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Fraga súmase aos
que defenden o cambio
constitucional

Pepe Carreiro

(Páx. 7)

CCOO perde afiliados
en Galiza pola política
pactista de Fidalgo

FUNDADO EN 1907

(Páx. 17)

1,75 Euros

Camilo Gonsar:
‘Nunca
pensara
en entrar na
Academia’

A Xunta nomea
a dedo os 43
veterinarios
‘das vacas
tolas’

(Páx. 24)

(Páx. 14)

Europa si, pero non así
Miles de manifestantes reclaman “outra Europa”,
mentres os ministros de Interior da UE se reúnen en
Compostela acompañados de centos de policías.

A Nosa Terra entra,
cun ecoloxista, na planta
de reciclaxe de Nostián
(Páx. 11)

A CONVERXENCIA COA UE NON SE LOGRA

só “facendo estradas ou dándolle satisfacción aos caciques de
aquí ou de alá”. Non son palabras da oposición criticándolle a
Fraga a súa política, senón do director xeral para a Ampliación
da UE, Eneko Landáburu nunha recente entrevista co presidente
da Xunta. Landáburu insta ao Goberno galego a modificar o destino dos perto de 853 millóns de euros que recibe cada ano de
axudas. Formación e investigación serían os eidos principais aos
que terían que orientarse os fondos estructurais para que Galiza
puidese achegarse ao nivel de vida medio dos paises da UE. A
UE cita como exemplo o irlandés que, en 1988, partía dunha posición semellante á nosa (o 57% do PIB comunitario) e, doce
anos despois, a súa riqueza elevouse en oito puntos en relacción
á media europea. As palabras de Landáburu non poden entenderse unicamente como a constatación dunha realidade estatística,
senón como toda unha censura dunha boa parte da política impulsada por Manuel Fraga como presidente da Xunta.♦

Agatha Christie
Cianuro espumoso

A . PA N AR O

Terceira entrega da Biblioteca
Agatha Christie. Unha mostra máis
do enxeño da mestra da intriga.

Manifestantes ironizan con imaxes dos
rostros do Ministro de Interior, Mariano Raxoi,
e do Director Xeral de Policía, Juán Cotino.
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O cumio de ministros de Compostela abre o debate
sobre unha Europa Alternativa

Razóns galegas contra
a globalización económica
P. BERGANTIÑOS - A. ESTÉVEZ

Contábanse coas mans os galegos que teñen participado en manifestacións e foros contra a globalización económica. A celebración do cumio de ministros de Interior e Xustiza da UE do 13 ao 15 de febreiro en Compostela rachou con esa ausencia. Intelectuais, sindicatos, organizacións políticas e ONGs
aproveitan o cumio para reivindicar unha Europa respectuosa cos dereitos fundamentais dos cidadáns.
“A terra é finita polo que non se
pode pretender un sistema económico baseado no infinito”.
Quen así fala é o profesor da
Universidade de Vigo, Xavier
Simón. Son as doce e media e
arranca o contracumio. Está artellado pola Plataforma por
umha Europa Alternativa e celébrase na facultade de Filosofía. Escritores, sindicalistas, filósofos, ecoloxista e avogados
danse cita en Compostela para
expoñer a Europa desexábel.
Este foro quere ser “unha expresión da disidencia dun ordenamento social inxusto”. Xaquín Rubido, da Plataforma en
Defensa da ría de Arousa, relata a experiencia de loita contra
os depósitos de hidrocarburos
instalados na ría e expresa sen
dúbidas “a servidume de ciencia e tecnoloxía cos intereses
dos gobernos”.
No público e dispostos a
participar no debate están o Padre Silva e Antonio Apolinar,
director e alcalde respectivamente de Benposta, a cidade
dos muchachos de Ourense que
nos últimos dous anos vén protagonizando un conflito coa
Xunta pola titularidade dos terreos desta ONG. “Temos que
estar aquí, expresar a desconformidade”, din. No foro, ademais, representantes estudantís,
dos colectivos feministas e dos
sindicatos. Entre eles, os avogados Nemesio Barxa, Eva Forest e Gustavo García ademais
de analistas de política internacional como Carlos Taibo. “Intercambio de ideas e exposición
de alternativas”, din os organizadores. Xavier Simón laiase
de que os seus colegas, profesores universitarios de Economía,
continúen rexéndose polos paradigmas clásicos, pola contra

Os policias non só vixiaron o cumio. Tamén se manifestaron para esixir melloras laborais.

felicítase de que o último Nobel
de Economía, Stieglizt, afirme
en Cuba xunto a Fidel Castro
que hai que repensar o sistema
económico para rematar coas
desigualdades. O mércores 14 a
Plataforma por umha Europa
Alternativa celebrou unha manifestación que, como todas as
autorizadas pola subdelegación
do goberno, transcorreu na zona nova. Os colectivos libertarios tamén amosan o seu rexei-
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Vén da páxina anterior

putado nacionalista en Madrid,
non lle soa ben o de que a Europol se converta nun órgano
similar ao FBI, tal e como manifestou o ministro.”Ao meu
xuízo non é unha referencia
afortunada cando os Estados
Unidos veñen de aprobar unha
lexislación restrictiva dos dereitos das persoas incompatíbeis coa Constitución española”, sinala. Os nacionalistas
consideran prioritario que a
prevención da criminalidade
“non se converta en espionaxe e
control puro e duro de calquera
tipo de disidencia”.
Esta é unha das razóns da
participación do BNG na convocatoria dunha manifestación
para o xoves 14 que integra á
CIG, Sindicato Labrego, Galiza Nova, CAF e CAE e á que se
suma CCOO. Co lema “Por unha Europa social, solidaria e
dos pobos” estas organizacións, máis alá da euforia pola
implantación do euro e a autocompracencia pola presidencia
española da UE, esixen “un troco de rumbo na condución da
UE, o cesamento das políticas
de déficit cero, a restauración
dos mecanismos de protección
social, a restauración do emprego de calidade, a reversión
das políticas de desregulación
laboral e o recoñecemento real
dos dereitos das nacións sen
Estado”.♦

Impulsan a creación dun Foro que defenda os dereitos civís

Trinta intelectuais alertan
sobre o recorte de liberdades na UE
Con motivo da reunión de Ministros, un grupo de trinta persoeiros da cultura galega veñen de
facer pública a súa preocupación polo recorte de liberdades
que suporán as propostas “contra o terrorismo” que se van
aprobar en Santiago. Denuncian
que estas medidas cercarán a liberdade de expresión do pensamento disidente, restrinxirán as
posibilidades de reivindicación
social e limitarán seriamente o
exercicio de dereitos fundamentais como o de asociación ou libre circulación dos individuos.
As medidas que se debateron no Parlamento Europeo o 7
de febreiro e que serán aprobadas neste encontro, teñen como
obxecto, para os asinantes deste
manifesto, aproveitar o impacto
dos acontecementos do 11 de
Setembro para intensificar o
control sobre os cidadáns e as
organización sociais e “moi especialmente sobre todos aqueles que discrepen co actual modelo de estado e propugnen a
súa reestructuración”. Entre os

De esquerda a dereita, Fernández Refoxo, X. Chao Rego, Marcial Gondar e Vidal Bolaño.

aspectos máis graves desta política europea destacan, por
exemplo, a ampliación da figura do delito de terrorismo, “que
se alarga ata permitir a inclusión de formas habituais de loita tan frecuentes e pacíficas como a ocupación de espacios públicos ou privados”, afirman.
Tamén lles preocupa a pena-

lización da mera incitación ou
apoloxía deste tipo de accións,
porque “na práctica significa
restablecer o delito de opinión”
e a inmediata inmobilización
dos bens de persoas ou grupos
sospeitosos co que isto significa
de vulneración do dereito á presunción de inocencia. A unificación das lexislacións europeas

en materia de detención e grave limitación das garantías básicas das persoas detidas ou imputadas, así como a implantación da chamada euroorde de
detención, “que elimina todos
os trámites de extradición que
permiten un mínimo control xudiciais destes requisitos”, son
outras das cuestións sobre as
que alertan polos graves consecuencias que para a liberdade
dos cidadáns poden carrexar.
Este manifesto foi anunciado polo catedrático da USC,
Marcial Gondar, como o primeiro paso para a constitución
dun Foro polos Dereitos Civís,
similar aos que xa existen noutros lugares de Europa. Antón
Santamarina, Isaac Díaz Pardo,
Manuel Lourenzo, Manuel María, Elvira Souto, Ramón e Xosé Chao Rego, Roberto Vidal
Bodaño, Xesús Alonso Montero, Xosé Luís Barreiro, Xusto
Beramendi, Xosé Luís Couceiro e os avogados Nemesio Barxa e Óscar Fernández Refoxo
son algúns dos asinantes.♦

Policías contra policías
“Estades ben protexidos”,
comenta un cliente dun
café da Rúa Nova ao camareiro mentres relata
que durante o seu paseo
desde o Auditorio de Galicia ten atopado a moitos
policías. “Pero educados,
a min no me pararon”. Os
controis exercidos durante os días do cumio na zona vella e nos accesos á
cidade non son democráticos. Aos guapos e traxeados non os paran; os greñudos con mochilas teñen
todos os números para
que lles toque rexistro.
Danse situacións estrañas
como a de ver a un rapaz
nos soportais da praza de
Cervantes fumándose un
porro con toda tranquilidade cando, a menos de
dous metros, tres policías
esixen a un mozo, co cabelo longo, que os acompañe á furgoneta. “Que
non, que vos ensino aquí
o que teño dentro da mochila, os apuntes”, di o
estudante. A policía insiste en levalo mentres o
anteriormente citado continua fumando o seu porro.
A medida que se achega a hora de chegada dos
ministros a presión policial increméntase e redúcense as zonas do casco
vello polas que se pode
pasar con tranquilidade.
Portar unha acreditación
de xornalista non evita
que abran o seu bolso. Na
rúa poucas persoas dan
crédito á cifra de catro
mil axentes de reforzo

A policia trouxo moitos axentes de fóra de Galicia para blindar o Centro
Histórico de Compostela.

desprazados a Compostela. Escoitase moito acento
de fora de Galicia entre os
axentes pero as contas
non chegan a tanto. Se a
intención das cifras oficiais era asustar, conseguírono, xa que as manifestacións contra o cumio
a penas teñen participación non galega. Unha
semana antes do encontro
informal de ministros -na
práctica unha reunión de
segunda división- as vivendas que dan a avenida
Xoán XXIII e edificios do
casco vello foron peiteados pola policía que actuou como axente do censo de posíbeis francotiradores. O mércores, comerciantes e hostaleiros
da rúa do Franco pasaron
boa parte do día na porta
dos establecementos; para
os posíbeis clientes entrar
na zona vella convertíase
nunha odisea.
Curioso é que unha
das manifestacións máis
numerosas sexa a da pro-

pia policía, por medio
dos seus sindicatos. Máis
de trescentos axentes, coa
participación de mulleres
e familiares de gardas civís, reivindicaron dignidade laboral aproveitando que o ministro Raxoi
estaba na capital galega.
“Poderiamos ter sido
máis. Hai autobuses retidos de axentes chegados
de toda Galiza e nos puxeron todo tipo de trabas
para celebrar a concentración con problemas de
percorrido e de acceso á
cidade”, explicaba Lorenzo Nebreda, portavoz
dos sindicatos manifestantes. Foi a concentración que máis perto se celebrou do lugar do cumio.
E, aínda que vixiada por
uns cincuenta axentes,
converteuse nunha celebración lúdica, con cánticos revolucionarios e con
petardos que pese a ser
lanzados a cara descuberta non supuxeron ningunha detención.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Escena de antroido.
Dous a dolescentes
cunha g arrafa de
líquido como o de
limp ar cristais. Un
pregúntalle ao outro.
¿A túa ten pis? N on,
a miña é de aug a con
xa bón.
O coronel Soto que
se sublevou a semana
p asa d a contra o
presidente
vene zolano Hugo
Cháve z quedou só na
intentona golpista . O
ministro do exército
respondeulle con
sorna: “Se tivese do
seu la do o 7 5% do
exército, Soto
lanz aría a súa
proclama desde un
cuartel e non desde
un hotel”. O ministro
refírese ao feito de
que o coronel fixo a
súa intentona desde a
sala cedid a dun hotel
de C aracas. Por certo
que Soto foi edecán
do ex-presidente,
acusa do de
corrupción, C arlos
Andrés Pére z . “Unha
boa pe z a ”, como se
di familiarmente.
Un reporteiro fai
de esmolante en
M a drid p ara o
programa especial de
Tele 5 Yo soy
m endigo . Cunha
cámara disimula d a
gravou como a
policía municip al
tenta b a expulsalo do
lug ar onde se puxera
a pedir. O reporteiroesmolante fixo que
non entendía ata que
o policia lle espetou:
“¿Eres gallego, o
que?”.
Jaime Peñafiel,
histórico xornalista de

N

un recente artigo de opinión, o analista norteamericano William Pfaff afirmaba o seguinte: “Unha soa nación,
os EUA, desfruta dun poderio militar e económico sen rival, e pode se impor praticamente ali onde quiser”. E engadia: “Nunca na
história da Humanidade nengunha nación posuiu un poder como este”. O pasado 24 de
Xaneiro, o director executivo de Human
Rights Watch dicia que a situación de Guantánamo “é só a ponta do iceberg da política da
Administración Bush, que consiste nunha revisión radical da lei internacional. Os EUA
non aceitan estaren vinculados por nengunha
lei ou tratado internacional. Porén, exixen esa
vinculación ao resto dos Estados do planeta”.
Coido que abonda con estes testemuños para colocar no seu contexto o que está a acontecer na esfera internacional no presente momento histórico. Existe un Estado hexemónico que
exerce un poder omnímodo e que ten a vontade
de actuar en todo o planeta sen nengunha pexa,
límite ou control por parte de nengun organismo
xurisdiccional de carácter internacional. Este é
un mundo unipolar, claramente contrário aos intereses da imensa maioria dos seres humanos.
O Bloque Nacionalista Galego expresou a
sua posición no Pleno do Congreso o martes
dia 5 de Febreiro instando ao Governo español
a que amosase perante a Administración Bush
o máis firme rexeitamento perante o trato que
están a receber os prisioneiros da guerra de Afganistán que se achan en Guantánamo. Emprazamos tamén ao Executivo a que, en defensa
dos máis elementares direitos humanos, demandase de Washington o feche do centro de
reclusión. Foi un emprazamento que bateu coa
insensibilidade do PP e do Governo Aznar. En
realidade, as críticas lanzadas por Aznar aos
EUA foron ainda máis tépedas que a posición
mantida a este respeito polo próprio secretário
de Estado norteamericano, Colin Powell, quen
defendeu contra os falcóns internos que se
aplicase a Convención de Xenebra aos prisioneiros; e, por suposto, máis tépedas tamén que
as de outros governos europeus. Dito doutro
xeito: na prática, a postura do PP e do Governo Aznar consiste en apoiar cegamente á Administración Bush, tamén nesta cuestión.
Os falcóns de Washington teñen ao secretário de Defensa, Donald Rumsfeld, como caudillo. Dos seus beizos saíu un duro ataque a aquelas persoas e representantes políticos, entre as
que me atopo, que se preocupan polo que acontece a máis de 5.000 quilómetros da sua casa e
que son capaces de descubrir o que sucede en
Guantánamo. Pois si, acuso-me de ser unha desas persoas e son-no porque non é asunto menor que os direitos humanos sexan conculcados precisamente pola única superpoténcia
que existe no planeta, a mesma que intervén

A . PILLA D O

Guantánamo como síntoma
GUILLERME VÁZQUEZ

A tendencia dos Estados Unidos ao poder unipolar, o desprezo aos dereitos humanos ostentado en Guantánamo, o fin da ONU e o temor universal á crítica surxen como algunha das consecuencias do 11 de setembro
en toda a parte so pretexto da sua defensa.
Nada hai na posición do Bloque Nacionalista Galego de antiamericanismo visceral, primitivo ou irracional. O que hai é simplesmente
a vontade firme de non calar e de non ser cúmplices perante actuacións que son claramente
incompatíbeis co modo de actuar dos Estados
democráticos. Alén diso, hai unha obscenidade
evidente no xeito en que se ten conducido o
Governo norteamericano neste asunto. Foi a
própria Administración Bush a que se encarregou de amosar-lle ao mundo as imaxes do que
estaba a acontecer en Guantánamo, coa clara
intención de amedoñar a quen ouse pór en
cuestión a sua hexemonia planetária. Os prisioneiros foron engaiolados, literalmente. Por qué
os fechan en gaiolas? A que se adoita asociar
unha gaiola? Está claro: non son seres humanos, son simplesmente animais…Por tanto,
non hai direitos que respeitar.
O nacionalismo galego considera que neste
momento de quebra de Nacións Unidas –unha
das grandes vítimas do 11 de setembro– os governos democráticos deben revoltar-se contra

toda conculcación dos direitos humanos. O Governo español e a Unión Europea non poden
ser meras comparsas no cenário internacional.
A pretensa superioridade moral de certos sistemas políticos debe demonstrar-se na prática e
non na propaganda retórica. A eles debe-se-lles
exixir que contribuan cunha política própria e
independente para manter un certo equilíbro no
ámbito internacional que garanta o respeito aos
direitos das persoas e dos povos.
En todo caso, esta tarefa debe intentar-se
tamén dende a sociedade civil e nós, como
nacionalistas, facemo-lo. Nós compartimos a
ideia de que o caso de Guantánamo é só a
ponta do iceberg dun problema máis de fundo. Dependendo do lado da balanza no que
se coloque cada quen, consolidará ou non o
hexemonismo unipolar hoxe existente. Todo
poder incontrolado tende a facer-se arbitrário
e representa un perigo para o convívio harmónico e pacífico. E perante ese dilema todos debemos posicionar-nos.♦
G. VÁZQUEZ é deputado do BNG no Congreso.

Cartas

Rodríguez e Beiras
Creo que Francisco Rodríguez
anda a mexar fóra do testo. Dedicarse a facer declaracións para
a prensa e a radio nas que di que
Beiras xa non ha volver ser candidato á Xunta, paréceme moi
pouco leal cos seus compañeiros
do BNG. Ese é un tema de moita
trascendencia para o Bloque, e
por iso penso que con esas declaracións Francisco Rodríguez está
a prexudicar ao BNG, creando
unha polémica sobre o futuro de
Beiras que creo que non debería
ser pública (para iso están os militantes e os congresos).
Respeto moito a Francisco Rodríguez polo seu traballo no parlamento do Estado, pero, el mellor
ca ninguén, sabe que se o Bloque
está onde está, é por Beiras.
Beiras terá que deixarlle paso a
outros cando chegue o momento,
pero penso que antes deberíanse
retirar algúns outros, entre eles o
propio Francisco Rodríguez, Pilar
García Negro e Bautista Álvarez.

Espero que no vindeiro congreso
vaian collendo o retiro (non é sen
tempo), e que lle deixen paso a
xente con actitudes máis abertas.
É importante facer memoria e
recordar que Francisco Rodríguez
e Bautista Álvarez (por un erro de
estratexia ou polo que fose) estiveron a piques de acabar co Bloque cando se negaron a acatar a
Constitución e foron expulsados
do parlamento galego. Ese radicalismo fixo que o Bloque pasase de
ter 3 escanos a ter soamente 1 escano. E foi xustamente Beiras o
que, con ese escano, conseguiu
que o Bloque chegase a onde está.
Nunca lle estaremos o suficientemente agradecidos a Xosé Manuel Beiras polo que fixo (e fai)
polo BNG e por Galicia.
Sinceramente, penso que
Beiras é un luxo para Galicia e
para o BNG, e creo que el é o
máis adecuado para encamiñar
ao Bloque cara a novos tempos e
novos retos.♦
DANIEL ÁLVAREZ IGLESIAS
(MADRID)

O contrario
do enemigo
¿Podemos ou non podemos opinar os militantes do BNG? ¿Podemos opinar de todo e de todos ou
hai cousas e persoas intocábeis?
¿Podemos apostar pola renovación, ou só teñen que renovarse
algúns e outros teñen patente de
corso? Hainos que xa estamos
cansos de que existan dúas varas
de medir: unha para cuantificar as
gabanzas e outra para medirnos as
costas a algúns. Tamén está ben
que algúns leven anos e anos cizañando por detrás, filtrando cousas
aos medios e outros esteñamos calados aguantando. Díxose que esta asemblea ía ser aberta. Pois discutamos abertamente. Sen tabús,
sen seguirlle o xogo aos enemigos. Sen demonizar a un partido
coma a UPG e os seus dirixentes
que foron quen de levar ao BNG a
onde está, aguantando moitas.
Non quero con isto, enténdaseme,
menosprezar o papel fundamental

de Beiras. Penso que aínda ten
moito que aportar dentro do BNG.
Non penso o mesmo doutros dirixentes actuais que teñen o seu
posto unicamente polos acordos
entre os grupos. ¿Non serán estes
os interesados en montar follón?
Xa é hora de que a maioría decidamos libremente. Unha reflexión
final: cando non teño clara unha
cousa en política fago o contrario
do que me di o meu enemigo. Así
que é millor que deixen de utilizar
a prensa para confundirnos.♦
X. LÓPEZ G.
(PONTEVEDRA)

Sobre a resistencia
globalizada
Hai xa uns anos que a palabra
“globalización” entrou no noso
léxico máis común. E case que
polo mesmo tempo apareceu tamén a palabra “anti-globalización”, referida á oposición de
certos sectores críticos coa sociedade capitalistaCertamente
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literatura volveuse unha cousa para
marujas porque a sociedade está tola.
Ou, cando menos, despistada. E disimulen vostedes porque empece así de vulgar.
Pero xa verán como ten a súa lóxica.
A priori, parecería que vivimos nunha sociedade moi interesada no feito literario. Desde
hai cousa dunhas semanas, os principais medios
de comunicación (dá igual prensa, radio, televisións, todos sen excepción... ) abren a primeira
páxina, os titulares, co asunto de Cela. Perdón,
non quería dicir Cela, senón co asunto da herdanza de Cela. Por iso aparece aí o nome de
Marina. Castaño, claro. E non pretendo eu referirme ao asunto da herdanza que, despois de todo, impórtame ben pouco o choio na medida en
que a min non me vai tocar nada. Interésame sinalar aquí que o asunto é portada, motivo de
conversa e tertulia nas rúas e cafés, nos colexios
e nas casas, no ascensor e nas reunións da Comunidade de Veciños e, xa que logo, calquera
marciano que nos visitase, concluiría que somos
un país de xente culta e preocupada pola literatura. Mais non tal. Marujas e marujos que non
len un libro nunca, que non lles interesa a literatura o máis mínimo, que coidan que non deben
perder nin un só segundo do seu tempo en achegarse aos libros dos escritores (xa non digamos
dos sufridos e ignorados escritores galegos ) subitamente, están pendentes de Cela. Quero dicir,
da súa herdanza. E emiten opinións referidas á
xustiza ou non do contido do testamento. Como
se ese asunto fose importante (como moito, debería importarlle aos membros da súa familia;
ao resto, deberían preocuparnos os libros de Cela, pero iso non importa, que hai que lelos e a
xente non está para esforzos inútiles...).
Outro tanto cabe dicir do programa de Sánchez Dragó sobre libros na Televisión Española, Negro sobre blanco. Sen entrar na calidade
do programa, ou noutros asuntos paralelos, podemos dicir o mesmo. De repente, os periódicos máis serios informan do contido dun dos
programas; os articulistas máis sisudos verten
as súas reflexións en profundas crónicas e fundamentadas análises sobre ese programa. E o
que é mellor: miles de persoas que nunca, pero
nunca, nunca de verdade, len un libro, deixan
por un lado a sempiterna repetición dos goles
da xornada de liga de fútbol para achegarse ao
espacio de Sánchez Dragó. O motivo, como xa
todos adiviñaron, é a emisión (frustrante para
moitos, posto que non se viron as labazadas )
do programa no que un editor e un crítico literario, ou algo así, se deron de golpes por asuntos de letras. Sánchez Dragó superou os seus
propios índices de audiencia. Daquela, á xente
interésalle a literatura. Pero outra vez sabemos que non é así. Que a xente o que lle interesa son as labazadas, os berros, os insultos.
Que sexa entre escritores ou entre unha pe-

Marina, labazadas,
Ana Rosa e Boris
FRANCISCO CASTRO

A literatura mudou en espectáculo con múltiples fitos nos últimos tempos.
Cela e a tirapuxa da herencia ou os plaxios de famosos son moeda diaria.
tarda da prensa rosa e outra, iso, tanto ten...
Ana Rosa Quintana estivo ocupando páxinas
e páxinas, incluso nos suplementos literarios desa prensa que se supón seria á que me refería antes, pola publicación da súa negra novela. Tivo
noticia dese feito marabilloso moita xente, por
suposto. E vendeuna ben. Despois, cando se descubriu o do plaxio, o interese da xente foi aínda
meirande. Millóns de seres humanos pendentes
dun libro. Que país de cultos. Ou quizais non estaban pendentes do libro, senón do goce que produce ver como á sufrida Ana Rosa, escritora e
editora de revistas para mulleres intelixentes, lle
caía toda a vergonza enriba.
Boris Izaguirre, ese que amosou o pito na
tele (con perdón), é un escritor. As veces que
ten pasado por Galicia nos derradeiros tempos (nomeadamente por Vigo) ten levantado
multitudes e atencións mediáticas só comparábeis ás que provoca a rapazada de Operación Triunfo. Cando por aquí se achega,
aproveita (e fai ben, que conste) para asinar
os seus libros. Sen entrar a valoralos (non os

lin), o certo é que se forman ringleiras enormes de xente –sobre todo rapazada e marujas
e marujas de idades varias – para conseguir
a sinatura do seu ¿autor favorito? Non, a sinatura do marciano. Deberiamos pensar que
toda esa xente le. Pero non. Os índices de
lectura no Estado son claros. E, daquela, ese
interese non se corresponde coa realidade.
Empecei dicindo que a sociedade está tola. Quizais non escollo ben o adxectivo. Cela, ou Ana Rosa, ou Boris, ou Sánchez Dragó, ou incluso Marina, seguro que o escollerían mellor. En calquera caso, o que si podo
é afirmar que a sociedade, se non está tola,
cando menos paréceo. E só me resta lamentar a mala sorte da literatura galega. Non
vendemos máis porque non sabemos converternos en carne mediática. A ver se hai sorte
e calquera destes personaxes que citei (agás
Cela, claro, que xa non pode) imparten un
curso de verán e nos reciclamos todos.♦
FRANCISCO CASTRO é escritor

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

desde que nos surprendera a todos a reacción da “sociedade civil” estadunidense en Seattle, a
anti-globalización ven estando
definida principalmente pola
unidade de acción de moi diversos movimentos, colectivos e
persoas que identifican ao inimigo común, o Capitalismo, e loitan unidos contra el.
A identificación deste inimigo, causante directa ou indirectamente de todos os problemas e
conflitos existentes (pobreza,
imigración, conflitos bélicos,
agresións culturais, perpetuación
do patriarcado,...) é a premisa
que posibilitou que, desde un
primeiro momento, se articulara
como solución á globalización a
que foi chamada “globalización
das resisténcias”, a cal consiste
na criación dun frente común organizado en plataformas que
comprenden todo tipo de loitas e
movimentos.
Lamentabelmente en Galiza
ainda que o inimigo teña sido
identificado e sinalado desde to-

dos os movimentos de oposición
á orde estabelecida, non foi posíbel organizar a oposición ao cúmio que se celebra esta semana
en Santiago de Compostela. A situación é polo tanto grave, sobretodo tendo en conta que se trata
da reunión dos ministros de interior e de xustiza, ou sexa dos ministros responsábeis das torturas,
mortes e vulneración dos direitos
humanos que ocorren na UE en
defensa do “Estado de Dereito”.
Cal é a razón pola que resulta imposíbel organizar un acto
conxunto, onde demostremos realmente cal é a magnitude do rexeitamento que provoca a Europa do Capital?♦
JORDI CADEVALL I ARTIGUES
Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

Peaxe aldraxante
Despois de que o señor Rajoy prometera ante os meios de comunicación a liberalización da peaxe nas
últimas eleccións xerais. Despois
de que o señor Cuiña o asegurara
período electoral tras período electoral, e asinara cos alcaldes de Pontevedra, Vigo e O Morrazo un documento no que se comprometía a
negociar ante Madrid, é dicir ante
Rajoy; a gratuidade de Rande e a
rebaixa nun 50% do treito entre a
capital e Vigo, agora chegan coa
crúa realidade.
Segundo Cuiña o que é posíbel en Asturias, País Vasco, Cataluña, Cádiz e Xerez e totalmente
imposíbel en Galicia. Aquí para
disimular retraerán fondos da Deputación para pagar a peaxe a catro empresas de catro amiguetes
namentres noutras zonas do estado o goberno de Aznar e Rajoy
negociou coas concesionarias e fíxose cargo dos gastos da supresión ou rebaixa das peaxes.
Así é a realidade teimuda. En

Pontevedra seguirán protestando
os mesmos, os que traballan en
positivo para a sociedade. Protestarán os veciños que están implicados en asociacións democráticas que loitan polo desenrolo dos
seus barrios pelexando ante quen
sexa. Protestarán os que perden
unha tarde de verán para manifestarse na defensa dos intereses comúns. Protestarán aqueles que
loitan no coidado do medio ambiente ou por acadar un mellor nivel sanitario para esta comarca.
Pero, desgraciadamente, seguro
que os rapazolos do PP e os das
merendas subvencionadas seguirán calados coma petos. Non vaia
ser que Vigo e Pontevedra se
acheguen moito e constitúan a comarca máis forte, máis comercial
e máis industrializada deste país,
polo tanto, a zona máis rica desta
Galicia que moitos defendemos
namentres sufrimos, día tras día,
a aldraxe e o desprezo dos gobernos de Santiago e Madrid.♦
RAMÓN PEITEADO
(PONTEVEDRA)

¡Hola! , deu un p aso
d a re ale z a ao
realismo despois de
que unha filla lle
morrese de Sid a .
N a actualid a de
p articip a nun ciclo
de conferencias
que ten como lema
Vid as trunca d as .
Operación Triunfo
en Vigo. C orte
Inglés. O s
concursantes no
esc a p arate –lembran
ás putas de
Amsterd am, pero sen
crista l–. N o exterior
duci as de
a dolescentes de non
má is de trece anos.
A o reporteiro de
A N T todos lle
resultan parecidos:
os concursantes, as
a z a fatas e os
dependentes do
centro comerci a l.

O caso do
norte americano
talib án, John W alker,
non debería estrañar
a ninguén. Segundo
un índice de
relixiosidade que
publicou unha revista
norte americana de
ciencia política , o
p aís máis crente do
mundo é Irán e o
segundo os Esta dos
Unidos. N a cola
encóntranse Europ a
do Leste (coa
salved a de de Polonia)
e os p aíses
escandinavos.
Hai xente que a os
euros, ch áma lle
ouros. N on é por
diferenci a lismo
do c astel á n,
senón por d efecto
d e pronunci a ción.
Un a certo en todo
c aso, pol a met á fora .
En Vigo, d a é poc a
do a lc a ld e Soto,
que d a un
monumento a o ecu
(nome frustra do d a
moe d a europ e a).
A gora un
monumento d e
surre a lismo.♦

A prensa e
o terrorismo

Santos Juliá, comentarista
de El País, explica a razón
de que o PSOE non mellore
as súas espectativas de voto
nos inquéritos. O PP ocupou
o seu espacio político: “Retóricas aparte, as políticas
que desenrola o PP son,
máis ou menos, as que desenrolaría o PSOE, se as tornas se volvesen e o PSOE
fora poder e o PP oposición”
(El País, 10 de febreiro).♦

A agresión de varios encarapuchados a un membro do
BNG de Vigo que despegaba
carteis contra o goberno local
non mereceu apenas atención
por parte da prensa. A edición
local de La Voz de Galicia (7
de febreiro) mesmo ofreceu un
titular a catro columnas surprendente: “Os policías locais
atribuen os incidentes a ‘loitas
internas do BNG’”. Sería inimaxinábel, sen embargo, que o
día que un grupo de mozos
independentistas guindou unha botella incendiaria contra o
local do PP de Santiago, á Voz
titulase “A AMI atribue o incidente ás loitas internas entre
Cuiña e Romay”. Nos días seguintes, e sempre en páxinas
locais, a Voz ofreceu unha información algo máis matizada.
Faro de Vigo, pola súa parte,
non considerou de interés para
os seus lectores a agresión, limitándose a publicar algunha
referencia breve e indirecta case unha semana despois.♦

O fundador
do Real
Madrid
naceu
en Barcelona
La Vanguardia do 8 de febreiro informa en portada

Joan Padrós.

aos seus lectores de que o
fundador do Real Madrid,
que este ano celebra o seu
centenario, naceu “no corazón de Barcelona”. Chamábase Joan Padrós Rubió e
viu a luz en 1869 na rúa Bot,
a un paso da Rambla. Padrós
trasladouse anos despois a
Madrid, onde abriu un comercio. O xornal barcelonés
di que conseguiu os datos
despois dunha “pacente investigación en arquivos civís e eclesiásticos”. Para que
logo algúns digan que desapareceu o xornalismo de investigación.♦

A . N .T.
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O espacio
do PSOE

O PP non foi belixerante coa remodelación da praza e Fraga calificouna como razonábel.

O PSOE acepta o proxecto que
primeiro apoiara pero logo rexeitou

Franco vaise da Praza
de España de Ferrol
H.V.
As obras do estacionamento
baixo chan e a remodelación
da Praza da España en Ferrol acordada polo goberno
de coalición entre o BNG e o
PSOE implicará a retirada da
estatua de Franco, popularmente coñecida como O Cabalo.

O militante do BNG agredido por varios encarapuchados mostra algunha das súas feridas.

O PSOE vén de decidir finalmente apoiar o proxecto municipal inicial, presentado agora hai
case un ano. Os socialistas protagonizaron unha serie de titubeos
que lles levaron a dar o seu apoio
na comisión que se debateu a remodelación da praza pero a botarse atrás no pleno que ía ratificar o acordo.
A remodelación da praza implica a construcción dun estacionamento baixo chan, vías soterradas e unha peonalización incompatíbel coa presencia da es-

tatua porque estorbaría nunha
concepción moderna da reorganización dese espacio público.
A decisión do goberno municipal non atopou belixerancia entre sectores políticos da oposición
representados no concello e mesmo Fraga chegou a declarar que a
retirada era comprensíbel, por iso
no seu día non se comprendeu por
qué o PSOE se botou atrás no
apoio ao acordo municipal.
Descoñécese cando comezará a remodelación, aínda que o
concello comezou as conversas
coas empresas adxudicatarias
tanto das obras –Copasa– como
da concesión do estacionamento
–Estacionamentos do Noroeste,
S.A. Estas dúas compañías teñen
en marcha un litixio co concello
polos retrasos derivados das indecisións do PSOE. Con respecto á futura ubicación da estatua,
descoñécese a mesma.♦

A Armada tirará 150 metros
da muralla do Arsenal
Fer ro l

¿Como sería a cidade con mar?
MARTINA FERNÁNDEZ BAÑOBRE

Sen dúbida non ten a importancia histórica do de Berlín, e o seu derrubo non terá a mesma repercusión. Sen embargo, para a meirande parte
dos ferroláns a caída da muralla que abeira o Arsenal supón o éxito dunha reivindicación que dura décadas: que a cidade vexa de novo o mar.
Segundo o seu eslogan promocional, Ferrol é a Cidade do Mar.
O Concello si ten mar, e fermosas praias tamén. Nembargantes
o centro urbán ten contacto directo con el en poucos lugares
máis que no porto. Un alto paredón branco separa a cidade “civil” das instalacións militares.
Un paredón que priva a Ferrol da
posibilidade de abrirse ao exterior, como se fixo por exemplo
na cidade da Coruña.
En anteriores mandatos municipais xa se intentou que caera a muralla. Durante o segundo
de Manuel Couce Pereiro
(PSOE) déronse as condicións

precisas para comezar o camiño
da demolición. Deste xeito, nos
anos 90 caía a parte do muro
que flanqueaba a porta dos antigos estaleiros. Como consecuencia da mesma lexislatura, e
pasado un tempo, suprimiuse o
paredón nas inmediacións da
Sala de Armas do Arsenal. En
ámbolos dous casos, o antigo
peche foi substituído por un enreixado de ferro, que aínda que
non permite o acceso deixa ver
o que hai máis aló.
Agora, vai chegar unha idéntica reixa de ferro. Neste caso será nos arredores da porta principal de Bazán –convertida en

Izar–, e terá unha lonxitude de
150 metros. Hai uns días, operarios das empresas adxudicatarias
comezaban os complexos traballos de derrubo. A xente agarda o
remate destes traballos con espectación, e é que non resulta
doado imaxinar como sería Ferrol con mar.
Que ninguén se faga moitas
ilusións. Só van caer 150 metros,
e cumpriría que caesen moitos
máis. Semella inxusto que a cidade, os ferroláns e os visitantes
se vexan privados dunha visión
que en certa maneira lles corresponde. Xa é un chanzo, pero teremos que seguir agardando.♦

A zona Marítima do Cantábrico derrubou cinco metros da
muralla do Arsenal e planea
eliminar ata 150 metros nun
proxecto que inclúe a construcción dun Museo da Naval.
Os cinco metros derrubados agora son para dar servicio
ás obras de rehabilitación das
antigas Ferrerías do Arsenal,
un edificio do século XVIII que
perdeu a súa utilidade cando
deixaron de construírse barcos
de madeira. Posteriormente o
inmoble dedicouse a Escola de
Enxeñeiros, logo a Escola de
Mecánica e finalmente a Escola de Máquinas da Armada. En
1994 pechara as súas portas e
permanecía baleiro.
O proxecto do Museo Naval tamén inclúe a rehabilitación de parte da prisión de San
Campio e duns alxibes anexos.
O conxunto será sede da Exposición Permanente das Construcción Naval, acollerá parte
do Museo Naval e incluirá o
Museo de Áncoras do patio do
Arsenal. Deste xeito, nun radio
de cen metros conformarase un
triángulo integrado polo Teatro
Jofre, actualmente en rehabili-

tación por parte do concello, o
antigo Goberno Militar, que
acondiciona a Fundación Caixa Galiza para as súas actividades, e o Museo Naval.
As obras deste museo durarán 27 meses e cando se rematen terán que incluír o derrube
de 150 metros da muralla no
contorno do complexo. Os 150
metros irán desde o Cantón de
Molíns ao estaleiro de Izar-Bazán e a muralla será substituída
por un forxado metálico.
O conxunto da obra ascende a algo máis de tres millóns
de euros, o financiamento corresponde ao Ministerio de
Fomento (50%), a Xunta
(30%) e o Ministerio de Defensa (20%) e a súa execución
á unión temporal de empresas
Arias Hermanos Construcciones, S.A. e Neor, S.A.
A supresión da muralla do
Arsenal é unha vella reivindicación dos ferroláns. Nos
anos noventa derrubáronse
senllos pequenos treitos na
porta do estaleiro en Esteiro e
no antigo Cuartel de Instrucción. Con todo, aínda quedan
dous quilómetros en pé.♦

A igrexa
galega
FRANCISCO CARBALLO

O

interés dos “mass media” polo relixioso case sempre coincide
con celebracións v.g. das
“traslacións” das reliquias xacobeas, do día das
“vocacións”; outras veces con
casos especiais da conduta
clerical. No primeiro os
xornalistas observan o declive
do clero galego; no segundo a
varafunda da problemática
moral desemboca en ataques á
institución cando non ao clero.
O descenso numérico do
clero galego é patente e foi
denunciado hai anos.
Escrebín no 1995: “para o
2003 a prospectiva dá para as
cinco dióceses uns 1.058 cregos” (A Igrexa galega, p.
172), menos da metade dos
que había no 1987”. Os
xornalistas fanse eco de
medidas para superaren estas
perdas humanas. Obstinados
os bispos en recuperaren
seminaristas, perderon o tempo que deberon empregar en
formar laicos e dirixentes maduros en teoloxía, aptos para
a dirección das parroquias.
E así vai a nosa Igrexa:
agora busca “unidades
pastorias” nas que o rural sexa
submiso ao “urbano”. Poden
ser cregos profesores que pululan nas urbes, ou laicos con
atondo de besbellos para o
néctar da montaña. Tamén hai
a resposta contraria: cregos
que viven no rural cos seus
fregueses e van á urbe por mor
de gañar a vida sen depender
do ministerio; son estes a
excepción. A Igrexa galega é
plural: desde a araucaria ao
alecrín, pero as solucións
minoritarias e de inspiración
da autoridade son conservadoras e “desenculturadas”.
E ven os sobresaltos de
conduta aínda que sexa en terras lonxanas. En seguida os
xornalistas a buscar as
explicacións dos bispos; sempre aparece na prensa a intemperante de Gea Escolano, bispo mindoniense da escola
integrista de Valencia. É
corrente identificar esa resposta coa da Igrexa sen máis. Iso
é unha irresponsabilidade, é
unha inxustiza. A Igrexa ten
como doutrina o Evanxeo e ás
veces emite comunicados conciliares de dimensión xeral ou
local. Cada persoa responde
de sí mesma.
De verdade, a Igrexa galega, plural, pacífica, está
adormecida; vexeta. Así, entre
as últimas das súas
publicacións está a páxina web
e a revista “Adro” de Santiago:
senllas probas do
descoñecimento do valor da
imaxe. Os cregos e as súas organizacións, en compensación
desta decadencia, alédanse coas romarias. Nelas o mercantilismo e a credulidade sustituen
á Boa Nova de Xesucristo. Un
cristián desta Igrexa sinte no
corazón o puñal da melancolía;
menos mal que hai xermolos
de esperanza en comunidades
pequenas pero inculturadas e
liberadoras.♦
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O debate sobre o modelo de Estado emerxe tamén no interior do PP

Fraga corrixe a ‘unidade nacional’
que pretende Aznar
A. EIRÉ
Manuel Fraga saíu á opinión
pública defendendo a reforma da Constitución para
adecuar o Senado á realidade autonómica ao mesmo
tempo que a Moncloa desata
unha ofensiva de rearme
centralista a costa das autonomías. Unha ducia de proxectos lexislativos e iniciativas políticas pretenden lograr unha nova “unidade nacional”. Fraga avoga por introducir reformas parciais para impedir as reformas globais.
O debate sobre o modelo de
Estado xa é ineludíbel. Antes
estaba presente na sociedade,
pero achantado polo PP. Primeiro foi a Declaración de
Barcelona quen o sacou á opinión pública, conseguindo unicamente a súa demonización.
Despois apareceu o acordo no
Parlament catalán demandando
reformas na Constitución. Ambos coincidían na necesidade
en adecuar o Senado á realidade autonómica.
As declaracións de Fraga
Iribarne a El Correo Gallego
van no mesmo senso, aínda que
as tres propostas teñan princípios ideolóxicos e metas finais
diverxentes. Pero a proposta do
presidente da Xunta ten a virtualidade de levar o debate sobre o modelo do Estado ao PP.
Fraga, que decidiu, seguramente por ese sentido de partido, non dar o debate como sería
lóxico no último Congreso do
PP, retirando parte da enmenda
que levaba, relanza agora a polémica cando máis incomoda á
Moncloa. O seu pronunciamento coincide cunha seria ofensiva
de Aznar na procura dun rearme
centralista que deberá de darlle
paso a unha nova “unidade nacional”. Unha ducia de proxectos lexislativos e iniciativas políticas están en marcha. A máis
importante é a Lei de Cooperación Autonómica.
¿É esta ofensiva o principal
motivo de que Fraga introduza
o debate no PP? ¿Voltouse Fraga máis autonomista? Jordi Solé Tura, un dos redactores da
Constitución co hoxe presidente galego, sostén que, xa daquela, Fraga demandaba idénticas
atribucións para o Senado. Os
que se opuxeron foron os integrantes da UCD, hoxe maioritariamente no PP. Aquela postura
“autonomista” de Fraga non lle
impedía rexeitar o Título VIII
da Constitución.
Fraga explica no rotativo
compostelano a súa postura:
“son as reformas parciais as que
impiden as globais”. É outro
xeito de parar a ruptura que pretenden os nacionalismos, alentados polo inmobilismo centralista. Fraga, unha vez máis, propugna como solución o reformismo. É a súa divisa. Durante

Manuel Fraga afirma que X.M. Aznar ten un medo infundado ao cambio constitucional.

o franquismo xa propugnaba
unha “apertura reformista”, na
chamada Transición quedouse
unicamente como “reforma do
franquismo”. Poda que á terceira acerte.
Medo inxustificado
Fraga refírese en El Correo
Gallego “ao medo inxustificado” do Goberno central a retocar a Constitución agora que
conta con “maioría absoluta”.
Ventea o veterano político que,
se cunhas condicións inmellorábeis para adaptar a Constitución o PP non se atreve, virán
ineludibelmente outras reformas das que non van gustar. A
proposta de Fraga sería como
unha especie de vacina política
contra o virus nacionalista presente no Estado.
Estas declaracións de Fraga
(realizadas a man tenta en tempo e forma) teñen, ademais,
outros significados. En primeiro lugar pretendería deixar claro que, aínda aceptando retirar
as súas propostas do Congreso,

non está disposto a renunciar á
súa defensa. Fraga considera
que, máis tarde ou máis cedo,
a reforma do Senado, a presencia das rexións en Europa ou a
Administración única, vanse
impoñer. Quer deixar constancia de que son fillas súas. Non
está disposto a que, máis unha
vez, se lle queden coas súas
ideas políticas como, sostén,
fixeron co centrismo ou coa
unificación da dereita.
Ademais, Fraga trata de
sentar doctrina constitucional.
Tenta deseñarlle ao seu partido
unha linea política de “harmonización autonómica” diferente á que propugna Aznar: consenso contra enfrontamento.
Fraga, contrariamente ao defendido hai catro anos, pensa
que “pechar o mapa autonómico” significa que escache no
futuro pola presión acumulada. Ensaia logo válvulas de escape. Neste senso, Fraga realiza tamén unha aposta indirecta
por Mariano Rajoy fronte a
Mayor Oreja, o deseñador da
actual política autonómica,
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que unicamente ten ollos para
Euskadi.
Por outra parte, as declaracións de Fraga son unha clara
advertencia a Aznar de que non
está disposto a que Galiza sexa
ninguneada (con Galiza, Fraga). Aznar tenta pactar o “novo
Estado autonómico” con Catalunya. A oferta a Pujol de que
CiU entre no Governo forma
parte desta estratexia. Sabe tamén que, calquer día, o acordo
chegará con Euskadi. Galiza
quedaría, coma nos tempos da
aldraxe (outra vez UCD) fora
dese consenso e dese marco.
Fontes próximas ao presidente galego afirman que a postura que defende Fraga ten
igualmente relación cos contactos que mantivo co voceiro do
BNG Xosé Manuel Beiras.
¿Necesita Fraga do BNG fronte
a Aznar? Neste contexto cobran
luz as declaracións de Beiras á
saída do Vilas diferenciando a
postura de Fraga e Aznar. Idea
que, por certo, foi repetida polo
dirixente de CiU, Pere Esteve
na súa recente visita a Vigo.♦

Voltar ao 23-F
Un novo concepto de “unidade
nacional” debe surxir da Lei de
Cooperación Autonómica cuxo
informe remitiu o Governo central ao Senado. Lei que semella
inspirado no Pacto do Capó (capitulación dos golpistas do 23F). Daquela saiu á luz como
LOAPA (Lei de Armonización
do Proceso Autonómico, impulsada polo PSOE). Agora Aznar substitúe a palabra armonización por cooperación pero é o
mesmo espíritu e pretenden o
mesmo: “o funcionamento armónico do Estado”.
¿Qué é o que entende Aznar

o e ministro Posada por funcionamento armónico? “Os intereses particulares das autonomías
deben de integrarse pacíficamente nunha unidade superior
de natureza complementaria”.
Esta é unha das moitas definicións que recolle o informe enviado ao Senado.
A definición armonizadora
está baseada nunha nova lectura sobre a distribución de competencias entre o Estado e as
autonomías. Aznar pretende
que unha vez rematado o proceso de descentralización (a
súa idea de autonomía), “hai

que superar a separación formal e absoluta de competencias”, para que o Estado e as
autonomías interveñan nun
“único proceso decisorio”.
Pretenden así, suprimir o concepto de competencias exclusivas que teñen as autonomías,
impedíndolles a estas deseñar
autónomamente as súas políticas. Intentan que as autonomías sometan as súas leis á consulta do Estado.
Este informe reitera a negativa a que as comunidades participen nos consellos da UE e á
reforma do Senado.♦

Patriotismo
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Posibilidade de que por primeira vez se apresenten dúas listas ao Consello

A renovación de cargos centra o debate do BNG
A. EIRÉ
As cartas están sobre a mesa da dirección do BNG. Xa se coñecen as distintas posturas tanto no plano ideolóxico, como no organizativo. O próximo día 15 rematarán os ponentes o seu traballo. O 23 será o Consello Nacional o que aprobe os textos oficiais. Despois comezará o verdadeiro debate nas Asembleas Comarcais. A fins de Abril rematará o proceso na Asemblea Nacional.
Mario López Rico, responsabel
de comunicación do BNG, anunciou a decisión de que a sociedade non só teña coñecimento dos
debates do BNG, senón que participe neles. A medida é novidosa
nesta organización que sempre
preferiu a discreción das discusións para que uns medios de comunicación, considerados “enemigos”, non se entrometesen interesadamente no proceso.
Até de agora, as principais discrepancias que sairon á luz xiran
sobre o papel do Portavoz Nacional, do Coordenador da Permanente e do futuro candidato á
Xunta. Temas que, segundo varios
dos ponentes consultados por A
Nosa Terra, non van ser capitais
na Asemblea de Abril. Estas diatribas, calificadas por membros da
Permanente como “mediáticas e
interesadas”, ocultarían a verdadeira discusión: o proceso de renovación que necesita o BNG.
Tanto é así que os ponentes,
logo de escoitar o informe da
Permanente do BNG, probabelmente cheguen a un acordo para
fixar na ponencia de Estatutos o
papel do Portavoz Nacional e o
de Coordinador da Executiva.
Así é, polo menos, como ollan a
situación algúns dos redactores
da ponencia.
Para membros do Consello
Nacional consultados por A Nosa
Terra, o “problema das funcións
do Voceiro Nacional e do Coordinador da Permanente, só enmascara as tensións lóxicas que se

dan ao tratar de renovar os cargos”. Segundo representantes
independentes destacados do
BNG, “non está en xogo o papel
de Beiras, nen dun futuro portavoz nacional, nen sequera a necesidade de que exista unha persoa
que leve directamente a coordinación da Permanente, senón un reparto de poder na nova dirección.
As outras discusións son salvas”.
Observadores externos nas
discusións, consideran que “ante
o clamor das bases logo das eleccións en demanda dunha renovación a fondo, a UPG, conscente de
que sempre a acusan de inmovilista e de non querer mudar para
manter o control, púxose á fronte
da renovación”. Segundo esta
análise o cuestionamento público
de Beiras como candidato para o
2005 representaría “unha mensaxe clara aos que se queren aferrar
aos postos de que a UPG está disposta a levar os cambios adiante”.
Neste mesmo sentido, a renuncia
de Bautista Alvarez ao seu posto
na Mesa do Parlamento tería sido
un primeiro aviso, aínda que desde a UPG consideran que non foi
tido en conta internamente.
Posíbel consenso
nos temas organizativos
Así as cousas, os temas que até
de agora apareceron como polémicos, poderían consensuarse xa
antes de chegar ao Consello Nacional. Máis difícil vai ser, como
ocurriu en ocasións anteriores,

Xosé Manuel Beiras e Francisco Rodríguez á saída dunha das últimas reunións da Permanente nacionalista.
Voz N oticias

pactar os membros da dirección,
sobre todo da permanente. Tanto
é así que en círculos do BNG xa
se fala da posibilidade de que
concurran dúas listas á Asemblea Nacional. Unha delas podería estar impulsada desde A Coruña. Un voceiro nacionalista
afirmou despois da reunión da
Permanente do luns que esta decisión en todo caso sería “froito
da vontade democrática para superar a crise”.
A respecto doutro tema polémico, o candidato á presidencia
da Xunta para o 2005, diversos
sectores do BNG seguen afirmando que non vai estar en cuestión na próxima Asemblea, aínda
que sí se poden dar indicios, sobre todo internos. Tanto é así
que, Francisco Rodríguez, que
cuestionara publicamente a candidatura de Beiras para os próximos comicios, realizou unha autocrítica na Permanente, recoñecendo que non era tempo de debatir publicamente o futuro candidato. Rodríguez e Beiras tamén se reuniron para “aclarar os

equívocos que puderan existir”.
Fronte ás discrepancias organizativas e a discusión interna
polo poder, nos próximos días
ven poderían emerxer publicamente as diferencias ideolóxicas,
tácticas e estratéxicas existentes
no seo do BNG. Segundo fontes
consultadas por A Nosa Terra,
que tiveron acceso ao debate dos
distintos relatorios, entre os ponentes existiron posturas bastante dispares, dificeis de casar, algunhas das cales foron rexeitadas e desapareceron do texto oficial definitivo, pero que é probábel que retornen ao debate de
man das asembleas comarcais.
Por outra parte, aínda que o
Consello Nacional aprobe maioritariamente a ponencia marco, os
membros deste organismo poden
apresentar votos particulares para
a súa discusión nas asembleas de
zona e logo na Asemblea Nacional. Polo tanto a discusión ideolóxica semella asegurada nos
dous próximos meses. ¿Darase
abertamente, como anunciou Mario López Rico?♦

Santiago
Disque, en certa ocasión, dous
marcianos viñeron aterrar no medio e medio de Galicia, nunha
chaira das Terras de Melide. Desconcertados pola paisaxe e pola
paisanaxe, e temerosos do primitivismo que bulía ao seu redor,
andaron un tempo agochados.
Pero como tampouco era
cousa de se acomodaren na tobeira, nin esa era a misión que os
trouxera onda nós, decidiron sair
a explorar, ¡e que fose o que os
deuses de Marte tivesen a ben!
O primeiro que lles chamou a
atención de entre o que ían atopando pola verea, foi un tricornio
de garda civil. De modo que sobre
el empezaron a tecer supostos.
—Pois será un cacharro para
comer, ou... quizais para coller auga, ou... quen sabe se un ouriñal...
Mentres nisto cavilaba en alta voz un dos marcianos, ao outro ocorréuselle colocar o cacharro na cabeza.
—Pois ¿sabes que che digo?
Non teño claro se este cacharro
servirá para comer, para recoller
auga, ou para outros usos. O que
sei é que, desque o puxen na cabeza, estanme entrando unhas gañas de che meter unhas hostias...
E é que hai cousas que, inevitabelmente, imprimen carácter.

Os cuarteis
de Compostela
XOSÉ LUIS MUÑOZ

As institucións autonómicas (Xunta, Parlamento) asentan os seus reais sobre antigos cuarteis
militares. Pode que os ecos dos “ar” e os “ir...
és”, esteñan ainda ecoando nos seus corredores
e vagan os seus espíritos perdidos no escalafón.
Non digo eu que isto teña que
ver, anque podería telo, co feito
de que as dúas principais institucións políticas galegas, Xunta e
Parlamento, teñan por sede edificios que, con anterioridade, foran cuarteis do Exército.
O caso é que, seica nas noites pechas, tanto polo casón do
Hórreo coma polo de San Caetano, se poden percibir aínda, se
é que se presta atención, ecos
dos “ar” e dos “ir-és”, que van
troulando por corredores e salas, de parede en parede.
É curiosa a evolución que le-

van estas dúas institucións. A
Xunta empezou a rodar nun dos
edificios civís máis vistosos de
Santiago, no pazo de Raxoi, sobre o que van devalando os días
e os tempos, mentres de fronte
mira á fachada principal da catedral. Lugar máis nobre e aparente non se podía soñar.
Pero como alí estaban de
prestado, houbo que buscar unha
solución, e esta agardaba, en forma de edificio ruinoso, na campa
de San Caetano. Foi na época de
Xosé Luis Barreiro a quen, algunha vez, haberá que lle empe-

zar a recoñecer algunhas cousas.
E a verdade é que, tralos
amaños de rigor, a cousa foi
quedando moi posta, mesmo para superar, sen incomodos, unha
revista esixente, coma as que
noutrora alí se facían antes de
ceibar á soldadesca que, axiña
se botaba a andar San Roque
abaixo, para se meter pola Algalia á procura do destino que a
cadaquén lle puidese aliviar mellor as súas premuras.
Pero se a Xunta arrincaba en
nobre pazo, en non menos singular berce nacía o Parlamento.
Fonseca. A vella Fonseca
das coplas estudiantinas foi o
máis atinado refectorio para alimentar de normas a nacente autonomía. Lugar de saberes ao
redor dun claustro profanado
pola habenza política, pronto
lle había marcar a esta camiño
cara ao cuartel do Hórreo.
E disque alí os uns e os outros se atopan máis cómodos. E
non me estrana. Dispoñen de
máis espacio; de modernas e mellores instalacións, e por riba non
se ten noticia de que polo lugar
anden vagando espíritus da sabedoría; máis ben poida que o que
vaga sexan pantasmas sen acougo dentro do escalafón.♦

XOSÉ MANUEL SARILLE

O

Partido Popular
quere abrir unha
separación
conceptual entre
patriotismo e nacionalismo,
atribuíndose para eles a
idea patriótica. No María
Moliner, un dos mellores
dicionarios de español, o
nacionalismo é a intensa
devoción polo país propio,
que chega ás veces ao
exclusivismo; patriótico
aplicaríase ás cousas con
que se ensalza ou beneficia
á patria. Moi parecido,
como se ve. O Aurélio, un
dos mellores dicionarios da
nosa lingua, define o
nacionalismo como un
“sentimento de exaltação” e
despois di que é sinónimo
de patriotismo. Os
estudosos da nación varían
dependendo do tempo en
que escribiron e a cultura
na que están inscritos. O
asunto é que a dereita
española, para diferenciar o
seu nacionalismo dos
periféricos, para facelos
antagonistas, decidiu usar
unha palabra que no
mundo político galego viviu
períodos de desprestixio
fronte á outra que soaba
máis aquelada. Aquí cando
se decía que había que ser
patriota, parecía que o
galeguista en cuestión
subira un chanzo no seu
grao emocional, superando
aos nacionalistas
razonábeis. Todo dependía
de como nolo venderan os
meios de comunicación
dominantes.
A dereita volve ao seu
papel tradicional perdido
no postfranquismo; volve a
enfrontar os problemas con
brusquedade, ao borde do
enfrontamento cos seus
antagonistas sociais e
políticos. Equiparan a
demócratas con violentos,
afían o ataque ao PSC
porque postula un maior
poder para Cataluña, e
adaptan o seu papel servil
na crise posterior ao 11-S
para reforzar o
autoritarismo interno. Todo
iso sitúa á dereita na liña
transmisora da pior
tradición nacionalista,
inventada e fabulada para
eliminar da memoria ás
culturas árabe e xudea,
extender o mito de Santiago
Matamouros e afirmar a
potencia nacionalizadora de
Castilla. Nunha palabra, a
grande invención que é a
Historia de España oficial.
O patriotismo
constitucional é un
instrumento
intelectualmente tosco para
actuar como sempre en
España, sen ter que dar
explicancións racionais de
nada. Como dicía Azaña de
Maura: “el é moi liberal
con tal de que ninguén lle
toque as cousas que estima
intanxíbeis, a Coroa, a
Relixión e a Constitución”.
Agora a relixión pódese
tocar, que nos deixa
♦
Polanco.♦
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trimonio familiar galego sen dividir.
Dalgún xeito, a Lei de Dereito Civil de Galiza de 1995 supón
a corrección destes problemas.
Supón. A conservación de
costumes de especial relevancia
como as que nos referimos era
unha demanda que mantiñan intelectuais da talla de Castelao, Brañas ou Risco. A súa recuperación
era unha obriga que nos afectaba
a todos. A Lei de 1995, que foi
aprobada coa unanimidade de todo o Parlamento –isto é importante e mostra a relevancia do tema–,
permite dotarnos dun corpo civil
propio. Temos que estar satisfeitos porque esta recuperación é
útil para salvar os problemas que
tiñamos en cuestións como a sucesión e porque, dos sinais de
identidade do noso pobo, é un dos
máis preciosos, un dos que máis
nos permiten autoidentificarnos.
Para min, esta lei é a segunda
máis importante e só está por detrás do Estatuto de Autonomía.
¿Percíbese o uso do dereito
civil galego?
Proba da vitalidade do noso
dereito civil é a litixiosidade que
se rexistra diante do Tribunal Superior, un tribunal que ademais
ten consagrada, unha vez recuperada a nosa tradición xurídica, a
misión de dotar de canle legal ao
noso dereito civil. Cómpre ter en
conta de que se trata de dereito
privado e daquela non se pode
contar con estatísticas sobre a xeneralización do seu uso, pero o
importante é que é un mecanismo
útil para, por exemplo, evitar a
fragmentación do patrimonio,
non só rural, senón en empresas
fabrís ou noutro tipo de compañías. Agora queda difundilo o máis
posíbel para que adquira maior
utilidade. Neste sentido, procuro
difundir os contidos técnicos do
noso dereito porque penso que
hai que facer apoloxía do mesmo; non esquezamos que pode
ser útil no futuro.

Vostede vén de publicar un libro,
“Los pactos sucesorios en el derecho civil de Galicia”, que describe unha realidade xurídica
ata hai ben pouco non regulada
pero que asegura a estabilidade
patrimonial nas herdanzas.
Si, o libro estudia as materias
sucesorias sobre a base da nosa tradición xurídica e aborda cuestións
como o usufructo ou o dereito de
labrar e posuír na procura da estabilidade patrimonial familiar. Isto
non era fácil antes de 1995 porque
a lexislación e en concreto o Código Civil impedía prácticas como os
pactos sucesorios e dificultaba a
conservación indivisa dos bens da
familia despois da herdanza. Esa é
unha das causas do minifundismo
que afecta á nosa terra.
E logo, ¿como se facía para
salvar as dificultades que puña
a lexislación?
Aquí hai que subliñar o papel
que durante todo ese tempo desenvolveu a profesión notarial
para superar a discordancia entre
o dereito vivido e o dereito legal
na Galiza. Por exemplo, como a
lei prohibía o testamento conxunto –agora recollido na lexislación galega–, cando un matrimonio acudía a un notario para
testar, el tiña que elaborar dous
documentos idénticos, de forma
que a parella saía pensando que
só asinara un testamento, como
na práctica acontecía.
¿En que materias é rico o
noso dereito consuetudinario?
A lexislación que recolle a nosa tradición dá resposta a un amplo
conxunto de relacións que se fundamentan en dous eixes: o home e
a terra –con figuras como o testamento mancomunado, por exemplo– e o home e a familia. Neste
último punto trátase de asegurar a
permanencia do patrimonio familiar nas prácticas sucesorias.
Figuras xurídicas galegas
Neste campo atopámonos
diante de figuras que se cadra
habería que describir, por
exemplo a apartación.
Esa figura permítelle aos herdeiros ter en vida parte da herdanza. É un pacto sucesorio
prohibido no Código Civil e que
trata de evitar que os herdeiros
recorran á lexítima, xa que en
compensación coa apartación ao
tempo quédase marxe da herdanza. Ao empregar esta vía facilítase a transmisión do patrimonio e
evítase a súa fragmentación.
E o vitalicio, ¿que é?
É unha figura pola que unha
persoa se obriga a entregar alimentos e sustento a cambio da
entrega de bens. É unha forma de
evitar as consecuencias da soidade polo envellecemento que pode ter moita utilidade nunha sociedade que conta cun número
moi elevado de anciáns.
¿E o usufructo universal?
O usufructo universal de viuvez outorga a persoa viúva a facultade para empregar as propiedades
do cónxuxe. Iso era algo que non
permitía o Código Civil porque
considera que hai que garantir a
parte lexítima aos descendentes,
que se pode ver reducida polo usufructo. Nestes casos establécese
unha cautela, de forma que os herdeiros reciben unha parte maior do
que correspondería pola lexítima.
¿E a mellora?
É outro pacto sucesorio, que
faculta a un descendente que

A N DRÉS PA N AR O

Domingos Bello Janeiro
Catedrático de Dereito Civil

‘O dereito civil galego é unha
vacina contra o minifundismo’
HORÁCIO VIXANDE

A estabilidade do patrimonio familiar ao producirse a sucesión é un vello
obxectivo dos xuristas galegos, por canto a lexislación en vigor ata tempos
recentes tendía a fomentar o minifundismo. Sobre estas cuestións trata un
novo libro, publicado neste caso polo catedrático de Dereito Civil e director da Escola Galega de Administración Pública, Domingos Bello Janeiro.
queira conservar indiviso o patrimonio pactar traspasalo e compensar aos outros herdeiros.
Custes do pasado
¿Por que razón o Código Civil
prohibía toda unha serie de
prácticas sucesorias habituais
na Galiza? Prohibición que,
ademais, tivo un custe para o
noso país.
Hai razóns moi complexas,

pero teñen que ver con que o Código Civil de 1889 recuperou o
dereito histórico castelán. Este
dereito ten unha orixe romana e
o dereito romano fundamentábase na absoluta liberdade de testar; o que aconteceu foi que estivo condicionado polo dereito
xermánico, que é o que introduce a lexítima como forma de garantir aos herdeiros unha parte
dos bens do seu devanceiro. Pero
esta circunstancia aféctanos a

nós porque esa garantía provoca
a fragmentación do patrimonio.
As circunstancias históricas ás que fai referencia, ¿non
foron un atranco para a nosa
sociedade?
Coñecer o que aconteceu
non está de máis, pero non serve laiarse polo que pasou, sobre
todo porque xa contamos cun
ordenamento que nos permite
superar esa situación e avanzar
na dirección de conservar o pa-

Código Civil
Refírese á súa utilidade en
campos como o empresarial,
sen embargo en aparencia podería parecer un dereito de
corte rural, para unha sociedade que se extingue.
Nin a nosa sociedade é agraria nin o noso dereito é rural. A
Lei do Dereito Civil de Galiza
dignifica o noso dereito e permite desenvolver normas que describan institucións xurídicas válidas para o noso pobo. A súa
aplicación tanto vale para transmitir terras como para legar unha
propiedade industrial.
¿E, dado a relevancia que
ten e sobre todo que pode ter,
en que medida estaría xustificada a redacción dun Código
Civil galego?
A Lei de Dereito Civil de Galiza de 1995 é un fito de especial
transcendencia; é un corpo lexislativo que nun futuro se pode ter
en conta para desenvolver a nosa
normativa. Naturalmente pódese
ampliar e mellorar, pero tamén ten
que ver coa política lexislativa
que se queira levar adiante. Ademais, a Constitución determina
unhas competencias que son exclusivas do Estado e nisto resérvase aspectos relativos ao dereito civil como, por exemplo, as obrigas
contractuais ou as normas para resolver os conflictos de lei.♦

Nº 1.021 ● Do 14 ao 20 de febreiro de 2002 ● Ano XXV

Lugo
O alcalde de Lugo, Xosé López
Orozco, anunciou que encargará
a redacción dun plan estratéxico
para a cidade. O Concello dedicará 150.000 euros a que lle detecten as debilidades e as potencialidades da capital da provincia
máis atrasada do Estado e que
menos medrou no PIB entre 1995
e o 2000. Tangaraño económico e
social. Certo que os dados, proclamados por entidades financeiras se refiren AOs 64 municipios
e que foron criticados con ese argumento de baiuca de que “pois,
para ser os derradeiros, vivimos
de puta madre; pon outra de raxo,
Fredo”. Recoñecerei incluso que
as vivendas nas que falarmos de
miseria resultaría optimista están
máis nas zonas rurais que na propia capital –en núcleos de Negueira de Muñiz devecen pola

Penso, logo desenrolo
JAUREGUIZAR

O alcalde de Lugo quer facer un estudo para
ver por onde debe ir a cidade. Non lle gosta
que a cidade apareza na cabeza das listas de
probeza. O estudo pode ir ao caixón, pero semella que Orozco confía en que repetirá mandato.
electricidade–, pero, por unha
miserábel vez, asumo que os bancos levan razón.
Toda a razón.
López Orozco, docente de filosofía de profesión, decidiuse a
que se pense o que debería ser Lugo nos vindeiros quince anos. Supoño que medidas como esta con-

ducen a decatarse de que a cidade
leva séculos desenrolándose ao
chou. De que acó os únicos que
planificaron foron os racionalistas
militares romanos. Aos de antes
de Xesús Cristo, me refiro. Técnicos municipais estudian os planos
de quince cidades, co convencemento de que deron resultado e o

ollo fitando Girona. Nun ano saberemos onde poñer os cartos, segundo o rexedor. Pero dentro dun
ano hai eleccións, lémbranlle a
mala idea; citándoselle asemade
un proxecto de ordenación do tráfico que custou tanto desenrolar
como pouco gardalo nun caixón
(para que imitarar o sono dos xustos). Teño para min que Orozco
non pretende que lle redacten un
programa electoral de luxo e lentexoulas a cargo dos veciños todos, teño para min que está persuadido de que seguirá asinando
decretos da alcaldía máis aló do
2003. Os estudios sociolóxicos de
campo –os de bar, taller e perruquería– así o confirman. Logo deberemos confiarmos en que, dende aquela, coloque un exemplar
dese informe na súa mesa.
Onde o poida ver.♦

Control
militar
Mª PILAR GARCIA NEGRO

A

capital da Galiza,
a cidade a que
chegaron
pacificamente milleiros
de peregrinos de toda
Europa, sen que haxa
notícias (polos físicos da
época) de trastornos
auditivos ou fónicos por
non se praticar o
bilingüismo harmónico e
aqui se falar o galego e
só o galego, esta cidade,
Compostela, vive estes
dias unha auténtica
tomada militar, con
catro mil axentes
engadidos aos que hai,
tellados da catedral
como atalaias de
vixiláncia, Biblioteca
Xeral da Universidade
fechada durante unha
semana, acceso
impedido á catedral,
ruas e prazas do casco
histórico vedadas para
transeúntes e veículos,
outras con acceso
restrito, visitas ás
dependéncias
municipais anuladas e
un longo etcétera de
restricións, proibicións e
vixiláncia. Exemplar.
Estas son as credenciais,
a tarxeta de visita dos
ministros-as de Xustiza
e Interior da Unión
Europea; en boa lóxica,
quen tanto se protexe,
moito teme do mal que
fixo e está a facer. ¿Que
se teme?
¿Manifestacións, acaso,
en carros blindados, con
protección aérea e
axuda loxística
procedente por terra,
mar e ar do resto da
nación galega? ?A canto
ascende o custo
multimillonário de
semellante operación de
cobertura da cimeira
europea que
mesmamente vai tratar
sobre cuestións de
seguranza e persecuión
policial? ¿A seguranza
de quen? ¿Das cidadás e
dos cidadáns a quen se
impede o direito de libre
circulación pacífica pola
sua cidade? ¿Canto
daria de si unha mínima
porcentaxe do custo
desta operación militar
investido en educación e
formación?
O que se está a
celebrar en Compostela
estas xornadas (para iso
existe Galiza baixo a
presidéncia española da
UE!) non é unha cimeira
europea de altos
mandatários: é a
concentración nunca
vista de corpos e forzas
da (des)orde europea,
acompañados polos seus
xefes para veren o ben
que funcionan os seus
♦
subordinados.♦
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Os coruñeses á cabeza de Europa na separación de desperdicios nos fogares

A planta de Nostián cumpre
a esixencia ecoloxista do tratamento do lixo
de gran saída comercial, segundo
a empresa concesionaria, unha
unión das empresas Albada e Tecmed, que xestionará durante dúas
décadas o funcionamento.

XAN CARBALLA
O derrubamento do vertedeiro
de lixo de Bens en 1996 marcou un ponto e aparte no tratamento do lixo na Coruña e a
súa área metropolitana. Lonxe
de reincidir no mesmo modelo
ou de apoiarse á solución de
SOGAMA de incineración, a
cidade escolleu poñerse á frente do modelo verde e a planta
de Nostián é hoxe un modelo
a seguir en Europa e recebe
os parabéns dos ecoloxistas.
Pasaron seis anos desde que o
monte de lixo se viu abaixo sobre
o mar no Portiño. Hoxe máis do
90% dos coruñeses separan nas
súas casas o lixo orgánico dos envases plásticos, o papel ou o vidro.
A cifra non ten precedentes en Europa, onde despois de anos de
campañas de educación cívica
considérase que un 70% é unha cifra óptima. A porcentaxe descende
cando se trata do conxunto do lixo
da área metropolitana que tamén
ven á planta de Nostián, pero ninguén parece preocupado porque
aínda se está comezando agora, co
ciclo completo: a posta en marcha
da aula de educación ambiental na
que axiña virán todos os escolares
da comarca a ver cos seus ollos os
beneficios que se obteñen de considerar o lixo unha riqueza.
A visita á fábrica é unha sorpresa despois de tantos anos de

Reutilización de materiais

As pacas do lixo separado amoréanse para o seu envío a fábricas que o aproveitarán.

pechar os ollos ao destino do lixo.
Á planta de primeira clasificación
chegan os camións onde se separan os plásticos, textiles e todo
aquelo que “contamina” a pureza
dos resíduos orgánicos. Faise por
medios mecánicos e finalmente
cunha cadea humana que busca
que a materia orgánica vaia o
máis afinada posíbel aos grandes
biodixestores anaeróbicos.
É precisamente este tratamento a grande aposta de Nos-

tián. Catro enormes cilindros
verdes, de formigón no seu interior, vanse enchendo día a día
ata completar os 4.500 metros
cúbicos de capacidade de cada
un deles. Durante 28 días a fermentación prodúcese en ausencia de osíxeno e xenera un gas
de orixe biolóxica (biogás) que
ten como compoñente principal
o metano e se emprega como
combustíbel dunha central enerxética de 6 megawatios, poten-

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

cia abondo para servir de alimento eléctrico para toda a planta de tratamento de residuos aínda sobrando un 70% de enerxía
que se incorpora á rede xeral.
Finalmente os depósitos son
vaciados, deshidratados e mediante un tratamento aeróbico
prodúcese un compost, que actualmente está a ser utilizado para
as propias necesidades da planta
de Nostián (construída nun monte granítico), pero con previsión

Daniel Otero,
director técnico

‘A planta
aproxímase
á utopía’
O complexo de Nostián supón
un verdadeiro contramodelo da
proposta da Xunta con SOGAMA, pero desde a planta coruñesa non se quer confrontación,
pese a que o Conselleiro de
Medio Ambiente, Carlos del
Álamo foi un insistente crítico
á viabilidade da planta que agora pode ser unha bandeira do
movemento ecoloxista. “Non
hai ningunha situación de enfrontamento con SOGAMA
–asegura o director técnico da
planta, Daniel Otero. Tardouse
anos en erguer unha infraestrutura desta índole quizais porque
era unha tecnoloxía en expansión que agora xa ten rendemento económico. A planta hoxe aproxímase á utopía e é un
modelo de referencia que os galegos temos á porta de casa pero que vai ser visitada desde toda Europa. Demostrouse que se
se quere pódese, e hai proxectos semellantes en diferentes
fases de elaboración ou cons-

Os dixestores anaeróbicos da fracción orgánica son a principal novidade de Nostián. Á dereita, Daniel Otero e Manuel Soto.

trución, en Barcelona, Zarahoza, Valladolid ou o País Vasco”.
Sobre a capacidade de moverse arredor desta proposta unha industria verde Daniel Otero
recoñece que aínda hai pasos
que dar, “a maioría dos produtos que seleccionamos van fóra,
e os prezos tenden a variar. Por
exemplo o papel que pode ser
reintroducido perfectamente no
mercado de elaboración, o aluminio, os plásticos, os tetrabrick que serven para facer paneis forrados e que se comproba
que teñen unha grande capacidade isolante do calor e o son.

Quedan aínda materiais que son
moi difíceis de reelaborar e que
almacenamos esperando novas
técnicas. Un destes materiais
complicados son todos os plásticos tipo filme”.
Tamén ten resposta para unha das supostas limitacións da
reciclaxe, a capacidade do mercado absorber a produción de
compost. “O que nós imos facer
vai ter calidade e terá demanda.
Por agora usámolo porque aquí
todo era pedra, pero estamos en
conversas para que nos merquen a metade do que sexamos
quen de producir”.♦

M. Soto, presidente
de ADEGA

‘A cidadanía
apoia as
prácticas
ecolóxicas’
O tratamento dos residuos sólidos
urbanos foi sempre bandeira dos
ecoloxistas. Soto lembra a reac-

Unha das leccións que recibe o
visitante é a visión das grandes
montañas de materiais clasificados e que, en procesos como o
planteado en SOGAMA, son
nunha grande parte queimados.
Enormes pacotes prensados de
perchas, envases de tetrabrick,
botellas de plásticos multicores,
latas de aluminio, baterías de
coche, masas de papel e cartonaxe,... esperando todas elas ser
transportadas a lugares específicos onde adquirirán nova vida.
A falta de instalacións específicas no noso país está obrigando a un complexo proceso de
loxística e transporte. Apenas
dúas pequenas fábricas recollen
papel para reutilizar e o resto lévase fóra. O mesmo ocurre cos
plásticos, nas súas distintas clasificacións, ou o vidro, entre outros subprodutos que se separan.
Para unha pequena fracción
do lixo cidadán que non se pode
reciclar, hai disposto unha zona
dentro dos propios terreos da
planta para almacenalos temporalmente á espera de novos procesos industriais.♦
ción á caída de Bens “o concello
fixo un concurso de ideas e nós
apresentamos unha alternativa. O
máis novedoso do que propúñamos era a biodixestión anaeróbica. Non o escolleron pero estamos satisfeitos porque o que propúñamos é o que agora se fai”.
En diálogo con Daniel Otero,
para A Nosa Terra, Manuel Soto
asegura que o modelo proposto é
a antítese de SOGAMA, “no modelo que a Xunta escolleu a reciclaxe é un capítulo residual, de
maquillaxe, e óptase pola incineración pura e dura. Nestes anos
pasados asistimos ao boicot aberto de iniciativas semellantes á da
Coruña, como foi o caso da planta que se quería instalar no Morrazo e que houbo que pospoñer.
Agora no Barbanza revitalízase
unha iniciativa de reciclar. Van ter
difícil argumentar que non é posíbel unha alternativa”.
Para Soto a resposta cidadán
proba que se poden plantear proxectos de transformación, “na Coruña o derrubo de Bens puido incidir na conciencia cidadá, e a
proba é ese porcentaxe de selección nos fogares, pero é unha lección para todos os partidos políticos que deben abandeirar programas nestas materias porque teñen
asegurado o apoio da xente. O que
non se poden facer é cousas a medias, porque a reciclaxe funciona
se se ven os resultados non cos
contedores rotos e sen recoller”.♦
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Unha investigación denuncia a presencia da secta na cúpula do PP

Os Lexionarios de Cristo
á fronte da privatización universitaria
XAN CARBALLA
Unha investigación do xornalista Alfonso Torres Robles, ven de poñer no tapete o labor de penetración da secta católica ultraconservadora Lexionarios de Cristo, no ensino secundario e universitario,
mercé aos seus contactos de alto nivel dentro do Partido Popular.
La prodigiosa aventura de los que insignia dos Lexionarios de
Legionarios de Cristo é un libro Cristo en España, onde estudan
recén publicado na editorial fillos e parentes de moitos drimadrileña Foca polo colombia- xentes do PP. A adscripción
no Alfonso Torres Robles, que permítelle ao centro oferecer
iniciara o seguimento desta sec- dúas titulacións.
ta ultraconservadora de orixe
mexicana no semario Tribuna. Contactos políticos
O traballo que agora presenta
segue exahustivamente o labor Desde a súa fundación a captade penetración en núcleos de ción de diñeiro en contacto coas
alta
burguesía
poder, e nomeamexicana (Azcádamente através
rraga,
Slim,
raña,
de institucións
Servitje,...) ten simecánica e
do ensino, deste
do unha liña de
colectivo
que
conduta da Leconta con 50.000 os fins dos
xión, que extensacerdotes e se- Lexionarios de
deu ao Estado esglares de cuarenta nacionalida- Cristo, asemállanse pañol, onde son
coñecidas as doades e é unha das
c o n g r e g a c i ó n s coma nunha plantilla cións de fondos
das irmáns Koagarimadas polo
aos do Opus Dei:
plowitz, e mepapa Xoán Paulo
diante convenios
II, que protexen a penetración
para financiar as
ao fundador do
súas actividade
en
núcleos
de
poder,
grupo, o sacerno ensino, dos
dote mexicano
Oriol (un dos fiMarcial Maciel. para acadar
llos de Antonio
A mecánica e control social.
Mª de Oriol é un
os fins dos Ledos cregos con
xionarios de
meirande influenCristo, asemácia dos lexionallanse coma nunrios no Estado esha plantilla aos
pañol), os Botín
do Opus Dei: a
ou os Domecq.
penetración en
Pero á obtención de diñeiro
núcleos de poder, para acadar
correspóndelle
un especial coicontrol social, nomeadamente
atraveso da captación e forma- dado nos contactos políticos,
ción en diferentes centros de chegando perto da Moncloa pola
ensino. A entrada de Maciel en via de Macarena Botella, cuñada
España fíxose nos anos cuaren- do presidente Aznar e singular
ta, da man do Ministro de colaboradora da orde mexicana.
Na investigación o xornalista
Asuntos Exteriores de Franco,
Alberto Martín Artajo, que di- colombiano foi quen de establerixía as políticas que procura- cer parte da mesta rede de diriban romper o isolamento da Di- xentes que facilitan dun ou doutadura despois da derrota de tro xeito a lexitimación e a penetración dos Lexionarios. Desde
Hitler.
Durante anos a penetración Álvarez Cascos pasando por mifoi lenta, pero a chegada a núcle- nistros como Marcelino Oreja ou
os de poder do PP, favoreceu José Pedro Pérez Llorca, en moienormemente ao movemento, tos dos casos facéndoos formar
que conta no mundo cun enorme parte de ampulosos consellos
imperio educativo que é o seu asesores das súas universidades
principal xeito de achegarse a que permiten publicitalas como
cotas de poder: dez universida- seguras saídas profesionais.
Na capa do libro tamén sae
des para laicos, 145 colexios privados, 21 institutos superiores e o presidente da Xunta, Manuel
639 centros de apostolado en 92 Fraga, que aínda que mantén
cidades, o que leva a que sexa unha especial inquina co Opus
considerado, pola similitude ide- Dei –que foi responsábel da
olóxica e de estratexias como un súa saída do goberno de Franco
en 1967– tivo unha indirecta
novo Opus Dei.
A entrada na Universidade relación con esta outra instituespañola fixérona da man de ción xemelga. Segundo a inGustavo Villapalos –primeiro vestigación, no ano 1992, e dudesde o rectorado da Complu- rante unha das viaxes de Fraga
tense e despois desde a Conse- a México, fixo unha visita á
jería de Educación do goberno Universidade Anáhuac –a perla
autónomo de Madrid–, e de Jo- dos Lexionarios– e inaugurou
sé María Michavila, secretario alí as xornadas “Encontro de
xeral da mesma universidade, Dous Mundos”. Anos despois
conseguiron unha fulgurante usaron eses contactos para obadscripción do Centro Univesi- ter, via Fraga, apoio do PP matario Francisco de Vitoria, bu- llorquín para criar unha licen-

A

Unha recente investigación revela as estreitas relacións entre a cúpula do PP e a secta
neocatólica Lexionarios de Cristo.

ciatura en Turismo en Cancún.
A lista de nomes do PP chequeados no libro é inacabábel e o
libro, como os realizados sobre a

influencia política do Opus Dei,
circula polo de agora nas librarías cun certo marchamo de libro
prohibido.♦

GARRINCHA
AQUÍ O LICENCIADO
FERNÁNDEZ Q U E
D I S E R TA R Á S O B R E
A NECESIDADE DE
FA C E R N O S E S C O I TAR...

E DIXO
DEUS
“VÉNDASE
A LUS”

Foro por
Vilafranca
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

A

nda por internet, co
fulgor dun lóstrego,
unha chamada á
concordia para a celebración
do Día das Letras Galegas no
Bierzo-Galicia, co gallo da
homenaxe a Frei Martín Sarmiento, que a Academia
decidiu para el no día 17 de
maio –¿para cando un mes,
un ano, a vida en permanente
memoria?– propón a chamada do Foro por Vilafranca do
Bierzo cadrarmos todos nunha ocasión inmellorábel para
fornecer de orgullos a nosa
relación histórica de afectos
e cultura que foi e aínda é
común: aquel triángulo aberto polas Vias dos antigos
Conventus: Brácara, Lucus,
Asturica, nunca esquencidos,
e moito silenciados. Pois
contra o silencio e as ocultacións do noso cerne patrimonial, os amigos do Foro convocan á sinatura e nomes reclamando a celebración da
Festa da Palabra, dos Libros,
da Memoria, en Vilafranca e
Pontevedra, conxuntamente,
sen apuntamentos ao oportunismo, con lucidez de alcance para sermos de volta
aquel espacio que non coutaban os montes nin as xeografías dos Ancares, Courel, A
Queixa... Cando a Nai berraba: ¡nenoooo! en Ponferrada
e o grito traspasaba os cumes
ata en chegando ao Mar do
Fachos e os Cabalos de
Pedra, a nosa Costa
Atlántica. E o neno atendía.
Era daquela. E aínda é hoxe.
Aínda.
Hai moito de irmandade
nas terras que outros nos
marcaron coma estremas que
non cadran. Con vinte e
dous anos atravesei as neves
de Pedrafita do Cebreiro, por
aquela estrada nacional sexta, Madrid, La Coruña, coidando que deixaba atrás non
só a moza, a familia e os
amigos, senón tamén a fala.
Unhas poucas leguas despois
de Trabadelo, Vilafranca,
Cacabelos, a veiga de
Quilós: viño e tabaco
¡galegos! porque ese era,
aínda segue a ser, o idioma
de quen labra, de quen
sementa, colleita, encaira esta riqueza nunha paisaxe que
non é diferente nin allea ás
nosas tribos.
E nesta memoria feliz que
me pertence, son convocado á
sinatura de recoñecemento de
Vilafranca do Bierzo como
merecente tamén dese grito de
¡¡¡Nenooooo!!!! que daremos
todos en favor de Pedro José
García Balboa, o Padre
Sarmiento, neste ano 2002,
que é capicua.
Pondo o pé a esta columna sei da resolución do
plenario da RAG verbo do
antedito: “dos dezasete
asistentes non houbo ningún
voto en contra” Pontevedra e
Vilafranca compartirán a sede do Día das Letras
Galegas. Case dúas mil sinaturas en internet. Saúde e
gracias.♦
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Os CAE convocan mobilizacións nos centros de Bacharelato, FP e ESO

Primeira folga contra a reválida o día 26
P.B.
Para o 26 de febreiro teñen convocada os Comités Abertos de
Estudantes (CAE) a primeira folga contra a reforma do ensino medio nos centro educativos galegos. A reimplantación
da reválida, entre outras medidas xa confirmadas pola Ministra de Educación, Pilar del Castillo, volve topar co rexeitamento da comunidade educativa, igual que aconteceu coa LOU.
Ademais da folga, o 26 de Febreiro, os CAE teñen convocadas manifestacións nas diferentes comarcas. Tamén están a
elaborar unha campaña informativa que enviarán a todos os
centros e van solicitar unha entrevista coa ministra e o conselleiro de Educación, Celso Currás, para explicarlle a postura
do estudantado. As reaccións ao
anuncio da denominada “proba
xeral de bacharelato” –un exame que desapareceu en 1970–
tampouco se fixeron agardar no
resto do Estado. O Sindicato de
Estudiantes celebrará a primeira
folga o 7 de marzo, e non descarta unha convocatoria indefinida. Ademais da reválida, que
entraría en vigor no curso
2004–2005 o PP tamén prevé
crear catro itinerarios na ESO e
estuda a posibilidade de introducir un exame ao final da educación primaria e secundaria.
O que xa amosou o seu apoio
á reforma foi o Conselleiro de
Educación, Celso Currás. Di que
o obxectivo da reválida é o de
“consolidar os coñecementos” e
sinala que non interfire nen substitúe á evaluación continua. Non
pensa o mesmo a presidenta da

Confederación de ANPAS (Confapa) Nuria Martínez que denuncia o “oscurantismo” co que o
Goberno está a levar todas as reformas educativas e mantén que
a proba “nen vai solucionar o
fracaso escolar, como di o Ministerio, nen equiparar o ensino
ao doutros paises da UE”.
Para os CAE estas medidas
“dificultarán ainda máis o acceso
aos estudos superiores, xa difícil
por mor da LOU, e suporán a
existencia de novas trabas e obstáculos que “rachan co acceso
igualitario ao ensino”. O seu responsábel de organización, Xabier
Pérez, tamén califica a futura Lei
de Calidade de antidemocrática
“xa que resta poder aos Consellos Escolares” e afirma que vai
afondar na privatización e desigualdade social coa subvención,
por exemplo, de centros educativos privados “de elite”.
Despois de coñecer polos
medios de comunicación os
cambios que se perfilan, a CIG
criticou que o Ministerio aínda
non teña apresentado ningún
proxecto nin na Mesa Sectorial
de negociación, nin no Consello, nin ás Comunidades Autónomas e esixiu un cambio de ta-

A política pretende unha profunda reforma do ensino público.

lante a Pilar del Castillo. O seu
portavoz, Anxo Louzao, afirma
que a reválida está “asentada
nun deseño educativo fortemente selectivo, orientado fundamentalmente para que os sectores e clases sociais máis desfavorecidas non podan acceder ao
ensino” e que “bota por terra” o
princípio de igualdade de oportunidades.
BNG e PSOE en contra da proba
De “retroceso educativo graví-

simo” calificou pola súa parte o
portavoz do BNG en política
educativa, Henrique Tello, a
instauración da reválida e a segregación do alunado na ESO.
Segundo Tello o PP “pretende
utilizar un concepto moi sentido
socialmente como é o da calidade para aplicar unha lexislación
perversa, inxusta e discriminatoria” que “incrementará os mecanismos de selección e segregación do alunado e que provocará un auténtico darwinismo
social no peor sentido do con-

cepto, ao introducir fórmulas
que caracen de efectividade para recuperar as destrezas non
aprendidas”.
Tamén o portavoz de Educación do PSdG-PSOE, Xosé Luis
Méndez, se referiu á reválida como unha “volta atrás”. Mentres
Méndez lle reprochaba ao PP
non buscar o consenso “que unha reforma destas características
precisa”, UGT, CCOO e STEG
sumábanse as queixas pola “falta de debate” coa que o Goberno
pretende mudar o ensino.♦
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Case todos os elixidos son parentes de altos cargos da Xunta e o PP

A Consellería de Agricultura enchufa a 43 veterinarios
H. VIXANDE
A Consellería de Agricultura,
hoxe de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural,
contratou a 43 veterinarios para as campañas da Encefalopatía Esponxiforme Bovina
(mal das vacas tolas) por un
procedemento mediante o que
levou a que entre os contratados figuren parentes e amigos de altos cargos da Xunta.
Na lista de veterinarios escollidos pola Consellería de Agricultura o 9 de agosto de 2001 figuran a noiva do director xeral de
Producción e Sanidade Agropecuaria, Miguel Fernández Rodríguez, varios amigos deste último; un cuñado do ex director
xeral Manuel Díaz Cano; varios
amigos do xefe do Servicio de
Sanidade Animal de Pontevedra, Antonio Crespo; a muller
do subdirector de Sanidade Animal, Gonzalo Fernández Rodríguez; a muller do militante do
PP en Ourense Xan Casares
Gándara e varios parentes do arcebispo Antonio Rouco Varela e
da conselleira de Familia, Manuela López Besteiro.
As contratacións para controlar a EEB (encefalopatía esponxiforme bovina) comezaran
en decembro de 2000, cando se
detectaron os primeiros casos.
Inicialmente empregábase unha
lista de 400 persoas para realizar as contratacións, pero na última convocatoria, na que se
produciu a contratación destes
43 veterinarios, mudou o procedemento.
En agosto de 2001 era necesaria a contratación de 43 persoas e botouse man dunha norma
que se aplica no caso de profesións non reguladas –como cociñeiros– e que obriga a unha
proba de tipo práctico; pero en
lugar de realizar a proba práctica, fíxose unha de carácter teórico. Aquela convocatoria especificaba que “os aspirantes serán cualificados aptos ou non
aptos, sen outorgárselles ningún
tipo de puntuación, sendo seleccionados por orde de prelación
da correspondente lista”. Con
todo, curiosamente das aproximadamente 400 persoas pre-

Os designados traballan na campaña das vacas tolas.

sentadas, só aprobaron as 43 finalmente contratadas, case todas elas relacionadas con altos
cargos da Xunta.

Recurso do presidente
do Comité da Xunta
As irregularidades nas que se in-

correu na devandita convocatoria
levaron ao presidente do Comité
de Persoal da Xunta, Xan Carlos
Ansia, a reclamar o inicio de pro-

cedemento dirixido á declaración
de nulidade do proceso e a interpor un recurso de reposición en
relación ao procedemento de selección ou contratación dos 43
postos de persoal veterinario.
Entre as denuncias formuladas por Ansia está que aínda
que no cuarto punto da convocatoria indicábase que a primeira materia de obxecto das probas era “o control das encefalopatías esponxiformes transmisíbeis”, aínda que “finalmente na
proba real, soamente unha pregunta tiña que ver coa materia
indicada”. O presidente do Comité de Persoal indica que existe a sospeita de que se produciu
unha filtración do exame, aínda
que preferiu atribuíla a unha deficiente vixilancia do documento nos días previos ao exame.
O sistema de asignación de
lugar de prestación de servicio
tamén é irregular, dado que varias persoas aprobadas foron
destinadas a provincias distintas
das que figuraban nas listas. Por
último, en varios casos de exames desbotados todas as respostas eran correctas.♦

Política Agroalimentaria ignora un fallo do Superior
que recoñece a relación laboral de 150 veterinarios
O pasado 29 de xaneiro a sala do
Social do Tribunal Superior emitiu unha sentencia que recoñece
a relación laboral entre a Xunta e
un colectivo de 150 veterinarios
que prestaban servicios nas campañas de saneamento gandeiro.
A Consellería de Política Agroalimentaria ignorou a resolución
aínda que a lexislación establece
que as sentencias deste tipo teñen carácter executivo.
O citado fallo respondía a un
procedemento de conflicto colectivo interposto pola Confederación Intersindical Galega e,
ademais da consideración de
persoal laboral, reclamaba que
aos veterinarios se lles aplicase
o III Convenio Colectivo Único
da Xunta de Galiza.

Cada día empregamos no noso vocabulario cotián un maior número de palabras de
linguas estranxeiras. Falamos así, con toda
naturalidade, do stress, dun body ou dun
by-pass. Se este proceso de influencia e de
troco (dependendo das relacións entre as
culturas e linguas que as vehiculan) é algo
vello coma o mundo, o certo é que a aceleración da intercomunicación levou a que
agora a incorporación se faga de xeito case instantáneo ao da creación. Lembremos, maiormente, o eido da tecnoloxía.
No mundo da comunicación escrita e
audiovisual é corrente o emprego de magazine, inicialmente “revista impresa de
temas variados, ilustrada con debuxos e
fotografías” e, despois, tamén “revista de
temas variados dun medio audiovisual”.
A palabra é inglesa pero, como xa temos
visto en moitas viaxes léxicas, a súa orixe está no francés: en magasin, “comer-

O conflicto orixinárase a raíz das inspección de traballo realizadas entre os membros do
colectivo, que ata o momento
desenvolvían a súa actividade
como profesionais autónomos.
A decisión da Inspección de ordenar á Xunta o recoñecemento
da relación laboral –non administrativa– non foi atendida pola Administración autonómica.
Entón comezou un pulso co colectivo, que levou a non pagarlle desde o mes de agosto e que
desembocou nunha serie de actuación xudiciais das que este
procedemento ante o Superior
foi o colofón.
O Superior fallou que os veterinarios son persoal laboral e
que se lles debe aplicar o Con-

venio Colectivo, pero non atendeu a terceira demanda do procedemento iniciado pola CIG,
que reclamaba o carácter indefinido desa relación laboral. A renuncia a este recoñecemento é
relativa, por canto a sentencia
indica que “será necesario examinar as particularidades da
contratación en cada un dos traballadores”.
De momento a Consellería
non recoñeceu a relación laboral do colectivo a pesar de que o
artigo 301 da Lei de Procedemento Laboral indica que “as
sentencias que recaian nos procesos de conflicto colectivo (...)
serán executivas desde que se
dicten”. Agárdase que a Xunta
trate de interpor un recurso de

Magazine
HENRIQUE HARGUINDEY
cio, tenda, almacén”. De ser a simple denominación dun relativamente pequeno
local de venda, a palabra amplía o sentido referíndose tamén ao depósito, mais
ou menos grande, das mercadurías dos
comercios. E canto máis grande é o comercio, máis variada é a mercaduría. Parece que esta idea de variedade de contidos (que pode darse dentro dunha mesma
temática) é a que determinou a aparición
en inglés da palabra magazine, que volveu transformada ao francés e se espallou por outros ámbitos lingüísticos. Si-

nalemos, en todo caso que magasin remóntase ao árabe e ten a mesma orixe
que almacén/armazém.
Unha palabra recente, creada a partir
de magazine, é fanzine. Trátase dunha
creación verbal das que en inglés se denominan portmanteau words e en francés mot-valise: palabras formadas con
elementos non significantes doutras,
por exemplo, motel, de motor (car) hotel. Fanzine provén de fanatic magazine. Fanatic é “afeizoado”. O fanzine é
un revista de debuxos, bandas deseña-

casación diante do Tribunal Supremo, xa que é a única opción
que lle queda.
Os membros do colectivo,
por medio do Comité Intercentros, enviaron á Xunta unha solicitude de negociación. Se non
é atendida, estudiarían presentar
unha demanda por despedimento e outra para reclamar os salarios adebedados. Se os tribunais
continúan na mesma liña, a
Xunta tería que abonar unha
gran cantidade de diñeiro, cartos que habería que engadir aos
desembolsados nos dous últimos meses para pagar á empresa TRAGSA para desenvolver as
campañas de saneamento en
substitución dos veterinarios en
conflicto coa Xunta.♦

das ou cómics, e ciencia ficción, feita
por afeizoados (oposta neste sentido a
prozine, palabra moito menos empregada, que sería a publicación autoeditada
por profesionais).
Xa hai anos que se ven falando dos
fans, referíndose inicialmente aos admiradores e seguidores ferventes dun ou
dunha cantante, actor ou actriz, equipo
de fútbol, etc. para xeneralizarse como
“afeizoado entusiasta de calquera tipo de
actividade, idea ou persoa pública”.
No fútbol, e no deporte en xeral, vense empregando en galego dende hai pouco un termo autóctono para denominar o
fan: seareiro. É unha venturosa extensión da palabra que xa existía na nosa
lingua para denominar o concurrente habitual a un establecemento comercial,
pero maiormente unha taberna. Non calquera magasin.♦
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Confianza
MANUEL CAO
Unha serie de acontecementos de tipo político, económico e social está a alterar as regras do xogo do sistema de autoregulación
das sociedades democráticas. Nos EEUU, a manipulación das
contas de empresas consideradas modélicas e, máis aínda, as normas aprobadas e implementadas pola nova maioría republicana
están a converter os modelos de organización e contrapesos tradicionais do sistema político, social e económico norteamericano
en lembranzas do pasado emerxendo unha forma de deseñar e
aplicar políticas públicas cun alto grao de arbitrariedade que acrecenta a inseguridade dos axentes sociais e económicos e incentiva os comportamentos agresivos nun modelo de organización interna de loita de todos contra todos que ten a súa contrapartida externa na preeminencia absoluta do poder militar dos EEUU. Noutros países, como a Arxentina, a grao de confianza nas institucións
do Estado ou da sociedade civil é prácticamente nula sendo os
efectos desta situación letais para o desenvolvemento económico
e o mantemento dunha democracia estábel. Tamén, en España, a
maioría absoluta do PP está a corroer os modos de facer política
nas sociedades democráticas convencionais debido á continuada
imposición de normas e regulamentos sen tratar de dialogar e negociar co conxunto da sociedade. Nótese que o feito de que unha
maioría teña o poder parlamentario non significa que os que non
votaron esa opción deban ser excluídos, nin é unha patente de corso para facer o que lles pete aos integrantes da corte de aduladores dominante nos arredores da maioría. Estas actuacións son especialmente preocupantes en países nos que a tradición democrática brilla pola súa ausencia ao longo da historia.
Todos estes episodios poñen de manifesto a importancia clave que ten para a economía e a estabilidade social e democrática das sociedades a confianza nas institucións e no comportamento dos seus dirixentes políticos e empresariais. Cando creba
a confianza é pertinente adoptar posicións de conflito e verificar
os acordos e compromisos con mecanismos operativos a curto
prazo que garantan o cumprimento dos mesmos. As enerxías e
recursos asignados a este fin serán detraídos doutras finalidades
orientadas á cooperación, penalizarán os intercambios e dificultarán un desenrolo económico estábel. Progresivamente, os cidadáns empezarán a desconfiar de gobernos, empresarios, xuíces, políticos, médicos, maestros, polícías, etc, incentivándose a
creación de sociedades ou espacios de lexitimidade paralelas ás
do sistema nos que se actúa mediante uns mecanismos que comprometen aos integrantes deses colectivos e que exclúen sistemática e organizadamente aos intrusos. O grao de cohesión dos
microcolectivos –que poden chegar a ser hexemónicos nun territorio– estará asentado en factores diversos: económicos, étnicos, relixiosos, culturais, etc, ou nunha mistura deles producíndose, inevitablemente, situacións de dominio e discriminación
cuarteándose a sociedade en colectivos que xa se organizan e teñen referentes formais ou informais á marxe das institucións
que haberían de representar e ter en conta ao conxunto de intereses, identidades e sensibilidades que compoñen as sociedades
diversas. A confianza nas institucións globais cede o posto a
confianza só nas institucións do propio colectivo.

O novo centro social de Caixanova ocupará o inmóbel da Casa Bárcena en Vigo.

Caixanova, Caixa Galicia e
Banco Pastor invisten en cultura e obra social

A banca galega diversifica a súa
actividade para aumentar os gaños
A.N.T.
O ano 2001 foi un bo exercicio para a banca galega. Caixanova, Caixa Galicia e Banco Pastor obtiveron beneficios maiores cós do ano
2000. As tres entidades continúan aumentando a diversidade dos
seus investimentos para garantir as súas oportunidades de negocio.
Vistas as análises e balanzos que polo que tenta favorecer os emcada entidade presentou este préstimos persoais e hipotecames sobre o exercicio do ano pa- rios e a relación directa cos
sado, queda claro que o seu inte- clientes particulares.
rese vai alén da mera xestión de
Caixa Galicia obtivo 150 miaforros e empréstimos. Cada un- llóns de euros de beneficio neto,
ha ao seu xeito, os tres bancos un 22,2 por cento máis ca en
perfilaron un programa de in- 2000. A base do obxectivo global
vestimentos esda entidade pasa
tratéxicos
que
por dous alilles axude a forcerces: a expans tres bancos
talecer a súa posión da caixa na
sición no merca- galegos teñen
Península Ibérica
do.
e incluso noutros
un
programa
Caixanova
países europeos e
culminou
con de investimentos
Latinoamérica e
éxito o seu semáis o constante
gundo ano de estratéxicos
investimento nos
existencia. O basectores estratépara
fortaleceren
lanzo antes de
xicos de Galicia.
impostos alcan- as súas cotas
Durante 2001,
zou os 122 miCaixa
Galicia
llóns de euros de mercado.
abriu 31 novas
(20.301 millóns
oficinas, co que a
de pesetas), un 4
rede total chega
por cento máis
ás 688 sucursais.
que en 2000. A
Esta expansión
maior fortaleza deste grupo resi- trasládase tamén á banca electróde na xestión de créditos das nica. En 2001, a entidade contaempresas. A firma resultante da bilizou 151.000 clientes, un 65,5
fusión de Caixavigo, Caixa Ou- por cento máis ca no exercicio
rense e Caixa Pontevedra pre- anterior.
tende afianzar máis a súa posiDurante este ano tamén aución no investimento dentro das mentou a presencia de Caixa Gaempresas. Isto supuxo o aban- licia en moitas empresas galegas.
deiramento de programas de in- A través da Corporación Finanvestimento privado de distintas ceira, a entidade fíxose con noiniciativas galegas. Ao tempo, vos paquetes de accións en Ence,
Caixanova avogou por manter a Unión Fenosa ou Terras Gauda,
súa estrutura de caixa de aforros, entre outras compañías.

O

J.Mª Aznar.

A . N .T.

‘A

maioría absoluta do PP está a
corroer os modos de facer política nas
sociedades democráticas convencionais
debido á continuada imposición de
normas e regulamentos sen tratar de
dialogar e negociar”
Como dano colateral no aspecto económico aparece a minusvaloración do mercado como mecanismo de asignación e
autoregulamento da actividade económica e social sendo substituido por métodos de asignación e organización asentados na
arbitrariedade dos representantes dos microcolectivos máis poderosos que se consideran lexitimados per se para regular e actuar no ámbito político, económico e social público e privado.♦

P.V.

O Grupo Banco Pastor gañou 82,4 millóns de euros o ano
pasado, un 2,8 por cento máis ca
en 2000. Para este grupo é moi
importante tamén a participación en proxectos empresariais privados e a combinación
entre os recursos bancarios propiamente ditos e as posibilidades de negocio derivadas dos
outros investimentos. O Banco
Pastor tamén fortaleceu a súa
rede de banca electrónica e a
captación de capitais para o investimento minorista na bolsa.
Pendentes da sociedade
Nas planificacións do ano 2001
dos tres grupos ten moita importancia a obra social e cultural.
Caixanova continuou ampliando
as súas infraestruturas sociais
cos investimentos no seu novo
Centro de Casa Bárcena, en Vigo. Ademais, incrementou moito
a súa participación en actividades culturais en toda Galicia e
foi copartícipe de iniciativas da
industria cultural propia, como o
filme O bosque animado ou producións cinematográficas de distintas empresas galegas.
Caixa Galicia rehabilitou o
Cine Fraga de Vigo para convertelo nun centro multiusos e proseguiu coa súa habitual programación cultural en diversos escenarios. Pola súa parte, o Banco
Pastor, a través da Fundación
Barrié, trouxo a Galicia diferentes propostas artísticas de primeiro nivel mundial e participou
no desenvolvemento de iniciativas culturais de moi variado es♦
pírito e orixe.♦
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A nova empresa lanza unha oferta de asociación a outras conserveiras

A fusión de Jealsa e Escurís
proba o éxito de integrar pesca e conserva
G. LUCA
A unión de Jealsa e Escurís produce a primeira conserveira de
Galicia. O novo grupo supera a producción anual de Calvo e
simboliza a competencia do modelo de integración vertical (pesca máis conserva) común ás primeiras catro firmas do sector,
responsábeis de máis do 60% da producción de atún de todo o
Estado. Jesús Manuel Alonso, director de Jealsa anunciou a
posta en marcha de duas plantas para procesar túnidos en Guatemala e Perú e invitou a outras fábricas a unirse á sociedade.
Jealsa e Escurís pescan en altura
con grandes barcos cerqueiros
propios de última xeración e proban a capacidade da industria
conserveira para superar os atrancos do franquismo (o sistema de
cotas da autarquía), as importantes penalizacións selectivas do ingreso no Mercado Común (a conserva marroquí entraba sen aranceis pero a galega non) e a durísima competencia imposta polas
grandes cadeas comerciais.
A fusión consolida a existencia
de dous mundos dentro da industria conserveira, asentada a partir
dos anos 80. No cumio da pirámide están as firmas de grande producción que integraron a fase anterior, a pesca de cerco en altura con
conxeladores propios, mecanizan
case totalmente a producción de
túnidos, a especie que máis se
presta á producción en cadea, e
aproveitan economías de escala.
Na outra beira da lista hai máis de
cincuenta empresas que se especializan en especies estacionais,

dependen de variedades que requiren man de obra intensiva e compiten na calidade. Case todas estas
empresas manteñen outras liñas de
producción para competir en prezo, con materias primas que proceden da importación. O finanzamento de moitas destas conserveiras realizase en ben de casos contra pedido, a un altísimo prezo.
A oferta lanzada por Alonso a
outras conserveiras no momento
de anunciar a fusión, chega a penas duas semanas despois de Fernando Fernandez Tapias invitar
dende Conservas Peña de Vilaxoán á concentración de firmas para
poderen competir. O vice-presidente da Confederación Española de Empresarios (CEOE) sinalara ao adquirir a maioria de Peña
que a sua oferta de fusión estaba
dirixida a Alfageme, Antonio
Alonso, Thenaisie Provôté, Connorsa, Pita Hermanos e Pescamar, unha relación que se inscribe dentro das dez primeiras empresas pero que exclue as catro

Factoría de JEALSA en Bodión, Boiro.

maiores, nas que agora se produce a fusión. Conservas Peña ocupa o decimo terceiro lugar na lista de producción das fábricas de
conservas da Galiza. De a pouco,
a maioría da sua producción é o
atún despois de probar sen éxito
asentar outras produccións de calidade procedentes da plataforma
propia. Hai tres anos adquiriu unha pequena flota atuneira e unha
planta de envasado no Ecuador.
Bonito contra sardiña
As importantes tomas de posición
das conserveiras galegas en Centroamérica para asegurar as cotas
de túnidos do Pacífico son ben expresivas da importancia destas pes-

cas para o sector. O bonito relegara
á sardiña no primeiro lugar da conserva a partir de 1950 e abrira o camiño aos túnidos que con distintos
nomes comerciais gañaran enorme
aceptación en todos os mercados.
Estados Unidos foi o último país
en establecer unha frota de atuneiros no Pacífico, especializada en
carne de baixa calidade para pizzas. Garavilla-Isabel está a piques
de inaugurar unha fábrica no Ecuador con capacidade para 20.000 toneladas na que investira 60 millóns
de euros. Jealsa explota con Albacora unha flota de oito atuneiros,
catro deles con bandeira de Guatemala, que abastecen a fábricas neste país e no Perú. Calvo ten sete
barcos no Pacífico, unha fábrica en

Salvador está a piques de inaugurar
outra en Guanta (Venezuela). O
atún xa representa o 66% da producción das conserveiras do Estado e procede no 80% das fábricas
galegas. O consumo da UE supera
o medio millón de toneladas das
que o 60% proceden de fábricas
instaladas na Galiza.
A relación entre a carne de
atún e a comida rápida debuxa un
novo perfil das conserveiras. Os
túnidos proceden de mares libres
polo que se configuran coma a
substitución obrigada dos caladoiros costeiros privatizados pola ampliación ás 200 millas que iniciara
Perú nos primeiros 70 para asegurarse as reservas da corrente de
Humboldt. A comercialización en
grandes superficies ou en cadeas
de restaurantes non está nas mans
dos conserveiros que se ven obrigados a superar a competencia polo procedimento de integrar fases
da producción cara atrás. Unha firma típica no cumio da pirámide da
conserva galega como pode ser Jealsa acumula o proceso de extracción, envasado e transporte.
A multi-especialización que
tira vantaxe da vella experiencia
acumulada na conserva dende os
tempos da salga e da pesca a partir do cerco real, produce estas
economías de escala que compiten en marxes de rendabilidade
apuradísimos.♦

Pesca
Ultimamente fálase moito da sobrepesca dalgunhas especies comerciais en augas europeas. Nese
sentido a Comisión Europea ven
de lanzar unha proposta para a
recuperación das poboación de
peixes en perigo de colapso. Esta
proposta está en discusión entre a
Comisión, a Presidencia española do Consello e os Estados
membros da Unión. Ademais da
pescada da poboación norte (Mar
do Norte, Oeste de Escocia e de
Irlanda), a meirande parte das poboacións de bacallao en augas
comunitarias (do Báltico, de Kattegat, do Mar do Norte, do Canal
da Manga, do Oeste de Escocia e
Irlanda e do Mar Céltico) están
afectadas por este plan de recuperación. Non é moi arriscado
pensar que a estes plans seguirán
outros, pois segundo os informes
científicos máis recentes tanto do
Consello Internacional para a Exploración do Mar (CIEM) como
do Comité Científico, Técnico e
Económico da Pesca, a saúde das
poboacións de lirio, de peixe sapo, de langostino, e de corbelo
non están en mellor situación (en
xeral pódese dicir que a meirande
parte das poboacións de “peixe
branco” están en perigo de colapso). Hai, pois, que se preparar para afrontar futuras restricións.
Está ben documentado que
condicións externas aos ecosistemas como o clima, entrada de nutrientes ou contaminantes tóxicos, pesca excesiva ou perda de
biodiversidade (complexidade
dos ecosistemas en número de es-

Catástrofes e xestión
das pesquerías
XAVIER QUEIPO

Os estudos biolóxicos falan de alerta bermella por sobrepesca. Xa non é
o problema dunha determinada especie, porque a diversidade supón unha específica socioloxía no mar e o exceso de captura dunha especie pode supor un efecto desgraciado polas que viven na mesma cadea asociada.
pecies) poden levar a unha variación gradual (e lineal, entendida
como variación no tempo) da estrutura do ecosistema. Moitas das
pesquerías referidas no parágrafo
anterior son multiespecíficas, estando as especies moi interrelacionadas. Non é sorprendente,
por tanto, que a explotación abusiva destas pesquerías poda afectar a toda a cadea trófica do mar,
ocasionando unha forte desviación na composición e abundancia de especies e, paralelamente,
unha redución da capacidade do
ecosistema para evitar profundos
cambios na súa composición.
Emporiso, tendo en conta o mal
estado xeneralizado das pesquerías demersais (peixes da plataforma continental que viven preto do
fondo), tamén pode acontecer algo máis dramático que o colapso
dunha ou outra poboación leve a
unha catástrofe ecolóxica sen precedentes que supoña a ruína a
moitas empresas pesqueiras do

sector extractivo (e como efecto ecolóxicos (diminución da comdominó a doutras empresas do plexidade dos ecosistemas e poentramado industrial ligado a pes- ren, diminución da capacidade
ca). Os sinais de alarma están do ecosistema para adaptarse ós
postos. O que falcambios tanto
ta, polo de agora,
ambientais como
é conciencia do
de estructura).
meirande
parte
problema e asunSon indesexábeis
ción de responsapoden ser remedas poboacións de ediadas
bilidades.
cunha diNo convén es- “peixe branco” están minución efectiquecer que manter
va da capacidade
en perigo de
a biodiversidade
de pesca das fro(a complexidade
tas
europeas.
do ecosistema e a colapso. Hai que se Existen para iso,
súa capacidade de
na
mesma
propreparar para
adaptación aos
posta referida no
cambios) é o meprimeiro parágraafrontar futuras
llor modo de acfo, incentivos parestricións.
tuar na xestión
ra o abandono da
dos recursos pesactividade pesqueiros para eviqueira das unidatar catástrofes.
des que así o deVariacións dramáticas na compo- sexan. Se non queremos escoitar
sición dos ecosistemas poden os sinais de alarma, se viramos as
causar perdas de recursos econó- costas ao problema, logo pode
micos (pesquerías comerciais) e ser tarde para se acoller ás axudas

A

Hai unha tendencia nas administracións (perfectamente comprensíbel non o dubido) a negarse a aceptar nin tan sequera dun
xeito teórico, máis reducións de
frota. Negar a realidade nunca
foi garantía de que a realidade
existira. Porén, negar a posibilidade de cambios dramáticos no
ecosistema pode chegar a ter nun
futuro a medio prazo importantes custes sociais. Estes custes
sociais serán tanto maiores canto
maior sexa a dependencia da
pesca dunha comunidade en particular. Non vou insistir no que é
de sobra coñecido, ou sexa, na
dependencia da pesca que ten
Galiza. Non hai máis que consultar as táboas de input-output do
tecido industrial galego para se
dar de conta que logo do sector
do automobil (Citroen é moito
Citroen), a pesca é unha actividade industrial de primeira orde.
Para rematar dicirlles que as
reducións efectuadas ata agora
na frota europea no seu conxunto fórono en tonelaxe bruta pero
non en capacidade de pesca. As
melloras técnicas fan que agora
un barco da mesma tonelaxe pesque máis que un barco da mesma
tonelaxe saído doa estaleiros hai
cinco anos, e non digamos xa hai
quince ou vinte. Só cando exista
un equilibrio entre os recursos e
a frota poderemos respirar con
calma e ver o futuro do sector
asegurado. Se cadra haberá menos pescadores e menos barcos,
pero de seguro haberá máis peixe e mellor.♦
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Alemaña decide ignorar
a norma do ‘déficit cero’ que ela mesma impuxera
RAMÓN MACEIRAS
As autoridades xermanas suxeriron unha interpretación
flexíbel do Pacto de Estabilidade e Crecimento (PEC), que se resume no famoso déficit cero- o que implica permitir que Alemaña o contraveña sobre a base de que o ciclo económico é adverso. É o primeiro precedente que contrasta coa presión xeral en favor de estratexias orzamentarias rigorosas. Na mesma situación atópase tamén Portugal.
Paradoxalmente, o Pacto de Estabilidade e Crecimento foi unha idea alemana para evitar que
a suposta indisciplina orzamentaria doutros países da Eurozona, en especial os do sul, puxese en perigo a unión monetaria.
Para evitar ese risco a UE introduciu límites estritos ao défice
público -non pode superar o 3%
do PIB- e fortes penalizacións
se se rebasaba ese obxectivo.
Agora, o debilitamento da coxuntura xermana plantexa a seria posibilidade de que o desequilibrio das finanzas públicas
se sitúe este ano por encima do
teito establecido polo PEC. Portugal é o outro país da eurozona
que está na mesma situación. Os
problemas orzamentarios alemáns son só un reflexo máis das
graves deficiencias estructurais

que aqueixan ao país. Desde hai
tempo, a locomotora xermana
perde gas.
Alemaña e Portugal evitaron
que a UE os amoneste formalmente polos seus déficits públicos, cercanos en ambos casos ao
3%. Os dous países comprometéronse a lograr o equilibrio orzamentario no 2004. O equilibrio
será acadado, no caso alemán, a
través de recortes no gasto dos
Lander e o sistema de seguridade
social, temas moi sensíbeis e que
xerarán probabelmente certa
confrontación social en meio
dunha conxuntura electoral alemana no camiño do 2004. Portugal seguirá a mesma liña.
Durante a última década, a
economía alemana medrou a
unha taxa meia anual do 1,5%
fronte ao 2,25% rexistrado pola

De esquerda a dereita, Romano Prodi, presidente da Comisión Europea; Gerhard Schroeder, Primeiro Ministro alemán; e Jacques
Santer, ex presidente da Comisión.

zona do euro. Isto significa que
Alemaña medra por embaixo
dunha rexión cuxa vitalidade
económica non é moi elevada,
sensibelmente inferior á do res-

to dos países da OCDE.
A vulneración do PEC terá
un impacto moi negativo sobre
a credibilidade da Eurozona xa
que porá en cuestión o seu com-

promiso coa estabilidade macroeconómica. A consecuencia
imediata será que a presión en
favor de estratexias orzamentarias rigorosas se debilitará.♦

A banca xaponesa
máis próxima da quebra

Rexeitan a súa estratexia de pactos con Aznar

R.M. 18 anos, arrastrada, xustamente,
Xapón arrinca o 2002 coa Bolsa pola banca. O índice Nikkei sien mínimos históricos, máis paro, tuouse por embaixo do Dow Joo consumo estancado e a banca nes por primeira vez en 44 anos.
en dificultades. “Faremos un es- Ao termo do terceiro trimestre de
forzo para medrar un 1% en 2001, Xapón entrou en recesión
2003”, anunciou esta semana o por segunda vez en tres anos, ao
ministro de Finanzas xaponés, que hai que sumar que o país xa
Masajuro Shiokawa. Con esta está estancado desde hai unha década. Tras a crise
frase, Shiokawa
de 1998, desde os
despediuse do cugrandes econome do G-7 celeras a crise
mistas até as probrado durante o
de
1998,
todos
pias autoridades
pasado fin de sexaponesas recomana en Ottawa
ñeceron que o
(Canadá). O co- recoñecen que
grande problema
municado final o gran problema
era o buraco nedos sete grandes
gro da banca.
non pudo ser máis é o burato negro
As 17 maiobenigno con Xada
banca.
res entidades do
pón, a pesar de
país arrastraban
que non hai un
194.500 millóns
analista que non
considere que o sistema financei- de euros en empréstitos incobraro do país está en quebra e que a beis até finais do terceiro trimesforte depreciación do ien ameaza tre de 2001, segundo a Axencia
a recuperación dos países indus- de Servizos Financeiros do Goberno. Para bancos estranxeiros,
trializados.
Neste sentido, a situación como Goldman Sachs, a cifra redo Xapón é semellante á da Ar- al dos empréstitos morosos é o
xentina, a banca dos dous paí- dobre. Engadido a isto, os nove
ses está ao borde da quebra e o maiores bancos perderon mais de
consumo está estancado nos 43.000 millóns de euros en Bolsa
dous. A diferenza que os separa tras o derrube do martes, seguné que Xapón ten diñeiro, e o pa- do o diario Nihon Kenzai. Stanís sul-americano, non. Para este dard & Poor’s rebaixou recenteano, prevese que Arxentina re- mente a calificación a sete granxistre unha medra negativa do des bancos xaponeses e comezou
5%, e Xapón, de entre o 1% e a aplicar a estes os métodos que
utiliza para medir a solvencia dos
1,5%, tamén negativo.
A comezos da semana pasa- bancos de países en vías de deda, o Goberno do primeiro minis- senvolvimento. O Goberno
tro Junichiro Koizumi restou im- anunciou que destinaría 80.000
portancia á situación dos bancos. millóns de euros para reflotar a
Iso provocou a caida da Bolsa de banca, e o Nikkei experimentou a
Tokio ao seu nível máis baixo en maior alza en catro meses.♦

A.N.T.
O Sindicato Nacional de CC OO
da Galiza perde afiliación a pesar
de que o secretariado confederal
amosaba a sua satisfacción, 15 de
Xaneiro pasado, por un aumento
de 100.000 novos membros en
todo o Estado, o que colocaría a
federación sindical en máis de un
millón. Hai un ano, o secretario
xeral Jose Maria Fidalgo Velillas
declaraba 900.000 sindicados.
Militantes de CC.OO. na Galiza manifestan o seu desacordo
coa liña estratéxica marcada por
Fidalgo e advirten que a partir da
actuación no caso de Sintel, máis
de mil traballadores deixaron de
cotizar en sinal de protesta. Doutra parte recordan que a maioría
dos membros do sindicato na Galiza xa se pronunciaran contra a
Dirección nacional, a prol da folga xeral de Maio de 2001. “O que
ven sucedendo hai dous congresos non aprace a ninguén: ao
PSOE fixéranselle catro folgas
xerais pero ao PP non se lle ensinan os dentes”. Militantes de Vigo danlle unha volta de rexouba á
situación e preguntan se non seria
mellor ingresar no partido de Aznar para “actuar dende dentro”.
Coinciden co manifestado
por Rodolfo Benito, membro do
Secretariado xeral, que de a pouco salientou fondas diferencias
no equipo de dirección por unha
estratexia excesivamente disposta aos acordos co goberno de Aznar. Un conxunto de discrepancias que están a piques de causar
unha fractura interna, como revela o visíbel abandono de cadros
históricos despois da dimisión de
Antonio Gutiérrez na Secretaria

T

CC.OO. de Galiza contra Fidalgo
foi no caso de facer do País o seu
campo de probas en programas
coma o da privatización da sanidade ou o feito de que 52% dos
traballadores galegos non cobren
horas extras. A militancia non esquece a visita de Fidalgo en Maio
pasado para facer de bombeiro da
folga xeral que a maioria do sindicato quería secundar.
Para os máis identificados
coa liña de Fidalgo Velilla, a posición crítica de Rodolfo Benito
dentro do Secretariado é a penas
José Mª Fidalgo.
significativa da súa frustración
Xeral. As diferencias céntranse persoal despois de bloquear o
no pacto para as pensións, do que paso a Fernández Toxo, o líder
se desmarcaran a CIG e UGT, do Metal, á Secretaria para
así como no plano de formación apoiar a Fidalgo. Asemade rebaique entrega ao sindicato un papel xan a importancia da discrepanprotagonista nesta área que, po- cia dentro do Secretariado e tenrén, entenden debería correspon- den a ver nela a expresión de diferencias na vésder ao ensino repera de eleccións
grado nun contexsindicais. Con
to no que a Admitodo, confírmase
s afiliados
nistración relea o
que o Secretario
ensino medio, priXeral procura
mario e infantil e galegos
agora a dimisión
o analfabetismo non esquecen
de Rodolfo Benifuncional atinxe o
to a fronte das se30%.
a visita de Fidalgo
cretarías clave de
en
Maio
pasado
Tempos
Organización e
Comunicación,
do Vertical
para facer de
se ben, no mellor
dos casos, os críNa Galiza critican bombeiro da folga
ticos poderían
a Executiva Nasumar na vindeicional pola sua xeral que a maioria
ra xuntanza da
compacta obedo
sindicato
comisión execudiencia a Fidalgo
tiva sete votos,
(“que nos recorda quería secundar.
contando cos
os tempos do Verapoios de Moretical”) e sinalan
que as consecuencias para os tra- no e Elvira, comunistas seguidoballadores da política do PP son res de Camacho, mentres que Fisufridas especialmente aqui como dalgo movería 15 votos.♦

O
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Joaquín
Leguina
‘O socialismo foi federalista
na teoría pero xacobino na práctica’
PABL O V Á Z Q UEZ

JOSÉ ENRIQUE EMA

O ex presidente da Comunidade de Madrid precisou abandonar o
primeiro plano da política para poder dicir en público aquelas
cousas que o pensamento politicamente correcto condena. Euskadi e o papel do socialismo son temas que lle preocupan fondamente.
En máis dunha ocasión criticou o pensamento único que leva á lóxica maniquea de amigo-inimigo.
É a lóxica da guerra. É a lóxi-

ca que lles dá a razón aos que queren a guerra, polo que non se debe
entrar nela. A solidariedade con
aqueles que ven perigar as súas vidas e facendas pola acción dos

violentos non implica ter que lles
dar a razón en todo. Por exemplo,
non é un argumento válido dicir:
“posto que aos do PNV non os
matan, os do PNV son cómplices

da ETA”. Quen afirma isto terá
que demostralo. Estes comportamentos, que se alentaron na campaña vasca, son inadmisíbeis. Non
estou disposto nin intelectual nin
politicamente a tragar con iso.
Nembargantes, aínda seguen a ser minoritarias as persoas que, desde fóra do País
Vasco, se comprometen publicamente na defensa do diálogo.
Ten os seus custos, pero eu téñoos xa amortizados. Do contrario, se antes de dar a nosa opinión
tivésemos que estar a medir se esa
opinión vai ofender os “donos do
alxube”, non poderiamos dicir nada. O peor é que, ademais, atácante dunha forma furibunda e sen
posibilidade de te defenderes.
¿Que se lles pode pedir ás
forzas políticas de ámbito estatal para contribuír a avanzar
neste proceso de diálogo?
Hai que lles pedir que non se
metan no castelo. Que se recupere a capacidade para entendérense como persoas, que fagan unha
política de diálogo. Falo, por suposto, dos partidos e movementos democráticos; outra cousa diferente atingue a quen se nega a
utilizar a palabra. Estráñanse posicións intelectuais menos fechadas. O que ocorreu nos seis ou
sete meses de campaña electoral
vasca preocúpame. Coido que os
intelectuais, se é que ese ente
existe, teñen a obriga de administraren as palabras en toda a
súa complexidade, non de utilizalas para axitar; e houbo axitación e propaganda.
¿Qué pode achegar ao debate o socialismo español?
O socialismo español ten unha tradición ambivalente neste
campo: foi bastante xacobino na
práctica, aínda que moi federalista na teoría. O que si pode
achegar é a súa propia historia. O
socialismo ten unha longuísima
tradición no País Vasco. Tivo e
ten, ademais, figuras realmente
importantes para o conxunto do
socialismo. Toda esa historia cos
seus erros, pero tamén cun pensamento permanente sobre a realidade de Euskadi, ha xogar un
papel relevante. Por iso, estas
cousas que están a pasar neste
momento nun dos berces do socialismo español, son preocupantes para calquera socialista.
¿Que Partido Socialista de
Euskadi (PSE) lle gustaría

que saíse tras o Congreso Extraordinario?
Gustaríame que o PSE recuperase a súa influencia sobre as capas traballadoras da sociedade
vasca e nese sentido coido que hai
que se facer a pregunta de “nós,
¿con quen estamos?”. Polo tanto,
o principal é tratar esta cuestión. E
segundo, hai que recordar que o
PNV e o PSE sostiveron a chama
republicana durante corenta anos.
¡Non o tiremos pola borda!
Parece que en España nunca callou un nacionalismo ou
patriotismo español autenticamente democrático e plural.
¿Que opina ao respecto?
O historiador José Álvarez
Junco vén de publicar un libro titulado Madre Dolorosa, que recolle todo o que ocorreu no século XIX e mostra que si houbo un
patriotismo ou un nacionalismo
liberal. O que ocorre é que o nacionalismo español, que na orixe
era liberal, durante o final do
XIX e o principio do XX foi
transformado en bandeira absolutamente reaccionaria cando non
totalitaria. Así que si hai unha
tradición de nacionalismo liberal,
aínda que nos dous últimos séculos foi esmagada e furtada.
¿Que opina sobre o “patriotismo constitucional” do PP?
O patriotismo constitucional
xa estaba nas Cortes de Cádiz.
Cando Argüelles lle presentou á
sociedade española a Constitución de 1812 dixo: “españois, xa
tendes patria”. Como outros liberais, consideraba Argüelles que
sen constitución non había patria.
Polo tanto, o patriotismo constitucional é unha redundancia. ¿Por
que reapareceu? Foi o alemán
Habermas o que teorizou sobre el
porque o patriotismo alemán fora
manipulado en beneficio da reacción. Os alemáns demócratas retomaron a idea para demostrar
que era posíbel outro patriotismo
que non fose o hitleriano nin o
panxermánico. Facendo o paralelismo, á dereita española viríalle
de marabilla falar diso, non agora, senón en 1975. Se cando morreu Franco tiveran saído á rúa dicindo “nós somos patriotas constitucionais” teriamos aforrado
bastantes cousas. Pero saen agora, con oportunismo e en relación
directa con Euskadi.♦
ELKARRI

Bi l bao
ETA aponta ao PNV, a kale borroka intensifícase, Garzón leva
aos tribunais a teoria do PP de
que toda organización independentista forma parte de ETA, o
Goberno Aznar critica a inoperancia da Ertzaintza, pero négase
a ampliar o corpo en 200 axentes, e o PSE pecha a páxina
Redondo Terreros e tenta definir
o seu perfil. Ese é o superficial
resumo dos últimos días ao que
se move na política vasca.
Unha semana marcada polo
enfrontamento PNV-Batasuna sobre a veracidade da lista incautada
pola Policia francesa a ETA, na última operación desenvolta contra a
organización. Nela están 100 cargos e militantes do PNV, entre eles
grande parte do Euskadi Buru Batzar, incluido o propio Arzalluz, e
algúns conselleiros do Goberno
Basco, como o de Interior, Javier
Balza. O parlamentario de Batasu-

PNV e PSOE móvense mentres
o PP mantén a estatua
DANI ÁLVAREZ

O PNV denuncia que cen dos seus dirixentes están ameazados por
ETA. No pano de fondo da política o PSOE quer rousar da liña Redondo, o goberno de Aznar procura manter a pinza a todo o nacionalismo e
nega a ampliación da Ertzaintza e Garzón mantén a liña de ilegalizacións.
na Antton Morcillo acusou publicamente ao PNV de facer “vitimismo” e de “mentir”, xa que esa lista
“non existe”. Pero a réplica estaba
ben clara, Anasagasti e Egibar perguntáronse en alto que fontes de
información ten Batasuna para
afirmar tan categoricamente que a
lista é unha invención. ¿Ten acaso

Batasuna liña directa con ETA?
Mentres, Garzón segue ao pé
da letra a teoría Oreja-Aznar-Rajoy, é dicir, todo é ETA. Despois
de ilegalizar Gestoras Pro Amnistia e as organizacións xuvenís, Jarrai e Haika, o xuiz da Audiéncia Nacional ilegalizou tamén as súas sucesoras, Askatasu-

na e Segi, acusándoas de formar
parte de ETA, poñendo en cuestión a liberdade ideolóxica en
canto non é posíbel cometer un
delicto sen que algunha persoa
realice algunha acción material
delitiva. En España difumínase a
diferencia entre o poder executivo e o xudicial. O caso de Pepe

Rei é ponto e aparte. Ábreselle
agora un novo proceso por presunta pertenza a ETA, despois de
sair exculpado xa ata tres veces.
E a falta de acordo sobre o
Concerto Económico e o Cupo a
pagar por parte de Gasteiz a Madrid foi a excusa escrimida polo
Ministerio de Interior español
para negar a ampliación da
Ertzaintza, a pesar de que cada
ano que pasa os axentes actuais
soportan unha carga de traballo
que conleva máis de 37.000 horas extras ao ano, e a ameaza da
violencia cada vez afecta a mais
colectivos. Xavier Arzalluz, nunha homenaxe a Castelao celebrada en Bilbao, interpretou esa medida como un intento do PP por
privatizar a seguridade, algo do
que Mayor Oreja sabería moito
pois que un irmáan seu é conselleiro delegado dunha empresa
de seguridade privada.♦
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O presidente venezolano anuncia novas reformas económicas

Chávez reaxe con calma
tras o pronunciamento de Soto
A.N.T.
Nun hall dun hotel e arrodeado de máis cámaras ca oíntes, o coronel Pedro Soto esixiu a demisión do presidente
venezolano Hugo Chávez. Nada estraño nun país con liberdade de expresión pero de relevancia incomprensíbel
se atendemos aos apoios e intereses que ten este militar.
A redacción da CNN para Lati- que gobernan xenerais, se pronoamérica deu a noticia con nunciou a favor do suposto golgrandes titulares: “O exército pista. Nun discurso televisado,
rebélase contra Chávez”. Na Hugo Chávez pediu calma.
pantalla, o rostro irto do coronel Chamou á cordura. “Envaiñede aviación Pemos as espadas e
dro Soto afirmafagamos xuntos
o que debemos
ba contar co 75
loqueado polas
polo país”, dixo.
por cento dos militares para unha
O presidente non
suposta revolu- exíguas cifras de
fixo ningunha reción popular que crecemento
ferencia concreta
acabase co “ditaao coronel e predor”. Erguido so- económico e os
sentou un novo
bre un pequeno
programa de reconflitos
sociais
e
formas económigrupo de xente
cas.
(medio cento de
Chávez leu
persoas, recoñe- raciais que
perfectamente a
ceu despois a te- promoven os
situación. É culevisión), Soto
rioso que Soto
salvárase de ser capitalistas
tomase o micródetido e berraba
fono poucas hocontra o goberno. enfurruñados,
“Domina
a Chávez é o primeiro ras despois de
que o secretario
Asemblea e manipula os medios que sabe que pode
de Estado norteade
comunicamericano, Colin
caer
en
calquera
ción. Non o quePowell, consideremos, que marrase impropio o
che para Cuba momento.
goberno de Vecon Fidel Casnezuela. Non é
tro”. As súas pacasual tampouco
que o coronel selabras percorreron o mundo e todos os presen- xa un recoñecido colaborador
tadores de Ocidente confirma- do ex presidente Carlos Andrés
ron que se aproximaba un grave Pérez e manteña contactos cotiáns coa clase política da anteconflito en Venezuela.
Tres días despois, Soto xa rior etapa constitucional, todos
non existe. As súas declaracións eles, agora exiliados de luxo en
só son seguidas por xornalistas Miami.
Acosado pola presión mee só un capitán, nun exército no
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diática internacional, Chávez
nunca deu pé aos apelativos de
ditador. Os xornais seguen a
funcionar e o Parlamento, controlado maioritariamente por el,
aprobará prontamente un paquete de medidas contra o expolio dos capitais por parte das industrias estranxeiras. “Temos
veciños que están a pagar moi
caro a súa dependencia do exterior. Precisamos un fondo económico que nos permita manternos a flote en caso de crise”,
afirmou Chávez.
A ameaza está no aire
As palabras calmas de Chávez
son interpretadas desde os EE
UU como un sinal de fraqueza.
Mais na realidade, o goberno de
Caracas opta pola vía do menosprezo para ignorar a opereta
de Soto, ao tempo que recorta
os privilexios da clase empresarial, que sempre apoiou tanto a
Washington no pasado.
Bloqueado polas exíguas cifras de crecemento económico e
os conflitos sociais e raciais que
promoven os capitalistas enfurruñados, Chávez é o primeiro
que sabe que pode caer en calquera momento. Para os medios
ocidentais, é sospeitoso que o
gabinete presidencial faga públicos, constantemente, informes sobre a tranquilidade que
reina nos cuarteis e parecen
avogar por unha reacción armada que “lle devolva aos venezolanos a democracia”.
Pero será a cidadanía, se a
mentalidade de Chávez non
cambia, quen decida se o actual
goberno segue no poder ou non.
A reforma constitucional que se

O coronel Soto escolleu un hotel ateigado de xornalistas para facer o pronunciamento.

propuxo en Venezuela alertaba
do grave problema socioeconómico no que está sumida América Latina, esgotada despois dun
século de sobreexplotación económica e intervención estadounidense na política. Se a revolución bolivariana que propuña o

ex militar mestizo fracasa, os
propios venezolanos saben que
fracasará calquera alternativa ao
vello modelo bipartidista que
espremeu os pozos de petróleo e
cercou de “ranchitos” Caracas a
costa de encher as arcas dos
bancos de Palm Beach.♦

Aquí fóra
A cuestión do Sahara entra nun tempo decisivo. O próximo luns, James Baker, enviado persoal do secretario xeral de Nacións Unidas para o contencioso do Sahara Occidental, presentará a Kofi Annan o
balance da súa visión e perspectivas para
este conflito despois de manter varios encontros sobre o terreo coas partes máis directamente involucradas (Alxeria, Marrocos e Fronte Polisario). O obxectivo inicial
desta nova xira do ex secretario de Estado
norteamericano consistía na plasmación
dun novo acordo antes do remate da prórroga da Minurso (Misión de Nacións Unidas no Sahara Occidental), prevista para o
próximo día 28. A importancia do informe
de Baker radica no feito de servir de base
para a alocución que Kofi Annan dirixirá
ao Consello de Seguridade a final de mes
e que pode significar un xiro substancial
no posicionamento da ONU ante un conflito que dura máis de 25 anos.
A nova situación internacional creada
despois dos atentados do 11 de setembro
favorece as teses marroquís. Como afirmaba Abdelmounaïm Dilami en L’économiste, o mundo ten novos valores e iso debe reflectirse no mundo da diplomacia.
Pero non soamente novos valores, tamén
novas necesidades. Estados Unidos precisa o máximo de apoios no mundo musul-

A terceira vía de Baker
XULIO RÍOS
mán. Marrocos, peza clave no Norte de xustiza alxerino, Ahmed Ouyahya, ratifiÁfrica, puso un prezo evidente á súa im- caba hai uns días o apoio sen reservas do
plicación activa nesa estratexia: a entrega seu país ao plan de paz inicial da ONU que
do Sahara Occidental. Foi na polémica contempla a celebración dun referendo poviaxe do pasado nola autodeterminación.
vembro a esta rexión
A Fronte Polisario
cando Mohamed VI
mantén invariábel a
arrocos asinou
proclamou que “os tesúa esixencia de celerroristas suicidas non
bración da consulta,
contratos
con
Elf
Total
e
teñen dereito a chafirmeza que complemarse musulmáns”.
con xestos huKerr Mcgee para explotar menta
Kofi Annan ten a
manitarios como a liintención de solventar
os recursos petrolíferos beración de 115 pria situación antes de
sioneiros marroquís
existentes en augas do no pasado xaneiro, ao
que expire o mandato
actual da Minurso, setempo que denunciaba
Sahara Occidental”
gundo aseguraba nun
a folga de fame mantiinforme do pasado xada por 131 presos saneiro. Poucos son os
harauis no cárcere de
que teñen dúbidas a
El Aaiún para esixir
respecto da inclinación da ONU a favor unha mínima dignidade no seu cautiverio.
das teses de Rabat: autonomía do Sahara
¿E Madrid? O goberno español, coas
Occidental baixo soberanía marroquí. A relacións bilaterais en entredito dende hai
terceira vía de Baker atopa sen embargo case catro meses, nin anda nin desanda.
importantes resistencias. O ministro de Rabat acusa a España de obstaculizar os

‘M

traballos da cuarta comisión da ONU e
pregúntase por qué Madrid non pide un
referendo para Xibraltar e si para o Sahara. Neste compás de espera, as presións de
Mohamed VI persistirán en tanto o goberno de Aznar non se decante apoiando as
súas teses nos organismos internacionais
–ata agora non se sumou publicamente á
terceira vía- e reducindo os apoios á causa saharauí no seo das sociedades españolas. Rabat equipara a unha operación desestabilizadora o intento de crear un novo
Estado independente no seu flanco sur.
A polémica política ven salpicada pola
visíbel emerxencia de poderosos intereses
económicos. Marrocos asinou contratos
coas compañías francesa e estadounidense
Elf Total e Kerr Mcgee para iniciar a explotación dos recursos petrolíferos existentes en augas do Sahara Occidental. Os
contratos son considerados ilegais pola
Fronte Polisario e a propia ONU advertiu
a Rabat da improcedencia desta actuación
en tanto non se resolva o futuro do territorio en disputa. Pero hai tempo que Marrocos comprendeu que a vía de feito é o mellor camiño para afirmar a marroquinidade
das chamadas “provincias do sur”.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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Nogueira e Mera narran a experiencia do segundo FSM

Porto Alegre, punto de reunión para repensar a esquerda
C.L.
Dous testemuños cualificados
explican cómo pode influír o
Foro Social Mundial (FSM) na
historia política deste comezo
de século. O eurodeputado nacionalista Camilo Nogueira e o
secretario de Formación da
CIG, Manuel Mera reflexionan sobre o significado da xuntanza anual de Porto Alegre.
Unha semana despois da clausura
do segundo FSM, cómpre analizar
o interese e repercusións desta cita.
O nacionalismo galego participou
desde o primeiro momento nas discusións ao redor das cuestións
principais da análise política do estado real do mundo. Para Camilo
Nogueira e Manuel Mera, é importantísimo que Galicia se achegue e
enriqueza e se deixe enriquecer
nun debate aberto e democrático
que quere demostrar, positivamente, que “outro mundo é posíbel”.
Para Camilo Nogueira, o FSM
é, sobretodo, unha cristalización
de moitas facetas contra o pensamento único, o capitalismo neoliberal e o poder crecente das grandes potencias e das empresas
transnacionais. “En Porto Alegre
pénsase e deséñase un mundo alternativo. Non hai receitas nin
pautas que se deben seguir na loita contra o que hai, simplemente
se achegan ideas que nos axuden a
entender o proceso de globalización e controlalo mediante a política e a democracia”, explicou.
O deputado europeo do BNG
estivo presente no Foro Parlamentario Mundial, unha xuntanza
engadida ao FSM na que Nogueira participou como portavoz do
seu grupo parlamentario, ALE-Os
Verdes. “O grande que ten Porto
Alegre é a capacidade para integrar a todos nun mesmo foro. Cadaquén trae as súas ideas e pensa
de xeito diferente pero sabe perfectamente cales son os alicerces
para cambiar radicalmente o
mundo actual”.
Globalización en positivo
Segundo Nogueira, o debate xa
non xira en torno á antiglobalización senón ao redor de aproveitar
as canles que a tecnoloxía planetaria pon ao dispor dos cidadáns
para que todos poidamos prospe-

A participación de grupos moi diferentes entre sí e o compromiso diante do neoliberalismo impregnaron o Foro de Porto Alegre.

rar. “Está visto que o neoliberalismo só trouxo miseria e desigualdades. Cómpre mirar o mundo da
economía doutro xeito. Temos
que pensar nos cidadáns e non nos
capitais. Hai alternativa á liberdade dos mercados e á privatización”, subliñou. “A humanidade
ten dereitos sociais e colectivos.
Entre esas colectividades están as
nacións, que teñen o dereito de seguiren existindo e de conservaren
os seus sinais de identidade.”
Outro punto interesante, para
Nogueira, é a reformulación ideolóxica da esquerda. “Desde o século XIX ata a caída do muro de Berlín, todo o proceso político estaba
baseado no antagonismo entre
proletarios e burguesía. Agora xa
non é posíbel reducir o problema a
iso”. Para o político, os partidos de
esquerda deben ser sensíbeis ás

novas demandas sociais. “Hai problemas como o da integración da
muller, a garantía das identidades,
a defensa do medio ambiente ou a
liberdade sexual, que temos que
atender para sentírmonos máis
perto dos cidadáns. Todos estes
asuntos foron desprezados pola esquerda tradicional e agora cómpre
integralos para lle facer fronte ao
pensamento único.”
Sementando mudanzas
Para o histórico sindicalista Manuel Mera, o FSM cumpre perfectamente o seu papel de centro de
correntes de pensamento. “Non
quere ser unha organización, senón darlles cabida a todas as manifestacións alternativas do planeta”. Segundo o dirixente da CIG,
Porto Alegre é positivo porque lle

deu consistencia a toda a maduración do pensamento de esquerda,
desorientado desde 1989. “Toda a
esquerda está mudando, pero xa
quedou claro que a oposición á
globalización e ao neoliberalismo
é un punto en común no que todos
coincidimos.”
Mera considera que o mellor do
FSM é a busca de solucións compartidas e un chamado de atención
sobre os prexudicados do actual
sistema. “Non vai saír de aquí ningunha internacional porque se algo
aprendemos foi que na loita mundial contra o neoliberalismo non
debemos ser homoxeneizantes.”
O interese nas identidades foi
crucial, segundo o sindicalista,
neste FSM. “A protesta contra o
Tratado de Libre Comercio das
Américas (Alca), a reivindicación
da causa palestina ou a solidarie-

dade co pobo arxentino son mostras de que se ten moi en conta o
sufrimento dos colectivos e que na
defensa dos seus intereses comúns
e a súa soberanía está a salvagarda
da súa personalidade propia.”
Manuel Mera volveu moi contento de Porto Alegre gracias ao
espírito mestizo que se viviu no
Brasil. “Nas dúas manifestacións
máis importantes axuntáronse
máis de 50.000 persoas, de todas
as partes do mundo e con conciencia de teren unha idea común”.
Neste movemento, o nacionalista
considera que a mocidade ten un
papel primordial. “Subxectivamente, creo que o 70 por cento da
xente que foi ao FSM tiña menos
de 30 anos. Isto é moi importante
porque garante o futuro do movemento e racha moitos tópicos sobre a desidia da xuventude.”♦

Gaiteiros ‘gaúchos’
Camilo Nogueira e Manuel Mera coincidiron en destacar que é
moi importante para o futuro do
FSM que siga a celebrarse en
Porto Alegre. “O Brasil é o
exemplo máis elaborado de autoconciencia multirracial. É o
único país no que os marxinados
se converten nos protagonistas
culturais, como pasa agora no
Carnaval”, explicou Nogueira.
Mera tamén destacou o feito
de que a poboación brasileira é
consciente da súa multiplicidade de orixes e se enorgullece.
“Atopamos gaiteiros no Rio

Grande do Sul” (estado do que
é capital Porto Alegre). “Os gaúchos”, nome co que se definen
os habitantes deste estado,
“afirman que foron os azorianos os que introduciron alá o
instrumento. Agora están potenciando a súa aprendizaxe”.
Ambos os participantes no
FSM destacaron a proximidade
cultural e afectiva entre Galicia
e o Brasil. “Para nós, é óptimo
achegarnos aos brasileiros porque nos une a mesma lingua”,
afirmou Nogueira. “Queren levar o FSM para Bombay pero é

Camilo Nogueira e Manuel Mera.

un erro. América do Sul é agora
o continente máis ameazado
polos EE UU e manter alí esta

xuntanza daríalle moito reforzo
aos que loitan contra o imperialismo”, auspiciou Mera.♦
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O COI non se responsabilizou da corrupción dos organizadores de Salt Lake City 2002

Os Xogos Olímpicos dos mormóns
CÉSAR LORENZO GIL
Os Xogos de Inverno de Salt
Lake City comezaron entre o
absoluto esquecemento da corrupción que acompañara a
súa escolla como cita olímpica. Tres anos despois de que o
Comité Olímpico Internacional (COI) iniciase as investigacións, o sistema de elección de sedes segue sen mudar.
O estado de Utah acolleu con
enormes celebracións o inicio
dos xogos. George Bush aproveitou o foco internacional para
montar un enorme estado de sitio
policial mentres volve desfilar
coma unha reliquia a bandeira
autografada polos rescatadores
do 11 de setembro. Mais no fondo, Salt Lake City 2002 é o éxito dunha cidade controlada por
unha elite relixiosa que non dubidou en pagar xigantescos sobornos por conseguir a organización dos Xogos Olímpicos.
Ninguén dubida de que a cita
está lixada. En 1999 saíron á luz os
movementos corruptos do presidente do comité encargado de conseguir os xogos para a cidade de
Salt Lake City, Tom Welch. Manchados canda el quedaron o 80 por
cento dos delegados olímpicos,
responsábeis de elixiren as sedes
sen teren que dar demasiadas explicacións sobre os seus motivos.
Tal como agora fixo público
o xornalista estadounidense Jonathan Calvert, a investigación
que ordenara o ex presidente do
COI, Joan Antoni Samaranch,
fechouse en falso e non mudou a
penas o corrupto sistema co que
opera. Iso si, o catalán esixiu do
seu sucesor, o belga Jacques

O polaco Lech Walessa e o director de cinema Steven Spielberg, compartiron a bandeira olímpica na cerimonia de apertura de Salt Lake.

Rogge, “máxima discreción” para impedir que saian á luz novos
excesos dos seus ben pagos representantes.
Pozo sen fondo
Calvert conseguiu entrevistar a
Tom Welch na súa casa de California tres anos despois do escándalo. O que fora dirixente da
candidatura de Salt Lake City
explicoulle cal era o sistema para asegurarse ser sede olímpica.
“Hai que coñecer un por un os
electores e tratalos a corpo de

Un hotel de máximo luxo en Estocolmo
colocou na fachada soamente
a bandeira de Chile cando se hospedou alí
o delegado andino, Carlos Santander.
rei. No noso vocabulario non
existía a palabra non á hora de
responder aos seus desexos”.
Pola parte dos comisarios do
COI, este modelo era perfecto.
Dada a preminencia na escolla de
xogos invernais entre Norteamé-

rica, Europa e Asia, os votos
máis disputados son os de África
e Suramérica. Welch denunciou
que o representante sudanés, o ex
xeneral Zein Gadir, gañou máis
de 20.000 dólares en supostas
“axudas ao estudo” dunha filla,
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Zema, que resultou ser o acrónimo do nome completo de Gadir.
A través dese sistema de bolsas
universitarias, outros moitos electores ingresaron cantidades
abraiantes. O máis pagado foi Jean-Claude Ganga, do Congo, que
esixiu 250.000 dólares en concepto
de mobles para as súas casas, cirurxía plástica para a súa muller e
múltiples viaxes a todo luxo. “Utah
investira 60 millóns de dólares en
instalacións deportivas. A Igrexa
dos mormóns precisaba rendibilizar este gasto a calquera prezo. Iso
foi o que fixen”, confesou Welch,
que foi arcebispo mormón.
De feito, a estratexia seguida
por Salt Lake City era a mesma
ca outras sedes candidatas. Suecia
compuxo unha lista de delegados
olímpicos que inclúe os seus gustos, puntos fracos e condicións familiares. Incluso aparecen as reticencias éticas dalgúns deles, caso
do australiano Richard Gosper.
Famosas foron as imaxes dun hotel de máximo luxo en Estocolmo
que colocou na fachada soamente
a bandeira de Chile cando se hospedou alí, a pensión completa durante unha semana o delegado andino, Carlos Santander.
Depuración inacabada
O escándalo de Welch saíu á luz
cando se descubriu que un dos
exemplos da teocracia mormona
caíra en pecado. O artífice de que o
ensino de Joseph Smith alcanzase
eco no planeta enteiro polo medio
de esquís e luvas para a neve tivo
que deixalo todo e refuxiarse en
“terra de pecadores”, California.
O seu testemuño abriu unha
fonda crise no COI que se saldou con varias expulsións pero
nin un só cambio estrutural. Ata
Samaranch, nun discurso entre
bágoas, pediu “firmeza a todos
os representantes do movemento olímpico e compromiso para
delatar os felóns”. Pero Welch
condena tamén o catalán. Segundo o seu testemuño, o ex
presidente acudía con regularidade ás viaxes pagas de todas as
candidaturas e nunca rexeitaba
os custosos regalos que el e o
seu axudante David Johnson
compraban nas tendas de Place
Vendôme, en París.
En 2000, un tribunal federal
estadounidense acusou a Welch e
Johnson de soborno e calculou o
diñeiro entregado aos comisarios
en un millón de dólares (1,14 millóns de euros, ao redor de 190
millóns de pesetas). Na investigación encargada previamente
polo propio COI, aludiuse a que
houbera “unha clara falta de ética dalgúns comisarios”. Os propios prexudicados consideraron
que foran chivos expiatorios e
que moitos dos que seguen a comandar o COI deixan agarimar
os oídos con ofertas de suntuosas
excursións e incluso traballos
para os seus fillos. Como afirmou Welch, “en Utah soubemos
que nunca gañariamos en 1998
logo de que, ao entregarlles unha
cámara descartábel aos delegados, nos dixeran que en Nagano
lles regalaran unha de vídeo dixital. A cidade xaponesa foi a sede aquel ano”.♦

Camilo Gonsar entra
na academia
Finou o creador de
Preescolar na Casa
Naceu en 1977 como un programa que
levaba mestres ás casas das aldeas para
atender aos cativos que tiñan difícil
asistir ás escolas. Antonio Gandoy Díaz estaba detrás da orixe de Preescolar
na Casa, e ocupouse da súa coordinación ata 1985. O nome deste crego aparece tamén en diversas iniciativas de
compromiso cos desfavorecidos. Coadxutor da parroquia luguesa de San
Francisco Xavier ate o pasado ano,
Antonio Gandoy finou o luns 11 de febreiro a causa dun tumor cerebral.♦

Contos literarios
na televisión
A noite do luns 18 de febreiro botará a
andar na TVG Un mundo de historias,
unha nova serie dirixida polo escritor
X. Antón L. Dobao. Trátase dunha historia na que o regreso do cineasta Hadrián Castiñeira ás súas orixes permite
a introducción nos distintos capítulos
de diversos relatos literarios adaptados en cada un dos capítulos. Contos
de Castelao, Ferrín, Fole, Blanco Amor,
Casares, Otero Pedraio e Dieste.♦

Xavier Castro,
premio Cunqueiro
O historiador Xavier Castro recibiu en
días pasados o terceiro galardón do Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro. O premio recoñece a calidade da obra Ayunos y yantares. Usos y costumbres en la historia
de la alimentación, editada por Nívola. Este ensaio é traducción, significativamente ampliada, de A lume manso.
Estudios sobre historia social da alimentación en Galicia que anteriormente dera á luz editorial Galaxia.♦
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edra o número de poetas.
Os premios déronnos a
coñecer nos últimos meses a faceta poética do científico Xesús Pereiras e do pintor –e tamén biólogo- Xurxo Alonso. Chegan agora os
títulos de dúas novas poetas premiadas, Lucía Novas e Charo Pita e ou-

tra xa coñecida, Emma Pedreira.
Descúbrese tamén o lado lírica dun
investigador do Centro Oceanográfico de Vigo, Xabier Paz e rencontrámonos con dous autores de máis vello, Xavier Rodríguez Baixeras e
Lois Diéguez que asina Ónfalos despois de vinte anos de silencio poético.♦
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Camilo Gonsar,
‘Cando comecei a escribir o ambiente intelectual galego
era máis atractivo que o de Madrid’
CARME VIDAL

Camilo González Suárez-Llanos (Sarria, 1931) convertiuse en Camilo Gonsar cando asinou a súa novela Cara a Times Square (1980), un título que a historia literaria situaría no fin da chamada Nova Narrativa Galega. No seus corenta anos que ven de cumprir como escritor, Camilo Gonsar sumou á súa bibliografía unha manchea de obras que
lle dan un lugar de relevancia na historia da narrativa galega. Pouco dado a aparecer en actos públicos, pasará a formar parte do plenario da Academia por decisión dos seus membros tomada na reunión do sábado 9 de febreiro.
Os escritores Xosé Luís Méndez Ferrín, Salvador García
Bodaño e Xosé Luís Franco
Grande foron os autores da
proposta de que Camilo Gonsar pasase a formar parte da
Academia. A tríada repite e gaña un novo membro da súa xeración na casa da rúa Taberna
despois de que o pasado mes
de outubro entrase a escritora
Xohana Torres, presentada polos mesmos nomes que agora
avalan a candidatura de Camilo
Gonsar. “Considero que había
intención de que houbese máis
literatos. O idioma non é só tema dos lingüistas. Eu fun proposto por tres amigos e non podía rexeitar a entrada, malia
que nunca considerase que podía ter valores académicos. É
certo que esta xeración está
agora representada na institución, pero a maior parte deles
tardaron moito en entrar”, sinala Camilo Gonsar, un escritor
que poucas veces se deixa ver
en actos públicos literarios.
Corenta anos cumpriu a súa
primeira obra, o libro de relatos
Lonxe de nós e dentro (1961)
que logo cambiaría nunha posterior edición, eliminando un
conto e engadindo “outras páxinas”. “Comecei a escribir en
galego porque lía o que se publicaba entón, textos de Piñeiro, por exemplo, e tratei con
Celestino Fernández de la Vega
cando escribiu o ensaio sobre o
humor. Acreditaba que era máis
interesante o ambiente intelectual galego que o que eu vivía
na Facultade de Filosofía de
Madrid”, explica este autor que
ten un nome vencellado como

poucos ao que se deu en chamar Nova Narrativa Galega.
“O nome está tomado do
nouveau roman francés, pero
hai moitas diferencias, mesmo
entre os distintos escritores.
Había afinidades porque unha
xeración vive as mesmas circunstancias históricas pero iso
non implica unha escrita similar. Persoalmente non coñezo
ben a narrativa francesa, nen é
das correntes que máis me interesaron”, afirma. Mira con cautela a teima experimentadora
daquel entón: “Buscar técnicas
e métodos novos está ben pero
non por afán renovador. En nós
había influencias propias daquel tempo. Cando escribiamos
non existía o boom hispanoamericano. Estaba no tempo o
existencialismo e a novela americana”. Se en Méndez Ferrín
pega con forza o nome de Sartre e en Franco Grande o de
Kierkegaard, a Camilo Gonsar
chégalle con máis fondura o
existencialismo de Heiddeger.
“Pola amistade que tiña con
Celestino Fernández de la Vega. Cando o ensino era pura escolástica, con el achegueime a
Heiddeger e, en certa maneira,
pasou á miña literatura. Lin Ser
e tempo e interesoume moito. A
miña escrita estaba, por así dicilo, inspirada no seu pensamento”. Non caia sen embargo,
na preocupación de criar unha
narrativa escura que dificultase
o encontro cos lectores porque,
ao seu ver, “ a literatura é minoritaria. Aínda que se vendesen máis libros, os lectores auténticos son poucos. Daquela
escribir en galego estaba mal

ha comparanza que o autor recoñece. Relaciona Gonsar ese
extrañamento coa grande traxedia da emigración que se cebou
en todo o país e el viviu de primeira man na súa Sarria natal
onde, segundo di, “só quedaban
os que non podían emigrar. Sería unha fonte inagotábel para a
literatura”.
É tamén Gonsar un escritor
que domina a lingua popular e
verque un ton irónico nos seus
textos. “Procurei escribir de
maneira sinxela, que puidese
ser comprendida. Niso síntome
influído por Pío Baroja na súa
tendencia antirretórica, na idea
de facer un estilo natural. O do
humor é característica do galego e, por exemplo, Cunqueiro
teno. A min venme por temperamento e iso pasa á escrita con
espontaneidade”, afirma.
Camilo Gonsar publicou tamén unha novela en español,
décadas despois de manter unha escrita monolingüe en galego. Explica o autor que se trata
dunha edición restrinxida, dunha obra que comezou a escribir
nos anos sesenta e apunta que
“para que un libro así teña saída fora de Galicia hai que integrarse no sistema literario español. A literatura de Cunqueiro é máis interesante que a de
Cela pero non foi así recibido.
Cela soubo integrarse na superestructura que hai en Madrid”.
Literatura
contra destrucción

PA C O VILABARR O S

visto polo réxime e iso criaba
en certa xente unha curiosidade
por ler, por estar á marxe do
pensamento imperante”.
Ao tanto das modas
Rexeita así a intención dun interese innovador por si mesmo,
pero recoñece, en cambio, a
vontade dos novos narradores
de estar à la page das novidades literarias que acontecían en
toda parte. “Se os factores son
a terra e o tempo, naquel momento estabamos máis imbuídos polo tempo. A terra víase
como algo subsistente. Era necesario deixar de ser a terra pequena que Risco tomaba como
fundamento imperecedeiro”.
Recoñece Camilo Gonsar
que para algúns narradores que
os precederon, as técnicas anovadoras coas que experimentaron non eran en exceso ben recibidas. Escoitaron reproches
de autores como Blanco Amor
ou Cunqueiro que non sabían
ate onde se podía chegar escribindo sen contar historias.
“Non había argumentos no sentido clásico. Tratábase máis de
describir o ambiente, as atmós-

feras e os estados de ánimo.
Lembro un artigo de Carvalho
Calero contra o libro de Mourullo que era bo exemplo desa incomprensión. Criticaba o experimentalismo, tiña a idea de que
escribir dese xeito era unha especie de alleamento, de non narrar ao xeito galego” afirma
Gonsar, autor da novela Cara
Times Square, título que se sitúa no fin desta etapa narrativa.
Para Manuel Forcadela trátase
dunha novela histórica tanto
por poñer fin a ese período como por recoller o ambiente dun
tempo determinado situado na
década dos anos sesenta. “É unha novela moi marcada polas
circunstancias. Transcorre nos
Estados Unidos, na época de
Kennedy e o rock e nela apreciase unha preocupación polos
problemas da identidade. O
protagonista vive nun ambiente
que non é o seu e non pertence
a ningún deles. Hai unha falta
de xustificación do mundo, non
está cómodo senón que é extraño en toda parte, non se sinte de
ningures”. Personaxe que busca
sen atopar sentido e que se ten
situado no reverso do Adrián
Solovio de Otero Pedraio, nun-

Non se para o autor a facer balance do que aconteceu no mundo literario nos corenta anos
que el leva escribindo, nin sequera a avaliar o seu papel na literatura galega. “As obras están
cheas de erros. Algúns intentei
retocalos, pero continúan. Nestes anos chámame a atención o
cambio que hai en Galicia desde
que apareceu Lonxe de nós e
dentro. Nesta obra hai un conto
no que van dous paisanos pola
estrada tranquilamente e iso hoxe sería imposíbel pola inmensa
cantidade de tráfico que hai. O
cambio está aí pero eu non diría
que é o progreso senón unha
forte modificación na paisaxe,
na aldea”.
Camilo Gonsar fala con
sentir da destrucción da paisaxe e esa teima pasou tamén a
súa literatura, en especial na
novela A desfeita (1983) que
supón un punto de inflexión na
súa traxectoria literaria. “Pásase a algo máis concreto e realista. Pensei que tiña que escribir algo distinto ao que fixera
ate entón. Aí trato o cambio das
vilas, que agora están feas todas. En Alemania ou Inglaterra
as aldeas están máis ou menos
igual pero, sen embargo, houbo
un grande progreso, unha modernización que non foi destructiva. A paisaxe nosa mudou
sen que ese progreso se dese en
igual medida. Cando eu comecei a escribir, por exemplo, non
había eucaliptos”. Afirma que
escrebe por necesidade de expresarse mentras continua refugando da vida literaria pública
pero, anota, “non por ortodoxia, é cousa de carácter”.♦
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Para Deuses
ausentes
PILAR PALLARÉS

F

alei na coluna do mes
pasado de Carson
McCullers e da lucidez e
actualidade da sua visón sociopolítica en O corazón é un cazador solitário. Leo agora Iluminazón e fulgor nocturno
–traduzo o título da edizón de
Seix Barral. Cantas lacunas
aínda nas versóns ao noso idioma!_, as memorias que ditou,
paralisada polo seu cuarto dos
ataques cerebrais que a mantiveron tanto tempo no leito.
Morreu dunha hemorraxia
cerebral masiva, após cuarenta
e cinco días en coma. Non pudo concluír as memorias, nen
ver realizada a operazón quen
tanto anseiava. Ían-lle amputar
a perna esquerda. Desexaba-o,
e sen amargura. Si pudo visitar
Irlanda convidada por Huston,
que dirixira o filme baseado en
Reflexos nun ollo dourado. É
el a orixe do meu coñecimento
de Carson McCullers.
A edizón de Iluminazón...
produciu-se trinta anos despois
de ser ditada. Inclue, seguindo
as indicazóns da autora, a
correspondéncia da época da 2ª
Guerra Mundial entre ela e Reeves, co que casou dúas vezes
e mantivo unha atormentada
relazón, e a sinopse d´O corazón... Máis que sinopse, esclarecedoras reflexóns de alguén
que, con menos de vinte anos,
non deixa nada ao azar: “O tema principal deste libro
enuncia-se nas primeiras doce
páxinas. É o tema da rebelión
do home contra o seu próprio
isolamento interior e a sua necesidade de se expresar tan
plenamente como lle for
posível (...) Os seres humanos
son gregários de nacimento,
mais unha tradizón social cruel
obriga-os a adoptaren atitudes
que non concordan coa sua natureza máis profunda”.
O Corazón... é froito do
traballo preciso e reflexivo,
mais tamén da “iluminazón”,
unha especie de lóstrego que
chega após horas de
preparazón anímica, “como un
fenómeno relixioso”. Asi soubo Carson que Singer, o receptor das confisóns de cinco persoas fechadas na soidade, non
pode nunca responder porque
é xordomudo: “É a historia de
cinco individuos isolados, persoas sós á procura dunha
expresón e integrazón
espiritual en algo superior a
elas (...) Devido á sua soidade,
as outras catro persoas ven no
mudo certa superioridade mística e, en certo sentido,
converten-no no seu ideal”.
Nada máis triste e destinado
ao fracaso que asignar o papel
de deus persoal a quen non é
máis que un ser humano desvalido. “A túa adorazón precisaba
un deus”, di-lle Ted Hughes a
unha Sylvia Plath morta hai xa
moito tempo. El foi o escollido
como deus. Axudou a que anos
despois ela escollese o suicídio.
Falo de Cartas de cumpreanos,
a confisón en forma de poemas
a alguén que xa non pode
responder. Nen comprender.♦

Rock, rap, folc en galego nas escolas
A.N.T.
Cinco cursos e un amplo proxecto de levar a música galega aos
centros de ensino son as iniciativas que bota a andar a Asociación
de Músicos en Lingua Galega (Amelga). Con dous anos de funcionamento e máis de cincuenta socios, a entidade ten como obxectivo promover aos músicos que desenvolven a súa actividade en lingua galega e xa organizou varios festivais e circuítos de actuacións.
AMELGA vai protagonizar ciclos
de charlas en colexios e institutos galegos para que os rapaces
se acheguen á musica feita no
país. Os temas son variados e
van desde unha pequena historia do rock en galego con audicións –na que inclúen arredor
de trinta grupos– ate obradoiros de fabricación de pequenos
instrumentos, recollida de música tradicional ou concertos
nos que se propón coñecer os
instrumentos tradicionais e
móstrase as relacións existentes
entre música e poesía. Na idea
da entidade está publicar unidades didácticas dos distintos te-

mas para o emprego nas aulas.
Comeza o curso tamén en
AMELGA cun programa de actividades de formación que xustifican pola “ausencia de escolas
de música públicas, adecuadas
ás necesidades dos músios e que
satissfagan as súas carencias de
formación”. Acústica para músicos, técnicas de gravación dixital, técnica vocal, fabricación
de palletas e iniciación á luthería son os cursos que se impartirán nos locais da asociación
en Compostela e nas instalacións da sala NASA aínda que
prevén organizar programas
semellantes en posteriores edi-

Sebastián Méndez, da Asociación de Músicos en Lingua galega. A . PA N AR O / Arquivo

cións noutras localidades.
Conta AMELGA con máis de
cincuenta socios, procedentes,
segundo Branca Villares, da
Xunta Xestora, do folc e do rock
pero tamén do rap, do blues ou da
música electrónica. Promovidos

por AMELGA naceron os festivais
Sete noites, sete cidades do concello de Compostela, o de música galega celebrado nas festas de
San Froilán de Lugo e o circuíto
de actuacións de música galega
patrocinado por Caixa Galicia. ♦

Vilafranca e Pontevedra compartirán o Día das Letras
A.N.T.
O 17 de maio, xornada non laboral en Galicia, a Academia
conmemorará en Pontevedra o
Día das Letras Galegas, celebrando ao ilustre veciño da localidade Frei Martín Sarmiento. O sábado 18, os actos prolongaranse na localidade de Vilafranca do Bierzo, lugar de nacemento do sabio. A decisión
tomada no primeiro plenario
celebrado coa presidencia de
Xosé Ramón Barreiro conseguiu un aplauso unánime.
Os argumentos esgrimidos
para planificar a celebración oficial do Día das Letras Galegas
non deron lugar á polémica. O
festivo en Galicia non pasará

sen celebración e será así Pontevedra a cidade que inaugure o
acto oficial da Academia o día
17 de Maio, día por outra parte
laborábel en León. O concelleiro de Cultura da cidade, Luís
Bará xa anunciara que o goberno local se puxera á disposición
da Academia para celebrar durante este ano a figura de Martín
Sarmiento, veciño dunha cidade
á que sempre se sentiu vencellado. Bará manifestárase tamén a
favor de compartir os actos oficiais con Vilafranca do Bierzo e
mesmo participou nun acto público con representantes da comisión “Martín Sarmiento
2002” da localidade leonesa.
Pola súa banda, o presidente da

Academia, Xosé Ramón Barreiro mantén o seu compromiso de
que o Día das Letras Galegas tivese lugar no propio país, xa
que, como anunciou cando chegou ao cargo, vai buscar que as
celebracións oficiais teñan unha
maior carga social e de dinamización da lingua.
Pero tamén en Vilafranca do
Bierzo os promotores da campaña para acoller a celebración para homenaxear ao polígrafo están satisfeitos coa decisión tomada xa que o sábado día 18 a
Academia trasladarase ao lugar
de nacemento de Sarmiento para continuar o que Barreiro definiu como “un acto único con dúas sesións” que foi apoiado pola

unanimidade dos académicos.
En Vilafranca consideran tamén
que o sábado é un día máis adecuado para acoller a celebración
que terá un carácter reivindicativo do galego no Bierzo. Será esta a primeira ocasión en que os
actos oficiais da Academia se
celebren fora das fronteiras administrativas galegas e, desde
Vilafranca agradeceron a Pontevedra a súa dispoñibilidade para
compartir a festa grande das letras galegas. O presidente da
Xunta, Manuel Fraga mostrou
publicamente o seu apoio ao
acordo e anunciou que participaría tamén nos actos de Vilafranca do Bierzo co presidente de
Castilla y León.♦
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Paisaxes literarias

Bourdieu, cara un novo compromiso
As reflexións do sociólogo francés sobre as novas utopías
Título: Contrafuegos (En favor de un movi-

miento social europeo).
Autor: Pierre Bordieu.
Edita: Anagrama, 2002.

Nos últimos anos, o grupo de investigadores e intelectuais reunidos arredor de Pierre Bordieu entregaron toda unha serie de libros
de pequeno volume, e de grande
profundidade, que son outras
tantas armas para a loita ideolóxica contra o neo-liberalismo. Dalgúns destes libros xa temos falado nestas mesmas páxinas. Doutros, infelizmente, non. Tamén
cabe subliñar a curiosidade coa
que os editores de case toda Europa se apresuraron a traducir e
editar os textos que na editorial
Raisons d’Agir publicaba a súa
figura senlleira –o devandito Pierre Bourdieu– sen pensar en publicar outros textos da mesma colección, como por exemplo Prodiges et vertiges de l’analogie, de
Jacques Bouveresse, unha máis
que interesante “vulgarización”
do chamado “affaire Sokal” e as
respostas dos intelectuais franceses “cuestionados” polo americano. Ou os títulos Fondos de pensión, ¿trampa para idiotas? Miraxe da democrácia accionarial,
de Frédéric Lordon e Ningunha
piedade para os indixentes. Sobre
as teorias económicas do desemprego, de Laurent Cordonnier. En
fin, “milagres” da edición, ou, talvez, do neoliberalismo.
O primeiro volume de Contre-feux (corta-lumes, corta-fogos), levaba como subtítulo:
“Intervencións para servir á resisténcia contra a invasión neoliberal”. A entrega que agora
edita Anagrama (saiu en Francia en 2000) ten como subtítulo: “Por un movimento social
europeo”. O libriño componse
de diversas intervencións ben
en universidades, ben en congresos, ben en reunións de sindicatos, así como intervencións
en revistas de diverso tipo.
No prefacio, Bourdieu dinos
que a vulgata neo-liberal “é o produto do traballo prolongado e
constante dunha imensa forza de
traballo intelectual concentrada e
organizada en verdadeiras empresas de produción, de difusión e de
intervención”. Esta forza de traballo está financiada polas grandes asociacions empresariais: a
Asociación americana de cámaras de comercio, a Organización
mundial do comercio, o FMI, etc.
Fronte a este imenso aparello produtivo e de “servizos”, Bourdieu
propón que o científico entre no
debate público, que se unan os esforzos de todos aqueles intelectuais –e movimentos sociais apartidarios– que se enfrontan coas
súas únicas forzas ao neo-liberalismo. Quer dicer, unha vía para lograr o movimento social europeo (europeo en primeira instancia), trans-nacional, xa que o
neo-liberalismo é mundial e a
única forza que se pode opór a este é unha forza mundial, transna-

Pierre Bordieu, recentemente falecido.

cional. Este movimento, en primeira instancia europeo, porque a
famosa construción de Europa
que se está a levar a cabo polo
momento só é unha “destrución
social”, a destrución das conquistas do Welfare State.
Orabén, as propostas de Bourdieu, na esteira do internacionalismo intelectual europeu –un internacionalismo afastado tanto do
nacionalismo como da mundialización– é, en certa maneira, a outra parte do espello do “internacionalismo neo-liberal”. Bourdieu
dá como feito que Europa é unha,
coas súas variedades, e que para
loitar contra o neo-liberalismo é
necesário romper –ou superar,
transcender– cos “particularismos”. Para Bourdieu o movimento social europeo a crear ten por
obxectivo unha utopía realista,
unha Europa en que todas as forzas sociais críticas estexan suficientemente integradas e organizadas para ser unha forza de movimento crítico. Neste movimento
estaría integrado o “intelectual colectivo”, que non sería, como en
Gramsci, o Partido, senón os intelectuais (artistas, escritores, científicos, que deben entrar no debate
público non somente a título individual, senón, sobretodo, estabelecendo unha nova relación cos

movimentos sociais) que se empeñan nunha acción política. É
neste movimento que o intelectual
colectivo pode (debe) interpretar o
seu irremprazábel papel contribuíndo a crear as condicións sociais dunha produción colectiva
de utopías realistas. Isto, a produción colectiva de utopías realistas,
sería, en certa maneira, o papel
que debería xogar o novo intelectual “comprometido”.
Os diversos ensaios e artigos
(conferencias, participacións en
debates) recollidos no volume
están escritos nun estilo sinxelo,
claro, presentando de maneira
accesíbel ao “profano” as súas
teses e hipóteses sobre a mundialización, o lugar dos intelectuais no campo da cultura, as súas ideas sobre o estado, etc.
Son clarificadoras as intervencións sobre o modelo americano,
a titulada “Unificar para mellor
dominar”, “A man invisíbel dos
poderosos”, etc. Polémicas, máis
“produtivas” as intervencións sobre os científicos e a cultura (“Por
un saber comprometido”), sobre o
campo intelectual e a sua perda de
autonomia (“A cultura en perigo”,
interesante cando afirma que os
“produtores máis puros, os máis
gratuítos, os máis formais, que están situados hoxe, moitas veces
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sen sabelo, na vangarda da loita
pola defensa dos valores máis altos da humanidade. Defendendo a
súa singularidade, defenden os
valores máis universais”). Visionario e clarividente o traballo titulado “Contra a política de despolitización”, etc.
Orabén, se é certo que algunhas destas intervencións, destes
corta-lumes, poden ensinarnos
moitas cousas aos “periféricos”,
un pode preguntarse onde deixa a
Bourdieu a loita das pequenas
nacións europeas. Xa avisa que
cando un país elixe unha via diferente de desenvolvimento é
execrado polos meios de comunicación tratándoo de nacionalista, “islamista”, integrista ou o
que sexa necesario, mais o mesmo Bourdieu –en segundo grao–
anatemiza as loitas “nacionais”,
que deben integrárense nun combate de maior amplitude, e talvez
debería perguntarse, e debemos
perguntármonos, se, como os
produtores máis puros, máis formais, máis gratuítos, as loitas das
pequenas nacións de Europa contra a mundialización non están,
sen sabelo, na vangarda da loita
contra a mundialización, en defensa do internacionalismo, dos
valores máis
universais: liberdade, igual- A
dade, solidarie- produción
dade. O proble- colectiva
ma é o de sem- de utopías
pre: ¿como integrar as loitas realistas,
nacionais nun- sería,
ha loita mun- en certa
dial,e contra a maneira, o
mundialización”? Eís un- papel que
ha “utopia rea- debería
lista” que debe xogar o
resolver, ou novo
crear, o “intelectual colecti- intelectual
vo europeo” “compro–intelectual co- metido”.
lectivo en en
que está integrado, ou debe integrarse, o intelectual galego. Eís unha utopía
que é fundamental se queremos
crear unha Europa, e un mundo,
que sexa algo máis que a libre
circulación de mercadorías, mesmo que estas sexan ideolóxicas.
Á parte das hipóteses e teses,
Bourdieu neste libriño desenmascara o que chama a man invisíbel dos poderosos e explica,
inseríndose nunha perspectiva
que podíamos chamar marxistaclásica, porque os USA ocupan
unha posición dominante no
campo económico mundial, así
como a política neo-liberal, de
mundialización, é levada a cabo
en Europa polos partidos sociais-demócratas no poder.
Un libriño que chama a crear unha acción política nova, un
movimento sindical renovado.
Un libriño que quere ser de ataque máis que de intervención, e
que cumpre os seus obxectivos
en primeira instancia: chamar a
atención sobre os graves problemas aos que se enfrontan os humillados do mundo.♦
X.G.G.

Para conmemorar os dez anos
do certame de narrativa breve
“Manuel Murguía” de Arteixo
publícase Paisaxes con
palabras, un volume que reúne
aos premiados neste certame -coa
excepción
de Xesús
Manuel
Marcos,
galardoado
dúas veces-.
Cada un dos
escritores
aporta a súa
paisaxe
particular: a
dos enxeñeiros
e executivos, a do ambiente universitario, a da familia, a de Lisboa, etc. Publicado por Galaxia
e co prólogo de Henrique Rabuñal, promotor do certame, podemos atopar narracións de Marilar Aleixandre, Xavier Alcalá,
Alfonso Álvarez Cáccamo, Xosé Luís Álvarez, Xosé Carlos
Caneiro, Isidro Novo, David Pérez, Antón Riveiro Coello, Manoel Riveiro Loureiro e Xosé
Luís Vázquez.♦

Biografía de Xosé
Manuel Cabada
Relacionado con Otero Pedrayo
e Amor Ruibal, do que foi
secretario, en Xosé Manuel Cabada Vázquez uníronse poesía e
política. A súa figura,
descoñecida, revélasenos agora
co traballo realizado polo seu
sobriño Manuel Cabada
Castro Paixón poética
e militancia
galeguista,
un estudio
biográfico
sobre este estradense do
que se
cumpriu no
2001 o centenario do nacemento e que
tivo unha morte prematura, aos
trinta e cinco anos en terras andaluzas. De formación eclesiástica, participou na fundación do
Partido Galeguista. O estudio
está publicado por Ediciós do
Castro.♦

Cidades e
burguesía
Ir Indo inaugura unha liña editorial en castelán coa novela
Traficantes, Soñadores y Naúfragos, de
Vicente
Baquero. Narrada desde a
visión burguesa dos seus
protagonistas,
unha familia,
retrata a historia da cidade
de Vigo, desde
finais do século
dezanove ata a
década dos sesenta do vinte.
Baquero naceu en Nova York,
desenvolveu a súa carreira na
banca e colabora en temas de
economía en diferentes medios
de comunicación.♦
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Crónica da soedade
no último Caneiro
Un libro de relatos que racha
coa súa tendencia á novela longa
Título: Triloxía dos tristes.
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Edita: Galaxia, Literaria.

O escritor verinés Xosé Carlos
Caneiro que comenzara a súa
andaina literaria na poesía (Palabra de mar, 1987, Da túa ausencia, 1991, Estación Sur,
1992) vai ser na narración e
concretamente na novela onde
acade os seus maiores éxitos.
Goza Caneiro do favor da crítica que refrenda a súa obra coa
concesión de premios (o Xerais
de novela, Torrente Ballester,
García Barros, Blanco Amor e
Eixo Atlántico, estes dous pola
mesma obra, Vicente Risco de
narrativa fantástica...) malia
que o autor considere que non

ten o favor do público, sendo
pouco lido, é difícil atopar no
país un escritor máis loado.
O seu último libro de relatos, Triloxía dos tristes, racha
coas obras anteriores coma Un
xogo de apócrifos, Talvez melancolía ou a recentísima e dobremente premiada Ebora, no
canto a lonxitude e a complexidade estrutural; aquí Caneiro
convértese nun autor de relato
breve, cunha escrita máis sinxela e directa, repartindo en
noventa páxinas as tres narracións (Xogos de amor perdido,
A negación dos soños e As ruinas do Tucán) que forman o libro. Obrigado pola propia
idiosincrasia do conto a cinguirse a un espacio máis acota-

Euskalduna en Bilbao nunha
gala cuia billeteira ía destinada
a unha fundación de axuda aos
toxicómanos. Memoriam é o
octavo disco de Mendibil e está
adicado aos seu amigo, o poeta
Bitoriano Gandiaga, falecido
hai perto de dez anos.♦

Mendibil e
a Sinfónica
de Bratislava

A voz dunha
galega do Porto
Título: Al rescate del alma.
Grupo: María do Ceo.
Edita: Alfama.

Título: Memoriam.
Autor: Gotzal Mendibil.
Edita: Keinu Produkzioak.

“Memoriam son vivencias xurdidas desde o máis íntimo, traxectoria dunha vida de
sentimentos convertidos en
música e canción. O canto é algo tan abondoso como fráxil
que nos une aos uns cos
outros”. Así define o cantautor
Gontzal Mendibil o seu último
disco despois de oito anos de
retiro musical, período en que,
entre outras actividades, dirixiu
na TVE o programa La Botica
de la Abuela. Nesta gravación
a palabra, sen embargo, perde
relevancia ante a apoteose musical da Orquestra Sinfónica de
Bratislava e o Orfeón
Donostiarra. Todos reunidos
presentaron o disco en
decembro no Auditorio do

Xa leva un tempiño nas tendas
o último disco de María do
Ceo, Al rescate del alma, un
traballo de son acústico no que
se inclúe jazz, bolero e, como
non, fado. Entre as doce
cancións, dous en castelán que
serven á cantante para
continuar a súa introducción no
mercado español. O disco foi
gravado no conservatorio de
música Calouste Gulbenkian de
Braga. A cantante, nomeada
membro da Enxebre Orde da
Vieira da cidade de Lisboa pola
súa difusión da cultura galaicoportuguesa, naceu no Porto aínda que se trasladou de cativa a
Ourense coa familia. Formou
hai sete anos o grupo Alfama e
no ano 1996 sae á luz o seu
primeiro álbum Cartas de
amor, cunha gran acollida por
parte da crítica e presentado
tanto en Galiza como fora do
país. Habería que esperar a
1999 para escoitar o segundo
traballo titulado Vellas
lembranzas. A potencia e dozura da súa voz segue patente
neste terceiro álbum, no que interpreta a canción popular galega Cantiga e homenaxea a
Amália Rodrigues e Manuel de
Dios.♦

do, a unha resolución máis rápida e sorprendente que a novela, pode traer como premio o
achegamento de lectores que
fuxían da obra deste fecundo e
talentoso escritor por mor da
súa lonxitude.
Conserva o autor do poemario ¿Aínda soñas con piratas? as características que lle
deron unha personalidade propia a súa maneira de narrar: a
ironía, sempre
presente na Fermosa
súa
escrita,
que emprega crónica da
como arma de soedade e
c o n c i e n - da febleza,
ciación (cultu- do cansanra de esquerda
cosmética), a zo de
metaliteratura existir,
da que destaca do fastío,
a terceira das
do tedio.
narracións: As
ruinas do Tucán, que enceta coa xa mítica loucura que se
acada por ler demasiado que
atopamos no Quixote, ou na
máis recente, Biografías de
malogrados de Manuel Veiga,
no relato O home que lía demasiado, o xogo sintáctico e semántico (capacidades lóxicas e
relóxicas), o humor (a invención do diñeiro é o acto de terrorismo internacional máis
destacado da historia universal) e J. S. Bach que lle dá ritmo á triloxía, protagonizada
pola tristeza, a melancolía, o
fastío por vivir, nun mundo de
vidas monótonas e aburridas
onde a traxedia –ao igual que
nos gregos– ábrese paso na vida dos tres protagonistas, anco-

Xosé Carlos Caneiro.

rándoos á súa propia realidade.
A Triloxía dos tristes é unha fermosa crónica da soedade
e da febleza, do cansanzo de
existir, do fastío, do tedio, onde
o respirar é “un vicio que non
termina, ese vicio que debía
abandonar de modo inmediato”
declaraba o pintor de rosas
amarelas do primeiro relato enfiando coas palabras de Adelino Prim, O Tucán, que comenza a derradeira narración con
estas desalentadoras palabras
“A vida é inútil. Perdón: a miña vida é inútil”. Os tres prota-

gonistas son artistas, un pintor
outro actor e autor de éxito teatral e o terceiro novelista e poeta que contan as súas respectivas historias de amor, ofrecendo a posibilidade duns relatos
románticos, cheos de frustración e introspección coa conseguinte viaxe ao inferno particular de cada un, deixando unha
fenda para o asexo da felicidade. A Triloxía dos tristes recrea
o rico mundo literario de Xosé
Carlos Caneiro.♦
XOSÉ FREIRE
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Escaramuza
Nº 12. Inverno de 2001.
Dirixe: Santi Prego.
Edita: Asociación de Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galicia.

O aumento das iniciativas
audiovisuais centra a
información deste número.
Cándido Pazó reflexiona sobre
os cambios que este crecemento
ten sobre o resto da arte escénica. Produtores e
programadores
debaten sobre a situación creada.
Santi Prego
entrevista a
directora de
cine Patricia
Ferreira.
Comba Campoi e Fátima
Rodríguez entrevistan a Miguel
de Lira. Raúl Dans conta as diferencias entre os guionistas de
televisión e os dramaturgos.♦

Mónica Alonso
invítanos a xogar
A escultora da Fonsagrada
adéntrase no espacio doméstico
Título: Mitga 1932-2020.
Autora: Mónica Alonso.
Lugar: Centro Galego de Arte Contemporá-

nea. Ata o 12 de abril..

A obra de Mónica Alonso exposta no CGAC de Santiago.
Unha explosión de luz e cor.
Unha casa magnífica e inmensa, neste museo de espacios
grandes. Hai unha sala azul na
que me sentei sentindo confort,
calor, liberdade e ganas de soñar. Hai moitas camas, que invitan a durmir. Escapar, na
morte do sono, da vida. Todo é
moi táctil, moi vivo. É unha
obra que escapa das marxes do
arte. Que nos invita a vivir unha vida nova. Que nos rompe
os ollos pra despois reconfiguralos. Eu asistin contenta a esta
exposición vitalista e profunda.
Anceios de ser libres todos, de
escapar da sociedade. Arte moderno que se adentra no futuro
de todos nós. Arte que rompe o
que antes era arte e que por tanto nos sorprende. Acción, performance, terapia, vacas. Artista galega e nova, abrindo un

camiño, rompendo camiños.
Os pequenos cuartos semellan
esquemas dun laberinto que temos na cabeza. Desexamos casas bonitas que nos acollan.
Desexamos pintar con moita
cor as nosas
roupas. Dese- Invitación
xamos ser alegres. Esta ex- a durmir
posición é ale- agocha
gre e por tanto un desexo
a l c á n z a n o s , de morte,
atrápanos,
achegásenos. descanso
É alegre necesario
sen deixar de para revivir,
ser triste. Esa
apagar
invitación a
durmir agocha as luces,
un desexo de sentir
morte, descan- o amor.
so necesario
para revivir,
apagar as luces, sentir o amor. O
amor é unha cama. O amor é un
sombreiro. Erotismo de luces
encubertas. Sensacións de calor
todo o tempo, nesta exposición
brillante. A cor aparece espontánea, estudiada, limpa, libre, ne-

Bicel
Nº 12. Xaneiro de 2002.
Edita: Centro de Estudios Libertarios “Anselmo Lorenzo”.

cesaria. Fóra, en Santiago, chovía. Deixei o meu paraugas na
entrada. Movinme dende unha
escuridade triste até un mundo
novo. Abrín os ollos a unha explosión, a unha sorpresa, a un
agasallo. Mónica Alonso diseña
para nós un universo bonito, cómodo, intenso. Eu abrin as mi-

Un comunista nos Goyas
súa politica de compromiso para
levar a cabo una transición sen
ruptura total co franquismo e os
seus epígonos camuflados.
Fillo dunha saga de actores
tanto por parte de pai (Rafael
Bardem) como de nai (Matilde
Muñoz Sampedro) a historia do
cinema español débelle demasiadas cousas a este inxenieiro agrónomo frustrado a quen o neorrealismo italiano sinalou os comezos da súa carreira como cineasta. Colaborador con Berlanga en
“Bienvenido Mr. Marshall” e
“Esa pareja feliz”, debutante con
“Cómicos”(1953) e merecedor
do recoñecemento internacional
con “Muerte de un ciclista”(1955) e “Calle Mayor”
(1956) que ademais de obter o
Premio da Crítica en Cannes, serviu de telón do fondo para que,
perante a súa rodaxe, fose detido pola policia de Franco acusado dun delito de opinión, Juan
Antonio Bardem acaba de ser
premiado por un Goya especial
pola súa traxectoria cinematográfica. No acto de entrega, o octoxenario cineasta lembraba a súa
familia de cómicos, desde os
seus pais ao seu sobriño Javier, e
lembrabase tamén de si mesmo e
da súa conciencia de vello comunista que nunca abandonou. Aco-

LUPE GÓMEZ

Lucía
Bose e
Alberto
Closas
en
Muer te
de un
cilista
(1955),
de J.A.
Bardén

Juan Antonio Bardem,
premio a un cineasta fiel ás súas ideas
Vin por primeira vez a Juan Antonio Bardem no antigo auditorio
que daquela se chamaba Caja de
Ahorros de Vigo. Estaba alí para
presentar e dirixir un coloquio
sobre “Nunca pasa nada”, aquel
filme que reflectía a abulia da
burguesía de provincias da España franquista. Xa sabía que me
atopaba diante dunha das tres B
que facían decorosamente visíbel o cinema español (as outras
eran Buñuel e Berlanga) e sentín
unha especial emoción de cinéfilo militante cando escoitei falar
ao autor de “Cómicos”, “Calle
Mayor” e “Muerte de un ciclista”
quen, ademais, sabíamolo alguns, era membro do Comite
Central do Partido Comunista de
España. Tiñan pasado tres ou catro meses desde a morte do ditador e Bardem viñera a Vigo para, sobre todo, da man anfitriona
de Suso Cano e Fernando Alonso
Amat, reunirse cos compañeiros
da Xunta Democrática e dun
PCE naquela altura todavía ilegal. Un ano máis tarde volvín ao
reencontro con Bardem na Facultade de Historia de Compostela cando nos presentou as intencións da súa película “El Puente”
e lémbrome, aínda hoxe, dos debates entre el e os que non asumiamos os camiños do PCE e a

ñas faldas e senteime e sentinme
libre. Foi como poñerse a xogar.
Porque a autora semella unha
nena, semella que todo está moi
influido pola infancia, que todo
é moi libre, que todo é como un
xogo. Xogas?♦

sado pola censura (en maior medida que Berlanga) e encarcerado
pola ditadura, Bardem, sempre
“cerebral”, sempre didáctico e
sempre agudo observador da realidade social que o rodeaba, foi ,
no terreo do cinema, o mellor expoñente da política de “reconciliación nacional” do PCE e un cineasta comprometido coa historia do movemento comunista internacional en “La advertencia”
(sobre Dimitrov), coas loitas e as
reivindicacións dos labragos casteláns desde a óptica da loita de
clases en “La venganza” ( a pesar
das mutilacións da censura que
fixeron case irrecoñecíbel o filme) e un atento cronista dos anos
de chumbo da transición e os crimes dun fascismo que se negaba
a morrer en “Siete días de enero”.
Creador militante e promotor
de ideas de cambio para o cinema
español, coofundador da revista
de cinema independente Objetivo, a primeira e probabelmente a
máis seria das que se editaron en
España durante os anos cincuenta/sesenta e creador da produtora
Uninci cando esta financiou “Viridiana” de Buñuel, se ben hai

que recoñecer que no seu cinema
atopamos máis dun traballo deleznábel provocado por urxencias
alimenticias (“Los pianos mecánicos”, “El último día de la guerra”, ou “La corrupción de Chris
Miller”) debemos de agradecerlle
a Bardem que fose quen de abrirlle a Alfredo Landa a súa espléndida carreira de gran actor, enterrando para sempre as lacras do
landismo en “El Puente” e de ter
sido precisamente el quen, durante as Conversacións de Salamanca de 1955, enunciase a mellor definición que se teña feito
nunca sobre o cinema español e
que dalgunha maneira ainda hoxe
ten certa vixencia: “o cinema español é politicamente ineficaz,
socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo
e industrialmente raquitico”.
Seguramente, tal como fixen
eu nesa noite dos Goyas, Paco
Rabal estaría tamén aplaudindo,
aló onde estivese, a este vello
camarada, que coma el, sempre
foi leal aos seus principios e
nunca renegou das súas ideas.♦
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

Esta publicación anarquista dá
conta da actualidade das manifestacións libertarias. Abel Paz
lembra a historia da CNT
entre 1939
e 1951.
Murray
Bookchin
fai a
semblanza
de
históricos
anarquistas,
entre a
Revolución
de 1868 e o
levantamento
fascista. Ademais, reséñanse
novos libros, como Futuro primitivo y otros ensayos, de
John Zerzan; Lucio, el
anarquista irreductible, de
Bernard Thomas e Cine y
anarquismo, de Richard
Porton.♦

Abelleira
Nº 76. Inverno de 2001.
Dirixe: Abel Iáñez.
Edita: Asociación Galega de Apicultura.

Neste número hai un
suplemento sobre o mel e o
proceso da súa fabricación.
Danse moitos datos sobre o
néctar, os factores climáticos
que inflúen no proceso, o
panorama mundial da
apicultura, as cifras desta
industria
na Unión
Europea en
en Galicia,
as outras
aplicacións
derivadas
das abellas,
como o pole
e a cera. No
caso galego,
explícanse as
diferencias
entre as variantes de mel do
país e máis características útiles para a recolección.
Ademais, relátanse as últimas
novidades da asociación.♦

Nº 1.021
Do 14 ao 20 de febreiro de 2002
Ano XXV

TEATRO

O goberno balear promove
a tradución dos seus autores ao galego
Espiral Maior e o Arquivo Pillado Maior
publican catro libros de poesía e dous de teatro
C. VIDAL
Catro libros de poesía e dous de teatro veñen de chegar ás
librarías amparados por un programa do goberno balear
que ten como obxectivo difundir a súa literatura fóra das
illas. Os convenios asinados pola consellería de cultura balear coas editoriais galegas supón unha iniciativa singular
para dar a coñecer aos seus autores nunha lingua non estatal.
Os autores baleares son traducidos por medio deste programa a
doce linguas distintas, entre elas,
o galego. Dúas editoriais galegas
–Espiral Maior e a Biblioteca
Arquivo Pillado Maior– conseguen para os seus fondos autores
baleares que se suman ás aínda
poucas obras literarias que contan con edición en galego. Estas
dúas características fan desta iniciativa da consellaría de cultura
balear a creación da primeira
ponte entre as dúas culturas con
apoio institucional. O Delegado
do Libro do goberno das illas,
Ramón Díaz, responsábel do
proxecto, sinala que “é competencia da consellaría a proxección exterior dos autores, que as

obras literarias sexan traducidas
e este programa establece as bases de colaboracións internacionais con países como Francia,
Italia, Rusia ou Rumania”.
Unha colectánea de vinte
poetas, antoloxías de Marià Villangómez, Josep María Llompart e Blai Bonet e obras de teatro de Llorenç Villalonga e Alexandre Ballester están xa a disposición dos lectores galegos,
nunha producción que se dobrará o ano que ven cando se incremente con catro novos poemarios, tres libros de teatro, dous
deles de creación e un ensaio. O
programa púxose en funcionamento cando se constituíu o goberno tripartito que rixe as illas e

■ LLORENÇ VILLALONDesbaratos (Traducción Xesús González Gómez), Biblioteca-Arquivo
Pillado Mayor.
■ ALEXANDRE BALLESTER, Nun pregue de veludo
(fagamos comedia) (Traducción de Xesús González Gómez), Biblioteca-Arquivo Pillado Mayor
GA,

POESÍA
■ JOSEP MARIA LLOMAntoloxía Poética.
(Traducción de Xavier Rodríguez Baixeras), Espiral
Maior.
■ MARIÀ VILLAGÓMEZ,
Un voo de paxaros. (Traducción de Xavier Rodríguez
Baixeras), Espiral Maior.
■ BLAI BONET, Antoloxía poética (Traducción de
Xavier Rodríguez Baixeras), Espiral Maior.
■ Vinte poetas das baleares selección de PERE
ROSSELLÓ BOVER (Traducción de Xavier Rodríguez
♦
Baixeras), Espiral Maior.♦
PART,

Josep Maria Llompart.

prevese que dure a lexislación
completa que se prolongará ata
xuño do 2003. Contratáronse
polo de agora a traducción de 35
obras en distintas linguas para o
que o consellería aporta arredor
de 700.000 pesetas por volume,
incluíndo traducción e compra
de libros á editorial de destino.
Tres son os procedementos
que se empregan á hora de
apoiar a traducción dun texto.

Por unha parte a Delegación do
Libro propón os autores que
considera máis relevantes da súa
literatura para promover en distintas linguas. Tamén as editoriais se poden dirixir á institución para solicitar axuda para a
publicación de traduccións de
determinados autores e, mediante este mecanismo, chegará unha
obra de Ramón Llull ao italiano.
Unha terceira vía é que os auto-

res ou os seus axentes se acollan
ao programa para dar a coñecer
fóra as súas obras. En certos casos, o goberno balear acompaña
a publicación de libros con campañas de promoción nas que se
inclúen visitas dos autores ao país no que se fai a edición.♦

Baixeras e González Gómez presentan os escritores da illa
Son dous nomes claves da comunicación entre a literatura
escrita en catalán e o mundo
cultural galego. Xavier Rodríguez Baixeras e Xesús González Gómez son os traductores
dos seis libros publicados en
Galicia e acollidos ao programa do goberno balear.
González Gómez é o responsábel da chegada ao galego
das obras de teatro de Llorenç
Villalonga e Alexandre Ballester, publicadas pola Biblioteca
Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor. Presenta a obra de
Llorenç Villalonga destacando a
súa orixinalidade, o divertido
que é ler os seus textos e o emprego de variantes dialectais

mallorquinas. “Crea un novo
xénero teatral”, anota dun autor
poucas veces representado e non
en exceso coñecido no ámbito
catalán. Tamén de grande autor
califica a Alexandre Ballester,
un creador especialmente querido polas compañías de teatro
amadoras con relevante éxito en
Cataluña. Para González Gómez, a literatura balear está
“dando libros interesantes, pero
para que se de a coñecer necesitan pasar por Barcelona que funciona a maneira de alfándega”.
Destaca o traductor que é a narrativa o xénero no que máis autores baleares consiguen difundir os seus libros e tamén por
iso louva a iniciativa institucio-

nal de dar a coñecer aos seus poetas e autores teatrais.
Da man de Xavier Rodríguez Baixeras e publicados por
Espiral Maior chegan catro libros de poemas, un deles unha
antoloxía colectiva que recolle
obra de vinte autores. “Son nomes relevantes da poesía balear.
A finais do século XIX e principios do XX é nas Baleares onde
están os poetas máis interesantes en catalán, os nomes máis
importantes do modernimo de
comezos de século son mallorquíns”, explica o traductor. O
galego mellor coñecedor da poesía en catalán aponta que a lírica balear é unha “poesía interesante, fresca, achegada á terra,

moi humana e rica en matices
ademais de destacar en canto
coidado formal e de riqueza lingüística”. Atopa mesmo Baixeras, que viviu tempo en Mallorca, un “transfondo telúrico que
recorda a Galicia”. En canto ao
programa desenvolvido pola
consellería de cultura balear
considera que se trata unha “extraordinaria decisión política e
un modelo a copiar. É a única
vía para que se poda dar a coñecer unha literatura que non chegaría a Galiza doutra maneira xa
que o castelán non funciona como ponte doutras literaturas”.
Presenta tamén Baixeras
aos tres poetas dos que traduciu unha antoloxía das súas

Novidades narrativas

ler é ser
HISTORIAS NON IRREAIS

obras. De Blai Bonet destaca a
súa evolución “desde uns comezos relixiosos aínda que laicos e progresistas ata converterse nun poeta vangardista e
contestatario aínda por descubir na súa riqueza”. A Josep
María Llompart tratouno personalmente e del afirma que é
“un clásico, entregou a súa vida á cultura balear e é unha figura emblemática na illa cunha
obra de grande valor e riqueza
lingüística”. Marià Villangómez é o “poeta emblemático de
Ibiza, tamén un clásico alí cunha presencia da illa constante
na súa obra na que establece
unha comunicación continua
de grande luxo formal”.♦

Nº 1.010 ● Do 26 de

Contos
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

Vouche contar un conto
de dous coellos,
un deles aínda mozo
e outro moi vello.
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Acaba de inventala Edison

a electricidade est a revolucionar
o mundo

O coelliño mozo
día por día,
asistía á escola
onde aprendía.
E o coello moi vello
contaba estrelas
para, noite tras noite,
viaxar con elas.
Anisia Miranda
(do libro Cantarolas).

PEPE C ARREIR O

O invento de Edison, a electricidade, está a cambiar a cara do
mundo, sobre todo ás noites. A
xente deixou de andar ás escuras.
Non é só a bombilla a que ven
causando unha grande impresión,
senón tamén as máquinas que se
moven con esta nova enerxía. Os
cregos están tamén moi contentos
porque pensan que coas novas
rúas iluminadas as parellas deixaran de darse bicos no paseo, para

LIBROS NOVOS

evitar que as vexa todo o mundo.
A maravilla
dos tranvías eléctricos
En 1880 apareceron as primeiras
compañías eléctricas galegas que
están instalando o alumeado
público en vilas e cidades como
Lugo, Pontevedra, Monforte ou
Tui. En moitas outras vilas as
empresas de gas resístense a

aceptar a nova enerxía. En Galiza
estanse a montar moitas empresas de electricidade pequenas,
que dan enerxía a cadansúa
comarca. Tamén apareceron
empresas grandes como a
Sociedad General Gallega de
Electricidad ou a Electra Popular
de Vigo y Redondela. A nova
fonte de enerxía é utilizada tamén
polos tranvías eléctricos que xa
circulan pola Coruña e Vigo.♦

COELLOS, COELLAS E COELLIÑOS
O COELLOS REPRODÚCENSE MOI
ACTIVAMENTE. OS SILVESTRES TRES
O U C AT R O V E C E S A O A N O E T E Ñ E N
ENTRE 6 E 8 CRÍAS CADA VEZ. OS
DOMÉSTICOS CRÍAN ENTRE CINCO E
SEIS VECES E PO D E N T E R ATÁ 12
CRÍAS DE CADA CAMADA. CANDO
C H E GA O INTRE DE PARIR A NAI FAI,
N U N TOBO OU NUNHA CAIXA PECHADA,
UN NIÑO CON PA L L A S Q U E A C A R R E X A

Contos de
Xente Nova

¿Menuda lea! As sedelas
enguedelláronse.
¿A ver quen desfai
este
enredo!

PEPE C ARREIR O

Este libro titulado
Contos de Xente
Nova reune os
relatos premiados
no XX Concurso
de Contos Infantís
e V de Narrativa
Curta Xuvenil da
Asociación
Cultural Afonso
Eanes. O libro
leva un prólogo
de Fina
Casalderrey. Edita
tresCtres.♦

NA BOCA E FORRA O INTERIOR
CON PELO QUE ARRINCA A
CHANCHADAS DO SEU VENTRE.
A S C R Í A S N A C E N C E GAS,
PERO AOS DEZ DÍAS ABREN OS
OLLOS. ÁS TRES SEMANAS DEIXAN
D E M A M A R E S A E N POR PRIMEIRA
VEZ DO NIÑO. AO MES XA SE VALEN
POR SI E A NAI VOLVE
A PA R E L L A R S E .♦

Carlos e Loli tiran
para a esquerda,
Pili e Sonia,
para a dereita e
Braulio,
para abaixo.
VAN DE PESCA 3

Antonio Durán Morris, Silvia Superstar e Serxio Pazos, do gañador do concurso de caricaturistas noveis, Roberto Argüelles.

Retratos psicolóxicos a toda
velocidade
A. ESTÉVEZ

O IMPULSO DE CARICATURIZAR OS PERSONAXES PUBLICOS E PROBABELMENTE TAN VELLO COMO O DE ESCRIBIR VERSOS SATIRICOS. EN OURENSE A BIENAL DA CARICATURA ARRANCA O 1 DE MARZO CO DESCUBRIMENTO DE NOVOS VALORES.
Aínda que os homes da Idade
da Pedra se retrataran a si
mesmos nas covas, hai que
esperar ao nacemento da
prensa e, posteriormente, da
fotografía, para coñecer aos
primeiros caricaturistas. O seu
arte estaba moi vencellado a
políticos e gobernantes. Hoxendía tamén son obxectivo
destes agudos retratistas os
deportistas, as xentes da cultura e as estrelas da televisión.
Un rasgo sobresaínte pode ser
o que defina a caricatura: os
beizos de Mick Jagger, as orellas de Carlos de Inglaterra, os
lentes de John Lennon, a curta
estatura de Jordi Pujol, as guedellas brancas de Beiras, a
gaita de Carlos Núñez, o cabelo verde de Cristina Pato ou o
turbante de Bin Laden. Este último personaxe, segundo explica Benito Losada, director
da Casa da Xuventude de Ourense, incorporouse este ano
con forza ao concurso de caricaturistas noveis.
A Bienal da Caricatura de
Ourense chega á súa sexta
edición e aposta, como sempre, polos novos valores. Desta vez foi Roberto Argüelles,
de vintenove anos, o gañador
do concurso de caricaturistas
noveis cunha colección de debuxos de Serxio Pazos, Cristina Pato, Antonio Duran Morris,
Silvia Superstar, Xosé Ramón
Gayoso e Carlos Núñez. Os
accésit foron para Alfonso
Blanco, polo seu retrato de Camilo Xosé Cela, para Rubén
Feixoo por un Serxio Pazos, e
para Roberto Vázquez por un
Bin Laden.
Trece autores de toda Gali-

Os traballos serán expostos
durante a primeira quincena
de marzo.

Estudiar
o personaxe

Manquiña, en primeiro plano, nunha viñeta de Miguelanxo Prado.

cia participaron no concurso
con sesenta e sete obras en
total. ¿Os máis retratados? Os

políticos con Fraga, Raxoi e
Beiras á fronte, o alcalde ourensán, Manuel Cabezas, moi-

tos futbolistas e outros personaxes como Antón Reixa, Serxio Pazos e Rosalía de Castro.
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Os caricaturistas teñen na
prensa o maior medio de repercusión do seu traballo. Rapidez no debuxo e orixinalidade son as cualidades que deben posuir eses debuxantes
que fan unha caricatura diaria,
trinta ao mes, trescentas sesenta e cinco ao ano. A exaxeración e o sentido do humor
son imprescindíbeis, din os
mestres, pero tamén o coñecemento do personaxe, o estudio da súa psicoloxía. Jan
Op De Beeck é un dos caricaturistas con maior prestixio
neste momento e o autor convidado á Bienal de Ourense.
Nacido en Zaire, desenvolveu
toda a súa carreira en Bélxica
onde ten publicados tres albumes cos seus traballos na editorial Glénat. Desde a súa páxina web realiza un concurso
mensual para os xóvenes caricaturistas: durante febreiro o
personaxe a retratar é o actor
Leonardo di Caprio.
Ademais de De Beeck, autores galegos e portugueses
amosarán as súas dotes caricaturizadoras en directo para
todo aquel que queira ser retratado. Farano os días 9 e 10 de
marzo no centro cultural da Deputación. Non se queixe se
destacan o seu gran nariz, a
súa alopecia ou os quilos de
máis. Son rasgos identificati-
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Yves Saint
Laurent e as
costureiriñas
MARGA ROMERO

F

CRISTI N A G ARCÍA R O DER O

O revival das vodas
A. ESTÉVEZ

Se a internet non matou aos libros nin os hipermercados ás tendas de ultramarinos ¿por
que supoñer que os rexistros de parellas de feito rematarían coa cerimonia matrimonial?
Agosto é o mes das vodas. No período que transcorre entre xuño e
outubro celébranse máis do dobre
de matrimonios que no resto do
ano. No ano 1997 celebráronse
192.000 enlaces relixiosos e civís
en España, un ano máis tarde
202.000, no ano 1999, 206.000 e
no 2000 case 210.000. No noso
país a progresión tamén funciona,
se no ano 1.999 once mil cincocentas parellas decidían casar, no
2000 a cifra xa chegaba ás doce
mil. Nove mil foron cerimonias
relixiosas. Outros exemplos son
os da comunidade de Madrid ou
Asturias, onde o incremento de
4.735 vodas en 1999 a 5.310 no
2000 chamou á atención dos responsábeis das estatísticas.
Retrásase a idade para contraer matrimonio, pero este non
só continúa a ser unha práctica
habitual, senón que se revalorizou nos últimos anos, segundo
os dados que manexa o anuario
social de España, publicado por
La Caixa. As galegas casan aos
vintesete anos de media e os galegos aos trinta; hai vinte anos
facíano aos vinteseis e vintecatro
respectivamente. ¿Os motivos?
Habería primeiro que analisar os
que se argumentan e, despois os
verdadeiros. O nacemento dun
fillo non xustifica a nivel legal a
necesidade de asinar documentos que avalen unha unión, aínda
que continúa arraigada a crenza
de que os nenos deben medran
ao acubillo do matrimonio. Segundo a socióloga Ines Alberdi,
autora de Las mujeres jóvenes en
España, “entre elas está extendida a idea de que a xente casa
porque lle toca: din, agora xa nos
toca”. As parellas de feito son
aínda minoritarias e o que si medra é a práctica de vivir xuntos
antes do matrimonio.
A presión da familia, moitas
veces necesaria para comezar a vi-

da en común desde o punto de vista económico, acostuma a ser
determinante. Ata tal punto que xóvenes que nunca pisaron unha igrexa non teñan o menor reparo en
acudir aos cursos prematrimoniais
aos que obriga a institución eclesiástica e a dar o si, quero diante
dun cura. O enlace civil, que se
permite desde o ano 1979, pasou
de supoñer un 19% do total de casamentos a superar o 25%. Na pro-

vincia da Coruña chegan a ser a
terceira parte das vodas totais.
“O matrimonio está perdendo moito ferro, xa que o divorcio
é unha práctica que está á orde
do día e, a pesar de que a separación sexa máis complicada para
unha parella legalizada que para
unha parella de feito, non ten
porque ser algo máis dramático”.
A socióloga Inés Alberdi, recolle
o cambio de enfoque nas rela-

Breakfast in Tif fany’s

Gar rincha

HOXE SON UNHA MULLER DISTINTA...

¡ESTA NOITE SOUBEN O QUE
ERA UN ORGASMO!

ATOPEINO NO DICIONARIO...

cións amorosas. “Xa nada se
considera eterno ou sagrado e o
amor non fuxe desta nova mentalidade laica. Polo tanto, a maneira máis practica de vivir en
parella é deixando aberta a porta
de saída, tendo en mente que se a
parella non funciona, simplemente, se disolve”.
¿Matrimonio rebelde?
Para os gais o matrimonio tamén
forma parte da táboa de reivindicacións. Explicábanolo a presidenta
do colectivo Legais, Beatriz Suárez Brionés. “É certo que entre os
colectivos dáse o debate de por que
temos que reivindicar unha institución tan conservadora pero é politicamente obrigatorio reivindicalo.
Nunha situación normalizada, ti
podes casar ou non, pero como para nós non existe esa opción demandalo é un acto rebelde”.
Tamén foi un acto de rebeldía
reivindicalo para as azafatas da
compañía Air France nos anos
sesenta, e máis tarde para as de
Iberia, xa que se casaban, perdían automaticamente o seu emprego. Os empresarios entendían
que as tarefas domésticas diminuían a enerxía no seu traballo.
Ou, se retrocedemos no tempo, a
mesma reivindicación do matrimonio por amor fronte á conveniencia familiar e ás dotes pagadas para poñer á muller en mans
do home sen posibilidade de fuxir. A procura do apoio económico da familia e, tamén, o gusto
pola cerimonias que persiste
neste século XXI xustifican o incremento das vodas. Con todo,
as 210.000 que reflexan as estatísticas están lonxe das máis de
270.000 celebradas en 1975, ano
de máis casamentos na historia
española e no que un 12% de
mulleres entre 35 e 44 anos coidaban de cinco fillos ou máis.♦

ala e sorriso dos camiños
ían elas aprenderen o
corte. Winaretta Singer
amou á componista Ethel
Smyth e tamén o mundo
sáfico, todo lle viña do
trecoletar da máquina de
coser. Cada puntada é un
verso, a sisa aforismo, a
manga colocada o
doutoramento na carreira que
ía comezar. Ganduxar,
subrilar, rematar. As
costureiriñas que coñezo
naceron polas guerras e
medraron cos figuríns, algúns
chegaban da casa Dior por
onde andaba Yves Saint
Laurent. Ditaba a moda a
misa dos domingos. Yves
prestoulle a idea do smoking
no 1966. Elas pintaron no
papel novos patróns e o viso
impedía a transparencia das
blusas que con tanto xeito
remataban para que as menos
piadosas deixasen entrar as
raiolas de sol. Costureiras e
clientas querían ser Catherine
Deneuve, serea no Mississipi.
Moitas fórono. Rosa, Beatriz,
Isolina, Juaniña, ¡cantas
saharianas, bermudas, canta
roupa negra non coseron! A
moda era poesía dicía el e
enganchouse na droga que o
mencía. Coser era traballo
dicían elas e durmían cinco
minutos concentrado,
pousando a cabeza na
máquina. O fío prendíase na
música que adormecía a casa.
El deixou medrar o pelo e nu
presentou o seu perfume.
Elas saudaban a mañá con
auga de rosas. Andy Warhol
pintouno, Picasso, Matisse
chegaron á súa roupa. Elas
eran o corpo baixo a blusa
de Matisse, non eran o poder
que Yves deseñou. Hoxe a
Birmingham chega a moda
Asiática globalizábel, o
correcto. Yves Saint Laurent
di adeus. As costureiriñas, xa
mulleres granadas, preparan
roupas de entroido. Outras
rapazas de aldea, xa non
aprenderon o corte, son o
segundo soldo, desde hai uns
vinte anos, os cartos para o
video, para a bicicleta do
neno. Estas novas
costureiras van en coche ata
Pili Carrera, facendo centos
e centos de bordados,
florciñas nos petos dos
vestidos, páganlles por
prendas. Traballo duro o das
novas costureiras que desfai
o lombo, horas negras
despois da cea. As clientas
daquelas costureiriñas hai
tempo que mudaron para
mercar na tenda. Tenda que
se fai tan grande que pode
mercar a autoestrada do
Atlántico. No curruncho a
máquina de coser, música
ilusionante e para mercar o
Opium de Yves Saint
Laurent.♦
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ANDREA COSTAS

MODELOS CON MÁIS DE SETENTA
A.N.T.

Os fotógrafos son novos. Os modelos pasan dos setenta anos. A exposición Imaxes Maiores recolle un
conxunto de fotografías que mostran a maneira que os novos teñen de mirar aos vellos. Aberta na Aula de Cultura de Caixa Galicia de Compostela, visitará tamén Pontevedra, Monforte, Vigo e A Coruña.
Andrea Costas retrátase coa súa
avoa. “Como te vexo, vinme.
Como me ves, veraste”. A frase
da fotógrafa pode ser tamén o
lema do que ela ofrece. Ten o
mesmo ollo que o da avoa, só
que a ela as enrugas rodéanlle
os párpados. Poñen á par as
costas, os peitos, as barrigas, as
nádegas, os pés ou as mans para comparar diante do obxectivo o legado do paso dos anos.
A ousadía da autora está en
conseguir que a avoa se converta en modelo e pose canda
ela para as súas fotografías,
ANDREA COSTAS

mostrando xuntos un corpo labrado polos anos fronte outro
terso pero de semellar feitura.
A vontade da neta semella tamén ser esa: deixar á vista as
semellanzas cunha avoa da que
a separan, con certeza, por volta de medio século.
Óscar Cela, Fran Herbello,
Zoraida Marqués, Jorge Meis,
Enrique Lista e Cristina Rodríguez son os outros novos autores de Imaxes Maiores, da que
é comisario o fotógrafo Vari Caramés. Todos eles naceron entre 1967 e 1978, cinco prove-

ñen da Faculdade de Belas Artes de Pontevedra e dous de
Escolas de Artes e Oficios de
Lugo e a Coruña. Cristina Rodríguez optou por visitar residencias e retratar, case coas técnicas do fotomatón, os rostros
anónimos dalgúns dos seus habitantes, que, maiormente se
deixan eternizar co sorriso nos
beizos. Fran Herbello volve
transgrede de novo os corpos
co seu ímpeto surreal e, desta
volta, bota man de obxectos de
vellos para perpetualos en corpos igualmente avellentados.

“Propúxenme referir a estes
obxectos labrados polo uso do
seu propietario, desgastados,
obsoletos e que describen unha ideade, a terceira idade, utilizando as mesmas estratexias
do seu falar, unha especie de
xiria surrealista e irónica”, explica o artista que insire unha
man nunha lata de conservas,
pendúralle unha etiqueta de revisión de autos co cambio de
aceite feito ou estámpalle un
rosario confeccionado con moreas de cápsulas e pastillas medicinais. Zoraida Marqués re-

trata aos vellos coas ilusións
dos máis novos ao cumprirlle
os seus desexos cun “eu de
maior quero ser...” mentres
Henrique Lista introduce un
veo que difumina as imaxes
porque, ao seu ver, “non todo
está claro” . Óscar Cela asiste a
unha peregrinación de desexos
e promesas e Jorge Meis capta
rostros ilusionados con obxectos a camiño entre o xoguete,
o amuleto, a creación e a extensión do propio corpo. Tal
vez unhas cartas, tal vez un cadro, tal vez unhas bonecas.♦
JORGE MEIS
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Soños E l éct ricos

César Lorenzo

Pero hai
fronteiras?
LUÍSA VILLALTA

M

uro da vergoña chamaron ao muro de
Berlín. Sen
importar agora se caíu por
si só ou o empuxaron un
pouco, o caso é que caíu. Todo isto aconteceu como
estrea doutras grandes
derrubas. Desde entón,
disque, a Europa anda toda
unida e sen fronteiras. Non
hai xa que parar o coche para que os gardas manden
abrir o maleteiro, nen hai
que perder agora o tempo
en cambiar o diñeiro nos
bancos: unha comodidade.
Cómodo para os turistas,
que aproveitan máis a viaxe,
e cómodo sobre todo para
aqueles que están por cima
das cativezas cotiás dos estados, con esas teimosas leis
argalleiras que non os deixaban facerse ricos a xeito.
Pero cando máis tranquilos estabamos co asunto, vai
e xorde un problema onde
menos se esperaba. Para ir
de Galiza a León nunca tivemos que facer outro aceno
que o do paulatino asombro
con que íamos deixando de
recoñecer os nosos montes,
xentes e falares máis aló dos
lindes previstos e que nos ensinaban na escola, para cambialos pola fala uniforme e
meridiana que non admite
dúvidas nen discusións, porque tamén así nola
ensinaban e aínda ensinan
na escola. Mais de pronto resulta que non é tan sinxelo,
que alí hai un invisíbel valado que separa os
“corazóns”, dos “corazones”
deixando no meio uns
desacougados “corazois”,
náufragos en terra firme e
desasistidos do máis elemental direito de auxilio.
Estes son os corazois
que latexan no Bierzo, onde
comezou a latexar por certo
o de Frei Martín
Sarmiento, e onde continúan alentando a valentía de
se diceren galegos: son os
dos compañeiros de Fala
Ceibe, con Xavier Lago á
frente, os de tantos e tantas
activistas lingüísticos e culturais que saben o que é a
dignidade da palabra, integrantes da Comisión Cultural Sarmiento 2002, son os
dese 65% de avós que ven
reducido o seu herdo
lingüístico e a súa sabedoría
ancestral a un humillante
6% de nenos.
E mentres tanto, diante
da modernidade dun
mundo sen fronteiras, aquí
na Galiza, a nosa Academia
e máis aqueles que axiña
erguen o dedo acusador
contra o separatismo,
facendo choutar o vello e
reverenciado frade un muro
que seica non existe. Certo
que muro non será, pero
♦
ser é unha vergoña.♦

Os gráficos e sons do xogo Sonic Advance queren ser fieis aos da primeira versión de hai 10 anos.

Game Boy ficha a Sonic,
a estrela da moribunda Sega
Nos anos 80 e 90, os videoxogos de plataformas estaban dominados por dous personaxes
que competían ferozmente polo
corazón dos xogadores: Super
Mario e Sonic. O primeiro, creado por Nintendo, acompañado
polo seu irmán Luigi, chegou a
ter un filme propio, serie de televisión e varios cómics. As
consolas botaban fume cada
vez que o fontaneiro bigotudo
se asomaba pola pantalla e inciaba a súa viaxe a través dun
mundo cheo de cogumelos da
sorte e malvados réptiles.
Sonic sempre foi menos carismático. O ourizo de pelo azul
chegou ao estrelato cando Sega
colocou no mercado a Game
Gear, consola portátil de cor
que pouco despois fracasou
brutalmente gracias á versatili-

dade da Game Boy de Nintendo. Desde aquela, o eléctrico
personaxe non volveu ser o
mesmo. Como baluarte de Sega, sufriu a derrota da marca,
enfouzada na loita contra a
Playstation coa súa Dreamcast.
Agora chega a sorpresa. Sonic ficha por Nintendo, concretamente para un novo xogo que comercializará Game Boy Advance. Con este videoxogo, a transnacional xaponesa consegue un
repertorio de vellos rockeiros
que atraen moito máis aos xogadores, principalmente os máis
novos, ca outros personaxes
máis novatos e descoñecidos.
Ademais, confírmase que Sega renuncia a calquera resurrección das súas fábricas de videoconsolas e tentará rexurdir a base
de crear novos títulos para as ou-

tras plataformas. Alén do retorno
de Sonic, está en marcha un programa conxunto con Nintendo,
Sony e Microsoft para resgatar
do armario outros títulos famosos desta casa para que os usuarios das novas consolas poidan
revivir aventuras pasadas.
Sega quere así aproveitarse
da súa experiencia no sector e
volver colocar números negros
nas súas contas. Aínda que a recuperación pase por vender as súas grandes figuras á máis directa
competencia que tivo na historia.
O encanto do antigo
As novas aventuras de Sonic para Game Boy Advance teñen o
resabio das vellas. O novo título
a penas tocou a estrutura da historia e dos personaxes e preferiu

Meu Santo, Miña Santiña
San Telémaco, un monxe pacifista
Coñecemos ao Telémaco fillo de
Ulises e Penélope, ao rapaz que
coidou da honra da súa nai diante
dos aldraxentos pretendentes, ao
fillo que saíu na procura do pai
cando vía que todo se viña abaixo
por non haber un cabeza de familia na súa casa e un rei no reino, o
mozo que axudou ao navegante a
expulsar do propio fogar aos intrusos, ao que botou man das armas para impoñer a paz; pero este
non é o Telémaco do santoral.
quelas
vicisitudes
danlle ao Telémaco da
Odisea a virtude dos
fillos preocupados pola saga familiar e gardadores das honras
da casa, pero aquel Telémaco
ofrecía sacrificio aos ídolos e o
seu nome non era dos bendicidos
pola igrexa como para ter un día
dedicado no almanaque.
Sen embargo o nome de Telémaco era un nome común entre
os gregos dos primeiros séculos
da cristiandade. Aquel nome que
viña significar “o que combate á
distancia”, era escollido polos
pais gregos para os fillos, e cando
o cristianismo xa apousentara nas

A

longas e extensas terras do imperio, os telémacos da época non tiñan un santo a quen festexar.
Daquela apareceu un monxe
na parte asiática que, entre as súas virtudes, amosábase todo ao
contrario do seu homónimo o
príncipe de Itaca. Primeiro deixou os pais térreos, tomándoos
por uns simples intermediarios,
para se acoller ao pai dos ceos,
único creador e dador de vida;
encerrouse nun convento a meditar e dedicar as horas á oración,
rexeitando así o enfrontamento
contra calquera inimigo que pretendese apropiarse do seu reino
ou contra calquera que lle viñese
comer á súa casa, entendendo esta pola Igrexa á que pertencía.
As diferencias polo tanto, ente este e o da Odisea, eran bastante notables.
ero sucedeu que o monxe este cavilar na súa
función dentro do recinto conventual e non quedou satisfeito. Contan os haxiógrafos que
daquela deixou o mosteiro con intención de levar a orde a onde non
a había e foise a Roma.

P

Gobernaban por aquel entón
Arcadio e Honorio, que se repartiran o imperio entre Oriente e Ocidente, nun momento de total decadendia, cando os pobos dos
arrabaldes entraban a saco contra
Roma pedindo gozar dos bens do
primeiro mundo. E se o gobernante de Oriente chegou a un acordo
económico con Atila para sacar
inmigrantes das rúas, o de Ocidente non, e a cousa agravouse.
relaxada e prepotente
sociedade romana,
que nunca sentira sobre si un ataque extranxeiro, dedicábase a facer os seus negocios
e a discutir nos foros e nas prazas
sobre a mellor maneira de lle parar os pés a eses infieis que entraban ilegalmente a comer o pan
romano, mentres o monxe predicaba sobre o deber dos ben nacidos, de repartir e acoller os necesitados. Pero os romanos non estaban para lerias.
—¿E por que lle temos que dar
a ninguén o pan dos nosos fillos?
Este tipo de cousas pasaron
toda a vida. Pero tivo o pobre Telémaco, a mala fortuna de ir pre-

A

deixar o soniquete da música retro antes que aproveitar a nova
tarxeta de son para actualizar as
sintonías. Mais a pesar de todo
iso, o xogo é completamente novo e posúe atractivas novidades
para aqueles aos que lles gusta
dar pinchos, nadar en profundos
estanques e fuxir cun acertado
golpe de botón de enormes monos con lanzagranadas ou das
dificultades da neve.
O xogo contou coa colaboración da empresa THQ, que se
encargou tamén de adaptar a
aventura de plataformas ao novo formato de multixogador a
través de cable. De feito, Nintendo quere que este sexa o título máis comprado pensando
nesta versión, logo do éxito das
carreiras de coches daquel Su♦
per Mario Kart.♦

f rancisco a. Vida l
dicar ao coliseo durante a celebración duns xogos.
Nos intermedios, os oradores
da época dirixíanse aos siareiros
e aos asistentes exponiendo os
seus puntos de vista sobre o estado do imperio, e Telémaco tamén
quiso opinar. Pero ao monxe ninguén lle facía caso. Iso da bondade de Deus e da fraternidade era
unha cousa e ter pan quente no
forno era outra.
Entón o freire, cando viu que
dous gladiadores comezaban a
pelexar, decidiu predicar co
exemplo e tirouse á area coa intención de separalos e reprendelos, que aquilo non estaba ben,
que todos somos irmáns e os irmáns non se pelexan.
s gladiadores non sabían que facer. O público,
ao primeiro tomouno a
chufa, pero logo, cando viu que
aquilo non era ningunha broma, comezou a incrépalo e a insultalo para que se fose e deixase ao paisanos
disfrutar do festexo, pero el non daba polo aviso; e daquela, desde as
gradas, o público comezou a gritarlle e tirarlle pedras, ata que o bo home caeu de xeonllos e finou.
Desde aquela o santoral xa ten
un santo con nome de mito, que se
celebra o dezaseis de febreiro.♦

O
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Anacos de Borobó
O exemplo de Augusto Assía

Vicente
Montoto
‘Quince anos
de teatro son
para celebrar’
A.N.T.
¿Por que Uvegá Teatro escolle a obra Mulleres de Darío
Fo e Franca Rame para conmemorar o XV aniversario?
Pensamos que o movemento feminista, solidario,
non excluínte e cunha visión
global da sociedade, está chamado a cambiar o mundo
xunto a outros como o ecoloxista ou o xurdido recentemente para loitar contra a globalización económica. Esta é
unha preocupación de Uvegá
desde a súa fundación con pezas como Cochos, que falaba
da inmigración ata a última,
O retrato de Dorian Gray,
que ademais de ser un clásico, analiza esa desesperante
ilusión inculcada aos mozos
de ser sempre novos e fermosos. Mulleres sintetiza todas
as preocupacións da compañía desde o seu nacemento.
¿É un milagre facer teatro galego durante quince anos?
Nun país culturalmente
normalizado non se celebraría este cumpreanos, pero en
Galicia queda moito por facer. Son quince anos de resistencia sen montar espectáculos que serían facilmente
vendíbeis. É para celebralo.
¿Mudou a situación do
teatro desde que comezaron en 1987?
A nosa experiencia ao
longo deste tempo foi dar
bandazos, con avances e retrocesos. A burocracia é un
dos males nesta profesión
aínda que hai que considerar
que o Instituto Galego de Artes e Música (IGAEM) supuxo unha maior sensibilidade
cara o teatro. Alomenos estableceuse un diálogo, non
sempre amable, pero contínuo. Quizais hai uns poucos
anos albiscabamos un futuro
mellor, pero hoxendía vemos
que as cousas van lentas.
Estrean Mulleres no teatro Principal de Santiago
o 27 e 28 deste mes. ¿E despois?
Todo depende dos programadores. Contamos cunha avantaxe xa que esta obra
fai rir ao público, que é algo
do que gustan os alcaldes.
Mulleres ten moito humor e
fai á xente pensar.♦

Aínda que non pasou o tempo
prudencial que separa unha semblanza evocadora das puntuais
necroloxías, adianto a poñer aquí
o polémico exemplo de Felipe
Fernández Arnesto, se cadra porque non tivo necrólogos de
abondo; a diferencia do noso
Premio Nobel que recentemente
encheu tantísimas páxinas co seu
pasamento... e as súas secuelas.
Sen considerar que se existira o Premio Nobel de xornalismo, ninguén coma Augusto Assía tería tan sobrados méritos,
entre todos os periodistas europeos, pra gañalo. Pois foi, sen
dúbida, o principal e máis certero informador de prensa, na etapa histórica cecáis de maior risco
da humanidade: a insólita pluma
que erguía o ánimo –á par da
BBC– aos millóns de españois
espantados polo éxitos nazis e
arelantes de vitorias aliadas.
ntre a constelación de
grandes correspondentes
de prensa galegos –Julio
Camba, Eugenio Montes, Blanco Tobío, Landeira Yrago...–
non era Fernández Armesto o
que dispoñía do máis sutil humor, galanura literaria, sabiduría
política ou da pasmosa erudición características de cada un
de seus excelentes colegas. Pero
ninguén informaba coma el; ninguén poñía as cousas tan claras
ao narrar o que acontecía no seu
ámbito informativo; fose na defensa de Inglaterra ou deseguida
na reconstrución da Alemania
Federal, por sinalar dous dos periodos máis brilantes do correspondente universal de La Vanguardia, de Barcelona.

a señorita do Pazo de Miraflores, e literata herculina, tal como a eximia condesa de Marineda, que calquera revolucionario arelaría nos seus ineluctabeis soños caciquís. Casaron no
verán de 1950 e levoume Goñi,
o meu director da Noite, á voda
española de Augusto Assía, pra
que trocara o anaco nun epitalamio; aínda que en prosa.

E

■ A VIDA EN CLARO DE FESe ben o que non quedou
moi claro nas biografías xornalísticas do mestre ourensano do
periodismo, foi a propia, a verdadeira etapa preliminar de Assía. A que pra min aínda é a
máis exemplar: no sentido de
ser outra boa mostra da contraditoria, e non sempre claudicante, evolución de tantos personeiros do país, coma intentei
resaltar na primeira quenda distes exemplos. Pois sinto unha
inocente curiosidade polo tempo xuvenil e revolucionario dos
prohomes que logo andaron comodamente por outros camiños
máis á dereita.
Por iso lle falei unha noite no
Pazo (o restorán galego entón de
moda en madrid) a Fernández
Armesto do que lle ouvín contar
a Montero Díaz, durante o curso
32/33, no Café Lea, da Rúa do
Villar. O meu efímero e insuperábel profesor de Historia estaba
a punto de trocar o comunismo
do que era oráculo en Santiago,
polas JONS. A súa ironía xa se
celebraba nos seus anteriores camaradas; un deles Felipe Fernández Armesto, de quen Santiago
Montero nos revelou que fora
expulsado do Partido Comunista, pola súa dupla e oculta condición de correspondente. Ao asinar os seus traballos na prensa
marxista co seu nome e apelido
e, en cambio, as suas flamantes
LIPE.

■ A

VIDemostrara José Goñi
moito interés pola colaboración
de Assía no seu vespertino, dende o momento en que comenzou
a tratalo; na primeira visita que
fixo a Compostela, logo da II
Guerra Mundial, quen fora na
súa mocedade universitaria cronista da Minerva santiaguesa no
Pueblo Gallego; facendo a mellor propaganda da Residencia
de Estudiantes, creada por Cadarso, o magnífico Rector por
excelencia.
onsigueu Goñi que o
seu xornal fose o primeiro galego que publicou as célebres crónicas de
Augusto Assía, o que irritou
moito a Xosé Mª Castroviejo,
que non podia ver a Felipe. Pero o taquígrafo armábase tal lío
con tanto nome extranxeiro que
houbo que deixar de publicalas.
O que non diminúe o agarimo
de Fernández Armesto pola Noite. Tanto que no ano 1960 decidiu participar na súa propiedade, e convertila nunha especie
de filial galega de La Vanguardia barcelonesa. Era un dos obxectivos da Conspiración de Vigovidín, da que en parte fun testemuño. Levaba o nome da finca que, perto da Coruña, poseía
Fernández Armesto, antes de
edificar a Casa Grande de Xanceda. Consistía en facerse coa
dirección e o control do máximo
xornal catalán. Entraba na conspiración o morgado do Conde
de Godó; mais morreu no accidente aéreo de Sevilla no que finou Joaquín Blume, o ximnasta
olímpico, e a trama escachizouse. Don Felipe recuperou o millón que invertira no proxecto
compostelán; pero Borobó quedo de director da Noite, como il
propuxera pra levar a cabo a súa
arriscada idea.
Somentes é un cachizo, un
anaco, da historia tan longa, e
nutrida de tantos cimentos, vividos por Augusto Assía que
ben require a pluma dun historiador cabal e competente. Verbigracia a do seu fillo homónimo, Felipe Fernández Armesto,
quen din que é, hoxe, o millor
historiador inglés.♦
GOVIDÍN.

crónicas de La Vanguardia, co
seudónimo de Augusto Assía,
que tomou dun personaxe das
Novelas asiáticas do Conde de
Gobineau.
Alporizouse moitísmo don
Felipe ao lembrarlle aquel episodio da súa xuvenil profesionalidade periodística que, coa miña
inconsciencia, supoñía que lle ía
alegrar que llo recordara. O mesmo que lle encantaba a outro
xornalista galego da súa xeneración e inicial ideoloxía, Carlos
Ribas –feito axiña falanxista e
contumaz bebedor de xinebra–
falarme de seus anos vermellos.
Particularmente da súa viaxe á
URSS, enviado polo PC. E dábase a casualidade que o axente do
partido que o atendeu en Berlin,
pra facilitarlle o seu paso a Rusia
era Fernández Armesto, encargado alí de tales menesteres turísticos....
ero así como a Carlos
Ribas compracíalle recordar aquela etapa (e
nela a Silva, o seu camarada
santiagués, membro do buró do
PC , con Bullejos, Adame e Trillo), a Armesto, e coido que a
Montero, non lles facía ningunha gracia. De aí que nunca discurrira con D. Felipe, logo de
pasarlle o enfado, xa que non
era nada rencoroso, a mantenta
da súa coincidencia en Berlín
con Risco, Luis Tobío e o raro
filólogo Canedo, que relata don
Vicente en Mitteleuropa. Nin,
por suposto, sobre as alusións
que fai Pio Baroja, nas súas Memorias, a actuación do xoven
Armesto no ateneo de Madrid.

P

■ TROPEZOS NO PALACE.
Insistindo na comparanza da
pouca atención que lle prestaron
os rotativos madrileños ao pen-

samento do que foi o máis lido
de seus correspondentes, en parangón coa que lle consagraron
ao de Camilo José, apuntarei
pola miña parte que malia ter
escrito ducias de anacos respecto ao clan e as caralladas de Cela, gardei un respetuoso silencio
no seu óbito. Non tanto, pero si
moitas vegadas escribín sobre
Augusto Assía, dende que o coñecín persoalmente, o xa famosísimo correspodente de La
Vanguardia e do Ya en Inglaterra, no ano 1946, cando eu encetaba e escribir meus primeiros
anacos na Noite, recén saída ao
Preguntoiro. Ao ofrecer a homenaxe do Club de perioodistas
madrigalegos ao matrimonio inxel das nosas letras xornalísticas que constituían María Victoria Armesto e o seu home don
Felipe, celebrado no Hotel Palace recordei que fora nese mesmo luxoso lugar onde por vez
primeira o vin. Acababa de chegar Assía a Madrid, tras un lustro enteiro de permanencia en
Londres, e acompañamos a D.
Vicente Risco a visitar ao seu
vello amigo e epígono, Blanco
Tobío, e máis eu. Estaban con il,
no zaguán do hotel, o seu curmán Alberto Fernández (de
quen xa puxen eiquí tamén o
seu exemplo) e a súa parella daquiles días: a estupenda escritora de Guadix, coma a raiña Lupa, Eugenia Serrano, que lle daba polos galegos, entre eles Eugenio Montes, con quen estivo
nun tris de casar.
n canto a Fernández Armesto aínda non vira
nunca a xentil Mª Victoria Fernández España, e foi naquil viaxe onde se namorou dela, pois Totora xa se namorara
denantes das súas crónicas. Era

E
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O Trinque
Festa da Vincha en Cerdedo
Unha vincha de porco, ovos,
azucre, leite, pan e manteiga
compoñen a receita deste doce
propio das terras de Cerdedo
que se elabora en especial nos
días do Entroido. O sábado 16
desde as doce da mañá celébra-

se a segunda edición da festa
que conmemora á vincha organizada pola Asociación de Mulleres Espadela. Degustación
asegurada xunto outros produtos da zona ademais de música
e moita artesanía.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

■ TEATRO

Daniel Higiénico

BINOMIO DE NEWTON

Teatro do Adro porá en
cena esta obra o domingo
17 no Auditorio Municipal.

Carballo

■ EXPOSICIÓNS

DE PICASSO A BARCELÓ

MARÍA X. DÍAZ

A Coruña
■ CINEMA

CGAI

bre si mesmo, da escatoloxía, da
morte, do sexo, con letras sarcásticas, cheas de denuncia social, que
nunha cálida intimidade consigue
que a hora e media que dura o espectáculo pase como un lóstrego. O
xoves 14 actuará na sala Sete Mares
de VIGO; o venres 15 na Mardigras
da CORUÑA; o sábado 16 no Clavicémbalo de LUGO e o domingo 17
na sala Portobello da MOAÑA.♦

Dentro do ciclo dedicado ao
cineasta danés Lars Von
Trier van ser proxectadas o
xoves 14 Menthe, a benaventurada (1979) e Medea
(1987); e o mércores 20 e
xoves 21, dentro do mesmo
ciclo, O elemento do crime
(1984). No ciclo Documental Guerín vai ser proxectado venres 15 e sábado 16
En construcción (2001), e
o martes 19 Innisfree
(1990). Todas as proxeccións comezan ás 20:15, exceptuando a do sábado 16
que comeza ás 18:30.

ESCAVACIÓNS GALAS
NO ESTRANXEIRO

Proxeccións de vídeos sobre as mesmas ata o 1 de
marzo no Castelo de S. Antón ás 12:30 e 18 h.

Ar teixo

Cambre
Cambre

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

HISTORIAS INMORTAIS

TROLEBÚS

VENTE DE MARCHA

30 aniversario da desaparición da liña de trolebuses A Coruña-Carballo
(1950-1971), mostra que
podemos ollar no Centro
Cívico Cultural do Concello, e que se compón de fotografías, gran cantidade
delas inéditas, que permitirán coñecer o pasado e o
presente deste popular medio de transporte, Organizada pola A.C. Lumieira
vai ser inaugurada o luns
18, coa presencia do historiador carballés Xan Fraga
Rodríguez, e proxectarase.
ademais. o documental realizado no Reino Unido nos
anos 60 sobre os Trolebuses de España, no que se
inclúe esta liña.

Mostra de fotografías do
programa municipal na sala de exposicións do Concello.

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. Este
xoves 14, Fernando Checa
Cremades, Catedrático de
Historia da Arte da Complutense, falará sobre Felipe II e
“as poesías” de Tiziano. E o
xoves 21, Fernando Rodríguez de la Flor, Profesor de
Literatura Española na Uni-

■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS II
Da man de Fulano, Mengano e Citano o Venres 15
no Auditorio Municipal.

O Barco
Barco
■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE

Teatro do Morcego vai levar esta obra a cena o venres 15 na Casa da Cultura.

Bueu
■ CINEMA

EL MAR

O cineclube da vila vai proxectar o venres 15 esta fita
de Agustí Villaronga (España, 1999), na Casa da
Cultura ás 23 h.

Cangas
■ MÚSICA

EPHIMERE
Cuarteto de corda de música clásica, o sábado 15 no
Auditorio Municipal.

■ CONFERENCIAS

C U L T U R A

versidade de Salamanca, exporá unha ponencia baixo o
título Baixo o signo de Eclesiastés: “teatro barroco” da
caducidade e o duelo, un estudio dos obxectos e as representacións que se crean
durante o Barroco hispano.

■ EXPOSICIÓNS

Mostra que vai estar aberta
ata o 24 de febreiro no Museo Bergantiños.

O coñecido cantahumor mallorquino vai presentar o seu novo espectáculo Mamá quiero ser autista, no
que mostrará unha farsa musical e
teatral baseada nas súas propias experiencias no mundo do espectáculo e reflexións sobre a vida cotiá.
Cancións e comentarios, moitas veces improvisados. Daniel reflexiona
e fainos dubidar entre o que é teatro
e o que é realidade, ironizando so-

D E

Botar redes é o título baixo
o que presenta a súa mostra
de pintura na galería Pardo
Bazán, ata o 18 de febreiro.

DANIEL MERINO

A realidade soñada é o título da súa mostra de pintura,
que podemos ollar na galería de arte Trebellar ata o
16 de febreiro.

LUCES BAIXO O MAR
Fotografías de Jorge J.
Candán, ata o venres 15 na
Escola de imaxe e son.

ANTONIO PALACIOS:
CONSTRUTOR DE
MADRID

Mostra retrospectiva da súa
creación, que podemos coñecer, ata o 3 de marzo, no
Quiosco Afonso.

PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR

Mostra fotográfica do prestixioso premio sobre natureza,
ata maio no Aquarium Finisterrae e Casa das Ciencias.

MONCHO BORRAJO
Planos e contrapuntos é o
nome da mostra que podemos
coñecer no Atlántica centro
de arte ata o 28 de febreiro.

UNIFORMES DA GUERRA
DA INDEPENDENCIA
A Casa da Cultura Salvador de Madariaga acolle
esta mostra.

VERNER PANTON
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, tex-

E

E S P E C T Á C U L O S

Concertgebouw
Concertgebouw Kamer Orkest
Fundada en 1957, é a cámara oficial da famosa Royal Concertgebow de Amsterdam. A crítica cualificaa en termos superlativos, e
defínea como unha das mellores
orquestras de cámara do mundo
hoxe en día. Van dar concertos en
varias das nosas cidades: o martis, 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.

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

NOVOS INTERPRETES
Os finalistas deste ciclo, organizado pola Fundación
Barrié na súa sede ás 20:30,
e que ten como obxectivo o
de promocionar e estimular
a xoves músicos, vinculados a Galiza que demostraran sobresaíntes cualidades
interpretativas. O luns 18
será a quenda de Ramón
Carnota Méndez, que dará
un concerto de guitarra.

MÚSICA BARROCA

Ciclo na Fundación Barrié
que reune a primeiras figuras internacionais do circui-

tes 19 farano no Conservatorio
Profesional de Música de OURENSE; o mércores 20 no Pazo da
Cultura de PONTEVEDRA; o xoves 21 no Auditorio de Galiza de
COMPOSTELA; e o venres 22 no
teatro-sala de concertos do C.C.
Caixanova de VIGO.♦

to de música antiga, ás
20:30. O xoves 21 ofrecerá
un concerto La Petite Bande, dirixida por Sigiswald
Kuijken, e que interpretrará obras de H. Schütz.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA

Ata o domingo 24 a sala Caixanova vai acoller esta mostra fotográfica submariña,
que forma parte dunha unidade didáctica itinerante sobre
o ecosistema mariño do noso
país, que a través das suas 50
fotografías pretende amosar a
beleza e a diversidade zoolóxica que encerra o mar, buscando un equilíbrio entre as
especies popularmente coñecidas e as descoñecidas, pero
sempre desde un punto de
vista artístico que á vez sirva
como fío condutor para axudar a divulgar e coñecer mellor as nosas especies. O resultado de 25 anos mergullándose e fotografando o
mundo submariño.
■ MÚSICA

LOS SENDOUZ
Música étnica do Senegal,
o sábado 23 no teatro Principal.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO LAMAS
Mostra as súas últimas pinturas, durante febreiro, na
Fundaçom Artábria.

FESTA DE
VINCHA en
CERDEDO o
sábado 16,
organizada
pola
Asociación
de
Mulleres
Espadela,
con mostra
de cerámica,
cestería, liño, degustación e
venda de
vinchas e
outors doces do entroido, carne ao caldeiro,
cacheira e
a actuación
dos grupos
Os Trazantes e Tear
de Llerena
todo a partid da 12
h. para
continuar,
a partir
das 4, con
outras actos e a música de
Chas Chas.

Carteleira
Carteleira

☞

PEDRAS. Catro mulleres de todo tipo de
ámbitos pero relacionadas por
un nexo circunstancial, enfróntanse con distinta sorte a
frustracións na súa vida familiar e afectiva. Boa película
aínda que un chisco triste.

☞

VANILLA SKY. Un
herdeiro de vida disipada
queda desfigurado tras un accidente e comeza a ver alterada a
realidade ata o punto de matar á
súa noiva pensando que é outra
persoa. Boa banda sonora.

☞

do ferrocarril e, ao tempo, da
muller e a filla do cacique local.

Boa labor dos actores e óptimo ritmo narrativo nun tema difícil.

VIDOCQ. Nos días
previos á Revolución
de 1830, un detective trata de
aclarar a morte de tres personalidades, aparentemente asasinadas por un complot político. Intriga.

☞

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.

☞

☞

OCEAN´S ELEVEN.
Un ladrón organiza,
xunto con dez compinches
máis, un atraco aos tres casinos máis rendíbeis de Las Vegas. Comédia de ladróns.

☞

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.

OLLOS ASASINOS.
Tras o asasinato da súa
muller, un detective do FBI
acude a unha clínica de rehabilitación para policías alcohólicos. Pero entón alguén comeza a matar aos enfermos.
Intriga prescindíbel.

INTIMIDADE. Unha
parella reúnese unicamente para manter relacións
sexuais ata que el decide seguila para saber algo máis dela. O que atopa non lle gusta e
síntese frustrado.

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.

☞

☞

☞

O PERDÓN. A necesidade do tren e o obxectivo da reconciliación marcan a
chegada a unha aldea do noroeste americano dun enxeñeiro

☞

A CUADRILLA (The
Navigators). Kem Loach
volve con outro filme de alto nivel, adicado ao periodo de privatización dos ferrocarrís británicos.

☞

QUE NOITE A DAQUEL DÍA. Redistribución comercial, debidamente limpa e dixitalizada, do clásico no que os Beatles se inter-

pretan a si mesmos. Conserva
o interés sociolóxico e estético. Partes da película son un
auténtico video-clip, un dos
primeiros da historia. De paso,
un pode observar que a única
evolución deste subxénero é a
incorporación da cor.

☞

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

☞

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

☞

O SEÑOR DOS
ANEIS. A IRMANDADE DO ANEL. Un hobbit con

ganas de aventura (Frodo Bulseiro) ten a misión de destruír
un anel máxico que dá poder
pero corrompe. Acompañado
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.

☞

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.

☞

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.♦

Presentación do colectivo
Noite TRASNOite, proxecto iniciado a finais de maio
do ano pasado por Álvaro
Pardo aka…dr. Think despois do peche da sala Trasno.
A este colectivo súmanse outros seis dj’s, o grupo de música Safari Orquesta, unha
estilista e dous deseñadores
gráficos. O venres 15 presentarán a 3 dos seus compoñentes no Clavicémbalo.

JAMILA E JIMMY
BIDAURRETA
Tocarán este xoves 14 na Sala
D`Antón en LARACHA; o venres
15 na Pera de CAMBADOS; o sába-

do 16 na sala Rañolas de CALDAS
DE REIS; e o domingo 17 no Atu♦
ruxo de BUEU.♦

R. PENA CAGIGAO

no Mesón do Forno.

No Lar dos toxos e froles
ten aberta unha mostra de
pintura ata o venres 15.

MIRÓ

30 OLLOS, 15 MIRADAS

Mostra colectiva de fotografía que acolle o local da
Asociación Cultural A Estrela de Canido.

Os gravados da Serie Mallorca van ser expostos na
Deputación Provincial.

MEMORIA VISUAL
DE LUGO…

LOUREIRO

…161 anos de fotografía; a
sala de exposicións Uxío Novoneyra acolle esta mostra.

Mostra retrospectiva da sua
obra no C.C. Torrente Ballester.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA

■ TEATRO

EL ÚLTIMO VERANO
Versión Original subirá con
esta obra ás táboas do Torrente Ballester este xoves 14.

Lalín
■ EXPOSICIÓNS

FEIRA DO COCIDO
A canción
cubana dos
anos 50 a
70 a través
da voz de
Jamila
Castillo o
venres 22
no
Clavicémbalo
de LUGO.

Mostra fotográfica da segunda edición deste certame, no
Museo Ramón Mª Aller.

Lugo
■ CONFERENCIAS

Ata o domingo 24 a sala Caixanova acolle esta mostra fotográfica submariña, que forma parte dunha unidade didáctica sobre o ecosistema
mariño do noso país, que a
través das súas 50 fotografías
pretende amosar a beleza e a
diversidade zoolóxica, buscando un equilíbrio entre as
especies popularmente coñecidas e as descoñecidas, pero
sempre desde un punto de
vista artístico que á vez sirva
como fío condutor para axudar a divulgar e coñecer mellor as nosas especies. O resultado de 25 anos mergullándose e fotografando o
mundo submariño.

ARTES PLÁSTICAS

PERIODISMO S. XXI
O xoves 21 Rosa Villacastín falará sobre esta cuestión
no Auditorio de Caixanova.

As obras da XI edición deste certame que leva o nome
da cidade, van ser expostas
na sala Uxío Novoneyra.

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

OS ROSTROS DO MITO

Mostra fotográfica sobre os
galegos que participaron na
guerra colonial das Filipinas. Recolle en paneis e
imaxes a famosa historia do
Destacamento de Baler durante a guerra colonial entre
os EUA e España a finais
do s. XIX. Ata o 15 de febreiro no museo Provincial.

ARCADIO ROMERO
BOELLE (1905-56)

Mostra en lembranza na galería Sargadelos.

MIRADAS OCULTAS

Pinturas de Simo Chaoui

NORIKU TASAKU

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

RAFAEL ALONSO
No Colexio de Enxeñeiros
Técnicos Industriais.

Beethoven, baseada no drama francés Leonores de Jean Nicolas
Bouilly, este xoves 14 no Auditorio
de Galiza de SANTIAGO e o sábado
16 no teatro-sala de concertos do
C.C. Caixanova de VIGO.♦

O Pazo de Mugartegui de PONTEVEDRA recolle unha ampla
mostra fotográfica sobre o entroido no noso país.

da Facultade de Humanidades e de Educación, unha
mostra formada por paneis
informativos sobre todos os
aspectos da vida deste escritor, político e pensador.

FERNANDO ALMUIÑA
O Liceo Recreo acolle os
seus óleos.

Or tigueira
MONSTRUADAS

LUGO: CULTURA E
REPÚBLICA

Títeres Falcatrúa vai actuar no Teatro da Beneficencia o venres 15.

Mostra fotográfica na galería
Sargadelos que poderemos
coñecer ata o sábado 16.

Ponteareas
Ponteareas

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

CHEIRO DE ESTRELAS II

DEZASEIS OLLADAS
AO SOBROSO

A compañía teatral Fulano,
Mengano e Citano vai poñela en cena o xoves 21 na
Casa da Cultura.

Narón
■ TEATRO

Mostra organizada polo
Museo Municipal e a Escola de Imaxe e Son de Vigo,
que vai estar no Castelo do
Sobroso, e será inaugurada
este xoves 14 ás 12:30.

BIO-DIVERSIDADE

■ EXPOSICIÓNS

O martes 19 terá lugar a
inauguración desta mostra
elaborada polo Centro Nacional de Educación Ambiental do Ministerio de
Medio Ambiente, que permanecerá aberta ata o 8 de
marzo na sala de exposicións do Pazo da Música.

MIGUEL CARBALLO

GALIZA EN FOCO

CINEMA MARABILLAS

Os McClown van subir ao
cenario do Auditorio Municipal o sábado 16.

Ourense
Ourense

O Museo Municipal acolle,
durante febreiro e marzo, unha colección de 38 cadros e
16 esculturas, pertencentes
ao patrimonio municipal, representativas de diferentes
autores, estilos, e movementos e que abranxen desde os
anos 40 ata a actualidade. Entre os presentes podemos
destacar a Manuel Vidal,
Xavier Pousa, Vidal Souto,
Conde Escuredo, Prego,
Trabazos, Virxilio, De Dios,
Ortiz, Buciños, Basallo,
Cid, A. Quesada, Oro Claro, Pestana ou X. Quessada.

FONDOS DO MAC
UNIÓN FENOSA
O C.C. da Deputación acolle esta mostra ata o 24 de
febreiro.

EVA OLMOS

O Café Isaac acolle estes
días unha mostra da artista.

MONFORT

As súas obras podemos coñecelas na galería Lírios.

JENSEN

Fidelio de L.v.
L.v. Beethoven

MARTA GARCÍA

■ TEATRO

A ARTE DO CONCELLO

FOTOGRÁFICA

O edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra vai
acoller unha mostra da colección da Fundación cultural Mapfre Vida, ata o 24
de febreiro.

■ EXPOSICIÓNS

Os seus gravados están colgados na sala Augatinta.

II QUINCENA

MESTRE ESPAÑOIS
DO S. XX. DEBUXOS

Monforte
Monforte

ALBERTO BARREIRO

A sala Rúa Nova arte acolle
esta mostra de pintura.

■ EXPOSICIÓNS

Percorrido pola canción cubana dos anos: 50, 60 e 70,
temas de autores coma Adolfo Guzmán, Marta Baldés,
Alberto Tosca ou Omara Portuondo, da man da cubana
Jamila Castillo á voz acompañada do vasco Jimmy Bidaurreta ao piano, o venres
22 no Clavicémbalo.

A galería Visol acolle esta
mostra de pintura que estará aberta ao público ata o
28 de febreiro.

COLECTIVA

A Real Filharmonía de Galiza e o
Coro do Gran Teatre del Liceu,
baixo a dirección de Antoni Ros
Marbá, xunto con dúas sopranos,
dous tenores e dous baixos, van por
en cena esta ópera en 2 actos de

do Museo de Pontevedra,
ata o 6 de marzo.

TREBOADA ELECTRÓNICA

O Ateneo acolle unha mostra da súa obra.

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

MANUEL LUÍS ACUÑA

Poderemos ver, no edificio

Nº 1.021 ● Ano XXV ●
Do 14 ao 20 de febreiro de 2002

■ MÚSICA

Sugarless

Esta mostra está composta
por fotografías do certame
de fotoxornalismo, que baixo este nome organiza o
Clube de Prensa de Ferrol,
e que estará no Museo Municipal desde o mércores 20.

ARQUEOLOXÍA
LUCENSE DESDE O AR
Xunto cos últimos fondos
arqueolóxicos, o Museo
Municipal acolle esta mostra ata o venres 15.

PETROGLIFOS GALEGOS
O Pazo da Música acolle,
ata o venres 15, esta mostra.

Pontevedra
■ ACTOS

ENTROIDO
Final e entrega de premios do

XI Concurso de Murgas, o
xoves 14 ás 21 h. no auditorio do Pazo da Cultura. O
venres 15 ás 12 h. Velorio do
Loro Ravachol, que comezará nos soportais da Casa da
Luz. E ás 21 h. terán lugar as
Exequias Fúnebres do mesmo, que sairá da pza. da Verdura, rematando na Ferrería
onde se procederá á incineración do finado mentres na
súa honra terá lugar un espectáculo necrolóxico, coa lectura dunha loubanza fúnebre.
■ CONFERENCIAS

PROBLEMAS DE INFANCIA
E XUVENTUDE
Ciclo organizado por Caixa
Galicia, que terá lugar na
súa sede. Este xoves 14 Pilar Cernuda falará sobre
as adopcións.

CERRAMENTOS
HORIZONTAIS E VERTICAIS

Curso promovido polo COAG que se vai desenvolver
o sábado 23 no Pazo da
Cultura ás 9:30.

ESCOLAS DE FAMILIA
Encontro que se vai desenvolver o martes 19 e o martes 26 no Pazo da Cultura,
de 17 h. a 18:30 para nais e
pais con fillos de 3 a 9 anos;
e de 19 h. a 20:30 con fillos
de 10 a 16 anos. Trataranse
temas de interese como mellorar a educación e convivencia cos nosos fillos/as,
facilitar a aprendizaxe nun
clima máis agradábel, coñecer que pode facer a familia
para previr comportamentos
non desexábeis, etc.
■ EXPOSICIÓNS

ARQUITECTURAS
O Pazo da Cultura acolle
esta mostra organizada polo
COAG ata o xoves 28.

ENTROIDOS
TRADICIONAIS

Mostra fotográfica de Hixinio Castillo e outros sobre
os entroidos tradicionais galegos que poderemos contemplar no Pazo de Mugartegui ata o 15 de febreiro.

A AVENTURA
DAS VANGARDAS

La Petit Galerie de Teo
acolle unha mostra da súa
pintura.

AS VODAS DE POMPAS
E BURMEIGAS…
… exposición de fantarsias desde a nada para facer artequearte. Ata o 22
de febreiro, de 19 h. a 21 h.
na sala de exposicións do
teatro Principal.

ANTÓN GOYANES

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

CARLOS RIAL

A galeria Anexo (Chariño10) acolle as suas esculturas ata o 25 de febreiro.

GRAVURAS DE CONTOS
DO VALADOURO
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.

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.
■ LEITURAS

A HORA DO CONTO:
O ARCO DA VELLA
Proxecto desenvolvido polo
grupo Pavís Pavós contacontos e patrocinado polo Concello, que achegará aos máis
cativos ao mundo dos libros a
través de contos, xogos e actividades de expresión que
xiran arredor do arco da vella
e as súas cores. Os sábados
16 e 23 de 11:30 a 13 h.

A PROCURA DO TESOURO
Curso de expresión dramática, plástica e musical, que se
vai desenvolver no teatro
Principal o sábado 16 e sábado 23 para nenas e nenos
de entre 8 e 11 anos, e o
mércores 20, xoves 21, mércores 27 e xoves 28 para nenas e nenos de 4 a 7 anos de
18 h. a 19:30. Máis información e inscricións poñerse
en contacto coa OMIX, ou
no telf. 986 804 336.
■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA

Ata o 24 de marzo, o espacio para a arte de Caja Madrid preséntanos esta mostra, que se propón explicar,
dun modo sinxelo, as claves da arte do século XX
por medio de 29 paneis con
imaxes e textos, así como
15 copias dalgunhas pinturas e esculturas das máis
significativas da historia da
arte neste período. Especialmente pensada para que
un público non especializado poida comprender doadamente os fundamentos da
arte, coñecer as manifestacións artísticas e culturais
do contexto no que vive,
entender os factores que
provocaron o seu nacemento e discernir a súa repercusión no presente.

Vai dar un concerto no Pazo da Cultura o xoves 21 ás
21 h., onde interpretarán
obras de Halffter, Mozart e
Shostakóvich.

FIGURACIÓNS
DESDE GALIZA

A compañía de teatro Paraíso vai cenificar esta obra o
luns 18 no Pazo da Cultura
ás 10 h. e ás 12 h.

Mostra que podemos coñecer no edificio Sarmiento

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

■ TEATRO

DOMINGOS DO PRINCIPAL
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 domingo 17 a Cía.
de Teatro de Braga porá
en cena A meninha do iô-iô
e o caçador de dúas cabeças, un espectáculo feito
a partir do traballo con
alumnado, que ten un sorprendente resultado.

MI ODISEA

A galería
Visol de
OURENSE
alberga
unha mostra
da pintura
de Miguel
Carballo.

Nº 1.021 ● Ano XXV ●
Do 14 ao 20 de febreiro de 2002

Porriño
■ EXPOSICIÓNS

J.L. PANTOJA

Baixo o título Solo imágenes o C.C. Municipal acolle
esta mostra fotográfica.

Redondela
■ TEATRO

BABY BOOM
NO PARAÍSO
Rara Avis vai pola en cena
o sábado 16 na Casa da
Cultura. E o sábado 23
Máscara Produccións cenificará Malandros.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

HERNÁN NAVAL

O Auditorio Municipal acolle unha mostra da fotográfica en homenaxe a este
musicólogo, director da
Banda Municipal, e non hai
moito falecido..
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
Teatro do Adro vai levala
a cena o domingo 17 no Auditorio Municipal.

Santiago
■ CINEMA

EL VERDUGO

O Cine-clube Compostela organiza, para o martes 19 ás 19
e 22 h. no auditorio da F. de
Ciencias da Comunicación, a
proxección das Curtametraxes de Segundo de Chomón
e da fita El verdugo, de Luis
G. Berlanga (1963).

FANZINASA +
AFROCOSMOS

Espacio para os pequenos
formatos audiovisuais na Nasa; o venres 15 a partir das 22
h., proxectaranse David dous
ovos seis salchichas (Compostela, 2000) de Che Lustres; O show de Peter Keys
(Noia, 2001) de Javier Uhia;
O meu nome, o meu mundo
(Galiza, 2001) de Lijó&Meixide; Eclipse (Singapur,
2001) de Hermes Marco; e
15 Días (Salamanca, 2000)
de Rodrigo Cortés.

En Rota
SAFARI FOTOGRÁFICO

A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña ten aberto o prazo de inscrición para o safari fotográfico que o domingo 17 desenvolverán polas máxicas
terras do Val do Dubra, para visitar os
restos castrexos e suevos da zona e as
fermosas paisaxes fluviais. Para inscribirse chamar ao telf. 981 224 355, ou pasar
polos locais (Linares Rivas 49, 1º) de luns
a venres en horario de 17 h. a 21 h.♦
■ CONFERENCIAS

O SAGRADO

E O PROFANO...

no Século de Ouro da polifonía. Conferencia-concerto na que estará In Itinere,
grupo de cámara da USC, e
que vai ter lugar o mércores
20 no Auditorio da Universidade ás 21 h.
■ DANZA

BRANCA NOVONEYRA
+ INTERVALO

Noite de danza o xoves 21
na Nasa, a partir das 22 h.,
na que poderemos asistir ao
espectáculo Chove para
que eu soñe... que interpretará Branca e dirixido por
Beatriz Fuentes; seguida da

Convocatórias
EDUCACIÓN PARA A PAZ
Decimo sétima edición destes encontros, que baixo o lema Cultura de Paz
para desaprender a guerra vanse celebrar entre o 6 e o 10 de marzo, organizados polo Seminario Galego de Educación para a paz, e que terán lugar na
EGAP compostelá. Están homologados
pola Universidade cun crédito de libre
configuración e pola Consellería con 30
horas de formación en servicio. Entre os
ponentes máis destacados podemos salientar a Mariano Aguirre, director do
CIP, Xulio Ríos, director do AGADI,
Alberto Piris, xeneral de artillería na reserva, Xosé Fortes, profesor, ex militar
da UMD, Pedro Sáez, analista do CIP,
Gema Martín Muñoz, Profesora de Socioloxía do Mundo Árabe na UAM, Mireia Muntaner do Foro das Culturas
2004, Manolo Dios, Presidente do
SGEP, Lozano Paz, Catedrático de filosofía no IES de Bertamiráns, e Jordi Armadans, director da Fundación per la
Pau de Barcelona. Ademais haberá un
día completo dedicado a Obradoiros e
Experiencias, o sábado 9, no que intervirán os gañadores dos premios de Innovación Educativa 2001. O prezo da
matrícula é de 5.000 pta para docentes
en activo, e de 3.000 para estudantes,
parados e socios da SGEP. Pode realizarse nos locais de Basquiños 33, 1º B
ou chamando ao telf. 981 561 956.

CONCURSO RECONQUISTA
DE NARRACIÓNS
O Instituto de Estudios Vigueses, coa
colaboración e patrocinio do Círculo
Cultural, Mercantil e Industrial, convoca a terceira edición deste certame no
que poderá participar calquera persoa
nas categorías por idade que se indican:
ata os 13 anos cumpridos; desde os 14

ata os 18; e dos 19 en diante. O traballo
consistirá nun conto ou narración no
que apareza algún feito histórico relacionado con Vigo; personaxe relevante
da cidade (escritor, científico, artista,
político, militar, filántropo, etc); algún
monumento, tradición, lenda, edificio
singular, rúa histórica, casco vello, actividade económica tradicional, etc. O
conto ou narración terá que mesturar
calquera destes aspectos coa ficción.
Non deberá ter menos de 4 folios escritos por unha soa cara. Así mesmo poderá levar algunha ilustración persoal, se o
autor o desexa. O traballo que participe
pola categoría de ata 13 anos deberá ser
presentado escrito a man. Os contos
presentaranse nun sobre que exprese o
nome do concurso, asinados cun lema
ou pseudónimo por fóra, e que levará
dentro o nome, idade, telefono e enderezo do autor. Enviaranse ao Círculo
Mercantil (Príncipe 44) ou ao Instituto
de Estudios Vigueses (Pza. de Compostela 22, baixo) ata o 31 de marzo. Segundo categorías os premios son: ata 13
anos o 1º de 120 euros; 2º de 90 euros;
e 3º de 60 euros. De 14 a 18 anos, o 1º
210 euros; o 2º 150 euros; e o 3º 120 euros. Para maiores de 19, o 1º 300 euros;
o 2º 240 euros; e o 3º 210 euros. Haberá ademais dous premios especiais sen
ter conta as idades, para os traballos que
o xurado considere, e que sexa obra dun
socio ou fillo de socio do Círculo Mercantil, de 180 euros e 120 euros.

PRODUTORES
DE COGOMELOS DE GALIZA
Os vindeiros sábado 23 e sábado 2 de
marzo vaise celebrar a sexta edición
destas xornadas, no Pazo da Cultura de
Pontevedra. Está organizado pola empresa de medioambente especializada en

micoloxía Hifas da Terra, e conta coa
colaboración do Pazo da Cultura e do
Concello. Os obxectivos trazados para
este curso son: iniciar ao cultivador no
descoñecido mundo da micoloxía, achegar ao cultivador á orixe do cultivo tanto no aspecto histórico coma no científico, presentar os parámetros que afectan
directamente ao cultivo, aclarar que é a
contaminación, que axentes a causan e
cómo evitalos, determinar as condicións
de optimidade do cultivo, reglar a presentación do producto no mercado, as
normas sanitarias, analizar as expectativas e o futuro do mercado dos cogomelos cultivados en Galiza e elaborar alternativas de mercado para os picos de
producción. Máis información e inscricións no telefono 986 861 087 ou no correo electrónico hifasdaterra@wanadoo.es.

MANUEL REIMÓNDEZ PORTELA
Sétima edición do premio xornalístico,
no que o premio se lle outorgará ao mellor traballo sobre a lectura, publicados
en lingua galega, en calquera dos medios de comunicación escritos. A dotación económica será de 1.500 euros, suxeito ás correspondentes obrigas tributarias. Poderanse presentar traballos publicados ata o 30 de xullo de 2002, e o
prazo de recepción dos mesmos remata
o 10 de agosto do mesmo ano. Os autores deberán presentar o texto dos seus
traballos baixo lema, escritos a dobre espacio e axuntando, en sobre pecho, a publicación orixinal e os dados do seu autor, á sede da Fundación de Exposicións
e Congresos da Estrada, Zona deportiva, s/n, 36680 A Estrada, Pontevedra.

PRESENTE E FUTURO DAS EOIS

UN MUSEO EN

proxección desta peza de
vídeo – danza gravada en
Camariñas, en Cabo Vilán.

CRECEMENTO

As adquisicións conqueridas no período comprendido entre 1996 e 2001 poderán ser olladas no museo
das Peregrinacións, ata
abril de 2002.

■ EXPOSICIÓNS

ALEX CALVO

Artista novo, nado na Habana, que ten unha mostra aberta na galería José Lorenzo ata
o 27 de febreiro. A súa obra
evoluciona cara unha nova figuración onde a través do
lenzo utiliza a cor para acercarnos a un mundo cheo de
texturas e formas moi inspiradas no gravado cubano e as
súas cores cálidas.

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.

E. GRANELL:
AUTORRETRATOS E
RETRATOS

Mostra na Fundación Granell, na que se poden observar obras onde o artista se retratou a si mesmo e a outros
personaxes, moitos deles
amigos, relacionados coa súa
vida artística e persoal, entre
eles Serrano Poncela, Vela
Zanetti, Federico García Lorca, Duchamp, Juan Ramón
Jiménez ou a mesma muller
do autor, Amparo. Outra exposición que podemos ollar
no mesmo lugar é a Colección étnica: obxectos de cerámica e barro, con obras
tanto das Américas como da
propia Península. E unha terceira mostra que podemos
ver é Surrealistas, con obras
de artistas surrealistas máis
recentes, como Ismael Tamayo, Xesús Carballido,
Yolanda Tabanera...

EU SON A OUTRA

Fotografías de Alex Mene e
Santi Jiménez, ata o venres
15 na galería Espacio 48.

MARIANO DE SOUZA
A galería José Lorenzo organiza no hotel Puerta del Camino (R. M. Ferro Caaveiro
s/n) esta mostra inspirada no
camiño de Santiago. A súa
pintura pode definirse como
medieval renacentista, pois
traballaa desde o soporte,
con aspecto de madeira labrada, para enchelo despois

NA NOVA EUROPA

Segunda edición das xornadas de
APEOIGA, que se celebrarán o 22 e
23 de Febreiro na EOI A Coruña. Comezan o venres 22 ás 17 h. coa entrega de documentación e a presentación. Ás 17:30 haberá unha conferencia inaugural, e ás 18 h. comezará o
relatorio A normativa nas distintas
EOIs, da man de Jaime Álvarez, do
Servicio de Inspección da Comunidade de Castela e León. Ás 19:30 será
Neus Figueras do Departament
D’Enseyament, da Generalitat de Catalunya, quen expoña o relatorio Os
contidos e as propostas do marco europeo de referencia e as EOIs. O sábado 23 comezará ás 10 h. co relatorio Unificación do Exame de Certificado na comunidade de Madrid, da
man de Iñaki Goitia, da EOI Jesús
Maestro de Madrid, seguida por O
marco común europeo e a unificación curricular nas EOIs, por Ángeles Ortega, da EOI San Blas de Madrid. Ás 12 h. impartiranse os seguintes obradoiros: Teaching Upper –
Intermediate doesn’t have to be dull,
por Christina Lathan – Koënig, Un
caso de traducción indirecta: Sherlock Holmes en galego, por Ana María Ramos García, La lecture suivie
en classe de langue à partir des lectures faciles, por Catherine Favret,
Presente e futuro da lingua rusa nas
EOIs por Caridad Mercader, Quale
modello d’italiano insegnare? Por
Nicolo Messina e Lahrwerkanalyse
por Christiane Seute. E pola tarde ás
16 h. a conferencia Proxectos europeos, da man de Mª José Souto, e ás
17:30 a mesa redonda Intercambio de
experiencias sobre a participación
en proxectos europeos, na que parti-

■ MÚSICA

cun simbolismo no que predomina a cor parda española. Ata o 14 de marzo.

Alberto Datas, Rafael Baixeras, Manuel Moldes, …

limpos en forma, contaminados en luz e sensacións.

JOAM BERRIDE

MERCADO E SOÑOS

A galeria La campana acolle esta mostra de pinturas
de Pío Costa.

FREIXANES.
OS DÍAS LENTOS

Mostra do pintor galego no
restaurante República (República Arxentina 5, baixo).

GURE ARTEA
Mostra dos tres gañadores
da convocatoria institucional máis importante do País
Basco, o Certame de Artes
Plásticas Gure Artea, do
Departamento de Cultura
do Goberno Basco. Javier
Alkain, pintura; Manu
Muniategiandikoetxea,
pintura, e Itziar Okariz,
videocreación, acción e instalación. Ata o 31 de marzo
no Auditorio de Galiza.

COLECCIÓN CGAC.
DOAZÓNS E RESCATES
Ata o 12 de Abril exporanse
as obras dos seus fondos, que
están formados por obras de
artistas como Hans Hemmert, Florence Paradeis,
Francisco Leiro, Vari Caramés, Alberto Carneiro,
Chema Madoz, George
Rousse, Adolfo Schlosser,
Frank Thiel, Dario Villalba,

QUINTANA MARTELO

Mostra de pintura que permanecerá aberta ata finais
de febreiro na sala O Correo Galego.

CHRISTIAN COSTA

Esculturas na galería Citania ata o 27 de febreiro.

MÓNICA ALONSO
Ata o 12 de Abril no CGAC.
Amosa as obras desta fonsagradina, creadora dun mundo inquietante, de espacios
delimitados pola sua cor e
función, por unha férrea lóxica interna na que se nos fala
de terapias, de sono, descanso, vixilia, unha obra moi
mental e ao tempo táctil, sen
referentes no medio galego,
dunha extrema individualidade. O ton poético dos seus
pequenos relevos sobre parede contrasta coa mistura de
afirmación e desacougo que
producen os seus espacios,

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

ANTONY GORMLEY
Primeira mostra antolóxica
no Estado deste británico.
Membro do pequeno grupo
de escultores que reconcibiu o lugar do corpo na arte
contemporánea. 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.

RARE FOLK
Este xoves 14 os sevillanos
ofrecerán un concerto na Nasa presentando o seu traballo
Unima Verse. Entre a música celta e a wordlmusic, esta
banda practica unha fusión
de estilos que van desde a
música electrónica á africana, pasando polo jazz, rock e
a influencia oriental, creando
unha amalgama de formas,
estilos e tradicións que se
atopan nun mesmo tempo.

EL CALABERA SE
MAMA 2

Festival que se inventaron os
Kikes: Kike Turrón e Kike
Babas, parella de francotiradores da escatoloxía literaria e da
anticultura underground peninsular que teñen paseado o seu
analfabetismo por fanzines
propios e alleos, revistas, libros,
disco-libros e mesmo a televisión. A letra ten tanto ou máis
valor que a música, por iso, en
cada cita, os Kikes gustan de
xente que poña en prática esta
condición, e así o van facer o
sábado 16 ás 23 h. na Nasa, onde actuarán King Putreak,
The Vientre e Transportes
Hernández&Sanjurjo.

En
SANTIAGO,
Playmother
&
Fuckerback,
á esquerda,
tocan no
Bar Tolo o
martes 19;
Rare Folk, á
dereita, na
Nasa este
Xoves 14.

PIEDADE

A nova voz do Fado de Lisboa estará o luns 18 no teatro Principal.

PLAYMOTHER &
FUCKERBACK

Estarán no Bar Tolo (Fonte
de S. Miguel 8) o martes 19
a partir das 10 da noite con
entrada de balde.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Acompañada polo Coro do
Liceu de Barcelona, e baixo a dirección de Antoni
Ros Marbà, interpretarán
obras de Beethoven, por un
preso de 18’03 euros (3.000
pta.), este xoves 14 no Auditorio de Galiza.
■ TEATRO

PINOCHIO

Títeres Cachirulo vai actuar do domingo 17 ata o
martes 19 na sala de títeres
Sant-Yago.

SOLOS
Teatro del Norte vai levar
esta obra a cena o venres 15
e sábado 16 ás 22 h. no Teatro Galán.

CUENTOS
DE NIÑOS REALES

Esta obra cenificada por
Cambaleo teatro o sábado
16 ás 16:30 na Nasa, é un
espectáculo infantil no que
hai nenos e adultos fronte a
fronte, pois a intención destes contos é falar das súas
cousas, os seus descubrimentos, situacións que
marcarán as súas vidas.

CURTOS
Pezas curtas de teatro en
dous programas diferentes
que recollen procesos de investigación, individuais ou
de compañía, sen a cobertura dunha montaxe teatral
cerrada. O venres 22 e sábado 23 no Teatro Galán.

A Rede

Anúncios de balde
sa, anacos de si mesmo, non
se consumen, non son útiles,
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

AS IMAXES DE CASTELAO

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

Vigo
■ CONFERENCIAS

PRERROMÁNICO
ASTURIANO

VI Seminario de Arte Románica, que se vai desenvolver o sábado 16 e 23, ás
10:30 no auditorio do C.C.
Caixanova.

MANUEL CASTELLS
A sala de conferencias de
Caixanova vai acollela o
martes 19 ás 18:30.
■ EXPOSICIÓNS

SINDO VÁZQUEZ
A galería de arte Visual Labora acolle, baixo o título
de Paisaxes Rotos, unha
proposta inquietante e anovadora, polo tratamento
que fai da paisaxe cara unha experimentación con
texturas que confiren ao cadro unha atmosfera de misterio, riqueza e expresividade. Ata o 28 de febreiro.
Nesta mesma galería tamén
podemos coñecer a mostra
Arte para levar 2002, orixinais de artistas sobre papel,
debuxos, gravados, fotografías,…

■ Se queredes colaborar ou adquirir
Morituri, revista da faculdade de Humanidades da U. da Coruña, escribide
a Morituri-Po.Box9 15500 Fene (A Coruña) ou a araold2000@mixmail.com
■ Vendo solar de 2.200 m2 en Meirás
(Sada), con licencia municipal e proxecto básico para vivenda de 195 m2, por
10.000.000 de pta. Telf. 981 614 348.
■ Véndese zanfona case nova. Perguntar por Marcos no telf. 986 548 746
■ 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.
■ Traballador con estudos universitarios busca emprego. Manuel, telf.
616 354 911.
■ Alúgase taberna pub (Taberna de
Pancho) no Morrazo. Con casa amoblada, calefacción e terreo. Prezo a
convir. Tlf. 600 717 628.
■ Olá vizinh@ de Compostela, se
vas desfacerte de unha lavadora
ou de un frigorífico que aínda estexan en bon uso… non o deites ao lixo!!. Nós precisamos un. Encargámonos de transportalo ata a nosa
casa. Chama ao telf. 686 128 435 e
pergunta por Miguel.
■ Regalo cadeliños 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.
■ Véndese Ford Orion 1.6 inxección
Ghia. Bo prezo e estado. Tlf. 986 703
146.
■ Para todos os mestres interesados en achegar o ensino en galego
á informática “lapisdecores” ten 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.
■ Véndense cachorros de bóxer brancos, atigrados e dourados. Netos de campións. Vacinados, desparasitados e rabo
cortado. Tlf. 981 371 810 ou 981 798 774.
■ Vendo Seat Ibiza branco mod. 97
GT TDI 1.9 CV, 87000 km. Impecábel
1.200.000. 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,

Pintor portugués que abre unha mostra do seu traballo, baixo o título de Pai Nosso, na
Sala Polivalente Lusofonia do
Instituto Camões o sábado 16
a partir das 8 do serán.
www.finisterrae.com

O histórico portal finisterrae.com vén de
lanzar o primeiro buscador da Costa da
Morte, un sitio que inclúe recursos das
bisbarras de Bergantiños, Fisterra, Soneira e Xallas. Trátase dunha páxina moi
completa que incorpora guías de todo tipo, oferta turística, mapas, climatoloxía,
cultura ou festas.♦

■ EXPOSICIÓNS

A galería Ad hoc acollerá,
ata o 15 de marzo, unha
mostra súa titulada 7000
robles.
Pinturas de Piño Valeiras
que van estar, ata o 18 de
febreiro, na Popular.

MIRARTE

Mostra bibliográfica de homenaxe ao escritor, ata o 2 de
marzo, na Casa da Cultura.

Tui

MANOLO MOLDES

Mostra de fotografías baixo
o título Traballo Sacro que
poden ser olladas no Círculo Saviñao de Escairón.

Sober
■ EXPOSICIÓNS

CAMILO J. CELA

■ EXPOSICIÓNS

MANUEL FIGUEIRAS

Pinta as cousas como as pen-

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.

■ 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– e xestiona as
entradas. Tamén distribuímos material
coa simboloxía do equipo. Infórmate
no bar San Pedro, Correlos 19, Mor

MICHI

BODEGÓNS

Programa que promove a
Concelleria de Xuventude,
no que se van desenvolver
unha série de mostras artísticas na Casa da Xuventude. Ata o 15 de febreiro estará aberta a mostra Xovenes artistas de beiramar,
unha serie de pinturas de
nenos. A partir do 19 e ata
o 1 de marzo, baixo o título de Arte, cor e deseño,
mostra de pintura, escultura e gravado infantil e xuvenil.

NACHO GÓMEZ

■ Os Bono-árbore para a repoboación
forestal da Ribeira Sacra, de Xevale
Ecoloxía, están á venda. Envía 500 pta.
ao Apdo. 35 de Chantada e plantaremos
tres árbores autóctonas no teu nome.

■ EXPOSICIÓNS

J.C. ROMÁN

Fotografías de Antonio Peña que podemos ollar na
Galería ata o 28 de febreiro.

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

Vilaboa

ECUADOR

O Saviñao

■ Véndese piso na rúa Llorente de
Vigo. Tres cuartos, garaxe e trasteiro.
16 millóns. Telf. 649 731 444.

rroquia de San Sebastián,
axudada pola figura do narrador, que na montaxe é a
figura do propio Galdós,
que intervén directamente
na acción, dialogando cos
personaxes.

CARLOS AURÉLIO

BUSCADOR DA COSTA DA MORTE

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.

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

XAIME QUESSADA

Pintos e Mercedes Vicente, que podemos ollar na
sede da Fundación Laxeiro
ata o 17 de febreiro.

PIEDADE

LA BICICLETA DE PEKÍN

XAVIER I. BUGARÍN

■ TEATRO

767

Mostra colectiva de artistas
mozos na que participan:
Modesto Fernández, Paula Mariño, Sabela Martín,
Belén Padrón, Germán

Vilagarcía
ilagarcía
■ CINEMA

O fado clásico de Lisboa
vai chegar o domingo 17 ás
20:30 ao auditorio do C.C.
Caixanova.

Mostra as súas pinturas na
Casa do Libro. Lenzos hiper-realistas nos que destacan os retratos de Vigo. Ata
o 15 de febreiro.

Pintor e escultor pontevedrés que durante o mes de
febreiro mostrará as súas
obras no teito da Casa dos
Druidas. Pintura experimentada, polos seus conocimentos e traxectoria, e
experimental ao deixarse
levar por impulso lúdicos.
Predilección por determinados cromatismos e gusto
polas texturas.

■ MÚSICA

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

MISERICORDIA
Obra de Benito Pérez Galdós que baixo a dirección
de J.L. Alonso vai ser cenificada no C.C. Caixanova o venres 15 ás 22:30. A
acción desenvolvese no
Madrid de finais de século,
mostrándonos un submundo dos pobres que piden
esmola ante a porta da pa-
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Do 14 ao 20 de febreiro de 2002

A partir do
martes 19
poderemos
contemplar
na Casa da
Xuventude
de VIGO a
exposición
de pintura
gravado e
escultura
infantil e
xuvenil
titulada
Ar te, cor e
deseño.

Dirixida por Wang Xiaoshuoi
(China-Francia,
2001) será proxectada este
xoves 14 ás 23:30 nos Mi-

nicines V mercede ao cineclube Adega. Para o próximo xoves 21 está prevista
a fita La pianista, de M.
Hanake (Austria-Francia,
2001).
■ EXPOSICIÓNS

CUADRANTE NORTE

I Edición desta mostra artística colectiva, con vintesete
participantes, que vai estar
na Casa da Cultura ata o 23
de febreiro.
■ LEITURAS

RECITAL POÉTICO

Con Emma Pedreira, Iolanda Castaño, Lucía Aldao, Manuel Seixas, David Souto, e Xavier Vásquez Freire, organizado
por Cuadrante Norte o sábado 16 ás 20 h. na Casa
da Cultura.

Obra de
Mónica
Suárez,
unha das
participantes
na mostra
colectiva de
VILAGARCÍA
Cuadrante
Nor te.

■ TEATRO

CUARTO OSCURO
Representación organizada
por asociación Cuadrante
Norte para o venres 15 ás
20:30 na Casa da Cultura
con entrada libre.♦

Misericordia
Obra de Benito Pérez Galdós, que
baixo a dirección de J.L. Alonso,
vai ser cenificada no teatro Principal de OURENSE este xoves 14; no
C.C. Caixanova de VIGO o venres
15 ás 22:30; e no Rosalía de Castro
da CORUÑA o sábado 16 e domingo
17. A acción desenvolvese no Ma-

drid de finais de século, mostrándonos un submundo dos pobres que
piden esmola ante a porta da parroquia de San Sebastián, axudada pola figura do narrador, que na montaxe é a figura do propio Galdós,
que intervén directamente na acción, dialogando cos personaxes.♦

C

hávez non gusta. Amigo
dos pobres, amigo de Fidel e para colmo mestizo. O problema non é que gañase todas as eleccións. A
prensa inventaría algo deseguida para xustificar un “de-

rrocamento” terapéutico, quizá con alguns asesinatos “colaterais”. O problema é que
non hai alternativa. Carlos Andrés Pérez foi expulsado por
corrupto, a antiga clase política vive en Miami, os sindica-

tos oficiais estaban máis corruptos aínda, a Guardia Nacional era famosa polos seus
crimes impunes e polas súas
mordidas. Sábeno todos os
venezolanos, incluso os que
non gostan de Chávez.♦
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Unha família de avós, fillos e netos adicados á gaita

A saga musical dos Seivane
lar Susana Seivane. En anos posteriores os seus anceios veríanse
colmados: os fillos traballando
canda el nun novo e moderno
obradoiro, perto da mítica fraga
de Cecebre. A neta inmersa nunha prometedora carreira profesional. A empresa familiar ben
asentada, creando a maiores
dous novos postos de traballo.

RODOLFO DACUÑA
Ouvira falar tanto del, que cando os irmáns Xan e Antón López do Colectivo Paseniño (hoxe Treixadura) me convidaron
a pasar con eles unha fin de semana por lugares da Terra Chá
e os Ancares, con visita incluída
á casa do patriarca dos Seivane, non o pensei dúas veces. E
aló fomos cinco amigos polo
Lugo amuradado cara a Meira, ulindo, ollando e apalpando o outro país. O dos aires secos, bravura de fervenza e pizarra esluída no lombo da serra.
Levabamos connosco o escume
rianxeiro e a humidade morna
dun Cabo Home, de vistas abertas cara a un mar de límites infindos na doce compaña de Zeca
Afonso e Milladoiro.
As perspectivas foran mudando ata situármonos nun mundo
acotado entre alturas mouras,
uces e carballos. Por camiños
curvos forzados pola orografía,
nos que se te descoidas podes esmagar o golpe ou bater co corzo.
E a piques estivemos de dar unha
alancada por mor do xeo de Antroido e aterrarmos nun predio de
navizas, ao descermos a Serra de
Meira con Vilar de Mouros ás
costas e Ribeira de Piquín ao lonxe. O noso fin de traxecto.
No peto unha vella edición
portuguesa dos “99 Poemas” de
Manuel María, e unha recente de
“A lus do candil”, que un Fole
sentido nos acabara de deixar.
Tamén nun folio, reseñados polo
miúdo, os encargos dos compañeiros de Vigo e bisbarra para o
esgrevio artesán.
Era noite fecha cando petamos na porta de don Xosé, guiados por un veciño voluntarioso e
atento. E alí estaba el. Pequeneiro, delgado, vivaz, de ollada azul
pura, facéndonos pasar ao interior cun sorriso acolledor.

Apelido de prestixio

Voz N oticias

Un obradoiro na barbería
O seu mini-obradoiro no baixo
da casa parecérame un “totum
revolutum” de madeiras nobres,
fotos, requintas, pezas de gaitas
en tons varios e unha zanfona
enfeitada. ¡Pero se aquelo semellaba máis unha barbería do que
un obradoiro musical ao uso!
E así comezou, perante a nosa
insistencia, a súa pausada e fluída
verba a nos narrar as súas humildes
orixes, os seus oficios e vivencias.
No tocante á gaita, falounos
dos seus comezos co Represas vello en Ponteareas. Do seu gosto
polo clarinete. E de cómo levou
adiante a economía da casa traballando de barbeiro, mentres nos ía
sinalando a cadeira xiratoria, o
grande espello e unhas poucas ferramentas que aínda conservaba á
beira do torno, das gubias e dun
xogo de coitelas: “Naqueles anos
a vida ía moi achuchada. Pero eu
tocaba moito. Na posguerra había
poucos homes e as mulleres saían
aos camiños a esperalos… Había
seráns e bailes todos os fins de semana. Así que para min foi moi
bo; porque non paraba de tocar…

E podía gañar nunha semana o
xornal dun mes”.
Despois preguntámoslle pola
“jota” montañesa, distinta na súa
execución da costeira; polas
“carballesas” e as “mazurcas”,
pezas un tanto escuras para nós.
E el, xeitoso e ben disposto, tarareando melodías, púxose a sacar
uns puntos de danza que nós seguimos coa máxima atención:
—¡A ver; tocai vós! Que nas
Rías Baixas sempre houbo moi
bos gaiteiros…
E aí fomos para a taberna
probar uns petiscos cos lugareños, e animarmos a noite que viña negra e cortante coma unha
navalla de Taramundi.
—Don Xosé –preguntei eu.
¿Que vai ser de toda esta bagaxe…? Porque vostede traballa só.
—Ando a ver se meto algún
dos fillos no oficio. Un dame unha man de cando en vez. E teño
outro en Barcelona que vai ser
difícil que de momento veña para acó. E unha neta pequerrecha… Ao mellor a ela dálle por
tocar e seguir nisto.
Aquela era a primeira vez
que eu ouvía falar da hoxe popu-

Carolina
N O V I D A D E

Otero
M a rga do Va l
A NOSA TERRA

E sobre todo, acadando o prestixio cunha marca de seu vencellada ao apelido da casa. Precisamente nunha terra coma a nosa,
ao rabo do índice das Eurorexións en cuestións vitais coma a
iniciativa empresarial e o relevo
xeracional á fronte das PEMES,
ou o crecemento e redistribución
real do PIB e os servizos.
Hoxe, o exemplo Seivane,
mestura de tradición e novas tecnoloxías, é ollado con interese
por novos artesáns dentro e fóra
da Galiza (Hevia e compañía, poñamos por caso). Pois aló onde un
instrumento co cuño do mestre
vai, vai con el a raigame fonda e
o timbre senlleiro dunha terra;
dun país que soubo gardar os seus
símbolos musicais coma tesouro
con proxección de futuro e creación de riqueza e non só material.
Desandando o camiño cara a
Vigo á mañá seguinte, despois
daquel primeiro encontro, non
puiden por menos que matinar
nos ambientes dos oficiantes de
Mondoñedo e Lugo a quen
Cunqueiro gavara nos seus artigos, verbo da súa destreza e laboriosidade.
Xa daquela, andando a década dos oitenta, instrumentistas da
talla dos irmáns Xesús e Ricardo
Portela ou Enrique Otero, non
cambiaban os punteiros Seivane
–tanto por calidade coma por
prezo– por ningún outro do mundo. Case nada; non si.♦

Débedas e
debedores
XOSÉ RAMÓN POUSA

A

gora que a Arxentina atravesa unha
situación crítica
chega un a sentir certa culpabilidade, que non ven a
conto, sobor de todo cando un é mero usuario de
Telefónica e non ten nada
que ver nin co BSCH nin
con Iberia. Para fundirme
máis nos meus remordementos, veño de recibir
por e-mail unha carta dun
tal xefe indio azteca Guaípuro Cuauhtémoc que me
reclama como “usureiro
europeo” os intereses do
que el chama a “débeda
histórica”. Aporta documentos do Arquivo de Indias e afirma que entre o
ano 1503 e o 1660 chegaron a Sanlúcar de Barrameda 185 toneladas de ouro e 16 millóns de quilos
de prata que proviñan de
América. Asegura o tal
Guaípuro que non se tratou
dun saqueo, dunha expoliación, nin dun xenocidio,
xa que sería pensar que os
irmáns cristiáns faltaron ós
seus mandamentos. Non,
asegúrame que ésos 185
toneladas de ouro e 16 millóns de quilos de prata deben ser considerados como
o primeiro de varios préstamos amigabeis de América para o desenrolo de
Europa. Tan fabulosas exportacións de capital foron
para o indio este o inicio
do plan “Marshalltezuma”
para garantir a reconstrución da bárbara Europa,
arruinada polas súas deplorábeis guerras contra
os cultos musulmáns, defensores da álxebra, a arquitectura, o baño cotián e
outros logros superiores
da civilización. Ven dicirnos que, no estratéxico,
dilapidamos todo en batallas inútiles e Armadas Invencíbeis; que no financieiro fomos incapaces –a
pesares dunha moratoria
de cincocentos anos– tanto de cancelar capitais e
intereses, como de independizarnos das rentas líquidas, das materias primas e da enerxía barata do
Terceiro Mundo.
A carta na súa insolencia, acaba pedindo un durísimo axuste económico
de Europa para ser capaces de devolver a débeda
do ouro e da prata emprestados a un interés do 10%,
moi por debaixo, pese a
todo, das taxas flotantes
entre un 20 e un 30% a
que eles están acostumados. Pretende a firma dunha declaración de intencións que permita a privatización e venta de Europa
como primeiro pago.
Non sei porque me
reclaman todo isto a min.
Pero se se poñen farrucos
e veñen a por nós un por
un imos ter que apretarnos o cinto.♦

