,
sibilinamente, co adxectivo
que tanto os alporiza nacionalista? Queda demostrado asi
que teño ou non teño razón?
E sentencian eses que burlan
cada dia a lei, teñen a menos
o uso do noso idioma ou
comercian arreo cos nosos xa
clásicos complexos.
A persoa libre,
queridísimos, é aquela que
non pon balados á palabra;
aquela que non a terxiversa.
Moito ten que agachar quen
ten medo da que se mostra
diferente. A palabra, o pensamento libre, pode derrubar as
♦
poltronas. Esa é a cuestión.♦
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¿Cela é noso?
SUSO DE TORO
cortesano cunha chiscadela de
Non hai dúbida da forza vital de
bufón,... en todas esas miserias.
Camilo José Cela, o espectáculo
Miserias semellantes ás de Shatras a súa morte demóstrao. Dekespeare, Dante, Quevedo, Lorredor do cadaleito, ese campo
pe, Ortega y Gasset,... Miserias
de Marte: a caixa portada a omtan frecuentes na vida dos escribros do Goberno, case como hetores. (Tamén nas dos escritores
roe de guerra; batallón de bomgalegos. Se un día se escribisen
beiros voluntarios; autoridades e
biografías ao xeito anglosaxón
persoeiros, como testemuñas de
sobre algúns escritores nosos taepisodios da vida ou dun santo
mén padecerían enormemente
ou mártir (“eu coñecino, eu estaas súas imaxes tan embranqueba con el un día...”); familia encidas e beatificadas, falsas).
frontada a morte; voces altas dos
Hai un tema aí para refleseus partidarios e acusacións
xionar: as relacións dos artistas,
contra os que non son, non estaespecialmente os
ban... Morreu Ceescritores, co pola e non nos deider. Sen dúbida
xou indiferentes a
ninguén. Foi máis
migrou de país e CJC buscou a
gloria a través da
que o enterramento dun cortesano, de idioma, e esa é consagración polo poder, é un cafoi algo así como
unha opción
miño máis freun sacrificio, unha hecatombe; ou persoal que no seu cuentado do que
parece, o que paun acto case bélicaso foi libre” sa é que CJC non
co, o último xesto
engañou a nindalguén que viviu
guén. E a súa
á contra dunha
imaxe de chulemaneira moi perría e soberbia
soal.
contrastaba coa
É dificilísimo
do Torrente dos
posicionarse en
últimos anos da
relación a Camilo
que tanto gustaba a xente. Cela
José Cela, CJC, intentando ser
era o antipático. Eu, que queren
ecuánime e sen pregarse ás preque lles diga, nestes casos intesións do poder. Hai un par de
résame únicamente a súa literadías o xornal madrileño que se
tura, non fago caso das persosinte dono da súa memoria acunaxes que proxectan os escritosábanos ao deputado Francisco
res. Mais se teño que escoller, o
Rodríguez e a min propio de
instinto lévame a preferir o
sectarios a causa de CJC; e
antipático; tanta simpatía chéidoutra banda o mesmo Francisrame a can.
co Rodríguez por dicir o que
Logo está o tema de Cela e a
pensaba, e que é substancialGaliza. Que é o mesmo tema de
mente correcto, foi insultado
Pardo Bazán, Valle, Torrente...
por Vázquez Vázquez, fino críComo vivimos atrapados nunha
tico literario. Nestes días CJC é
polarización extrema da ideolopatrimonio do partido gobernante e da ideoloxía máis rancia do Estado, patrimonio nacional. Como o Alcázar, el “2
de Mayo en Madrid”, Agustina
de Aragón ou o “Héroe de Cascorro”. Estes días tragaron, espero que non definitivamente, a
CJC para o pozo do máis reaccionario e rancio da cultura
franquista e posfranquista.
E sen embargo CJC foi outra cousa, tamén. E iso pódeo
ignorar a maioría da xente, mais
debémolo lembrar e recordar os
escritores. CJC foi unha brisa de
liberdade individual, de relativo
inconformismo nun franquismo
afogante. CJC foi tamén un modelo de escritor con vocación
que teimou en realizala. E sobre
todo CJC foi un autor capaz de
refundirse varias veces literariamente, case constantemente;
que refundou a narrativa en castelán na posguerra española e
seguiuna actualizando nos anos
cincuenta, sesenta e mesmo setenta. Foi un escritor esixente e
ten media dúcea de libros verdadeiramente grandes que seguen sendo vivos.
Naturalmente que ten un lado escuro moi amplo, e non é
preciso que me estenda nos límites da súa rebeldía, nas súas
complicidades co poder franquista, na súa idea de escritor

‘E

M.V.

xía españolista, unha auténtica
restauración da ideoloxía franquista, pois vémonos obrigados
a marcar territorio. Sentímonos
obrigados a facer ver a evidencia de que Cela emigrou de país
e de idioma, e esa é unha opción
persoal que no seu caso foi libre
(e quen sabe, se cadra fixo ben;
iso sábeo el nada máis). Sentímonos obrigados a repetir o sabido: que foi galego de nación,
de nacemento, que nos “Papeles
de Son Armadans” deu cabida a
exilados e a vascos, cataláns e
galegos, que mesmo nos últi-

mos anos da súa vida manifestou sentimentos e xestos de cariño por Galiza, mais que, en
tanto que escritor, pertence á literatura en castelán.
Non gusto do fútbol, mais
sinto certa alegría cando vai
ben un equipo de fútbol galego,
sexa da cidade que sexa. Do
mesmo modo penso que nos
ocorre a case todos con Cela, é
inevitábel un certo contento polos seus éxitos. Eu penso que
hai unha grande verdade neses
sentimentos humildes, indefinibeis, de alegría polos éxitos dun

veciño, dun paisano. E habería
tamén que reflexionar sobre
eles. É preciso que os que imaxinamos un país descolonizado,
orgulloso, que restaure a centralidade do galego (unha lingua que non só é un solar da nosa identidade colectiva senón
tamén unha conexión internacional por riba do Miño e do
Atlántico) busquemos un lugar
digno para unha parte da expresión literaria do país que se expresou e se expresa en castelán.
Quero dicir que é unha evidencia que o castelán está nas
nosas vidas a través das nosas
familias, veciños, entorno profesional…, isto só pode ignoralo un eremita ou quen negue a
evidencia. O castelán non é a
lingua da Galiza, pero é tamén
na realidade un idioma noso. E
o nacionalismo galego se quere
ser aceptado polo conxunto da
sociedade, e se quere gobernar
e recobrar o galego como lingua nacional, tamén terá que recoñecer esa realidade con franqueza. Dun modo ou doutro.
A relación máis importante
da literatura, a que lle dá senso,
é individual, a relación entre
creador e o receptor, o escritor e
quen le; así pois os “meus” escritores son aqueles que lin, escribiran en calquera idioma ou
viviran en calquera época e lugar. Mais tamén hai unha recepción e apropiación simbólica colectiva: obra de CJC non é parte
da literatura galega mais dalgunha maneira tamén é algo nosa.
A morte de CJC foi case épica, ventos e conflictos. Que teña
a utilidade de facernos reflexionar sobre algunhas cousas útiles.
E que nos atrevamos a facelo.♦
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Walt Whitman
en galego
Edicións Positivas presenta
nas librarías o Canto de min
mesmo, de Walt Whitman,
nunha edición bilingüe
inglésgalego da
que se
encargou
Xosé Manuel
Freire.
Liberdade,
carnalidade,
natureza e
pracer son
algúns dos
elementos aos
que canta o
poeta
americano
como contrapunto a unha
poesía que tendía a glorificar
o padecimento. Walt
Whitman naceu no ano 1819
en Long Island, no estado de
Nova York, e morreu en
1892.♦

Novas voces narrativas
Panorama literario do 2001
No pasado 2001, o teatro continuou a ser un xénero case virxe
para o lector; incomprensibelmente, pois ningún outro xénero é tan dinámico. A poesía non
perde ápice do seu interese.
Aínda sen gozar do prestixio
xenérico que
ostentou noutras décadas, Euloxio R.
sempre apare- Ruibal
cen voces no- descuvas, novos gro- briuse,
mos para unha
primavera que con
non dá accedi- Casarriba,
do a un lecto- como un
rado máis amplo, malia elo- interesante
xiábeis tenti- narrador
vas como as do
Batallón Literario da Costa
da Morte e toda dinámica xurdida ao seu redor.
Na narrativa, este ano fíxose notar moito a incorporación
de novas voces, o que sempre
resulta positivo. A Xurxo Souto xa o coñeciamos no labor
cronístico, pero Contos da Coruña foi a súa confirmación ao
non estar a obra confinada a
unha colección marxinal.

De Vázquez Pintor xa coñeciamos traballos no estilo de A
memoria do boi, pero de hai
tanto tempo (anos 70) que se
pode considerar o seu efectivo
desembarco na narrativa, xunto
a Quen faga voar. Está tamén
Euloxio R. Ruibal, que con Casarriba se descubre como un
interesante narrador. Os dous
citados preséntanse cun alto nivel de esixencia narrativa e sabendo crear personaxes que
chegan moi ben ao lector, deses
que custa esquecer porque se ligan ao noso universo afectivo.
Unha das sensacións do ano
foi Fisteus era un mundo, coa
que Lupe Gómez se estreaba
no rexistro da narrativa de ficción, onde logrou un discurso
moi poético que soubo conectar co lector transmitindo elevadas doses de paixón, orgullo
e amor. Ao seu carón, Eu tamén fun coas vacas, de Afonso
Eiré, desde unha óptica diferente, na que ten cabida o tratamento épico, tamén nos devolveu aos anos da nenez.
Males de cabeza, de Fran
Alonso, ocupa outro lugar preferente. Volve poñer de actualidade unha temática (a incom-

Daniel e
o seu libro

Euloxio R. Ruibal.

prensión dun mundo belixerante e alleante que impide a realización dos desexos máis íntimos e urxentes do ser humano)
que, aínda sendo posíbel vela
xa nos 70 e 80, ultimamente toma novo vigor.
A Teoría do caos, coa que
Marilar Aleixandre gañou o Xerais, confirma canto dicimos;
pero tamén podiamos botar man

da pentaloxía de Caneiro (referente inexcusábel) que este
ano nos deixou a Triloxía dos
tristes, unha porta aberta ao seu
particular e rico universo narrativo. Por se fose pouco, a Breve
crónica universal da clase
obreira, de Jaureguizar, apunta
tamén na mesma dirección.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Bola extra para BD Banda
Segundo número
da revista dirixida por Kiko da Silva
Título: BD Banda.
Autor: Varios.
Prezo: 9 euros.

Non houbo que esperar moito para ter nas mans o número dous de
BD Banda, a revista dirixida polo debuxante nacido en Vigo, ainda que con centro de operacións
en Pontevedra, Kiko da Silva.
Tras o primeiro número, a publicación cumpre a promesa de continuidade, nun formato máis
grande e orixinal, dentro do mundo de pés de barro que é o comic
galego. O seu director, que teima
por editala el mesmo para evitar
a dependencia empresarial, amósase contento da resposta dos lectores ao primeiro número da revista e presenta un segundo mar-

cado pola calidade das historietas. Calidade recoñecida desde
hai tempo nos debuxantes do país, pero que semella que tamén
comeza a dar froitos nos guións.
A nómina de historietistas é
longa. Entre eles, Santy Gutiérrez, Andrés Meixide, Fernando
Ruibal, Manel, Jano, Bueno Capeáns, David Rubín e o propio Da
Silva. Ilustrada por Ruibal, tamén
se inclue o conto Maldito día de
Rosa Llorente, que xira ao redor
desa xornada na vida que todas as
persoas lembran. Unha pista, non
é nen o día da perda da virxinidade, nen a primeira tarde no circo.
Permite BD Banda creacións
que, sen axustarse estrictamente
ao concepto de comic, acomó-

Viñeta de Bueno
Capeáns e
portada
do BD banda.

danse perfectamente á revista:
pequenos contos ou traballos de
manipulación fotográfica. Funciona a conexión con Ourense,
que nutre de historietistas a esta
publicación e onde teñen o apoio

incondicional da Casa da Xuventude. Agardamos por un terceiro número, o que pecha o
triángulo do equilibrio.♦
A. ESTÉVEZ

Tabela das letras
FICCIÓN
1. BREVE CRÓNICA UNIVERSAL
DA CLASE OBREIRA.
Jaureguizar.
Sotelo Blanco.
2. O SEÑOR DOS ANEIS 1.
Tolkien.
Xerais.

3. TEORÍA DO CAOS.
Marilar Aleixandre.
Xerais.
4. A HISTORIA ESCRÍBESE
DE NOITE.
Bieito Iglesias.
Galaxia.
5. MARTÁZUL.
Xosé Antón Perozo.
Ir Indo.

NON FICCIÓN
1. A CARREIRA DO SALMÓN.
Suso de Toro.
Xerais.
2. LITERATURA GALEGA. S. XX
Vários autores.
A Nosa Terra.

4. GALICIA UNHA LUZ
NO ATLÁNTICO.
Varios autores.
Xerais.
5. ESCOLANTES E ESCOLAS
DE FERRADO

Narciso de Gabriel.
Xerais.

3. GUÍA DO NORTE DE PORTUGAL.
Vítor Vaqueiro.
Galaxia.

Librarias consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

O diario de Daniel, de
Fernando González Graña,
percorre un ano na vida dun
rapaz de oito anos que anota
nas súas páxinas secretas os
acontecimentos que o van
marcando. Describe con
humor e tenrura a súa vida na
vila, a súa condición de
galego falante, o golpe que
supón a morte do primeiro
amigo e a satisfacción
que lle
produce
estar
cada
verán
con
Andrea,
a nena
emigrada
ao País
Vasco.
Publicado
por
Edicións Fervenza e con
ilustracións de Paco Lareo.♦

Para o ano
de Sarmiento
Frei Martín Sarmiento
desenvolveu os seus traballos
de erudición durante o século
XVIII. Ten unha grande
importancia para a cultura de
Galiza polos seus escritos
sobre a língua, que estudiou e
defendeu. Atopamos en
Galaxia,
neste ano
no que se
lle adica o
Día das
Letras, o
libro A
vida do
Padre
Sarmiento,
escrita por
Carlos
Casares.
Repasa a biografía deste home
que naceu no Bierzo, pasou a
nenez en Pontevedra e viviu a
maior parte da súa vida en
Salamanca e en conventos de
♦
León, Asturias e Madrid.♦
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Viaxando de Sargadelos
a Iereván con billete de volta
Hepta, a confirmación de Berrogüetto
Título: Hepta.
Grupo: Berrogüetto.
Edita: Boa Music.

Dun tempo a esta parte un non
para de sorprenderse perante a
orixinalidade e a vitalidade das
propostas dos músicos da terra.
E a lista sería longa. Abonde
citarmos Budiño, Peón, Seivane, Gaiteiros da Xistra, Anubía… para rematarmos na obra
que hoxe nos convoca: Hepta
de Berrogüetto, de quen un bo
meu amigo dixo entusiasmado
ao remate do concerto da presentación en Vigo, “os sete
magníficos volven cabalgar”.
Certamente non paran de
cabalgaren polos camiños da
Europa real, corista e preñada

de matices. Escoitándoos temos a percepción global dun
grupo compacto, cunha sonoridade definida froito dunha maduración longo tempo traballada, tanto no plano individual
coma na posta en común, nunha liña expresiva na que o destaque interpretativo e o lucimento persoal fica cinguido ao
proxecto en común.
Enfiando a traxectoria encetada con “Navicularia” e a
súa continuación en “Viaxe por
Urticaria” ata esta terceira entrega, constátase, sen dúbida, e
isto resulta moi meritorio, a
existencia dun son definitorio,
dun son Berrogüetto.
Un son que artella diálogos
e estruturas entre o minimalis-

mo acústico (Albores), e os fraseos contemporáneos do jazzrock e o blue-grass (Hebdomadaria e Azul Graso). Sen esqueceren, como vén sendo habitual, as raíces autóctonas, ora
nas letras, ora nas melodías
(“Baixando de ti “, “Heptacordo” ou “Cantos de Mouzo”).
Nesta última peza, salienta o
dúo Xavier Díaz/Guadi Galego
recreando con delicadeza e
modulación unha cantiga que
fala ben ás claras da súa concepción en canto ao tratamento
da nosa tradición oral.
Transitando devagar lixeiros
de equipaxe cara ao leste continental con arrecendos búlgaros
(“Samesugas”), e caucásicos,
da man maxistral e poética de

Djivan Gasparyan ao “duduk”;
un Gaparyan por aquí descoñecido, pero que na súa Armenia
natal é considerado unha gloria
nacional. Instrumento este
“duduk”, e vén a conto dicilo,
especie de oboe feito con doce e
perfumada madeira de albaricoque, que o propio mestre Gasparyan define coma “metáfora
do ser humano na encrucillada
entre oriente e occidente”. E
abofé que fica patente na súa interpretación no corte “Armenia”. Sorprende asemade a
composición “Setestrelo”, que
nos ilustra a respecto das relacións personais e a intra-historia
que o grupo ten entre o onírico
e o musicalmente obxectivábel,
cunha Guadi dicindo: “- (…)

CLÁSICOS GALEGOS
Eduardo Pondal
Poesía Galega Completa
I
Queixumes dos pinos

Eduardo Pondal
Poesía Galega Completa
II
Poemas impresos

Edición de
Manuel Ferreiro

Edición de
Manuel Ferreiro

Obras fundamentais para facermos
unha nova lectura dos clásicos.

Máxico soño real, pode ser ben
ou ser mal. Nacín co vento do
alento. Non hai terra dende o
mar que non poida tocar (…).
Sete estrelas me agardaban e
atopei a túa mirada” . E sete
son as notas naturais, as cores e
as belas artes.
En suma, un momento doce
e de alto nivel compositivo e interpretativo para unha formación
posuidora dun repertorio e dunhas vivencias abondo contratadas como para conectaren xa cos
máis diversos e esixentes auditorios. Por tanto non sería de extrañar que cedo nos cheguen novas
das súas actuacións nos lugares
máis dispares que un poida imaxinar, xa que eles non viven da
venda de discos, senón dos directos (común denominador da
imensa maioría dos nosos grupos). Cunha posta en escea que
acrecenta o seu valor artístico e
dá conta das súas reais posibilidades alén dos Asistir
CDs, incluíndo aos seus
este Hepta, no directos
que priman as
composicións resulta
instrumentais máis que
sobre as vocais, aconsee a elaboración
de autor sobre llábel.É
as de cancionei- simplero. Mesmo con- mente
vidando á festa
e á ledicia cun un
movido e alegre exercicio
“Azul Graso” a emocional
xeito de feche.
saudábel
É este un disco
meditado por
quen soubo investir económicamente convertendo o local de
ensaio en estudio de pre-produción; labrando co buril dos antergos tallistas. Sen présas. Elevando os instrumentos tradicionais á
categoría de universais, alonxándoos dos modos propios para logo reincorporalos á vontade, segundo as necesidades compositivas do momento.
Obvia dicir que mercar o
seu disco e asistir aos seus directos resulta máis que aconsellábel. É simplemente un exercicio emocional saudábel.♦
RODOLFO DA CUÑA
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Mundo mascota
Nº 1. Xaneiro de 2002. Prezo 1,75 e.
Dirixe: Nacho Sierra.
Edita: Grupo V.

O rostro da clase obreira
Loach recrea o drama dos traballadores do ferrocarril
Título: La Cuadrilla (The Navigators).
Director: Kem Loach.
Nacionalidade: Reino Unido.

Margaret Thatcher nunca pensou que a súa máis férrea oposición ía encontrarse nun cineasta; ben é verdade que a título

póstumo, porque na súa etapa
de primeiro ministra, Kem Loach foi expulsado das televisións públicas, para as que levaba anos elaborando series de
reportaxes, e case reducido ás
catacumbas.
Loach, xa se sabe, é sopor-

tado e mesmo loubado, malia o
seu compromiso coa clase
obreira, gracias á verdade que
transmiten ás súas imaxes. Se
ás veces se achega perigosamente ao panfleto e outras se
documenta de modo sesgado
–como ocurriu en Terra e liber-

dade–, o certo é que na maioría
dos casos destaca polo seu traballo de actores; e facer críbel a
historia dunha película é tanto
como garantir o seu valor artístico e o seu éxito de público.
Neste caso, o director británico recrea o periodo de privatización dos ferrocarrís británicos, através das peripecias dunha cuadrilla de traballadores
(reparadores de vías, máis en
concreto) sen a penas concesións, cunha clara veteranía narrativa que impide que a obra
decaiga e que mete ao espectador nela de principio a fin. O
debate que suscitan as privatizacións entre os traballadores
aparece descrito de maneira
sucinta —sen Loach
romper nunca recrea
as reglas do o periodo
drama, nen da
língoaxe cine- de
matográfica— privatizapero suficiente- ción dos
mente rica e
ferrocarrís
precisa.
O que Lo- británicos
ach trata de na- cunha
rrar ten unha
sólida base re- clara
al; de feito, veteranía
despois do that- narrativa
cherismo, os
ferrocarrís británicos perderon a súa mítica
puntualidade e comezaron a
sofrir numerosos accidentes. A
obra de Loach será das que permanezan como testemuña dunha época e non só, por suposto,
en Inglaterra.♦
M. TABOADA

Caiga Quien Caiga
fai ampliación de capital
O informativo humorístico
estende o formato tamén aos sábados
Título: Caiga Quien Caiga.
Canle: Tele 5.
Horario: Sábado e domingos ás 16 horas.

Caiga Quien Caiga (CQC) logrou, a base de enxeño e bo humor, facerse un oco na recente
historia da televisión española.
O formato que Telecinco trouxo da Arxentina a mediados
dos 90 segue en pé, fresco coma o primeiro día. A idea é sinxela: abordar, cos enganos dun
micro, un traxe negro e unhas
gafas de sol, os protagonistas
da actualidade. Pero non é tan
doado converter esta rutina en
algo sempre novidoso, que provoque sorrisos ou que manteña
o interese. É máis. Esta idea
copiárona a cotío e son moitos
os espacios que inclúen un entrevistador descarado disposto
a pór en apuros a políticos ou
artistas (por exemplo, Patricia
Conde, de El Informal).

Agora, a dirección da cadea
decidiu ampliar o formato, sen a
penas cambialo, aos sábados.
Mesma hora,
mesmas seccións, mesmos Será bo
reporteiros. A esperar un
idea de dar do- tempiño
bre ración dun
produto que á para saber
xente lle gusta- se
ba tal como es- realmente
taba é unha estratexia aínda o
máis forzada Wyoming
que o conto de e os seus
que os petit van sufrir
suisses hai que
comelos
de de estrés
dous en dous. A
estrutura non
cambiou nada, só que agora traballan todas as semanas todos os
reporteiros. Para encher os baleiros, os tres presentadores (Gran
Wyoming, Juanjo de la Iglesia e

A medio camiño entre a espectacularidade e a divulgación, esta revista informa de aspectos
prácticos relacionados cos
animais. Neste número inclúese
un informe sobre as víboras, un
catálogo dos obxectos que cómpre ter na
casa
cando se
trae un
can. Unha
reportaxe
informa de
cal é a mellor maneira
de facer un
control de
natalidade
entre os
gatos. Descríbese unha pitón real, a importancia do terrario na
cría de arañas, roedores ou anfibios ou varios trucos para
coidar dos loros ninfas. Para os
peixes, a revista inclúe unha
análise de compatibilidades entre especies, ideal para crear un
acuario harmónico.♦

Falcão do Minho
Nº 687. 10 de xaneiro de 2002. Prezo 0,65 e.
Dirixe: João Fernandes.
Edita: Editorial Regiminho.

Este semanario da fronteira
galego-portuguesa informa das
últimas noticias da zona. Dáse
conta da reelección de Defensor
Moura como alcalde de Viana
do Castelo.
Carlos
Lourenço
escribe sobre a visita
de Xanana
Gusmão, líder timorense, ao Alto
Minho. Pinto
Neves continúa a súa serie sobre as
relacións entre Valença e Tui.
Carme Bouza informa desde Vigo da homenaxe do Centro portugués da cidade galega á figura
de Aquilino Ribeiro.♦

Tempo exterior
Revista de análise e
estudios internacionais
Sergio Pazos, do equipo de reporteiros de CQC.

Javi Martín) ampliaron o seu
guión. Máis sarcasmo á conta
dos erros nos titulares, diálogos
surrealistas tomando con sorna a
realidade e esa estupenda tendencia de todos os programas de
humor actuais, autorreferenciar a
televisión e a publicidade en
sketches de excelente factura.
Para os larpeiros de CQC, a
sobredose é unha grandísima
noticia. Mais a saúde do programa pode saír prexudicada. Unha
hora de programa á semana era
a medida perfecta para construír
un informativo divertido, politicamente comprometido e cheo
de achados (aínda ninguén os
premiou por rescatar das catacumbas esa xoia do oráculo de
Delfos que é o “talonario de
cheques” de Jaime Morey).
Contodo, será bo esperar un

tempiño para saber se realmente o Wyoming e os seus van sufrir de estrés. Tamén é certo que
hai actos e personaxes de abondo como para construír outra
hora máis de televisión de calidade. Velaí está o exemplo de
El Informal, que con todos os
traballos e problemas, salva
con dignidade media hora de
gargalladas todas as noites.
CQC é un dos programas
máis necesarios da grella televisiva. En moitos aspectos, os
seus actores son os únicos capaces de pararse diante do temporal que só ten unha dirección
e burlarse en voz alta dos “graves temas” que os outros informativos nos fan tragar como
aceite de fígado de bacallao.♦
C. LORENZO

Nº 3. Xullo-decembro de 2001. Prezo 9 e.
Dirixe: Xulio Ríos.
Edita: IGADI.

O tema principal deste número
é a relación entre Galicia e Portugal. Manuel Fraga, Xosé Manuel Beiras e Emilio Pérez Touriño explican as súas
posturas
nestas relacións. Os
profesores
Teresa Ponte e João
Casqueira
reflexionan
sobre o futuro da
eurorrexión.
Luís García
Mañá lembra
a importancia do Couto Mixto
na historia galego-portuguesa.♦
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O escritor Xoán Manuel Casado
finou en Barcelona
A . N .T.

Manuel Forcadela gaña
o Esquío de poesía
con Lámpada e medusa
A.N.T.
A lámpada e a medusa son dúas metáforas da linguaxe. A
lámpada é a que ilumina, a lanterna que produce claridade,
como fai tantas veces a fala. A
medusa é a trampa, a confusión
que hai detrás dunha aparente
transparencia. Lámpada e medusa é o poemario co que Manuel Forcadela (Manuel Santiago Fernández Álvarez) ven de
gañar a XXI edición do Prémio
Esquío de Poesía. O arxentino
Adolfo Zutel consegiu o galardón en castelán con Si alguien
no escribe un verso, mentras
que os accesit recairon en María do Cebreiro por A lenta
aprendizaxe da sereas e María
Cristina Lobaita por Conmemoración nuestra.
Despois de sete anos sen publicar poemario algún, o escritor e tamén crítico e estudoso da
literatura Manuel Forcadela
conseguía o premio Espiral
Maior con Morte do fadista
(2000), libro que significaba tamén un cambio na sua traxectoria literaria, dominado daquela
pola psicoanálise lacaniana. De
imediato, o seu nome reaparecería con Refutación da musa,
gañador do premio Aula de Poesía de Barcelona que lle permitiría ser traducido a línguas como o catalán, español, portugués ou italiano. Lámpada e
medusa aparece nese mesmo
ronsel e sairá co marchamo do
xa histórico premio Esquío,
promovido pola Fundación Caixa Galicia e a Sociedade Cultural Valle-Inclán de Ferrol, ao

que se apresentaron 70 poemarios en galego e 215 en castelán.
“Se analisamos a miña traxectoria, despois da primeira
etapa de aprendizaxe hai unha
fase trascendental, cunha vontade de fondo de procurar a
trascendencia desde o ateísmo
coa linguaxe como ferramenta.
A partir de Morte do fadista iníciase a etapa de nihilismo no
sentido filosófico, sen fe, carente de crenza, nin siquer a da
razón, aínda que se aposte por
ela e este libro está inscrito nesta idea” explica o autor.
Non considera Forcadela
que estea nunha etapa de especial criatividade. “Simplemente
hai preguntas formuladas inicialmente e agora estou empezando a obter rendabilidade das
respostas”, afirma.
Consigue Forcadela un premio acariñado e acadado por
boa parte dos poetas da coñecida como xeración dos oitenta, á
que él pertence. Daquela, o autor defendera a consigna de “escribir como se estivesemos nun
país normalizado”. Dúas décadas despois, Manuel Forcadela
coida que na cultura estanse a
“percibir os anos de goberno da
dereita, e non só na literatura
senón tamén noutras manifestacións como o teatro ou a música. Existen pequenas illas pero
nunca se potencia a literatura
galega no seu conxunto, síntoma do que este país pode ser.
Estamos diante dun fracaso da
xestión cultural, temos unha
cultura potencialmente rica, pero mal xestionada”.♦

A.N.T.
O domingo día 20 de Xaneiro
foi incinerado en Barcelona o
escritor Xoán Manuel Casado,
autor, entre outras obras, de O
inverno do lobo, gañadora do
Premio Blanco Amor en 1985.
Casado, fillo dos escritores Manuel Casado Nieto e Eva Martínez-Carmona, cumprira 52 anos
o pasado 31 de decembro e deixara por vontade de publicar.
Desde que en 1989 publicara xunto con X. M. Salgado o libro de entrevistas X. L. Méndez
Ferrín a imprenta non volveu
ver textos do escritor. Tiña daquela na sua conta de libros poemarios como Rexistro de menores espantos (1973), Os preludios (1980), Libro de Caldelas
(1982) e Antigo futuro (1986), e
as obras de narrativa O inverno
do lobo (1985) e Os brasileiros
(1986). Xunto o seu pai asinara
en 1981 a Mostra antolóxica de
poetas contemporáneos, un libro no que verque ao galego tex-

tos dalguns poetas europeos.
Manifestaba Casado a quen
o coñecía que ia volver publicar
pero os próximos ventan que, tal
vez, esa decisión non implicaba
deixar de escribir. De feito, o escritor era un dos redactores que
elaboraba a publicación O Pote
que se apresentaba como Órgao
de expresión do Grupo Anónimo
de Barcelona. Con carácter gratuito, fotocopiado e mensual e
dos anos 1996 ao 1999, O Potedistribuíase por correo como
“revista de intervención en todos os terreos, agás os da gastronomía e o deporte” e buscaba
entre outras cousas, “contribuír
ao renovamento da nosa literatura, demasiado pechada en si
mesma”. Casado facíase cargo
das seccións A Rambla e As noites e os seus días, anónimas como toda a publicación e non
exentas tampouco dun sotaque
irónico e mordaz.
Nacido en Barcelona en
1949, Xoán Manuel Casado re-

gresaba cada ano a Castro Caldelas, onde conservaba a casa
materna e onde afondaba nos
seus vencellos co país de orixe
familiar. Avogado de profisión,
unha das súas máis afervoadas
afeccións eran as corridas de
touros. A Xoán Manuel Casado
débese a singularidade de protagonizar unha conferencia sobre
o tema na semana taurina das
Festas da Peregrina de Pontevedra en 1986, coa peculiaridade
de ser pronunciada en galego.
Unha brutal enfermidade detectada hai un mes puxo fin a súa
vida en Barcelona, a cidade na
que naceu e desde onde continuou a ter presente os referentes
galegos que poboan a súa obra.♦

O artista Xulio Fuentes mostra
en Vigo as súas pedras pintadas
A.N.T.
Óleos e pedras pintadas compoñen a mostra que o artista
Xulio Fuentes ten aberta ata o
día 1 de febreiro na Casa da
Xuventude de Vigo. Arte que o
autor define como memoria da
terra e das súas vivencias de
neno en Quintela de Leirado.
Cando Xulio Fuentes explica a súa técnica di que non traballa as pedras senón que as atopa na natureza e busca os ollos
que teñen inscritos nas súas formas. “Atópoas no monte ou na
pedra e cando as vexo decátome
de que detrás delas están persoas ou animais”, afirma e esa é a
orixe dos camaleóns, as pombas,
os carneiros, os cans ou os leóns
aos que dá vida nas súas pezas.
Como sabe que o que fai é rescatar seres que xa existen, cada
unha das súas pedras conserva
na parte posterior o lugar e a da-

ta de localización, lugares que
van desde as praias de Vigo ao
Caurel ou o Gerês.
Coas pedras leva seis anos e
pintando arredor dos quince, polo que a mostra que agora ten
aberta recolle retallos de todo o
seu universo creativo. Natural de
Quintela de Leirado, Xulio Fuentes define a súa obra como “surrealista e simbolista, con memoria da terra, das vivencias de ne-

Novidades narrativas

ler é ser
HISTORIAS NON IRREAIS

no”, unha pintura que tamén se
abre á “denuncia, ao berro polas
vivencias terríbeis e inxustas”.
Menta, neste sentido, o seu último cadro, “Desolatio”, no que
critica a desolación e a destrucción da guerra en Afganistán.
Entende a creación artística
como unha necesidade, “como
comer”, e pinta de noite cando
pode perder a noción do tempo
porque, como di, “non fai falta
ver a luz, píntase cos sentimentos, non pinto as cousas como
son senón como as vexo”.
Móstrase Xulio Fuentes feliz de abrir unha nova exposición. Á fin, el pinta “para os demáis e nunca por encargo”. E,
ao igual que na súa casa se poden ver as súas obras en portas
e muros, na mostra está a súa
pegada aberta para quen queira
achegarse a aquilo que, para él,
forma parte da súa vida.♦

Nº 1.010 ● Do 26 de

Coplas
O ÚNICO PERIÓDICO INFANTIL CUN SUPLEMENTO PA R A A D U LTO S Q U E S E C H A M A A N O S A T E R R A

Eu caseime na montaña
cunha muller toleirona
nin se lava, nin se peina,
anda feita unha porcona.
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Conseguiron rodear frica e chegar

India

os portugueses
confŒrmanse como
grandes navegantes

Chamáchesme moreniña
á vista de tanta xente
agora vaime quedar
moreniña para sempre.
Catro rapaces da Puebla
roubaron un rodaballo
e fórono comer
entre as follas dun carballo.
Inda que estou en terra
estraña
non vivo con cobardía
inda vivo coa esperanza
de volver prá terra miña.

O Reino de Portugal continúa metido no
descobrimento de novas rotas marítimas.
Os mariños portugueses conseguiron
por fin arrodear África e meterse nos
mares da India.
Dos países orientais veñen os barcos
cargados de especias –pementa,
canela, noz moscada– e tamén seda e
diamantes. O porto de Lisboa é un
rebulir de comerciantes.
O negocio que fan coas mercadorías que
proveñen do extremo oriente produce unha
inmensidade de cartos, de feito a vella nobreza
comeza a sentirse desprazada e está a alzar ás
súas protestas ao rei.

(Populares. Recompiladas
por Concha Blanco).
Rectificación: por un erro dixemos que os poemas “A árbore no inverno” (nº 1.015) e a
“A volta do emigrante” (nº
1.016) eran tradicionais cando
son da autoría persoal de Concha Blanco.

PEPE C ARREIR O

LIBROS NOVOS

NO MUNDO
COÑÉCENSE MÁIS
DE CEN MIL ESPECIES
D E M O L U S C O S , TA N TO
ACUÁTICAS COMO
TERRESTRES. O
CARACOL, A LESMA, O
POLBO, O MEXILLÓN E O

Páxaros
de papel

Os Bolechas despídense da súa
curmá Flora. Volven á cidade. Chispa
despídese tamén dos seus amigos os cans de palleiro.

PEPE C ARREIR O

Marilar Aleixandre
apresentános un precioso libro, chamado
Páxaros de papel, magnificamente editado por
Xerais e ilustrado por
Lázaro Enríquez, por
cuxo traballo mereceu
un premio en Tokio en
1998. O libro, dedicado
aos máis pequenos,
comeza así: “Unha noite
perseguindo o solpor
máis alá de Fisterra,
Rodrigo logrou dar caza
ó sol antes de que afogase no mar...”♦

CALAMAR SON
M O L U S C O S . O S E U C O R PO
É VISGUENTO E CO PÉ,
GRANDE E MUSCULOSO,
DESPRÁZANSE OU
A PA Ñ A N Á S S Ú A S
PRESAS. ALGÚNS TEÑEN
V E N TOSAS.

VAN Á ALDEA 9

C ALR O S SILVAR

¡HAI MÁIS DE
CEN MIL ESPECIES
DE MOLUSCOS!
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Postais cedid as por CARLOS TRONCOSO

PARELLAS DE P OSTAL
A. ESTÉVEZ

¿Por que enviar postais de amor ilustradas con outras parellas? De moda ata os anos setenta, as tarxetas son espello das relacións entre homes e mulleres ao longo do século pasado.
O noivo serve unha copa de champán á noiva antes da noite de boda.
Ela, coma quen vai ao matadoiro,
pregunta: “¿Farame dano?”. Resposta el condescendente “Non sexas tonta”. A postal, enviada de
Alicante a Vigo en 1909, xoga coa
ambigüidade de se o medo feminino refírese aos efeitos do viño espumoso ou a perda da virxinidade.
Daquela, os manuais para un matrimonio adecuado aconsellaban
facer o amor a escuras e nunha
postura axeitada para a fecundación. Se ela se puña enriba, non
quedaba preñada porque o seme
caía polo seu propio peso.

Sitúase a orixe da tarxeta
postal en Austria ao redor do ano
1869. Axiña se fixeron moi populares entre namorados que
gustaban de enviar os retratos
doutras parellas como se fosen
un espello ideal da súa propia.
Aderezábanse as ilustracións con
frases empalagosas como “o corazon sáeme do peito ao pensar
en vostede”, “o teu sorriso ilumina os pensamentos máis íntimos” ou “a túa alma e a miña teñen os mesmos ardores”.
Xa a partir dos anos cuarenta,
á difundida parella de postal,
únenselle nenos e sogros. E, dese

xeito, envíanse á familia tarxetas
con outras familias. Os fogares
españois do franquismo ilustran
as misivas e comezan a aparecer
os televisores nos anos sesenta. O
neno le sentado nunha pequena
cadeira, o home fuma un cigarro
e bebe un sansón, mentres a muller calceta a dúas cores un xersei
para o pequeno. Son anos do metodo Ogino, polo cal os matrimonios, ante a prohibición dos anticonceptivos, evitaban ter relacións na metade do ciclo menstrual da muller. A consecuencia
dos cálculos errados, son tamén
anos de moitos nenos Ogino.

Pero axiña chegaron os estudios de Masters e Johnson,
aquela parella estadounidense
que se adicou a ver 10.000 coitos en directo para mellorar a sexualidade mundial. Da imaxe
estática da muchacha flirteando
co soldado de reemprazo, pásase
a postais froridas, cheas de parellas que, en pantalons de campá
el, e minisaia ela, corren ceibes
polo monte, tíranse nos palleiros
e óllanse con paixón. En Occidente a idade media para iniciarse no sexo xa baixa dos vinte
anos. Os namorados rememoran
nestas tarxetas os contactos se-

xuais do anterior fin de semana.
A tarxeta postal de amor con
parella pasou de moda na década dos anos setenta, limitándose as ilustradas con corazóns
para o Dia de San Valentin. Hoxendía as relacións entre sexos
reflectidas nas postais están estreitamente relacionadas coa
moda. Os homes xa non son autosuficientes e preguntan á muller despois de facelo: “¿estivo
ben?”. Calvin Klein pon de moda a rapazas que semellan rapaces e viceversa, e as mulleres
de postal xa non temen á dor da
primeira vez.♦
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Óbito
BIEITO IGLESIAS

E

stes días padecerían
vostedes os inevitables
gromos de necrofilia
que acompañan o óbito
dun persoeiro famoso.
Cando morre unha
celebridade, certos
individuos (esperando sen
dúbida que os alcance
parte da sona do finado)
botan a correr pra chegar
á casa mortuoria antes
que a carroza fúnebre.
Nun transe así, imponse a
laudatio, o panexírico e a
apoloxía. Sen embargo, no
caso de Cela houbo voces
discordantes (Paco
Rodríguez, Juan Marsé)
que proferiron xuízos moi
pouco lixonseiros: “Alleo
á lingua e cultura galegas,
mercantilismo desaforado,
convivencia co poder”;
“Prosista reiterativo e
bombástico”, etc. A xulgar
polo aceno consternado da
locutora da TVG que tiña
que anunciar estas
censuras, quen emitiu
valoración tan severa
arriscouse a pasar por
xenízaro (garda do
imperador turco, epítome
do salvaxismo). Non é o
momento de criticar a
obra do padronés. Quizais
non proceda dicirlle á
xente o que ha de ler e si,
en cambio, o que nunca
debería ler. Oscar Wilde:
“Aquel que publique a
lista dos Cen Piores
Libros renderá un servizo
impagable aos lectores”.
O futuro discriminará qué
obras de CJC figuran
entre as de lectura
recomendable e cales non
paga a pena micar nin por
unha aposta. Encanto e
non, nestes tempos de
vedettización dos autores,
contentémonos coa
semblanza do personaxe
(da máscara). O mundo,
segundo sentencia do
Nobel, divídese en amigos
seus e fillos da puta.
Moitos de nós, por mala
sorte ou contumacia,
inscribímonos na inclusa,
no hospicio dos
enxeitados. En certa
entrevista televisiva,
declarou: “De min díxose
de todo en letras de
molde. Desde aquel que
me ten por xenio a
aqueloutro que me tacha
de retrasado mental.
Talvez os dous, pero polo
menos un deles
equivócase”. Non me
estrañaría que ambos
levasen razón. No reino
das artes, a mestura de
xenialidade con estulticia
é habitual e o paradoxo
vén sendo
♦
consuetudinario.♦

Praza Maior de Salamanca. Abaixo, detalle do convento de San Esteban.

Despois do Porto,

S A L A M A N C A
A.N.T.

Salamanca comparte coa cidade belga de Brugge a capitalidade cultural
europea no 2002. É unha boa excusa para achegarse á cidade universitaria.
Non tan perto como Porto, capital
cultural durante o 2001, pero achegada de abondo para dar unha volta por Salamanca, cidade patrimonio da humanidade. Os máis privilexiados na celebración cultural do
2002 serán os cuarenta mil estudantes que poboan Salamanca
desde outubro a xuño. A vida na
rúa é intensa durante o curso. Tomar os viños, unha relixión que se
practica todas as tardes nunha cidade cómoda para pasear.
Teatro, música, cine e congresos compoñen un programa que,
segundo o coordenador do Consorcio 2002, Enrique Cabero, “non
é elitista”. Leva razón este profesor universitario cando asegura
que a maioría das programacións
das capitalidades culturais teñen
recibido críticas por ese motivo.
Pero unha ollada rápida ao programa cuestiona o seu carácter popular: orfebrería prehispánica, música antiga e relixiosa, ópera barroca, etc. De calquer xeito, á añorada animación na rúa, contribuirán
os milleiros de visitantes e non se
pode discutir que o programa é
amplo. O Consorcio, cuxos integrantes son Caja Duero, Universidade e Concello, dispón de 4.400

millóns de pesetas
(26.444.533 euros)
para a programación.
O ano cultural
baixo o lema “Salamanca, cidade de
encontros e saberes” botou a andar o
sábado 19 cun espectáculo de corte
clásico, que combinou diferentes disciplinas. Por un lado,
Juan Echanove, Lola Herrera, Emilio
Buale e Giné G. Millán ofreceron
un recitado no que ensalzaron o
significado cultural de Salamanca: Quevedo, Miguel de Unamuno, Frai Luis de León, Joaquín
Rodrigo, e personaxes como a Celestina e Lázaro de Tormes, sairon
a relucir pola sua relación coa cidade. Despois, segundo prato de
música clásica coa Orquestra e
Coro Nacionais de España.
Os Demonis dos Comediants,
que cumpriron xa dúas décadas,
encheron as rúas de pirotecnia e no
Pazo de Congresos xa se inaugurara a exposición fotográfica de Helen Levitt. A xente das rúas de No-

va York e doutras cidades estadounidenses son os protagonistas das imaxes
desta muller, coetánea de Henri Cartier-Bresson que
mestura traxedia e
tenrura. Neste momento pódese visitar a mostra de artiluxios cinematográficos na Filmoteca
Rexional, e unha
elección de obras de
Rodin en Santo Domingo. En breve, comezará un ciclo de teatro baseado en autores
como Dario Fo e Bertold Brecht.
Todos os interesados en acceder á programación teñen a súa disposición a páxina web www.salamanca2002.org. Aos recunchos e
espazos coñecidos, a Praza Maior,
as catedrais vella e nova, a Universidade, as Escolas Menores e os
conventos, únenselle novos espazos construídos ou remozados cos
10.000 millóns de pesetas
(60.101.210 euros) destinados a infraestructuras: o Centro de Artes
Escénicas, o edificio Multiusos, o
Teatro Liceo e o Centro de Arte de

Salamanca. Non son poucos os que
se queixan de que os novos equipamentos urbanos poñen o prezo
da vida nesta cidade “polas nubes”.
Pero en Salamanca hai máis vida
aparte da capitalidade, do xeito que
amosan colectivos como “la Otra
Salamanca”, un plataforma que artella foros de debate e actividades
paralelas ao Consorcio.
Para os viaxeiros
Para quen teña oportunidade,
Brugge tamén celebra a capital
cultural este ano con efectos que
prometen notarse nas rúas. Como
proba, a iniciativa de intervención
en fachadas que levará grafittis,
proxeccion de video e instalacións artísticas aos inmobles da
cidade cuios números rematen en
0 e 2. De aquí a decembro a cidade belga acolle a Bienal Europea
de Grabado, o proxecto KIR, con
vídeo, obra plástica e teatro, o espectáculos da compañía Dogtroep no cárcere municipal, o festival de cinema novo e o ciclo do
Institute for living voice, que
abrangue desde hip hop electrónico ata o bel canto. Para os intere♦
sados, a web brugge2002.be.♦

GARRINCHA
¡COMEZAREI POR ESCRIBIR
DEZ RAZÓNS POLAS QUE
QUERO SER PRESIDENTE!

A PRIMEIRA É FACERTE
RICO A COSTA DO QUE LLE
POIDAS ROUBAR AO PAÍS...

O MALO
É QUE NON
TEÑO NEN IDEA
DE CALES
PO D E N S E R A S
OUTRAS NOVE...
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Madamas de Cobres, Vilaboa.

Fotografías: HIXINIO CARBALLO

Volanta
en Santiago de Arriba
(Chantada).

Máscara de Vilariño de Conso.

Dias de xolda
e travestismo
A. ESTÉVEZ

Entroido, Entrudo, Antroxu, Antruejo, Carnavale, Mardi Grass,
etc. Achégase a festa da transgresión e, para coñecela mellor,
A Nosa Terra edita O Entroido galego, de Federico Cocho.
urante os días que dura,
un pode sobrepasar límites que se respeitan a cotío. Pode cambiar de sexo, rabiar ao veciño ata que pague
uns viños e burlarse das autoridades. No Entroido as reglas
non desaparecen de todo, pero
si se flexibilizan. Que llo pregunten aos habitantes do concello
ourensán de Laza, que de sábado a luns de Carnaval acollen a
centos de visitantes, non só nas
rúas, senón ata no palleiro das
casas, lugar solicitado por moitos para durmir e non perderse a
batalla das formigas.
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al como sinala Federico Cocho no libro O
Entroido galego, é a
provincia ourensán a que disfruta dos carnavais máis longos,
orixinais e ancestrais do país. Diferéncianse ben as tradicións rurais e a evolución desta festa nas
cidades, que se convirten neses
días de xolda en trinque de detallistas disfraces, os cales son lucidos sen esconder o rostro. “Impúxose un Entroido máis fino e
con pretensións de elegancia exhibicionista. A evolución cultural
e a influencia do cine e da televisión son determinantes no mo-
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mento de escoller os motivos
dos disfraces”, explica o autor
deste libro, que narra as orixes e
os elementos máis característicos do Carnaval na Galiza.
pesares da riqueza
perdida debido ao
esmorecemento da
cultura popular e da prohibición
que pesou sobre a festa durante
o franquismo, o Entroido galego
ten múltiples manifestacións.
Constátase ano tras ano -neste o
domingo de Entroido cae no 10
de febreiro– o interés tanto por
coñecelas como por recuperar as
perdidas. As máscaras son esen-
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ciais na busca doutra personalidade. Sobreviven con éxito os boteiros de Viana do Bolo e as pantallas de Xinzo de Limia. Enchen
de visitantes as súas vilas os peliqueiros de Laza,
os cigarróns de
Verín e os felos
de Maceda. Tres
nomes distintos
para unha máscara que chamou
a atención da Xeración Nós. Madeira para a careta e unha pelica
de animal con rabo para un traxe
que pesa o seu.
Ao ouvir soar as
chocas, un xa pode ir apartando
do camiño: azotarano ou terá que
pagar unha ron- Pantalla de Xinzo.
da.
culto ao exceso gastronómico e sexual está na base mesma da
festa, que se remonta a moitos
centos de anos atrás. Lembra
Cocho que se configurou na primeira Idade Media en contraposición á Cuaresma e que non é
desatinado pensar que a propia
Igrexa preferiu concentrar nuns
días o desafogo pagán da pobo-

O

ación. O mundo ao revés dura na
maior parte do país de sábado a
martes de Carnaval, pero nalgúns concellos ourensáns, como
Xinzo de Limia, exténdese a tres
semanas: Domingo Fareleiro,
Domingo Oleiro,
Domingo Corredoiro, Domingo,
Luns e Martes
de Entroido, e
Domingo de Piñata.
pesa
d e
q u
e os disfraces
de moda chegarán ás cidades,
tamén nelas se
está a recuperar
o sentido máis
ritual da festa do
exceso. A queima do meco como personaxe que expía as culpas de todos, o enterro da sardiña, -do loro Ravachol no caso de
Pontevedra-, e a lectura do testamento do burro ou do galo,
axuste de contas con aqueles
veciños pecaminosos, poñen
punto e final ás conductas transgresoras. O mundo ponse ao dereito e remata o desafogo psicolóxico. Pero iso acontecerá des-
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Sitios
É unha lata
ser honrado
XURXO GONZÁLEZ LEDO

E

stou a pensar se paga a
pena ser honrado. Non
sei se apuntarme a
unha secta, por exemplo a
igrexa católica ou mesmo a
unha orde budista.
Na igrexa católica se
cedo ás tentacións quédame
sempre o recurso da
confesión, e na teoría
budista só teño que
renunciar as paixóns polo
que xa non terei que
roubar.
Verdadeiramente é
unha decisión difícil. Hoxe
en día hai que tomar
decisións moi precipitadas
e iso leva a cometer erros
coma intercambiar o voto
da familia a cambio dunha
pequena obra na finca,
total todo o mundo o fai. O
malo é que despois suben a
contribución porque non
chegan os cartos da
recadación. Hai que pensar
con máis tempo a maneira
de roubar pero que non che
afecte. Por exemplo; se
levas papel hixiénico da
facultade, non levalo todo
para poder cagar nun
apuro.
Esta semana teño que
tomar outra decisión
apresurada. O fillo dun
amigo preséntase a unha
oposición do concello e eu
podo botarlle unha man
para que aprobe, pero é
que non me dan tempo,
dinmo a última hora e desa
maneira teño que andar a
correr e telefonear a varias
oficinas sen chamar moito
atención; todo o mundo
sabe que isto se fai, pero
non queda estético
comentalo en público.
De verdade que a vida
éche ven complicada meu
ben, ata tes que decidir se
saltas o semáforo en
vermello ou se devolves a
volta de máis do café. Un
xa non ten tempo para
pensar e sen tempo non
maduran as uvas. Antes si
que se facían ben as cousas,
con discreción e eficaces.
Chegará un tempo que non
teñamos que pensar xa, que
estará clara a acción sen
ter que mirar se o fas ou
non porque todo o mundo o
fará e entón xa non será un
problema.
Na Arxentina tivérono
claro. Colleron prestado o
que poideron pero
esquencéronse de
devolvelo, iso pásalle a
calqueira e senón para que
está esa ONG chamada
Fondo Monetario
Internacional.
En Galicia gracias á
providencia temos un
patrón clarividente que
non deixará que nos ocorra
♦
nada.♦

Arantxa Estévez

Unha cova para os ratos de cidade
Se vostede entra en A Cova dos
Ratos e pide un combinado de
whiski, atópase no sitio errado.
Tamén vai mal encamiñado se
a súa idea é montar un desfile
de abrigos de pel. “Aqui permítense todo tipo de actividades
sempre que incidan na tolerancia, e non choquen coa nosa filosofía”, explican Xoán Parra e
Xavi Palacios, dous membros
da asociación cultural Caleidoskopio que se encargan da
barra deste local na céntrica rúa
Romil de Vigo. “Non é un
bebedoiro convencional”, explica. Este espacio naceu ante a
necesidade dun punto de encontro para os integrantes da
asociación, que atoparon un garaxe abandonado e o convertiron nun centro social acolledor
co engado dos materiais de reciclaxe. “Semellaba unha cova
urbana cando chegamos”, sinala Xoán Parra.
En Abril cumprirá dous
anos. Desde aquela, talleres,
concertos, charlas presentacións de libros, festas, etc,
desenvolvéronse no local. O
seu obxectivo non é vender alcool a moreas. Destaca sobre
todo pola variedade de infusións e licores artesanais. Eles
mesmos fan os zumes. Tamén
sirven viño, máis café -se o pide cortado, o leite será de sollae ron do comercio xusto. “A
única concesión fixémola coa
cervexa, porque comprobamos
que tiña demasiada demanda
como para non servila. Tratamos de que todo o que se co-

PA C O VILABARR O S

mercialice aquí non estea baseado na explotación. Buscamos
un consumo consciente”, di Xavi Palacios. Malia que os colectivos pro legalización do cannabis teñen aquí un oco, tampouco A Cova dos Ratos é un fumadeiro. Non nos comprometas, reza un amábel cartel cunha
folla de marihuana.
A música soa constantemente pero a única actividade
dos clientes non é escoitala.
Dispoñen tamén dunha biblioteca na que se poden coller li-

bros en préstamo, e de ordenadores para navegar. Asimesmo
unha cantidade importante de
publicacións alternativas esperan a ser lidas. Non é un pub ao
uso. Pola semana pecha ás once e o fin de semana ás doce.
“Facémolo por respeito aos veciños”, din. As plataformas en
defensa dos animais, antitaurinas, contra a guerra ou a pena
de morte teñen ali un lugar de
reunión. Radio Piratona, Liberación Animal, Movimento de
Obxección de Consciencia ou

Meu Santo, Miña Santiña

un grupo de mozos de Teis que
prepara un concerto contra os
recheos marítimos, son algúns
dos colectivos que se reunen
nesta cova.
O comedor vexetariano,
aberto de dúas a catro, contribue
á peculiaridade de A Cova dos
Ratos. Empanadillas, pizzas ou
falafel con tomate tamén se sirven no serán se hai fame. E se o
seu é a poesía, celebran encontros poéticos nos que pode participar calquera con versos. Nesta
cova nada vai ao lixo.♦

f rancisco a. Vida l

Santo Tomás de Aquino, o doutor anxélico
Gaarder, no tan socorrido libro
“O mundo de Sofía”, di de Tomás de Aquino que foi quen cristianizou a Aristóteles. E non é
que a Aristóteles lle fixese falta
ser cristianizado, pero si que lle
facia falta ao cristianismo para
ser aristotelizado.
omás era fillo dun nobre italiano, a quen un
día se lle antollou entrar na orde de predicadores
mendicantes, fundada, había
pouco por Domingo de Guzmán; pero os pais, que desexaban para el outra dignidade que
non fose a de arrastrar os pés
polos inseguros camiños do
medievo, chegaron a secuestralo para facelo desistir de actividade tan pouco señorial.
Despois de varios meses de
discusións, o pai accedeu a que
estudiara teoloxía na Sorbona e
en Clonia, onde coñece a Alberte
Magno, quen vai ser o seu mestre e de quen vai recoller os principios do seu pensamento.
A carreira intelectual de Tomás levaba tan bo camiño, que
lle ofreceron a cátedra de Teoloxía na Sorbona, onde podería expoñer as súas ideas sobre a relación entre Fe e Razón botando
man de Aristóteles, para acabar
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demostrando como o sabio grego, sen coñecer a Cristo, fai formulacións perfectamente asumíbeis polo cristianismo.
Claro que non lle foi doado
a Tomás demsotrar todo isto
diante das empoleiradas e clasistas mentes medievais, por
moito que tratou de explicar
concienzudamente cada tema
que abordaba, por moitos escritos que fixo, coidando sempre o
estilo, a claridade dos conceptos e a fidelidade á Fe.
omás deixou frases
proverbiais para a eternidade, que romperon
con esa idea de que a verdade
só se encontra no evanxeo:
“Convén que o verdadeiro se
considere en relación co intelecto”, coa que os filósofos de
todos os tempos xa tiveron traballo para exercitar os circuítos
encefálicos. sen emabrgo, este
intelectual non ficou cun dogma e aí vos entendades, deixou
un feixe de libros de reflexión
sobre o ser e a esencia, os principios da natureza, os postulados contra os erros da Fe ou a
“Suma Teolóxica” na que resume e condensa toda a súa obra.
Os enfrotnamentos viñéronlle cando as teses dos averroís-
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tas, sobre a obra de Aristóteles,
o enfrontaban contra a razón da
fe, e daquela acepta o encargo
de Carlos de Anjou para crear
unha escola de teoloxía en Nápoles, onde se dedica a escribir
contra as teses dos colegas parisinos.
A el debémoslle unha frase
sinóptica da intelectualidade, do
pensamento de quen non temía
rectificar, e de quen non lle tiña
medo a ler libros prohibidos ou
mal vistos, para encontrar o que
de bo ou de malo había neles:
“Temo ao home dun só libro”.
Pero un día, esta mente pensante, mentres celebraba misa e
cavilaba na función dos sacramentos, maxinouse que o mesmísimo Pai dos Ceos, en gratitude por todo o que levaba feito, se ofrecía a concederlle un
desexo, e el, o grande pensador
que facía calar a calquera cando de temas teolóxicos se trataba, só pediu coñecer realmente
a Deus.
esde aquel día, Tomás
foi incapaz de escribir
unha soa liña. Tan clara visión quitáballe as palabras
exactas, impedíalle expresar por
medio da escrita o que os seus
sentidos percebían, e desde en-
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tón morreu o escritor, pero seguiu o pensador.
O papa, aínda o invitou a
participar no concilio de Lión,
para defender as teses romanas
fronte ás gregas, sen embargo,
de camiño para o seu destino
enfermou e morreu.
O concilio saldouse coa escisión da Igrexa ortodoxa, e
aínda nos queda a dúbida de
que pasaría se el chegase a asistir. ¿Ou sería designio divino
que pasara o que pasou?
súa vida non se pode
resumir nunhas liñas, pero temos unha
imaxe para compendiar todo o
que lemos e estudiamos sobre
este santo, teólogo, filósofo e
polemista: un simple cadro de
Zurbarán titulado “Apoteose de
Santo Tomás”. Aí está el, xa
convertido en morador do ceo,
falando coma os anxos, predicando e acaparando a atención
de vivos e mortos, de ricos, pobres, santos, deuses trinitarios
e dignidades civís e relixiosas
que len os seus libros. E así é
que, cando acordaron canonizalo, aludiron a que, se ben non
se contaban milagres no seu
currículo, cada artigo que escribiu era un milagre da Fe.♦
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Anacos de Borobó

Manuel
Lourenzo
González
‘Publiquei máis
de vinte libros
pero nunca tivo
nengún tanto eco
como o erótico’
A.N.T.
Xa está nas librarías Infidelicidades, o libro co que
gañou o primeiro premio
de narrativa erotica de
Edicións Positivas. ¿Que
conta?
Os relatos non teñén un
fío común, excepto o feito
de que o sexo ten unha
maior dimensión que outros
aspectos. Están escritos en
etapas distintas. No título
xogo con catro palabras diferentes: felicidades, infelicidades, fidelidades e infidelidades.
¿Que caracteriza un relato para ser considerado
erótico? ¿Existe un xénero
como tal?
Os relatos son pezas literarias nas que a cuestion sexual é moi clara, o sexo é
explícito e diverso. Predomina ese punto de vista, pero poderían ter sido escritos
desde outro ángulo. Penso
que existe o xénero erótico
na medida en que existe o
policial, por exemplo.
¿Considera que a literatura galega é pudorosa
á hora de tratar o sexo?
Non xeralizaría, hai de
todo. Pero na nosa sociedade
en xeral prefírese a violencia
ao sexo e certamente existe
unha autocensura tanto na literatura como no cine. A de
Edicións Positivas é unha
boa iniciativa que vai ter un
público interesado.
Un dos libros dos que
máis se fala ultimamente é
A vida sexual de Catherine
M., no que a francesa Catherine Millet narra os seus
encontros sexuais. ¿Segue
escandalizando o sexo?
Coido que provoca morbo porque o sexo ten sido tabú durante moito tempo, algo prohibido, autorreprimido e censurado. Se ademais
de sexo, implícanse no medio políticos ou persoeiros, o
morbo está asegurado. O
que eu podo dicir é que na
miña humilde experiencia, e
con máis de vinte libros nas
costas, nunca me chamaron
para tantas entrevistas como
♦
con Infidelicidades.♦

Camilo Agrasar, á esquerda, con Mosquera Pérez, a súa dona e filla, e outro rosalián

O exemplo de Camilo Agrasar
Veño esta noite a despedir a Camilo José, no Ventisquero de la
Condesa, pero como non me dá
polas necroloxías, que sendo dun
Premio Nobel xa sobran quen llas
escriba, acórdome de novo doutro
bon padronés tocaio de Cela: Camilo Agrasar. De novo, porque a
semana pasada, ao poñer aqui o
exemplo de Pepe do Fernando, o
artesán sabio de Ourense xa o parangonei con Camilo, o fígaro padronés, e ningún outro caso semellante ocurréseme citar.
oncebín entonces o propósito de tratar agora do
ilustre barbeiro ullanés,
sen coidar que poidera coincidir a
escritura do seu exemplo, co pasamento de celéberrimo paisán e
homónimo seu. ¿Por qué se dou
en Padrón tal floración de Camilos? En Padrón, Iria, A Esclavitude: Agrasar, Cela, Seage, Framil,
e tantos outros, preguntábame
nun anaco, incluido logo no meu
libro segredo, A Cantora do Sar,
e respondíame diste xeito:
“Camilo Framil, inventor de inventos, que quixo un día colgar da
lúa un artefacto que debería quedar
suspendido no espacio, e que en
certo modo foi precursor dos satélites artificiais... Iste singular tocaio
de Agrasar (e de Cela) díxome hai
anos no Preguntoiro, se mal non me
lembro, que o seu nome procedía
dun tio seu franciscano, e que despois de medio século nas Misións,
retornou a Terra de Iria en arrecendo de santidade. Tanto que os parentes lle pedían que bautizara aos
seus nenos que lles nacían entón, co
romano e premonitorio nome de
Camilo, augurio e sino de santidade, enxeño e sabiduría”.
Nen embargantes, o nome de
Camilo José nada tiña que ver con
ista teses tal como sinala nas primeiras liñas de La Cucaña (as súas memorias) respondía a unha du-
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pla tradición familiar. Seu avó paterno e seu pai chamáronse Camilo. E o avó da súa nai e marido de
María Bertorini (a quen Rosalía
dedicara o seu poema a sir John
Moore), nomeábase nada menos
que Camilo Marco Decio. Foi da
que herdou o seu patronímico a
nai de Cela: Camila Trulock.
■ OS MESTRES GRATUITOS.
Distas linaxes e entronques irienses, rosalianos e celianos, ninguén
sabía máis que Camilo Agrasar,
cuxa erudición local era pasmosa,
extendéndose ben a todo o ámbito
da cultura galega. Tivera pra iso o
excepcional perruqueiro, dende
mozo, un admirábel mestre gratuíto: o P. Aureliano Pardo Villar,
o bon historiador da orde de Predicadores en Galicia; o cal recluido, por ser o derradeiro (que eu
sepa) dominico galego, no recanto
do Convento do Carmen padronés, contaba unicamente con Camilo pra poder comunicarse cos
outros eruditos do país.
ingularmente con D.
Paulino Pedret, o minucioso autor de Mis Maestros Gratuitos, precisamente,
que é de onde aprendín o sintagma que acostumo a usar cando
aludo aos xenerosos mestres que
derraman o seu saber nas súas
celdas, coma sucedía no caso do
P. Pardo con Agrasar; ou paseando polas rúas, ou tomando café ou
un vaso de viño. Sempre dunha
maneira espontánea e gratuíta.
Servindo de mensaxeiro do
isolado Frei Aureliano, foi sendo
coñecido e aprezado Camilo polos
historiadores composteláns daquela. Ademais de D. Paulino, o outro
ilustre crego galeguista, D. Xesús
Carro, e D. Antonio Couceiro, e
Fermín Bouza Brey. Para eles,
Agrasar era algo así coma un mandadeiro, ou propio, da Terra de Iria

S

que traía e levaba os manuscritos e
as confidencias anticuarias; chegando disa forma a ser o indispensábel guía polos camiños históricos e artísticos de Padrón.
■ OS ANUARIOS DA PASCUA.
Convertiuse, naturalmente, el
mesmo nun erudito que volcaría o
seu curioso saber no anual folleto
das Festas da Pascoa. Un anuario
interesantísimo que leva publicándose xa unha tira de anos, e
que continúa elaborando e ilustrando Masito Beiró con moito tino. Nel, as colaboracións de Camilo Agrasar e de Máximo Sar,
que algunha vez confundín, destacaban pola súa enxundia e riqueza temática. Sen tocar, sen insistir, nos temas máis trillados pola inocente grafomanía, descubrían en cada Pascoa algún aspecto
inédito do pasado padronés. No
último verán repasei en Trevonzos cantos anuarios pascoeiros
conservo alí e atopei preciosas
fontes pra o fluir de meu novelo.
Mais, tanto Máximo, o xuiz
de Caldas que nunca deixóu de
ser excelente cronista padronés,
como Agrasar, foron entusiastas
correspondentes da Noite, e tamén trataron, no meu inesquecíbel xornal, das cousas vellas e
novas da vila onde naceran.
■ AS APOTEOSIS DE ESPOLÓN.
Sen descoidar o seu traballo profesional, arreglando o cabelo a
seus veciños, o Fígaro padronés,
deenvolvía xunto coa súa tarefa literaria unha xestión cultural verdadeiramente extraordinaria, iniciada co culto á Nosa Señora da
Saudade que uns esquecidos rosaliáns santiagueses empezaron a
rendirlle na antiga Horta de Paz.
ois cando Mosquera Pérez, o vello dos contos,
e o seu altruista amigo,

P

Vilar Granjel, adquiriron a Casa
de Rosalía, contaron dende o
principio coa cooperación de Camilo Agrasar; pra atendela gratuitamente mentras se tardou tanto en convertila no Museo da
Cantora do Sar e se encargóu dela Maruxa Villanueva.
Pero naquel tempo heroico,
no que a casca de pino dunha nefasta serrería colmaba aquela
horta, tiña Camilo a chave da derradeira morada de Rosalía de
Castro, e tería que ser il o que,
deixando o seu oficio, no que se
gañaba o pan, o que mostraría
aquil lugar sagrado aos intelectuais que viñan de fora e a pouca
xente común que sentiu curiosidade por velo.
Se ben, o amor pola Cantora
dormía nas entrañas do pobo
ullanés, e Camilo despertouno
ao formar parte da Comisión das
Festas da Pascoa, no ano en que
se inaugurou, no Espolón, a estatua de Rosalía. Presidida por
D. Octavio Sanmartín, foi Agrasar o factotum dela, e movilizou,
especialmente dende a Noite, a
intelectualidade galega que concurreu coma un só home, a aquil
acto grandioso. Xunto coa enfervorizada moitedume alí reunida,
na concentración cultural de
maior dimensión que houbo en
Galicia durante todo o século
XX. A non ser a da Pascoa seguinte, no mesmo sitio, en que
se volveu a repetir, tamén promovida por Camilo e os seus bos
compañeiros da Comisión.
■ A COROACIÓN DE CABANIPosto que inmediatamente
despóis daquila marabillosa xornada, presidida pola púrpura do
cardenal Quiroga, veu verme
Agrasar á Noite, e díxome de boas a primeiras:
— Agora, Borobó, ¿que imos
a facer?
— ¡Pois a coroación de Cabanillas!
Como xa o contei aquí, no
exemplo de D. Ramón Cabanillas (que lería logo no congreso
de Curros Enríquez, en Celanova), prescindo de narrar con detalle a conformidade de Camilo
coa miña idea; que levou a cabo,
superando moitos obstáculos políticos e persoais. O propio Don
Ramón se resistiu a ser coroado
co laurel de Rosalía, ata que consentiu, “pra non estropearlle o
pasosoble aos de Padrón”.
a apoteose poética repetiuse, unha vez nada
máis, na ourela do Sar. E
nunca se volveu repetir en Galicia unha manifestación cultural
semellante. Quizabes, porque a
Camilo non lle permitiron xa
dende aquela sonada oración de
Otero Pedrayo (na coroación do
seu inxel tocaio) organizar acontecimentos de tal calibre.
Tivo que contentarse con
descubrir lápidas nas casas dos
esclarecidos padroneses que il
sacou do esquecemento; coma
Vázquez de Castro e Nicasio
Pajares, fillos admirables da vila de Padrón, cuxa irmandade
habería de presidir tantos anos,
ata iste inverno en que finou, o
seu irmán, Anxel Agrasar. Presidente asemade do Club Pontevedra, nos triunfais dias do “hai
que roelo.♦
LLAS.
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O Trinque
Normalizar a morte
morte
A Asociación Cultural Pedralonga de Marín convoca para o
sábado, 26 de xaneiro, ás 19.30,
unha xornada de apoio á utilización da lingua galega en todos
os actos fúnebres das persoas

Antonio Orozco
Orozco
O barcelonés de ascendencia sevillana
levará o seu rock aflamencado o venres 1
ao Playa Club da CORUÑA e o sábado 2
ao Nashville de VIGO.♦

Baiona

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

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

DE PICASSO A BARCELÓ

■ EXPOSICIÓNS

Mostra retrospectiva aberta
no museo Bergantiños ata o
xoves 24.

M.J. DOMINGO
PÉREZ-UGENA

Cedeira

A pintora valenciana afincada
no noso país ten na sala de exposicións do hotel Bahía unha
mostra de 18 cadros que fan
un percorrido polos obxectos
e paisaxes que lle son máis
queridos. Ata o xoves 31.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

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

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 FERRO
REQUEIXO
Desde o mércores 23 ata o
13 de febreiro a igrexa de
Sta. María de Lamas acolle
esta mostra.
Continúa a
mostra
sobre
Verner
Panton, a
quen
ollamos no
seu
apartamento
de
Compenhague, na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.

que así o esixan, desde a lápida
ás esquelas. Para endozar a
xuntanza, recitarán poemas
Bernardino Graña, Xosé Millán, Xosé Vázquez Pintor, Natalia Crespo e Lucía Novas.♦

■ CONFERENCIAS

NAUFRAXIOS CÉLEBRES

O venres 25 J. A. Bustabad
vai facer unha análise científica das causas das inexactitudes na versión oficial do
afundimento do Titanic. Ás
19:30 h. no Auditório.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
A proposta para o xoves 24
está constituida pola fita Kes
(Reino Unido, 1969) de
Ken Loach, ás 20:15. Dentro do ciclo Joseph L. Mankiewicz vaise proxectar o
venres 25 ás 20:15 h. e o sábado 26 ás 18:30 h. Mulleres en Venecia (Reino Unido, 1972); o martes 29 e
mércores 30 ás 20:15 A Pegada (Reino Unido, 1972).
O xoves La espalda de Dios
(España, 2000) de Pablo
Llorca, ás 20:15. Máis información en www.cgai.org.

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

■ CONFERENCIAS

mostra ata finais de xaneiro.

HISTORIAS INMORTAIS

VERNER PANTON

As fontes e relatos dos cadros
de historia do museo do Prado
van ser analizados neste ciclo
de conferencias que a fundación Barrié organiza entre xaneiro e marzo todos os xoves
ás 20 h. O xoves 31 será David
Freedberg, profesor de Historia da Arte na Universidade de
Columbia, o que fale sobre
Poussin e o Parnaso no Prado, conferencia na que plantexará os problemas iconográficos na súa obra, que derivan
nunha discusión sobre a relevancia dalgúns contidos teóricos e as relacións coa neurociencia hoxe en día. Máis información en www.fbarrie.org.
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO PESSOA

O hotel María Pita acolle
esta mostra de pintura ata o
8 de febreiro.

SABELA BAÑA
Ata o domingo 27 poderemos ollar a sua pintura no
Campus de Elviña.

MONCHO BORRAJO
Planos e contrapuntos é o
nome da súa mostra que podemos coñecer no Atlántica
centro de arte.

UNIFORMES DA GUERRA
DA INDEPENDENCIA
Na Casa da Cultura Salvador de Madariaga.

VIOLETA F. CARRIL
A sala Winterthur acolle esta

A Fundación Barrié presenta,
por vez primeira no Estado,
unha mostra retrospectiva sobre 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. 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
Javier Cabo, Sonia Guillén, Isabel Pintado, Rafael Úbeda e Xosé Cid teñen
expostas as súas obras no
Club Financeiro Atlántico,
ata finais de mes.

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

Bueu

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

■ ACTOS

FAUSTO GARCÍA REY

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

NOITES ACTIVAS
Actividades de ocio alternativas para as noites da fin de semana. O venres 1 ás 23:45 no
Pavillón Municipal: Voleibol.

ASIA

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

■ CINEMA

NACIONAL 7
O cineclube da vila vai proxectar, o venres 1 de febreiro, esta fita de Jean-Pierre
Sinapi (Francia, 2000), na
Casa da Cultura ás 23 h.
■ EXPOSICIÓNS

O ENTROIDO

Mostra de cómo se desenvolve esta festa na vila, na
sala Amalia Domínguez
Búa, que se vai inaugurar o
venres 1 e que se clausurará o 14 de febreiro.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

CARMEN RIAL

Ata o 3 de febreiro no Centro Comarcal podemos
ollar unha mostra de pintura e cerámica desta artista.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

JAIME CORREA
DEULOFEU

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

E

E S P E C T Á C U L O S

Cultura e Paz
O Consello da Cultura Galega
acolle, do xoves 24 ata o sábado
26, en COMPOSTELA este encontro
internacional. Entre os temas que
se van tratar figuran: Educar para
a paz nas aulas; Fronte ao terrorismo, o dereito, non as armas; Os
escenarios da paz e da violencia
no novo século, etc. Tamén se van
tratar temas da máis recente actua-

■ MÚSICA

PHILA
O venres 25 esta banda, que
fai da súa música algo máis
gracias á combinación dun
pop adulto e a electrónica
xunto cun complemento
multimedia, vai dar un concerto no Mardigras.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA

O venres 25 no Pazo da Ópera actuará baixo a batuta de
Ari Rasilanen interpretando
obras de Grieg, Sibelius e Atterberg. O venres 1 baixo a
dirección e como violín solista de Jean-Jacques Kantorow, interpretará obras de
Saint-Saêns, Faure, e Bizet.

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 28 sonará o clarinete de
Jesús Sánchez Montero. E
o luns 4 será o quinteto de
vento Pentafonía quen ofreza o seu concerto.
■ TEATRO

ROSALÍA

O Centro Dramático Galego
presenta en xira esta obra de
Ramón Otero Pedrayo baixo a dirección de Roberto
Vidal Bolaño. Otero ofrécenos unha imaxe de Rosalía
como símbolo e realidade
dunha visión actual e histórica, como bandeira de futuro

lidade: A situación da muller afgana; O dereito de inxerencia internacional; Ecofeminismo e cultura
de paz; Os desafíos nas relacións
entre Occidente e o Islam para o S.
XXI, etc. Expertos nacionais e internacionais van estar no Pazo de
Raxoi (2º andar) para analizar estes temas. Máis información no
981 569 020.♦

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
Rosalía de Castro ata o sábado 26. Información e reservas
no CDG 981 581 111.

Culleredo
Culleredo
■ CONFERENCIAS

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

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

UMIA VIDA
Mostra fotográfica organizada pola A.C. Paradola de Arca e a Coordenadora Anti Minicentrais de Viciños de ArcaSevil no teatro Principal ata o
27 de xaneiro, de 18 a 21 h.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

HUMOR LUSO
Este museo, situado na Casa
da Cultura, acolle ata o luns
14, unha mostra dos máis im-

Carteleira
Carteleira

☞

A CUADRILLA (The
Navigators). Kem Loach
volve con outro filme de alto nivel, adicado ao periodo de privatización dos ferrocarrís británicos.
Boa labor dos actores e óptimo ritmo narrativo nun tema difícil.

☞

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 un auténtico videoclip, 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
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.

aos cuarenta; crise da vellez golpeada polo Alzheimer. Soberbias interpretacións para unha
comedia de fondo serio.

☞

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

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

☞

☞

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.♦

RAFAEL ALONSO

Panorama desde el puente

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.

portantes humoristas gráficos
de Portugal, ademais das coleccións permanentes de ilustradores e caricaturistas galegos de todos os tempos.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

GABRIEL TIZÓN
Alguén anda por aí é o título
da mostra que acolle a galería Sargadelos ata o 10 de febreiro. A súa fotografía caracterízase por ser moi dinámica, dun realismo melancólico; Tizón é considerado un
fotógrafo que pinta e poetiza.

Lugo
■ CONFERENCIAS

XORNADAS ABERTAS
DE TEOLOXÍA
Baixo o subtítulo de Familia
e matrimonio no terceiro
milenio, o salón Réxio do
Círculo das Artes vai acoller
as seguintes conferéncias: o
martes 29 Sexualidade e
amor no matrimonio e na
familia, da man de Marciano Vidal García; o mércores 30 Persoa, matrimonio e
familia na Galiza de hoxe,
por X.M. Domínguez Prieto; e o xoves 31 Juan A.
Reig Pla falará sobre Iglesia
e sociedade ao servizo da
familia. Todas as conferéncias serán a partir das 20 h.
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE

Desde o xoves 31 ata o 25 de
febreiro, o Museo Provincial
vai acoller esta mostra fotográfica.

ARTES PLÁSTICAS
As obras da XI edición deste certame que leva o nome
da cidade, van ser expostas
na sala Uxío Novoneyra. E
nesta mesma sala podemos
ollar tamén a mostra Memoria visual de Lugo: 161
anos de fotografía.

ALBERTO BARREIRO
Gabriel
Tizón
mostra as
súas
fotografías
na
Sargadelos
de FERROL.

Os seus gravados están colgados na sala Augatinta.

LOUREIRO

Mostra retrospectiva da súa
obra no C.C. T. Ballester.

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

COLECTIVA

A sala Rúa Nova arte acolle
esta mostra de pintura.

II QUINCENA
FOTOGRÁFICA

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

OS ROSTROS DO MITO

Lalín
■ MÚSICA

Mostra fotográfica que poderemos visitar no Museo
Provincial.

LA MUSGAÑA

NORIKU TASAKU

Música folc o venres 25 ás
21:30 h. no Auditório Municipal.

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

FERNANDO ALMUIÑA

Dentro do ciclo Músicas de
Raiz atopase a actuación do
canario este xoves 24 ás 21
h. no Gustavo Freire, na que
levará ao escenario as cancións do seu traballo El color del tiempo, no que, partindo de aires tradicionais,
pretende afondar na dimensión moderna e universal
que debe ter unha terra cosmopolita, posuidora dunha
cultura mestiza e plural.

Marín
■ EXPOSICIÓNS

SALVADOR FIGUEIRA
LAÍÑO

Mostra de pintura no museo
Manuel Torres ata este xoves 24

Moaña
■ EXPOSICIÓNS

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

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

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

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

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

■ MÚSICA

BATE CERTO
Concerto da banda galega
de folc tradicional o venres
25 ás 22 h. no café cultural
Auriense, presentando o
seu novo disco.

■ 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

…O Cyborg, a parodia e o
nomadismo, será o tema do
que fale Marta Azpeitia,
integrante do Seminario Interdisciplinar de Estudos
da Muller da Universidade
de Zaragoza, este xoves 24
na Faculdade de Humanidades ás 20 h.

AS TRES NOITES DE EVA

O venres 25 vai tocar no teatro Principal ás 20:30 h.

■ EXPOSICIÓNS

Pobra de T.

GRAVURAS DE CONTOS
DO VALADOURO

■ EXPOSICIÓNS

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
HISTÓRICO CULTURAL
Que alberga a historia escolar, que dirixiron os irmans
La Salle, legado de material
escolar desde 1900 a 1960
nunha colección de Julio
Vázquez. Este centro tamén
acolle A montaña da vida, interpretación do territorio:
concellos, parroquias pontes,
calzada romana, fragas, soutos, sequeiros... pero sobre todo a xente. E aínda temos a
oportunidade de contemplar a
mostra permanente sobre a
vida e obra do autor do Firgoas, Luís Acuña (1899-1975)

ESTHER R. BALBOA

Ponteareas
Ponteareas

Oleiros
Oleiros

Dentro do programa das
Noites Abertas, esta fita de
Stanley Kubrick vai ser
proxectada o venres 25 ás
21:30, enmarcada dentro
dun ciclo de clásicos americanos, no Principal.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA

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.

ATRACO PERFECTO

O Cineclube vai proxectar
esta fita de Preston Sturges rodada en 1945, o mércores 30 ás 20 h. e 22:15,
no espazo para a cultura de
Caja Madrid.

■ TEATRO

Narón

CARA UN FEMINISMO
DO S. XXI…
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.♦

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

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

■ CONFERENCIAS

A Palo Seko

■ CINEMA

MANUEL LUÍS ACUÑA

■ MÚSICA

RETRATOS DOS ALCALDES
GALIZA

A PINTURA DAS ALMAS

As obras da colección permanente en Vigo van ser expostas na aula de cultura de Caixanova, ata o 24 de febreiro.

A Biblioteca Municipal
acolle a mostra desta artista.

BENITO CABRERA

tro do C.C. Caixanova de VIGO, o
mércores 30 no teatro Principal de
OURENSE e o xoves 31 no Pazo da
Cultura de PONTEVEDRA. Billeteira
telefónica no telf. 986 110 500.♦

O Liceo Recreo acolle os
seus óleos.

o sábado 26 Merengue e salsa
de 22 h.a 23 h. No local da A.V.
Ponte Muiños, o venres 25 de
21 h. a 0 h. Cestería, e o sábado 26 á mesma hora Guitarra.
No antigo coléxio de Fragoso
en Sto. André de Xeve, o venres 25 de 22 h. a 0 h. Expresión
plástica con material usado, e
no pavillón do colexio desta
parroquia, o sábado 26 de 22
h. a 23:30 Voleibol. Na casa
parroquial de Marcón o venres
25 de 22 h. a 0 h. Restauración
e pintura. Na academia Siglo
XXI o sábado 26 de 21 a 0 h.
Navegación básica en internet. E na Casa da Cultura de
Ponte Sampaio, o sábado 26
de 22 h. a 0 h., Coiro.

LAXEIRO

Poderemos ver, no edificio
da Facultade de Humanidades e de Educación, unha
mostra formada por paneis
informativos sobre todos os
aspectos da vida deste escritor, político e pensador.

OLGA REINOSO

Obra de Arthur Miller, dirixida por
Miguel Narros, e que trata da inmigración europea aos USA, concretamente en Nova York, vai ser escenificada o martes 29 ás 20:30 no tea-

■ EXPOSICIÓNS

A galeria Sargadelos acolle
50 xilografías feitas no ano
1955 por Xosé Blanco, unha serie de imaxes frescas
que ilustran e interpretan
vellos contos do Valadouro.

ANTÓN GOYANES
A sala Caixanova da pza.
San Xosé vai acoller esta
mostra ata o 25 de febreiro.

CARLOS RIAL
A galeria Anexo (Chariño,10) acolle as suas esculturas ata o 25 de febreiro.

MOEDAS E BILLETES
ANTIGOS

A Casa do Coto (San Cibrán, Tomeza) ten aberta ata
o domingo 27 esta mostra.

MESTRE ESPAÑOIS DO
S. XX. DEBUXOS
O edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra vai

acoller unha mostra da colección da Fundación cultural Mapfre Vida, ata o 24
de febreiro.

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.

Nº 1.018 ● Ano XXV ●
Do 24 ao 30 de xaneiro de 2002

Nº 1.010 ● Do 26 de

ESTUDIO CANALS
DE CATALUÑA

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 Naturais 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.
■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Este xoves 24 ás 21 h. no
Pazo da Cultura actuará
baixo a batuta de Ari Rasilanen interpretando obras
de Grieg, Sibelius e Atterberg. E o martes 29 e o mércores 30 estarán ás 10:30 e
ás 12 h. para ofrecer concertos enmarcados no programa Concertos didácticos.

SAN SEBASTIÁN
Festival de música e bailes
tradicionais, que se vai celebrar o sábado 26 ás 20:30
no Principal, con entrada de
balde ata completar aforo.
Organizado pola Asoc. de
coros e danzas Gandaina.

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

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O venres 1 vai ofrecer un
concerto no Pazo da Cultura ás 21 h.

Death cab for cutie + Damien Jurado

■ EXPOSICIÓNS

ÁNGELA PÉREZ 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.

Pontevedra
■ ACTOS

NOITES ABERTAS
Lecer alternativo nas noites da
fin de semana para a mocidade. Na Casa da Luz, o venres
25 desenvolverase de 22:30 a
0:30 o Gran xogo: A túa cidade na túa lingua, de 22 h. a 2
h. Xogo de rol en vivo, e de 22
h. a 0 h. Actualidade, literatura e diálogo. O sábado 26 Xogo de rol en vivo de 22 h. a 2
h., e de 23 h. a 1 h. Perfumes e
sales de baño. No Colexio
Froebel, o venres 25 de 21 h. a
23 h. Confección de disfraces
e o sábado 26 Danzas do mundo de 22:30 a 23:30, e Gaita
de 21:30 a 23:30. No centro
sociocultural Sor Lucía, o venres 25 de 21 h. a 0 h. Cerámica. No local social de Sta. María de Xeve, o venres 25 de 21
h. a 0 h. Modelado de coiro, e

O cuarteto norteamericano de indy
pop, especialista en criar atmosferas de melancolía, xunto coas composicións cargadas de calmada es-

piritualidade de Jurado actuarán o
Venres 1 ás 22 h. no Mardigras na
CORUÑA e o sábado 2 ás 0:30 na
Iguana Club de VIGO.♦

Nº 1.018 ● Ano XXV ●
Do 24 ao 30 de xaneiro de 2002

Nº 1.010 ● Do 26 de

■ TEATRO

VÉN 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 27, Jácara Teatro
de Alicante van representar
Cor de mel para nenos de 3
anos en diante, espectáculo
con cancións en directo, marionetas, tres actores e dúas
actrices que dan vida a máis
de vinte personaxes para
contarnos unha historia sobre a amizade e a tolerancia.

Rianxo
■ LEITURAS

COMO LEVAR UN MORTO

Libro de Xesús Rábade Paredes que será presentado o
venres 26 na Casa da Cultura
polo profesor Xesús Alonso
Montero e coa participación
de Angelita Silva Martínez
cantando No niño novo do
vento, de Álvaro Cunqueiro.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

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

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

Convocatórias
FREI MARTÍN SARMIENTO

MULLERES E POLÍTICAS

I Concurso escolar en galego, con motivo
do protagonismo concedido polo Día das
Letras Galegas a esta figura, convocado
pola asociación cultural Fala Ceibe do
Bierzo, para centros educativos da comarca, segundo as seguintes bases: os participantes deben estar inscritos es calquera
centro educativo do Bierzo, onde se impartan estudos de primaria, secundaria ou
F.P. Os traballos relacionaranse cun dos
seguintes apartados: a) Poesía, relatos e
tradición oral (contos, lendas, etc.), b)
Historia, lingua galega, frei Martín Sarmiento, turismo, economía, natureza, etc.
do Bierzo, c) carteis con lema a favor do
uso do galego no Bierzo. As categorías establecidas serán tres: 1ª) de 6 a 9 anos
cumpridos, 2ª) de 10 a 13 anos, e 3ª) de 14
a 17 anos. Os traballos presentaranse en
DIN A4, a dobre espazo, escritos por unha soa cara, cunha extensión mínima de 3
folios e máxima de 10 no caso das obras
que concurren no apartado b), mentres
que os que participen no apartado a) só terán un límite máximo de 5 folios. Os traballos do apartado c) presentaranse en
cartulina. Poderase utilizar calquera
modalidade do galego sen que teña que
ser o normativo. Os traballos presentaranse en sobre pecho, dentro do que se meterá outro cos datos persoais, centro onde
estuda, indicando no exterior do primeiro
a modalidade e a categoria. Os traballos
remitiranse a: Fala Ceibe apdo. postal
257, 24400 Ponferrada. O prazo de admisión remata o 15 de Abril de 2002. Os premios individuais serán lotes de libros, en
galego, CD’s de música, entre outros obsequios. Tamén se dará un premio colectivo que consistirá en libros para a biblioteca do centro educativo con maior número de participantes no concurso.

Seminario, que baixo o sublema Lexislacións igualitarias: eficacia ou eufemismo?,
organiza a Fundación Galiza Sempre o 1 e
2 de febreiro no Auditorio de Galiza, en
Compostela. O peso que teñen as mulleres
na toma de decisións políticas é unha, entre
moitas outras cuestións, que van ser obxecto de análise, protagonizado por mulleres
cunha recoñecida traxectoria de estudo
científico e de aportacións sobre a discriminación que sofre a metade da poboación en
razón do seu xénero. O obxectivo do encontro é repasar as políticas que se desenvolven en nome da igualdade, avaliando a
súa efectividade real, na procura de alternativas que garantan o protagonismo das mulleres no avanzo da sociedade cara ao fin da
súa discriminación. O venres 1 ás 20 h. na
sala Mozart terá lugar a apertura cun acto
no que participarán Xabier Macías Virgós
(director-xerente da Fundación Galiza
Sempre) e Goretti Sanmartin (Responsábel de Política de Mulleres no Consello Nacional do BNG). Ás 20:15 haberá unha mesa redonda baixo o título Lexislacións
igualitatias vs políticas de facto, na que
participarán Manuela Tabares (Profesora
e dirixente do Bloco de Esquerda, autora do
libro Movimentos de mulheres em Portugal, nas décadas 70 e 80), Salomé Álvarez
Blanco (Deputada do BNG e Vicepresidenta II do Parlamento Galego) Rosa Bruguera (Deputada de CiU no Parlament de
Catalunya e Presidenta da Asociació Dones
d’avui.cat) e Margarita Uría (Deputada
do PNV no Congreso dos Deputados). O
sábado 2 Seminario de asistencia limitada
por razóns de aforo a persoas e entidades
convidadas, de 10 h. a 18 h. na sala Circular, coa ponencia O futuro das mulleres na
política, a cargo de Mª Ángeles Durán

PÚBLICAS

(Catedrática de Socioloxía; Profesora de Investigación no Consello Superior de Investigacións Científicas. CSIC); participarán
ademais Mª Xosé Agra (Profesora na Faculdade de Psicoloxía, USC), Mª do Carme García Negro (Profesora en Económicas, USC), Rita Radl (Profesora en Ciencias da Educación, USC), Manuela Tabares, Margarita Uría, Maite Fandos (Concelleira no Concello de Barcelona, pertencente á Executiva Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya), Inmaculada Boneta (Senadora por Eusko Alkartasuna (EA), Mª Lourdes Pintasilgo (Ex-Primeira Ministra da República Portuguesa),
Margarita Ledo Andión (Faculdade de
Xornalismo, USC), Salomé Álvarez Blanco, Mª X. Queizán (escritora), Carme
Adán (Aula Castelao de Filosofía) e Ana
Gandón Menduiña (Concelleira da Muller no Concello de Vigo). Ás 19 h. na sala
Mozart terá lugar a apresentación pública
das conclusións do seminario.

CURSO DE TEATRO
Organizado pola AS-PG e a CIG, celebrarase no IES Rafael Dieste da Coruña os
días 22, 24, 29 e 31 de xaneiro e 5, 7, 14 e
19 de febreiro de 18 h. a 20:30. Consta do
seguinte programa: 1.- Introducións: precisión de termos: dramatización, teatro,
drama, expresión corporal, psicodrama,
mimo e pantomima; o teatro para e con nenos. 2.- A expresión oral: características da
voz, o subtexto, unha aplicación práctica:
contacontos. 3.- O espazo: espazo real e
escénico. 4.- A improvisación: estímulos
para a improvisación e a estimulación como recurso. 5.- Aplicacións prácticas dos
recursos dramáticos para a escola e para a
aula. Duración: 20 h., matrícula: normal
7.000 pta., afiliados e socios 2.000 e parados 4.000. A actividade está homologada

pola Consellería de Educación.

CONCURSO NACIONAL
DE POESÍA O FACHO

A agrupación cutural O Facho convoca a
vixesimo segunda edición deste certame,
que se desenvolverá de acordo coas seguintes bases: poderán concursar todos
aqueles autores que, sen limitación de idade, non teñan publicado un libro poético
individual en galego. Os traballos serán de
tema libre, inéditos e en galego. Non terán
limitación de extensión, cun máximo de 5
poemas por concursante mecanografados
a duplo espazo. Os orixinais deberán ser
remitidos, por cuatriplicado, con lema e
baixo plica á agrupación cultural O Facho
(Federico Tabia 12, 1º), ou ao apdo. de correos 46 da Coruña, sendo admitidos a
concurso os traballos recibidos antes do 20
de Abril de 2002. Haberá un único premio
de 50.000 pta., máis as mencións honoríficas que se estimen oportunas. O fallo será
dado polos medios de comunicación a partir da 1ª quincena de xuño.

MANZANEDA BRANCA
Está aberto o prazo de inscrición neste
programa da Consellería de Familia para
participar no programa de viaxes á neve.
Dirixido á xuventude, desenvolverase do
28 de xaneiro ata o 15 de marzo en quendas de 5 días. Son 300 prazas distribuídas
en quendas de 50. O curso de esquí, para
mozos de 9 a 30 anos, terá unha duración
de 3 h. diarias co material preciso, forfait e
pase para uso de remontes, aloxamento en
réxime de pensión completa. O prezo de
participación é de 99 euros máis o desprazamento, a cargo dos participantes. Máis
información no tlf. 902 152 535 ou en calquera ponto de información xuvenil. Tamén en www.xuventudegalicia.net.♦

HERNÁN NAVAL
O Auditorio acolle unha
mostra de fotografías e cartaces relacionados co músico,
organizada pola asociación
Amadores da Música.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL

Na España do periodo comprendido entre 1870 e
1960, que poderemos contemplar 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.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

MÓNICA ALONSO

As obras desta galega da Fonsagrada, creadora dun mundo
inquietante, de espacios delimitados pola cor e función,
por unha férrea lóxica interna
na que nos fala de terapias, de
sono, descanso, vixilia, unha
obra moi mental e ao tempo
táctil, sen referentes no medio
galego, dunha extrema individualidade. A artista otorga
cualidades novas ás cores, que
converte en estados anímicos,
creando espacios asépticos
onde nada é fortuito. O ton
poético dos seus pequenos relevos sobre parede contrasta
coa mistura de afirmación e
desacougo que producen os
seus espacios. Ata o 12 de
Abril no CGAC.

FREIXANES.
OS DIAS LENTOS

O Museo do Pobo Galego e
a Igrexa de Bonaval acollen,
ata o 25 de febreiro, unha
mostra dun dos protagonistas de Atlántica, a experiencia que nos anos 80 revi-

talizou o panorama da plástica galega. Na súa madureza
creativa o artista foi simplificando unha visión fixada na
Natureza, como raiz que o
vencella non só a un contexto, senón tamén á história e á
pintura do seu tempo.

PAISAXE

Mostra colectiva na que participan Arturo Cifuentes,
Simeón Cracuin e Leopoldo Varela, tres pintores que
tratan un mesmo tema: a paisaxe, desde estilos distintos
e persoais. Na galería José
Lorenzo, ata o 5 de febreiro.

GALIZA EN FOCO

O COAG acolle as obras
apresentadas a este certame
de fotoxornalismo convocado polo Clube da Prensa
de Ferrol.

MESTRE MATEO
Na sala de exposicións da
escola de artes Mestre Mateo (Virxe da Cerca 32) podemos ollar esta mostra do
alumnado da mesma: Elena
Buch, Vanesa Rodríguez,
Dolores Lado, Candolo,
Alejandro Casanova, Jesús Fernández Mariño Pirri, Txetxtu e María Cao.
Ata o 13 de febreiro.

ANTONY GORMLEY
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 ata o 31 de marzo.

MATEMÁTICAS 2001
Mostra aberta ata o 31 de
xaneiro no Museo do Pobo
Galego.

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

sitúa no mundo da ficción
científica mais que tamén nos
interroga sobre un futuro acosado polo control tecnolóxico
e a súa mercantilización.

CHRISTIAN COSTA

PRESTIDIXITADOR

ICONOGRÁFICA

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.

Esculturas na galería Citania ata o 27 de xaneiro.

MUSEO DAS
PEREGRINACIÓNS
As adquisicións conqueridas
no período comprendido entre 1996 e 2001 poderán ser
olladas no museo das Peregrinacións, ata abril.

RAMIE LEAHY
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.
■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 24 actuarán no
Auditorio de Galiza dirixidos
por Jean Bernard Pommier
con Josep María Colom ao
piano; interpretarán pezas de
Debussy, Faure, Franck e
Saint-Saëns. O xoves 31 será
dirixida por Antoni Ros
Marbá e interpretarán obras

Ata o venres
25 a
compañía
Chévere
representa
a obra
O Navegante
na Nasa de
SANTIAGO.

REI UBÚ
de Mozart e Schubert-Mahler. O prezo da entrada é de
8’41 euros (1.400 pta).

CONXUNTO
INSTRUMENTAL DE
GIRONA

Dentro do programa de concertos didácticos do Auditorio
de Galiza, van dar un concerto o venres 25 ás 10 h. e ás 12
h. da mañá, no que contará
coa participación do actor Joaquín Mas no escenario, e no
que interpretarán As catro estacións de Vivaldi, espectáculo no que o seu autor conta segredos, elementos descripti-

vos, o papel dos intrumentos.

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 ata o venres 25. Despois da súa estrea, en outubro,
volve á sala esta peza que nos

A compañía portuguesa
Art’Imagem vai levar á Nasa, como estrea no Estado,
esta obra o mércores 30 e xoves 31 ás 22 h. E o venres 1 e
sábado 2 ás 23 h. a tamén
portuguesa Trigo Limpo cenificará Sexo? Sim obrigado.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL FIGUEIRAS

As creación pictóricas reflicten a personalidade do autor
porque non pinta as cousas
como as ve, senón como as

Mostra Audiovisual Cubana
Mostra de cinema na que se queren dar a coñecer as novas experiencias dos Grupos creativos da
TV cubana, na que se proxectarán
curtos de ficción e videoclips, mediametraxes de ficción e documentais, e que vai ter lugar no auditório da Faculdade de Ciencias
da Comunicación (Campus Norte) de COMPOSTELA, de 19 h. a 21
h. A programación prevista separase en tres bloques: o xoves 24
Curtos de ficción: o conto literario e as suas adaptacións, que comezará ás 19 h. coa conferéncia
Do cine á TV: o soño electrónico
(experiencias dun director de fotografía), seguido ás 19:15 pola
proxección dos curtos e videoclips: Corazón partido bajo otras

circunstancias de Alejandro Gil,
La rueda de la fortuna de Magda Glez. Grau, El almacén de
los mundos de Armando Arencibia e 1921 de Eduardo Muñoa. O venres 25 Mediametraxes
de ficción: dúas refraccións da
Cuba actual; proxectaranse Con
el gris posado en la mejilla dirixida por Rosaida Irízar e Susana
Pérez e Entre la espada y la pared, de Armando Arencibia. A
terceira parte desenvolverase o
mércores 30 e xoves 31 baixo o título Documentais: semblanzas
da Cuba de onte e hoxe. O primeiro día proxectaranse La Chivichana de Waldo Ramírez, Teniente Rey 308 de Jorge Aguirre, El jardín de los afectos de

Senobio Faget, Hijo soy de mi
hijo, de Lídice Pérez, A flor de la
letra, a flor del verso de Niurka
Pérez, Marcas bajo la piel de
Belkis Vega e Entre cuerpo y alma de Alejandro Gil. O segundo
día matízase o título tendo en conta a presenza de Galiza. Ás 19 h.
conferéncia Galiza e os personaxes galegos no documental cubano, ás 19:15 comezan as proxeccións: Caballero de la Habana de Natasha Vázquez e Rigoberto Senarega, La Bella Otero
de Natasha Vázquez, Al final del
viaje de Rigoberto Jiménez, e remata con Repartiendo el corazón, homenaxe a Frank Pais, dirixida por Natasha Vázquez e Rigoberto Senarega.♦

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. Ata o 16 de febreiro
na galería Trisquel e Medulio.

Verín
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE CASTELAO

A Casa do Escudo acollerá,
a partir do martes 29 e ata o
3 de marzo, esta mostra fotobiográfica na que se mostran as distintas facetas do
ilustre patriota galego.

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

28 na sala de conferencias
do C.C. Caixanova ás 20 h.

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.
■ EXPOSICIÓNS

MIRARTE

Programa que promove a
Concelleria de Xuventude,
no que se van desenvolver
unha série de mostras artísticas na Casa da Xuventude.
Ata o venres 1 temos a mostra de Xulio César Fuentes
baixo o título Á la recherche du temps, composta por
pinturas e pedras pintadas.

MANOLO MOLDES
A galeria de arte contemporánea VGO vai acoller ata o
22 de febreiro a mostra deste artista que se presenta
baixo o título LINKS-02.

767
Mostra colectiva de artistas
mozos na que participan:
Modesto Fernández, Paula Mariño, Sabela Martín,
Belén Padrón, Germán
Pintos e Mercedes Vicente, que podemos ollar na
sede da Fundación Laxeiro
ata o 17 de febreiro.

A Rede

XAIME QUESSADA
PREDICCIÓN METEOROLÓXICA
http://meteo.usc.es
Páxina de meteoroloxía elaborada pola
Unidade de Observación e Predición Meteorolóxica da Universidade de Santiago de
Compostela en colaboración co Sistema de
Información Ambiental de Galiza. Inclúe
información do tempo con catro días de antelación, así como imaxes de satélite.♦

Vigo
■ ACTOS

NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
Mesa redonda, o mércors 30
ás 12 h. no Salón de Actos
da Faculdade de Filoloxía e
Tradución na que tomarán
parte Manuel Portas e
Carme Martínez-Corbalán, concelleiros de normalización lingüística polo
BNG de Santiago e Vigo
respectivamente; Xosé Baldomir, vice-presidente da
Mesa; Silvia Capom, portavoz do Movimento em Defesa da Língua; e Henrique
Costas, profesor da UV.

CARRO CARRATALÁ
A galería Alameda acolle a
súa mostra de pintura ata o
xoves 31.

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.

Fita de Robert Wise que se
vai proxectar o martes 29
dentro do ciclo Arquitectura-cine, organizado polo
COAG, no auditorio do
C.C. Caixanova.
■ CONFERENCIAS

MULLER E

SEXUALIDADE:

A materia pendente. O luns

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

■ Vendo Seat Ibiza branco mod. 97
GT TDI 1.9 CV, 87000 km. Impecábel
1.200.000. 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.
■ Véndese piso na rúa Llorente de
Vigo. Tres cuartos, garaxe e trasteiro.
18 millóns. Telf. 649 731 444.
■ Xa funciona na internet o portal ga-

GOSIA TREBAGEZ
Mostra de pintura na galeria
Bomob, ata o 31 deste mes.

ANTONIO HEREDERO
O Real Clube Nautico acolle a súa mostra de pintura
ata o 5 de febreiro.
■ LEITURAS

DO LUSCO FUSCO
Título do libro do que é autor José Alberte Corral
Iglesias, que estará o venres
25 ás 20 h. na librería Andel,
acompañado de Alexandre
Banhos para presentalo.
■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA

O xoves 31 baixo a dirección
e como violín solista de Jean-Jacques Kantorow, interpretará obras de Saint-

■ 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

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

Madrid

ENRIQUE RAIMUNDO

A galeria Ad Hoc acolle unha mostra da súa pintura ata
o sábado 26.

llegos: datos e fotografías de persoeiros da actualidade ou da historia do país (galego, castelán, inglés). Pódese acceder a el a través de www.Galiciadixital.com ou www.Galiciadigital.com. Participa da iniciativa enviándonos os datos
e fotos que estimes oportunos ou con
algún artigo breve na sección de Opinión ou de Tribuna Libre (arte, comunicación, educación...) polos seguintes
medios: correo a Galiciadixital, Noria
30, 27001, Lugo; fax 982 221 456; correo electrónico, interdix@galicia.com.

RAMÓN CONDE

A colección Luis Molist vai
ser exposta, ata o 22 de febreiro, no Museo Etnográfico Liste.

SANTIAGO PASCUAL

WEST SIDE STORY

■ 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.

■ Véndense cachorros de bóxer brancos, atigrados e dourados. Netos de campións. Vacinados, desparasitados e rabo
cortado. Tlf. 981 371 810 ou 981 798 774.

OBXECTOS EN TORNO
Á BICICLETA

FILLAS DE EVA

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

■ Alúgase taberna pub (Taberna de
Pancho) no Morrazo. Con casa amoblada, calefacción e terreo. Prezo a
convir. Tlf. 600 717 628.

■ 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 outros 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.

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

As súas pinturas van estar
colgadas no Rincón dos Artistas ata o 31 de xaneiro.

L’ANGLAISE ET LE DUC

■ Traballador con estudos universitarios busca emprego. Manuel, telf.
616 354 911.

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

MARCIAL LÓPEZ
MONTEIRO

■ CINEMA

Ciclo de cinema que se vai
desenvolver durante este
mes na aula sociocultural
de Caixa Galicia ás 18 h. O
xoves 24 proxectarase Armas de muller (USA,
1988), dirixida por Mike
Nichols. E o xoves 31 remata o ciclo coa fita Carta
de amor (USA, 1999), dirixida por Peter Ho Sun.

Xulio César
Fuentes
ocupa a
sala da
Casa da
Xuventude
de VIGO
coas súa
pintura.

As súas pinturas poden ser
olladas na sala de exposicións do C.C. Caixanova,
ata o 24 de febreiro.

Anúncios de balde
■ A Asociación Cultural viguesa Maximo Gorki sinala que continuan os cursos de idioma ruso, a todos os niveis, impartidos por unha filóloga nativa; como tamén os cursos de xadrez,
a dous niveis, impartidos por un Mestre Internacional. De che gostar cantar
e se dispós de un par de horas libres á
semana agárdante na Coral Polifónica. Máis información na República Arxentina 17, 2º esq. de 17 a 19 h. ou
nos telf. 986 224 457 ou 366 381.

Saêns, Faure, e Bizet, na sala
de concertos de Caixanova.
■ TEATRO

VIGO A ESCENA
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 sábado 26 ás 19 h.
na A.V. San Xoán Poulo.
Máscara Produccións representará Malandros 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 Fra-

goso 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.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA…

…de pintura e escultura, na
galeria Arcana ata o 8 de
febreiro.

ARTISTAS
CONTEMPORÁNEOS III
Colectiva que poderemos
coñecer ata o luns 28 na
Casa da Cultura.
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vo o de propiciar un diálogo
entre ambos mundos e para
mostrar ademais a súa atmósfera de proximidade, así como a influencia que a primeira exerce sobre a segunda.

■ EXPOSICIÓNS

Lisboa

FERNANDO PEREIRA

■ MÚSICA

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.

Braga

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. Máis información no telf. 213 612 400.

■ EXPOSICIÓNS

LEARNING
FROM AFRICA

Esta mostra, que podemos coñecer na galería Mário Sequeira ata o 14 de marzo, está composta por pezas de arte
africana de artistas contemporáneos, que ten como obxecti-

THE WALKABOUTS

Pop e Rock no Paradise Garage (J. de Oliveira Migueis
38/48, tlf. 213 243 400) que
vai ser escenario o sábado 2
de febreiro desta banda ás 21
h. Ao día seguinte será
Jimmy Eat World quen actúe á mesma hora♦

Berrogüetto
Berrogüetto
A banda folc vai presentar o seu novo traballo Hepta, composto, como
todas as melodías da banda, 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
24 no RAG en COMPOSTELA, o
venres 25 en LALÍN e o xoves 31 no
teatro Principal de OURENSE.♦

En VIGO
a galería
VGO mostra
a obra de
Manolo
Moldes.

O

novo presidente arxentino,
Eduardo
Duhalde, saiu ao balcón acompañado do arcebispo
de Buenos Aires co obxeto de
dar un sinal de tranquilidade á
poboación. Hai ateos que non

que un pastor da Igrexa cuxo
reino non é deste mundo, sobre todo non é do terceiro
mundo? Ademais, agora que
xa non confía na Arxentina o
FMI, quizá seña a hora de falar coa banca Vaticana.♦

souberon comprender a acción. Pero en cambio, ¿quen
mellor para desentrañar os
males da economía arxentina
que un arcebispo, afeito como
debe estar aos misterios e aos
milagros? ¿Quen máis propio
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FRAN ALONSO

O que se escoitou nos días da morte do Nobel

¿Gostaríalle a Cela
a reverencia co seu cadáver?
C.V.
“O escándalo vai conmigo”, dixo nunha ocasión Camilo José
Cela cando enunciaba unha frase que talvez teña máis verdade
que a repetida do seu escudo heráldico: “O que resiste, gaña”.
As broncas e saídas de ton de Cela son tantas que resultan de
imposíbel enumeración pero forman parte da súa biografía cunha forza mesmo inusual. Quen nunca tivo pelos na língua seguro
que habería de rir se o seu funeral tivese só frases lapidarias.
E houbo de todo. Maiormente, coa
tradición que trae a morte, o rigor
e a trascendencia inundaron boa
parte dos parlamentos. Loas á súa
obra, a súa personalidade e lembranzas da irreparábel perda. A
máis de agradecer foi a de monseñor Juan José Asenjo, en calidade
de portavoz da Conferencia Episcopal Española. “Queremos manifestar aos seus familiares a nosa
condolencia sinceira e asegurámoslle que, desde o noso retiro espiritual, encomendamos á piedade
e á misericordia de Deus o eterno
descanso do escritor e o consolo e
a fortaleza dos seus familiares e de
cantos choran a súa morte”. Desde
a mesma Igrexa habería tamén
quen collera máis o ton do propio
defunto e así o párroco de Iria Flavia, Anacleto Domínguez, dixo
que a tumba do Nóbel era tan atravesada como el mesmo, “cos pés
mirando cara o lado contrario ao
que miran as demais” e o propio
Padre Isorna apuntou na homilía,
corpo presente, que Cela mantiña
unha “visión provocadora da realidade humana”.
Total, que ata a Igrexa dá
exemplos para sumar a un posíbel debate de si se pode o non dicir algo máis que loubanzas dun
morto no día do seu sepelio.
Quen non se xuntou á diatriba
foi o alcalde da Coruña, Francisco Vázquez, unha das personalidades con máis presencia en todas as pompas fúnebres.

Foi Vázquez a primeira autoridade que se axeonllou na colexiata de Iria cando aínda os bancos
reservados estaban valeiros, persignándose á antiga (tres cruces
pequenas e unha grande) e tendo
conta da súa coroa enviada a título
persoal (o concello mandou outra). Afirmara o alcalde nada máis
coñecer a súa morte que co escritor había que ter unha “débeda impagábel”. E non lle gustaron nada
as declaracións de Francisco Rodríguez, palabras que definiu como “lamentabeis, desgraciadas e
froito dunha mente esquizofrénica
marcada pola intoleráncia”. Case
nada. O deputado nacionalista respostou de seguido. “Vázquez está
enfermo de intolerancia contra todo discrepante” dixo e, de paso,
volveu repetir a súa opinión: “Ningún crítico serio ignora que a obra
de Cela é moi estimábel, mais que
está na súa parte final claramente
sobrevalorada e hipotecada a cuestións que teñen máis a ver co mercado que coa arte e a cultura”. Sinalou tamén que nunca dixera que
Cela non fose galego senón que “a
súa obra non pertencía á literatura
e á cultura expresadas na lingua do
noso país”.
A cousa quedou aí, pero como
falar tanto atrapalla o alcalde da
Coruña recriminou tamén a Rodríguez que fixera “consideracións
sobre vencellamentos políticos
dunha personalidade tan independente”. Independente, indepen-

mentos políticos do PP
desfilaron pola Casa
dos Coengos e foron os
que máis falaron. Para
Pío Cabanillas ten unha
“obra incuestionábel”,
para Dositeo Rodríguez
era un “galego universal” mentras Trillo afirmaba que adicou “a súa
vida ao español”. O
conselleiro de Cultura,
Xesús Pérez Varela, pasando por alto todas as
polémicas -incluidos
debates parlamentariossobre o trato especial en
canto orzamentos que
lle adicaba, manifestou
que renovaba o seu
“modesto compromiso
coa Fundación que
perpetuará a figura e a
obra de CJC”. O conseXURX O S. L O BAT O
lleiro asistía ao sepelio
en representación do
dente... non é que fose unha das presidente da Xunta, convalecente
características do defunto. Senón dunha operación.
¿como entender as palabras do seu
Tamén os escritores mostraron
amigo e presidente do Consello da a cal e a area. “Escritor singular,
Cultura Galega, Carlos Casares?: voz inconfundíbel”, dixo Francis“Lembro que discutiamos cando co Umbral, que lle debe a Cela boa
deseñabamos a programación pois parte do seu Cervantes. Juán Marel propúñame a ministros e políti- sé afirmou que era un “prosista
cos como conferenciantes. Eu singular e reiterativo, campanudo
contraatacaba dicíndolle que esta- e descomedido” e, en todo caso,
ba demasiado ligado ao poder e nunca “santo da miña devoción”.
que el xa estaba por riba de todo”
Alguns viciños mentaban que
(en El cultural, 19 de xaneiro)
Cela nunca considerara a Padrón,
que sempre dicía que era de Iria
Novos teóricos da literatura
Flavia, nome do que obtivo o
marquesado. Disque se despediu
Así foi como se convertiron en cun “Viva Iria Flavia!”, un berro
protagonistas de conferencias lite- vital para quen a morte lle parerarias nomes como Federico Tri- cía unha vulgaridade. Para quen
llo, Mariano Rajoy ou Álvarez rescataba dos xornais as notas
Cascos, os tres presentes no ente- necrolóxicas que, por calquer rarro. Así foi tamén como os mem- zón, saían da tónica. Como a súa
bros de todas as directivas e esta- vida e, tamén, a súa morte.♦

O Entroido
N O V I D A D E

Galego
A NOSA TERRA

U

nha das escenas
máis impactantes
da fermosa película que Alan Parker fixo sobre O muro de Pink
Floyd era unha durísima
crítica sobre a docencia:
os rapaces aparecían circulando en cadea, coma
se fosen pezas da produción dunha fábrica, en
tanto se lles inculcaban
os valores educativos.
Se houbese que repetir a
película actualizándoa,
esa crítica, curiosamente, habería que centrala
na familia.
Nos barrios periféricos e cidades satélites de
Madrid e Barcelona o 80
% dos alumnos no ensino
público son fillos de inmigrantes; os españois
levan os seus fillos
maiormente a colexios
concertados ou privados.
Contan os profesores que
cando chaman aos pais e
ás nais a falar con eles,
os árabes acoden axiña.
Logo, sen tanta présa,
acoden os latinoamericanos. Os españois, sen
embargo, case nunca
mostran interese polos
problemas dos seus fillos
e fillas na escola e cando
acoden a falar co profesor ou profesora habitualmente fano para lle
solicitar condescendencia ou o aprobado para a
súa prole. É un síntoma
máis do que xa é unha
evidencia: o que falla hoxe non é tanto a educación no sistema escolar
senón, sobre todo, a educación na familia.
As familias senten a
obriga de pagarlles os
mellores colexios e mercarlles as mellores roupas
aos seus fillos, pero non a
de falar con eles, establecendo unha relación fluída de entendemento e comunicación. A familia
cambia a comunicación
pola entrega aos fillos de
todo tipo de bens materiais. A televisión, os videoxogos, os ordenadores son hoxe por hoxe os
interlocutores case exclusivos duns rapaces e rapazas que medran sen referentes de intercambio
verbal nas súas relacións.
Logo, non debería resultarnos estraño que estean
incapacitados para o diálogo, para a comunicación, para a comprensión,
para o entendemento. Só
reproducen os modelos
aprendidos. Pois esa é,
cada vez máis, a cara desoladora da soidade do
individuo moderno na era
das comunicacións.♦

