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A BOMBA LAPA CONTRA UN

RAPAZ DE 25 ANOS,
alonxado de calquera posto de poder político –como Miguel Ángel
Blanco– mostra tanto a crueldade, como a facilidade para cometer
atentados, cando os obxetivos son persoas indefensas. O Grapo,
cunha infraestrutura mínima, deu guerra durante vintecinco anos.
ETA, por moi debilitada que se poda ver cada ano que pasa, ten
corda, comparativamente co GRAPO, para cen anos máis. Pode debilitarse electoralmente Batasuna, mesmo ser ilegalizada, censurados ou proibidos os seus medios de expresión, que abondará coa
existencia de tres ou catro ducias de xóvenes, suficientemente fanáticos e desesperados, para que o terrorismo siga marcando a
axenda política. As medidas represivas e as soflamas de todos os
gobernos durante os últimos trinta anos non poden impedir que
ETA continue facéndose cos titulares cando lle peta. Ata Londres,
que tivo un imperio, acabou por negociar co IRA. Cantas persoas
máis teñen que morrer, cantos orfos e cantas viúvas compren para
que Madrid recoñeza que os gobernos están para dialogar e que
España nin vai desaparecer, nin corre ningún perigo, polo exercicio das medidas políticas que poidan surxir dese diálogo. ¿Non
sería mellor desdramatizar tales debates para evitar que dramas
verdadeiros como o de Eduardo Madina sigan sucedendo?♦

Álvaro Cunqueiro / Merlín e familia
Edición de Xosé Manuel Enríquez

Manuel Curros Enríquez / Aires da miña Terra
Edición de Manuel Forcadela
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Nº 1.010

Os campos de xogo do Monte do Castro vigués convírtense nas noites dos fins de semana en lugar de reunión de ducias de mozos.

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

Os prezos e a necesidade de andar ao seu aire, razóns que máis dan os
xóvenes para explicar este xeito de divertirse

Os mozos procuran no botellón a liberdade que
non teñen nos bares
AFONSO EIRÉ

Os debates sobre a reforma do ensino e o botellón coincidiron no tempo. ¿Trabucaríase Mariano Raxoi ao
anunciar que se ía prohibir o consumo na rúa? ¿É real esa imaxe dunha xuventude borracha e ignorante
coa que o único que se pode facer é ter man dura? ¿Que pensan os mozos? ¿Coinciden cos especialistas?
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Entroido, nas procesións ou ouA quedada (antes, ir de marcha)
tras manifestacións regladas.
forma parte dunha cultura xuve¿En que estamos?”, pergunta renil alternativa. O botellón só é
tórica Amélia, que comparte piso
unha parte desta expresión. Atá
con Silvia.
aquí coinciden os mozos que os
fins de semana suben en ringleiLixo e ruidos
ras cara o monte do Castro vigués cargados de bolsas azuis
¿E o lixo? Moitos veciños protescoma se fose unha romaría, con
tan porque nas mañáns dos fins de
estudosos como o sociólogo Dosemana os lugares por onde pasamingo Comas. Desde o Governo
ron os mozos están como un escentral tamén están de acordo,
tercoleiro: cheos de cristais, bolpero pretenden acabar con este
sas de plástico, botellas e outros
xeito xuvenil de expresarse, de
refugallos. Un grupo de rapaces
vivir, facendo unicamente fincavigueses que sube cara o Castro ás
pé no alcohol e nos ruidos. Julio
23,45 da noite ao perguntarles que
del Valle, presidente do Consejo
fan logo coas botellas e cos vasos
de la Juventud, afirma que o Gocontestan: “nós recollemolo, tío.
berno Central o que está a facer é Non só é bebida.
¿Que pensas, que todos somos
“satanizar esa cultura alternativa” sen aportar solucións.
Brais, o estudante de sociolo- uns guarros?” Teñen que recoñe“Estamos ao noso aire”. “É xia vigués, analiza deste xeito es- cer que hai moitos que non o fan,
moito máis barato”. “Non bebe- ta cultura alternativa: “a calquer “pero son unha minoría”. E carmos merda”. Estas tres afirma- Goberno, e máis se é de dereitas, gan contra o concello: “se saben
cións son as que explican, segun- amólao calquer cultura alternati- que imos todos os fins de semana,
do a maioría dos xóvenes, a moda va. Nós non entramos no seu con- porque non poñen uns contedores
das quedadas en rúas e parques sumo de lecer, senón que temos dos grandes para que podamos
das cidades. “Mira, tío, con 12 un alternativo que non pasa polos botar o lixo”.
Cada fin se semana, no Castro
euros que nos custan estas bebi- bares e discotecas. É un ocio que
das poñémonos toda a panda. Se eles non poden regular. Por iso é vigués, sempre se producen varias
imos a unha discoteca non nos polo que queren acabar con el”. falcatruadas no mobiliario ou nas
chegan para cada un. E non temos
Brais milita no nacionalis- prantas. Para este grupo de seis raeses cartos”, coméntanos Jonat- mo. Xulio, que afirma ter un paces e catro rapazas asíduos do
han, 19 anos, estudante universi- “pai progre”, considera que se Castro, “os gamberros son unha
tario que vive cos
buscan os espa- minoría que hai en todos os lados.
seus pais en Vigo.
cios abertos “é Algún non sabe beber e dálles poTodos
se
porque non exis- lo que lles dá. ¿Na túa época non
odos coinciden
queixan do que
ten outros axeita- facíades tamén cousas desas?”
vale tomar un cudos. E tes que ¿Pero, por que vos dá por beber?
bata en calquer en que, por moitas
sair, relacionarte. “¿Ti non te bebes un cubata, tío”?
pub ou discoteca. leis que se
Cada vez os mo- “¿De que galaxia caes?”, contesta
“A paga que nos
zos saen da casa unha rapaza desafiante. Os mozos
dan os nosos pais promulguen non van paterna máis tar- máis vellos cos que falamos, coao mes non nos
de. Antes, na épo- mo Brais e Xulio, afirman que “o
chega para sair acabar co consumo
ca do meu vello, de beber non é o importante. Esa é
nin un día á sevivían en pisos. unicamente a imaxen que queren
de
alcol”
mana”, afirma
Podían montarse trasladar. Tratan de presentarnos
Breixo, outro vialí as festas. como borrachos”. Aínda así, teñen
gués de 16 anos.
¿Agora a onde que recoñecer que o consumo de
“¿Un día á semana? A mín un día vas? Somos todos uns pringados alcohol é bastante alto, “porque
ao mes”, respóstalle Desiré, un- sen traballo. Ainda que acabe- axuda a desinhibirse, ademais, se
ha mozota que os acompaña.
mos a carreira seguimos depen- non bebes, ¿como aguantas o frío
nesta noite?”, razona Brais.
Mentres subimos as máis de dendo dos nosos pais”.
No que todos coinciden é en
350 escaleiras desde o concello
Ambos rexeitan a imaxe de
cara o Castro, até chegar á praza vándalos ou descerebrados que que por moitas leis que se proda áncora, falamos sobre a necesi- se pretende dar dos mozos que mulguen a prohibición non vai
dade de sair os fins de semana. se divirten na vía pública ou acabar co consumo de alcohol.
Todos coinciden que “hai que sair, nos parques. Ambos sosteñen Valencia foi unha cidade que está
senón ¿que fas tío?”. Sair signifi- que non hai outras alternativas xa a aplicar a lexislación existenca atoparse cos amigos, alternar, de lecer nos fins de semana te para que non se consuma alco“estar ao noso aire”. Comentan “onde te podas relacionar en li- hol nas rúas. Pero foron incapaque agora non teñen tempo pola berdade”. Afirman que é por iso ces de rematar con esa práctica. É
semana de ver aos amigos, aos que a xuventude decidiu tomar máis, tiveron que recoñecer que
mozos ou ás mozas. Os horarios as rúas e prazas. “As rúas están se agravou o problema.
Quéirano os xóvenes ou non,
dos institutos, as actividades ex- para as persoas”.
traescolares, o tempo que pasan
Os mozos que van en Com- as “quedadas” dos fins de semana
nos autobuses non lles permiten postela á Alameda ou á Carballei- xa están unidas na conciencia cirelacionarse pola semana.
ra de Santa Susana non entenden dadá ao vandalismo, ao incivismo
Así que os fins de semana é o como “pretenden prohibir que es- e á alcoholemia. Tanto que, ata a
único tempo que teñen para andar teamos na rúa”. ¿O ruído? En mañanciña, a maioría dos xóveceibes. “Mira, no Castro ninguén Compostela existen protestas des- nes non se deixa fotografar. Ounos controla, non aparece ningún de hai moitos anos polo ruído os tros non queren dar o seu nome e
carcamal. As reglas marcámolas xoves pola noite. “Claro que exis- moitos dano cambiado. Non quenós. Facemos o que queremos”, te ruído. Pero tamén os coches fan ren que os relacionen co botellón.
Julio del Valle afirma que o bocomentan noutro grupo que están ruido todo o día e ninguén protestellón “ten algúns
agardando a mercar bebidas nun- ta. E atrancan tovalores positivos,
ha tenda perto do concello vigués. das as rúas e non
como a utilización
“E non existe ningún gorila de tes por onde pasar.
da rúa como lugar
s rúas están
porteiro que te machaque se te pa- E tocan a bocina
de encontro e a sosas. Nen tes que vestir como eles cando queren. Separa
as
persoas,
cialización frente
queiran para poder entrar. E poñe- mella que agora
ao ocio imposto e
mos a nosa música. E se queres queren botarnos ás ¿ou non?”
reglado”. Aspecliar un canuto, falo”, remata un persoas das rúas e
tos que non condos maiores, Brais, universitario que nelas manden
templan nin os vede último ano de carreira.
os coches”. Silvia,
ciños que sufren o
estudante de EcoSair do ocio imposto
nomicas, non é “das do botellón”, barullo nin o ministro Mariano Rajoi.
Ou
será
unicamente
que, como
pero si defende “o dereito dos xóJulio del Valle afirma que a xu- venes a disfrutar das rúas, a diver- afirman desde o BNG, “ante as
ventude procura nas “quedadas” tirse e a consumir en liberdade”. próximas eleccións municipais
esa libertade que non teñen nos
Ninguén nega que o ruido queda moi ben facer unha lei para
bares onde “está imposto desde o cause molestias. “Os concellos a galería para contentar a veciños e
que vas consumir, até a música afirman que pretenden que os ci- aos poderosos hosteleiros. Unha lei
que vas escoitar. O xoven só po- dadáns tomemos a rúa. Pero só que, coma outras moitas, nunca
de decidir a marca da bebida”.
pode ser cando eles queren. No aplicarán”.♦

‘T
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A mocidade participa facendo a súa propia música.
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Nin é novidade,
nin hai máis borrachos
“Canto millor sería que non ocurre logo? “Que agora hai
existise o tempo entre os 10 e unha maior sensibilidade soos 23 anos, que nos leva a rifar cial co problema. Antes non se
cos máis pequenos, a encirrar lle prestaba atención, contesta.
aos vellos, a roubar e a pelexar
Cambiou tamén a cultura.
a diario”, así se expresa o Pas- Impuxéronse por motivo da putor no “Conto de Inverno” de blicidade, como xeito de vida
Shakespeare.
importado, as bebidas largas e
Polo que se pode ver, os de- de máis graduación. Antes os
sencontros entre a xuventude e xóvenes ían tamén de viños.
os máis vellos xa veñen de lon- Desde sempre. Pero as famosas
xe, secadra tan lonxe coma o ser rúas dos viños foron quedando
humano.
Son
desertas, agás en
dous xeitos de
Lugo e Ourense,
ollar o mundo.
convertíndose os
moda
Os xóvenes tenbares en locais
tan criar novos
con música alta
do
botellón
vén
xeitos, novos vaonde non se pode
lores que os ve- dos anos oitenta.
falar e nos que xa
llos non só non
non hai viños nin
comparten, senón Daquela
tapas. Os xóveque intentan que
para comuconsumíase máis nes,
non progresen.
nicarse, nos anos
As “quedas” alcol que agora”
oitenta procuraou botellón que
ban as rúas. Coagora puxo o PP
llían a consumitan de moda non
ción e saían fóra.
é algo recente. O sociólogo DoAo facer cada vez máis a
mingo Comas e a antropóloga vida de noite aumentaron os
María Jesús Sánchez conside- prezos e os mozos non poden
ran que “xa ven dos anos oiten- pagar as copas tan caras. De
ta, cando se puxo de moda a li- noite tamén cambian as bebitrona”. A famosa movida, reac- das. Así que os xóvenes irían
ción fronte as libertades tantos buscando outros espacios para
anos enleadas, incentivada po- relacionarse, outros xeitos. Ao
los gobernos socialistas, propi- pasar a facer vida de noite os
ciou esta nova cultura de vivir fins de semana, os ruídos mona rúa, de tomar as cidades pa- lestan moito máis aos veciños.
ra o disfrute, de rachar co esta¿Por que esa manía de vivir
blecido e desinhibirse.
de noite? Para iso os expertos
Domingo Comas nega que non teñen unha explicación moi
sexa certa a idea que se quer formada. Todo o máis atinan a
dar desde o PP de que os mo- dicir que “os xóvenes sempre
zos actuais son uns borrachos. trataron de rachar barreiras, gaComas considera que, segundo ñar espacios. A noite é liberdade
os seus estudos, “hai vinte anos e a maioría dos pais son moito
bebíase moito máis”. ¿Que máis permisivos ca antes”.♦
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Nº 1.010 ● Do 26 de

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Un erro de Bush
–confundiu deflación
con devaluación–
provocou a caíd a d a
moed a xa ponesa .
¿Imaxinan que se
tra buque á hora de
citar os p aíses que
forman p arte do eixo
do mal e, en ve z de
C ore a , bomb ardee
Córsega?.
Teo Cardalda, ex
membro de G olpes
Bajos e C ó m plices,
defínese a si mesmo
nun periódico de
M a drid como un mozo
“provinciano” (é de
Vigo) que conseguiu
triunfar na ca pital.
Chama a atención nun
músico tan moderno
esa terminoloxía tan
antig a . ¿Crerase
C ard ald a un novo
Paco Martínez
Soria?
Os mozos na rúa
molestan a nova
dereita campe a dora .
L a calle es mía dixo o
mestre de
conserva dores, M anuel
Fra g a . O PS O E si que
o fixera ben, na
déca d a dos oitenta .
Inventaron a m ovid a
que consistía en
introducir a corenta
mozos, ao mesmo
tempo, nun cuarto de
b año de dous metros
ca dra dos. E alí, non se
sa be como, os ra p aces
conseguían meterse
uns tiros de coca . Un
éxito: non lixa b an as
rúas, non amola b an
aos veciños. O que
importa é a
discreción. Xa o
dicían antig amente os
señoritos que acudían
aos prostíbulos.
Un home pregunta:
¿Porque se un boy se
despelota dicimos que
é simp ático e se unha
muller fai stre a p-te ase
resulta machista e

Q

ue as línguas son pezas fundamentais
na formación dos povos, e portanto das
súas culturas literarias, e que unhas teñen detrás un estado forte que as protexe e promociona e outras viven en estado de precariedade e non pintan nada no concerto lingüístico
por non teren quen as protexa e promocione,
coido que non admite moitas discusións. Que
o galego, en particular, é unha língua desprotexida e aqueixada de anemia e que precisamente por iso é unha peza fácil para o español, que
ocupa posicións de privilexio a respeito dela,
pois tampouco é ningunha novedade. Que o
poder político gobernante e a súa fiel infantería mediática, eufóricos de triunfalismo e ao
abeiro do clima bélico xerado trás o 11 de Setembro contra o “terrorismo”, aproveitan calquer oportunidade para hostilizar e desacreditar a quen se mostra en desacordo ou se expresa nunha língua diferente da súa, é algo que a
ninguén ten que lle parecer un desvarío própio
de nacionalistas extraterrestres.
O caso de Camilo José Cela é unha boa
mostra disto último e de como andan de deslocadas e entolecidas as cousas nesta nosa nación, que non deixa de ser colonia. Ahí queda
para o álbum que a España eterna ven atesourando ao longo dos séculos o entroido esperpéntico ocorrido en Iria Flavia: O brillo ostentoso da Fundación, os Ministros portadores do
cadaleito, a Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, un Pascual Duarte confundido entre a masa funeral, a presenza “pánica” de
Arrabal, as gabanzas desmedidas dos corifeus
de sempre e unha longa ringleira de chismes,
fanfarrias, vaidades, ouropeis, fantoches, medallóns, caras de prata, águias de brasón, fogos
fátuos e toureiros de salón. “No aplaudas a la
resplandecedora turba de los sepultureros borrachos de ginebra en su desfile bien ensayado
no añadas resplandor al resplandor ni sumes
turbiedad a la turbiedad”, deixou escrito o finado premio Nobel en Oficio de tinieblas 5, o
que parece unha prefiguración do seu enterro.
E os artigos e declaracións ofensivas contra os que non calan a boca e din o que pensan. O alcalde da Coruña, Francisco Vázquez,
emprega palabras adoecidas contra o deputado nacionalista, Francisco Rodríguez, por dicir que a obra de Cela “non pertencía á literatura e á cultura expresadas en lingua galega”
e un lector reprende a Méndez Ferrín no Faro de Vigo por declarar que “a figura de Cela
ten demasiadas connotacións políticas”. Como se o escritor e o deputado non levasen razón. Tempos estes en que defender o obvio
pode acarrear o flaxelo e a excomuñón. ¿Como vai pertencer á literatura expresada en galego alguén que non escrebeu en galego e qe
puxo Madera de Boj no canto de Madeira de
Buxo? ¿Como non vai ter connotacións políticas a figura de alguén cuxos restos mortais
foron levados até o pé do buraco por varios
ministros do goberno central? A este paso,

A N A PILLA D O

Cela: Madera de Boj ou
madeira de buxo?
EMILIO CID FERNÁNDEZ

¿Daríanlle o Nobel a Cela se escribise en galego? ¿Pintaría algo no panorama das letras? ¿Tería unha fundación e frecuentaría a reis e ministros?
chegara o día en que o simple feito de falar en
galego será considerado un acto “terrorista”,
merecente da espada salvadora ou, o que é
pior , do tratamento expeditivo praticado con
tanto éxito polos rexedores do imperio global.
Un colunista de La Voz de Galicia escrebe
contra os “galeguistas de pata negra”, que lle
negan a Cela a condición de escritor galego, lle
“retiran o pasaporte” a quen non emprega o galego e “a súa ofuscación impédelles entender
que se pode sentir e explicar o galego no outro
romance. ¿Quen se atreverá a nomear un escritor máis galego que Valle-Inclán?” Non hai
maneira de superarmos os vellos fantasmas
que nos atormentan. Que se saiba, foi Cela
quen lle negou ao galego a condición de lingua
literaria, escrebendo noutra língua e integrándose noutro sistema literario. E a pergunta de
sempre: ¿que sería de Cela se tivese escrito en
galego? ¿Fixaríanse nel? ¿Existiría para a literatura española? ¿Pintaría algo no panorama
das letras? ¿Daríanlle o Nobel, tería unha Fundación, frecuentaría Príncipes e Ministros, levaría a vida que levou? Deixo a resposta na boca de cada quen. O único que digo e repito é
que a voracidade totalitaria do Estado é tan
grande, que aquí a quen lle negan a existencia
literaria e lle retiran o pasaporte é aos que escreben noutras línguas menos recoñecidas, por
moi ben que escreban; e exemplos hai os que

se queiran. E agora que La Voz de Galicia anda coa Biblioteca 120 non estaría de mais que
o colunista en cuestión lle dera un repaso a algúns dos títulos recollidos na lista, poñamos
por caso Follas novas, Sempre en Galiza, A esmorga, Arredor de si, As crónicas do sochantre, Arraianos, Ébora etc., e xa vería se lle ían
da cabeza certas ideas e como os libros citados
e os seus autores son tanto ou máis galegos que
Valle-Inclán, un autor extraordinario, por outra
banda, e que para min é devoción de cabeceira, como xa teño dito noutras ocasións.
Así pois, o meu é un “galeguismo de pata negra” e horizontes lonxanos. Tan lonxanos, tan lonxanos, que non teñen máis dono
que o fumo que bota A lámpada maravillosa
de Valle, e por iso me permito discrepar dos
que, como o colunista de La Voz, escreben
desde a língua dominante, na que, ai!, tamén
escreberon Valle, Torrente, Cela e moitos outros. E que aínda por riba consideran que na
Galiza é unha língua vítima, maltratada e sen
pasaporte. Que o colunista lle bote unha ollada desapaixonada ao diArio no que escrebe e
logo fale da porcentaxe de galego escrito. A
Cela cando lle perguntaban por que non escrebía en galego respondía que porque non o
dominaba. Será iso. Xa que Cela non quixo
ou non pudo, a ver se lle pon remedio a Biblioteca 120. Hai que ter confianza.♦

Cartas

Usar a estatística
Cando calquera cidadán le un dos
moitos informes que a miúdo saen
publicados na prensa, éntralle polo corpo algo difícil de explicar, e
non é estraño, pois para asimilar
algúns destes cumpre ter como se
acostuma a dicir, un estómago coma o de un cabalo, xa que na
maioría das veces chocan de fronte coa realidade do noso país. Nun
destes informes di que Galiza seguiu rexistando a cantidade máis
alta de parados en decembro, o
que non é moi estraño pois xa no
transcurso do ano nos mantemos
nos postos altos da táboa.Pero non
hai problema xa que aquí está todo controlado, e así o entende o
Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE), que destinou un total de 74.000 millóns para axudas de empresas, deste diñeiro un bo feixe a fondo perdido,
e todo este montante para crear

1.744 empregos, dos cales resultou que en Galiza no pasado ano
de cada cen empregos só foron fixos oito. Gustaríame saber cantos
millóns vale un posto de traballo
fixo en Galiza.
E agora que ninguén pense
cousas raras pois o presidente da
Xunta xa o dixo ben claro, que
aquel exército de gaiteiros en
Santiago, con festa incluída, pagouse con fondos de amigos,
(eses son amigos, carallo, e o demais son contos) por non falar da
chabola que se está facendo en
Santiago para o presidente da
Xunta cun presuposto de 1.200
millóns de pesetas, e aqui si temos que pagar todos.
Recentemente coñecemos
outro informe bastante máis preocupante para os que vivimos en
Pontevedra, di que as familias
desta provincia son as que máis
problemas teñen economicamente para chegar a final de mes, de-

ducindo que vivimos gracias ás
tarxetas de crédito, ou sexa, empeñados dun mes para outro. O
último sitúa os galegos como os
primeiros en que nas súas casas
se come máis marisco ca no resto do estado, segundo os datos
aportados pola Fundación Semana Verde. Digo eu que en Pontevedra debe ser onde máis marisco se come, de aí que non cheguemos a fin de mes en condicións. Non sei si estes informes
son creíbeis ou se lle falta letra
pequena, pois aquí escoitamos os
nosos gobernantes e certos problemas en Galiza non existen, ou
se camuflan de tal maneira, que a
realidade semella outra. Peor
aínda a TVG xa que esta canle
do único que nos informa é das
moitas festas gastronómicas que
hai en Galiza e moito fútbol para
destruir as cheas.♦
LUIS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)

Propaganda
independentista na
Casa da Xuventude
Levo já uns quantos meses com
umha peleja particular em Oleiros pola liberdade de expressom. Som filiado de Nós-Unidade Popular e desde há tempo
milito no nacionalismo; pertencim a Galiza Nova e à AMI e
colaborei também com outras
organizaçons sociais. Naturalmente, entre as actividades que
desenvolvo no meu trabalho
militante está a de distribuír
propaganda e publicaçons.
Quando se trata de deixar
propaganda em lugares públicos, pode acontecer que te seja
permitido colar o cartaz ou deixar a revista em questom no
bar, biblioteca, centro de ensino ou local social onde solicitas exercer o teu direito à liber-
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emos á vista o número 2 da Revista
Gallega de Empleo, editada pola
Xunta de Galiza. Preside o Comité
de Redacción Dª Manuela López Besteiro,
Conselleira de Família, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude; a dirección ostenta-a D. Justo de Benito Basanta, Director Xeral de Fomento do Emprego. A secretaria é a mesma Subdirección Xeral de
Promoción da Economia Social e da Contratación. Estamos, portanto, ante unha publicación orgánica, editada integramente
pola Xunta de Galiza, financiada con diñeiro público de todos os galegos e galegas. Non contén unha soa liña en galego,
en nengunha das suas colaboracións, nen
de galegos nen de expertos foráneos –a
maioria de colaboradores. Fóra dunha catedrática da Universidade de Vigo, a nómina
de autores inclui desde un alto cargo do
Ministério de Facenda até profesores de
universidades de Madrid, de Alicante ou de
Nápoles. Supomos que todos eles deben
ser competentes economistas ou xuristas
expertos na matéria que monograficamente
trata a revista, “Empleo y fiscalidad”. A
auséncia clamorosa de expertos-as galegos-as –nunha revista editada e pagada
integramente na Galiza- supomos que se
deberá á sua prática inexisténcia, apesar de
funcionaren tres universidades, várias Faculdades de Economia, Direito e Empresariais, contar cun Parlamento de vinte anos
de existéncia, etc.
As alarmas acumulan-se: se unha revista dedicada a esta matéria se publica integramente en español, é que a língua galega
–apesar do que digan a história e a lexislación- non valen para que nela se escreba
sobre emprego e fiscalidade; a despeito do
que as leis protectoras do uso do galego
determinan, o español revela-se como idioma protexíbel e subvencionábel pola Xunta de Galiza, o cal cuestiona o seu papel de
língua xeral e oficial en todo o Estado;
apesar de existir unha estrutura científicoacadémica propriamente galega, a sua
competéncia debe de ser nula, o cal cuestiona, de raiz, tanto diñeiro gasto no seu
mantimento; enfin, a Xunta de Galiza, no
uso do seu 0,7% particular, e habida conta
da sobra de recursos que a caracteriza e do
luxo sibarítico en que se moven a economia e o emprego na Galiza, decide abrir
xenerosamente as suas publicacións e finanzas ao exterior, que, pobre, necesita dos
diñeiros e da promoción da rica Galiza.
Demasiados paradoxos, nonsi?
Na realidade, cadran con simetria e sintonia perfeitas, dous procesos de externalización que se necesitan e complementan reciprocamente: españolización da língua e
da autoria académica; entrega de diñeiros
galegos para pagar a exclusión do galego e

Exclusión da língua galega
MARIA DO PILAR GARCIA NEGRO

A Consellaria de Família ignorou a língua galega na Revista Gallega
de Empleo. Acaso non existe unha lei de normalización lingüística?
llega de Empleo inteda criación científica
gramente en español,
galega. No fundo, exRevista
Gallega
de
coa exclusión total da
clusión do país, das
língua galega?
suas institucións, do
Empleo, editada pola
¿A canto ascende o
seu carnet de identidade, a língua, pagada Xunta, non contén unha soa custo desta publicación?
esta exclusión, con di¿De cantos exemñeiro galego, por res- liña en galego, en nengunha
plares consta a edición
ponsábeis políticos galegos. ¡Estraño concei- das suas colaboracións, nen e que distribución ten?
¿Que critérios utilito da hospitalidade e de galegos nen de expertos
zou o Comité de Reda xenerosidade, que
dacción para a eleición
tanto se asemella á coforáneos. É que a língua
de colaboradores?
loniaxe!
galega
non
vale
para
que
¿Pensa a Xunta de
Para xustificar a
Galiza que o idioma gautilización do español,
nela se escreba sobre
lego non vale para escon exclusión total do
creber sobre emprego e
galego, sempre se bota
emprego e fiscalidade?”
fiscalidade?
man da lei que o am¿Non existen, a xuípara. ¿Cando se utilizo da Xunta de Galiza,
zará a mesma lei para
especialistas galegos-as
protexer o galego e ganesta matéria?
rantir o seu uso públiSe existen e foron
co? Por todo isto, forrequeridos-as para colaboraren nesta publimulamos a seguinte pergunta:
¿Por que edita a Xunta de Galiza, através cación da Xunta de Galiza ¿decidiron acada Consellaria de Família, Promoción do so boicotar esta revista, abstendo-se de puEmprego, Muller e Suventude a Revista Ga- blicaren nada nela?♦

‘A

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

dade de expressom ou pode que
nom seja assim. As razons podem ser diversas e às vezes podem ser mais compreensíveis e
outras mais discutíveis. Mas
em qualquer caso, agradece-se
que as cousas se digam à cara.
É um acto especialmente covarde e irrespeitoso que te digam que podes deixar propaganda num local e que à volta
da esquina essa propaganda
vaia parar ao lixo.
Mas é especialmente indignante que atitudes desse tipo
haja que aturá-las em espaços
gestionados por instituiçons
públicas como é o caso da Casa
da Xuventude de Oleiros. Francamente nom sei o que duram
alí cartazes e revistas quando
nom se me ponhem travas para
deixá-las no local. Mas por
temporadas tenho que suportar
caras tortas e a sempiterna cantinela de “é que já sabes que

aquí todo o que for política...”
É difícil de entender que se
me ponha qualquer tipo de peja
para deixar na Casa da Xuventude qualquer cartaz, brochura
ou publicaçom quando eu próprio me entrevistei pessoalmente com o assesor de alcaldia do
Concelho de Oleiros, precisamente a raíz de umha polêmica
desatada tras o Partido Popular
ter protestado públicamente pola presência de publicaçons de
ideologia independentista no
citado local municipal –em
concreto tratava-se do vozeiro
comarcal de AMI, “Batendo”–
e nessa entrevista se me disse
que deixar propaganda política
alí era perfectamente legítimo.
Mais incompreensível ainda se
me antolha que na última visita
que fizem a esse local se me
volvesse a tratar de disuadir de
deixar nada alí, quando mesmo
tenho entendido que o próprio

grupo de Alternativa dos Veciños, que governa Oleiros na actualidade, defendeu explícitamente o direito da AMI a difundir a sua propaganda na Casa da Xuventude em aras da liberdade de expressom (suponho que o que val para AMI valerá para outras organizaçons
de corte similar )
Nom sei se estas mudanças
de atitude repentinas serám devidas a trocas de parecer por
parte da equipa de governo ou a
uns funcionários que, com critério tendencioso, afastam da
vista dos usuários da Casa da
Xuventude um material que
eles consideram incómodo,
exercendo assim de censores
clandestinos, à margem do controlo dos responsáveis políticos
que som os que devem decidir
sobre estas cousas porque para
isso som os que gestionam o
serviço.

O que nom me val é que o
critério para decidir quê informaçom se pode deixar ou nom,
seja a vontade arbitrária de quem
quer que seja, é dizer; o “segundo me dea” mais que critério é
umha falta de critério. Os critérios têm que ser transparentes
para serem justos e, a poder ser,
que os conhezam os interesados
e interesadas.♦
RAMIRO VIDAL ALVARINHO,
(OLEIROS)

porno? Ese mesmo
home pregunta tamén:
¿Por que mostrar as
b andeiras d as
autonomías é
progresista e, en
cambio, mostrar a
española é facha?
Luns 18. Telediario
d a noite de TVE-1.
Primeira noticia .
Veciños dunha vila
and aluz a p araliz an as
obras dun centro de
menores. “Líbrenos
Deus de que se nos
encha esto de
male antes”, exclaman
ante o micrófono.
Segund a noticia . Un
grupo de p ais dun
colexio and aluz non
mand a aos nenos a
clase en canto non
expulsen un “viola dor”
de de z anos que,
segundo eles, intentou
a busar doutra alumna
de nove. Terceira
noticia . N unha
p arroquia de Valencia
o cura marcou unha
cruz de cinz a na testa
dos nenos. Dous días
despois, os cativos
sufriron unha irritación
cutáne a . As nais,
alporiz a d as, piden
a gora explicacións á
Igrexa . O s nenos sa en
en p antalla
exclamando: “próeme,
próeme”. Xa o dixo
hai anos N oam
Chomsky: cando un
tema é polémico nos
medios de
comunicación quere
dicir que carece de
importancia .
Miguel Ríos tiña
anuncia d a actuación
no Pavillón de
Deportes de Vigo. Un
día antes só venderan
7 0 entra d as. O
concerto suspendeuse.
O veterano músico,
que nos seus come zos
se facía chamar Mike
Ríos, xa non atra e
masas. N on é como
Mick Ja gger que segue
enchendo esta dios,
aínd a que entre
canción e canción ten
que p asar polo
camerino p ara que lle
miren a tensión.♦
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lismo e autonomías publicou
a fundación FAES, que preside Aznar, e que aspira a ser o
seu laboratorio teórico. Agora
ben, moitos dos autores deses
traballos (Vallespín, Fusi,
Blanco Valdés, Edurne Uriarte, Andrés de Blas, Eliseo Aja,
entre outros) son persoas máis
ben próximas ao PSOE”.♦

X.M. Beiras e Manuel Fraga.

O diálogo
Beiras-Fraga,
visto desde
Madrid
En Madrid non gostou o diálogo Beiras-Fraga. César Alonso de los Ríos comenta en
ABC (12 de febreiro): “Aquel
político do que se dicía que lle
collía o Estado na cabeza sufriu unha metamorfose: ou ben
foi reducindo a súa concepción do mundo ou ben foi
agrandando o mapa da rexión;
non parece, sen embargo, que
teña cedido Beiras nos seus
ideais nacionalistas até o punto de que non renunciou ao seu
proxecto autodeterminista.
Dos dous, o que está a darnos
a sorpresa é Fraga. Esta fin de
semana criticou o Congreso do
PP polo seu autonomismo paticorto, pola súa cerrazón ante
toda reforma constitucional e
ante a conversión do Senado
en Cámara Territorial”.♦

A . PA N AR O / Arquivo

Os ideólogos
do PP son...
do PSOE
Pantxo Unzueta, comentarista
habitual de El País, ofrécenos
(7 de febreiro) algúns datos
interesantes. “A fonte inmediata dos ponentes do PP
–afirma, referíndose ao recente congreso– parece estar nos
traballos que sobre naciona-

Faro de Vigo
co castelán
Faro de Vigo (16-II-02) entrevista a un xoven poeta en castelán, Pedro Pérez Vilas, con
motivo dun premio que recibiu
en Valencia. O titular da entrevista, a cinco columnas, di: “A
literatura en castelán sufre agora a discriminación anterior do
galego”. Desa discriminación
non poderá acusar, sen embargo, ao propio Faro, periódico
que en rarísima ocasión ofrece
a escritores en galego, con ben
máis calidade, o espacio que
lle rende a Pérez Vilas.♦
The Economist (16-22 de febreiro)

MANDA
PA R A R O S
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Vigo

Máis peteiran as gaivotas ca o botellón
XOHÁN VILA

Molestias na cidade coas gaivotas agresivas e tamén coa pintada que non cesa, sobre o trasfondo do botellón e a igualdade de oportunidades para todos.
Vai uns días, unha gaivota conqueriu pasar o peteiro por unha fenda
aberta na fiestra da miña cociña
para a ventilación e desfixo unha
bolsa de manises. Non é un accidente. Os cidadáns que se achegan
á beiramar temen a caída do ceo
dese líquido branco, pestilente e
de alquitranada viscosidade, ás veces con pintas bermellas, sobre o
coche, o traxe e mesmo na cabeza.
Nin que falar do ulido, antediluviano, profanador, lixo interior e
fedor moral, excremento ácido,
cadavérico e inhumano. Discutía
este asunto cos amigos diante dunhas tazas de ribeiro que non de botellón, cando ela platexou a cuestión dun ataque nocturno, arrepiante, nunha visión lonxana de
Hitchock pero moito máis perto de
Lovecraft. Estas cousas pasan a
cotío, os ataques ás fiestras chegan
pola mañán, pero as pegadas demostran que estan ahí de noite sobre os nosos tellados.
O feismo, as pintadas, tamén
son cotiáns, un horror informe
chegado na escuridade que descubres cos primeiros raios de

sol, unha praga que se extende,
que obriga a desexar que volte a
noite, a buscar unha vía no espacio-tempo que envíe os artistas
a ese lugar metálico e verdoso
que absorbe os pigmentos e a
eles mesmos, nun permanente
facer e desfacer de firmas.
As chamadas á policía e os
bombeiros non teñen dado resultado coas gaivotas e os inhumanos
das firmas son escurridizos, criaturas descoñecidas que deixan extranos xeroglíficos, seguramente marcas propiciatorias da chegada doutros seres máis intranquilizadores.
Algúns falaron, seguramente
con máis ribeiro, de instalar troneiras, de recoller firmas e envialas ao Parlamento para reforzar a
protección da especie, pero ninguén soubo se o comenente era
viaxar de noite ou de día e que reforzo e protección sería preciso.
Un cavilou que os do botellón,
que só molestan na fin de semana, non terían problemas en levalo escrito se non quedaban incluídos na lei contra do maligno.
Sobre se eran de fiar os em-

baixadores dou pé a outro debate, pero pronto quedou claro que
o botellón tiña máis calidade que
o “Galiza livre” de cocacola e augardente dos guateques e mesmo
os rapaces dixeron que non voltaban ao Castro se lles daban máis
cartos para o fin de semana ou un
traballo axeitado para seguir coa
socialización do ocio.
Finalmente acordouse que a
próxima semana falemos do déficit do Estado, do dereito á
igualdade de oportunidades no
ensino, do investimento en ciencia, da lei de control de Internet
e das pensións das mulleres.
Persoalmente teño mais problemas cos peteirazos das famélicas gaivotas das Cíes sobre as miñas fiestras ou co feismo das pintadas, que co botellón, pero dado
que aínda que molestan menos tamén incordian e visto que os rapaces non están dispostos a quedar na casa por ter menos cartos
que outros, aínda que sí tanta ou
mais percha, chegouse ao entendemento de tocar retreta máis cedo, que para iso xa hai leises.♦

Os Ministros de Interior europeos posaron como turistas no Obradoiro. A . PA N AR O

Do fin das barreiras
ao control
das fronteiras na UE
A. ESTÉVEZ
O encontro de ministros de Interior e Xustiza en Compostela celebrouse “para coñecer a opinión dos estados membros da UE, con debate pero sen toma de acordos”, nas palabras do ministro de Interior, Mariano Raxoi. De calquer
maneira, o balance do encontro “informal” -palabra que
tamén recalcou o ministro- de titulares de Interior e Xustiza en Compostela do 13 ao 15 de febreiro foi moi positivo
para o goberno español. Os avances na loita contra a inmigración ilegal e o adianto da euroorde, o máis significativo.
Ás preguntas da rolda de prensa posterior ao cumio, Raxoi
subliñou que o trato xusto aos
inmigrantes coas garantías de
direitos mínimos e a colaboración cos países de orixe non
foron asuntos prioritarios do
encontro celebrado do 13 ao
15 de febreiro. “Neste momento a loita contra a inmigración
ilegal é o aspecto sobre o que
menos se ten avanzado desde
hai cinco anos”, sinalou para
anunciar que nun dos consellos formais próximos podería
aprobarse un plano.
As propostas que están enriba da mesa son a creación
dun banco de visados, oficinas
consulares comúns, un libro
verde para unificar a expulsión
de inmigrantes ilegais, o establecemento de criterios para o
control das fronteiras e a reforma do convenio da Europol
para dar prioridade á colaboración de todos os estados en delitos de terrorismo, redes de
inmigración, crime organizado
e falsificación do euro.
Acordo existe xa a respecto da creación duha central de
visados onde se recollan os so-

licitados, tanto aceptados como denegados. Asimesmo refórmase o modelo de visado
incluíndo unha fotografía dixitalizada. Tamén hai achegamento de puntos de vista na
unificación de oficinas consulares que evitarían que alguén
que non consiga un visado en
España poda acadalo en Holanda ou Suecia.
Menos doado semella o debate entre titulares de xustiza
sobre “harmonización de sancións” que o ministro español
Angel Acebes non soubo explicar ao xeito. Trátase dun paso
primordial para acadar o espacio xudicial único, ou que é o
mesmo, que os delictos como o
terrorismo, tráfico de drogas ou
pornografía a través da rede sexan castigados de xeito similar
en todos os países da UE. Conseguir o acordo dos 15 para definir os 32 delitos harmonizados non semella tarefa fácil.
Pero os dous ministros españois remitíronse ao exemplo da
chegada do euro para explicar
que certas cuestións levan o seu
tempo desde que son formuladas ata que se fan realidade.♦

O fin das extradicións
A euroorde, é dicir, a entrega
dun delincuente dun país ao outro cando un xuíz o solicite,
adiántase ao 2003 en España.
Bélxica, Francia, Luxemburgo,
Portugal e Reino Unido. Segundo o avogado basco Joseba
Agudo, participante no contracumio organizado pola Plataforma por Umha Europa Alternativa, as medidas que defende
o goberno español rematan na
práctica co direito de asilo e cos
procesos de extradición. “Poténciase a expulsión mentres a
extradición era un proceso ga-

rantista de dereitos. Só se contempla a necesidade de asilo en
persoas procedentes de África e
Asia”, sinalou. Agudo compartía mesa neste foro con Francisco Fernández Buey, da asociación PreSoS, Laura Bugallo
da CIG Inmigración, e con Gustavo García, tamén letrado. O
foro social alternativo analizou
durante os tres días “as políticas
da Europa capital” relacionándoas co futuro das linguas, a
loita das mulleres, os movementos sociais e os desafíos da
clase traballadora.♦

FRANCISCO CARBALLO

O

s foros como
encontros evocan o
foro romano; era a
praza de xuntanzas dos cidadáns de Roma. Abundan agora eses foros-encontro de
economía, literatura, cultura
ou debate como o iniciado
por ANT. Noraboa. Aínda así
os foros –como contratos–
para os galegos teñen longa
historia e final conflitivo.
Constituíron unha característica das relacións socieconómicas do Reino e
sobreviviron a este atá 1926
cando se autorizou redimilos.
Desapareceron legalmente
aínda que perduren nalgures
para nomear arrendamentos a
longo prazo.
Galiza, que tivo as súas
modalidades forais, ten agora
ocasión de ofrecer as súas
propias iniciativas nos “foron
de debate” para marcar o camiño da súa participación
nunha globalización alternativa. Porque esta non pode ser
un proceso uniforme,
teledirixido, ao servicio duns
e para destrución doutros.
De entrada, afirmemos a
posibilidade de sair desta
globalización. No IV Foro de
Cuba un Nobel da economía,
J. Stiglitz, sublíñao con
firmeza. No II foro social de
Porto Alegre ratifícouse e
serviron de horizonte moitas
realizacións do Partido do
Trabalho brasileiro. Punto de
partida: Galiza foi un fisterra,
agora é unha encrucillada.
Ten que tomar o temón da
súa singradura.
Galiza ten que partir de sí
mesma, da súa propia lingua e
cultura sen submisión a uniformismos de ningún tipo. Non
desde o bilingüísmo senón
desde o galego podemos coñecer á perfección o español e o
inglés e ser multilingües. Desde a propia cultura iremos cara
o interculturalismo.
Os procesos produtivos,
absolutamente necesarios,
aumentan a súa rendibilidade
cando sinerxian niveis varios:
alta tecnoloxía industrial
compatíbel con métodos artesáns e espazos ambientais
respetados. O mesmo acontece co mercado. É compatíbel
o mundial cos mercados
locais varipintos.
A escola é instrumento
primordial de desnvolvemento; non temos escola galega.
É necesaria; parta do medio,
da lingua propia, de conectar
informatismos con espazos
escolares de comunicación e
relación mestres alumnos. É a
base para o cambio social.
Chegou a hora dun novo tecido no que poidan entrar todos
sen herdanzas privilexiadas.
En rigor, neste país
situado privilexiadamente e
con bases de riqueza,
suficientes, todo ten que ser
recomenzado: desvincularse
dos prexuizos centralistas e
imperiais xa absurdos,
reencontrarse co país e con
nós.♦
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Crónica de tres días na Compostela vella habitada por 2.000 policías

‘¡Deixádenos entrar a tomar un viño!’
A. ESTÉVEZ
¿Que se lles pasaría aos turistas pola cabeza que chegaron
á cidade de Compostela durante o cumio de ministros? A
omnipresencia policial, as
identificacións masivas, o corte da circulación polo casco
vello e varias detencións marcaron os tres días de encontro
ministerial na capital galega.
“Eles son de deus e nós do demo”. Un grupo de mulleres entra no bar María Castaña do
casco vello. Chegaron desde
Lugo o venres pola mañá para
ver a catedral pero deron de
fronte coa policía que non lles
permitiu o paso porque no interior do edificio atopábanse os
ministros europeos de visita.
“Algunhas xa coñeciamos a catedral pero é unha mágoa”, laiábanse mentres daban conta dunhas cuncas de viño para facer
tempo. Lois, o dono do establecemento indica que este é o comentario xeralizado. “Incordia
a vida diaria. A min non me
afectou tanto como a outros
porque veu ao bar moita xente
das manifestacións. Este é unha
zona pequena non entendo porque non celebraron o cumio no
monte dos Gozos ou no pazo de
congresos”, sinala.
O destas dúas alternativas é
algo que se escoita en todos os
recunchos O propio Alfonso
Dastis, director do comité organizador da presidencia española, recoñeceu que o encontro
non se celebrou no Pazo de
Congresos “porque resultaba
frío e impersoal”. Os ministros
e os seus acompañantes movéronse entre o Pazo de Fonseca e
o Hostal dos Reis Católicos,
condicionando os desprazamentos de todos os veciños da
zona que debían de amosar a
súa tarxeta de residente para acceder á vivenda. Ás veces, nin
con esas, como na noite do xoves cando Fraga agasallou aos
ministros cunha cea no Hostal.
A policía estaba en tensión.
“Non hai dereito, meten tanto medo que unha non sabe para
onde ollar cando se topa con
eles”, quéixase a dona dunha panadería próxima á Porta do Camiño. Alí atopamos a Xosé Antonio López, residente no casco
histórico e presidente da asociación veciñal Compostela Vella. “Coido que este despregue
policial é un ensaio para o que
vai acontecer nos cumios de Barcelona e Sevilla durante a presidencia española da UE. O número de axentes é excesivo, esta é
unha cidade pequena e en moitos
casos os negocios tiveron un descenso importante estes dous días
polo acceso restrinxido. A min
séntame mal porque os veciños
do casco vello sempre pedimos
policía para previr delitos e non
para reprimir. Temos un pazo de
congresos con hoteis ao lado e
non fai falta causar tanto perxuízo. Non sei que pensarían os ministros ao pasear por unha cidade
pantasma, sen xente”, sinala.

O nacionalismo manifestouse en favor dunha Europa plural.

Tamén protesta
a tenente alcalde
Os estudiantes, en época de
exames, víronse privados da biblioteca universitaria que fixo
as veces de sala de prensa para
os 350 xornalistas acreditados.
Xosé Antonio López lembra visitas importantes a Compostela
como as do rei nas que non se
montou tanto rebumbio. “Ninguén tivo que cambiar os hábitos de paseo, nen recibiu a visita policial os días previos na sú-

as vivendas”, conclúe. Na entrada á rúa do Franco tamén
atopamos unha protesta espontánea de vellos ante o cordón
policial. “¡Deixádenos entrar a
tomar o viño!”.
Ricardo Docobo pon na balanza a parte positiva e a negativa do evento. El é o vicepresidente da asociación de comerciantes do casco histórico Compostela Monumental. “Normalmente un evento así repercute
na boa imaxe da cidade. No
concello pedíusenos un esforzo
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e así o fixemos. A parte negativa foi que en determinadas zonas a actividade comercial baixou e pecháronse rúas que non
estaban previstas. Tería sido
moito peor se o cumio se celebrara en agosto, entón si que se
terían perdido moitos cartos”.
Encarna Otero, tenente alcalde do BNG, ofrecía unha rolda de prensa o venres 15 na que
afirmaba que era “patético” ver
a praza pechada. “Nunca antes
vira en Santiago o peche das rúas á circulación da xente”.♦

Unha violación e dous atracos
O despregue policial sorprendía
a todos na mesma semana na
que non se impediu que unha
rapaza fose violada na cidade
tras ser raptada na Coruña e
dous establecementos do casco
vello asaltados a punta de navalla. Á porta dos pubs da zona
vella apostábanse dous axentes
e, durante os tres días, podíase
presenciar como algún barrendeiro cambiou o sotaque galego
polo castelán mentres movía a
vasoira sen xeito no Obradoiro,
demasiado perto dos ministros.
O achegamento de relacións entre Fraga e Beiras non
influiu no Ministerio de Interior, a xulgar polo despregue
que seguiu á manifestación
convocada polos nacionalistas
o xoves 14 á mañá. Tanto Xosé Manuel Beiras como o resto dos dirixentes que encabezaban a mobilización, convocada ademais de polo BNG,
por CIG, Sindicato Labrego e
CAF, estaban apampados coa
vixilancia. Ao redor de tres
mil persoas apoiaron o lema
Outra Europa é posíbel e demandaron que “a capacidade
de decisión se achegue á sociedade”. O escritor e músico
Xurxo Souto foi o encargado
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Foros e
globalización

A policía detivo a varios mozos nacionalistas, pero non evitou a comisión de delitos.

de ler o manifesto ao remate
da mobilización que, como o
resto transcurriu pola zona nova da cidade.
O mércores 13 de febreiro
comezara a notarse a presencia
policial na noite. Os responsábeis do cine Iago comentaban
que algúns espectadores non
puideron acceder á sala. Pero
foi o xoves, tras o remate da última manifestación, a convocada pola Plataforma por Umha
Europa Alternativa, cando se
produciron os momentos de
máxima tensión entre policías
e paseantes. Esta xornalista paseaba cara a praza de Cervan-

tes cando presenciou unha malleira e posterior detención ás
dez e cuarto da noite de dous
mozos, un deles traballador da
CIG e outro militante de Unidade Popular-Nós. Sairían catro horas despois tras, segundo
contaron, un trato vexatorio
nas dependencias da policía.
Horas antes detiveran a outro
traballador da central sindical
nacionalista ao que levaron a
comisaría e que narrou como
padecera maos tratos. Foi conducido a urxencias esposado. O
xoves 21 está convocada unha
protesta contra os abusos policiais durante o cumio.♦
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O seu Consello Nacional deberá aprobar o día 23 a ponencia política

O BNG reafírmase nos valores nacionalistas,
aínda que recoñece a esistencia dunha nova coxuntura política
A. EIRÉ
“Frentismo” e “esquerda” son
dous dos termos que reafirma a
ponencia política que o Consello
Nacional do BNG deberá ratificar o próximo 23 de febreiro,
antes da súa entrega á militancia. Dous aspectos en principio
pouco novidosos, pero que semellan contestar aos que reclamaban a conversión desta forza en
partido ou unha maior homologación co actual marco político.
A ponencia política oficial do
BNG reafírmase nas “teses das
asembleas anteriores” e cualifica
que “non estamos perante unha
nova situación, senón máis ben,
perante unha nova coxuntura, nomeadamente no eido político”. O
relatorio remarca a definición
“frontista e popular” da organización, así como o seu carácter de
esquerda e a súa consideración do
“traballo e do capital productivo
como os eixos da alternativa nacionalista”. A ponencia non contempla, por outra parte, a adscripción do BNG a correntes ideolóxicas máis concretas, como poidera ser a socialdemocracia, probabelmente para non vulnerar o
pluralismo que emana do propio
carácter frontista da organización.
O nacionalismo como bandeira
Se os termos “galeguismo” ou
“autonomismo”, como definidores
ideolóxicos flotaban no ambiente,
a proposta dalgúns dos ponentes
do relatorio, o certo é que a ponencia oficial optou por deixalos
de lado, reafirmando a “vixéncia

Consenso
organizativo,
pero con
flecos

Encarna Otero, Camilo Nogueira e X.M. Beiras durante a IX Asemblea do BNG.

dos princípios do nacionalismo
galego anunciados por Castelao no
Sempre en Galiza: democrácia,
anti-imperialismo e pacifismo”. O
princípio de autodeterminación reafirmase tamén coa frase de que o
“internacionalismo para ser tal,

debe de estar fundamentado na libertade de todas as patrias”.
A ponencia política sinala
que “opacar ou deixar a un lado
a nosa identidade nacionalista levaría a perder para sempre” e
descarta “o oportunismo políti-

Algunhas novidades da ponencia

Máis mulleres e menos partidos
■ Cada zona elexirá un
membro para o Consello Nacional por cada 200 militantes.
■ O 40% dos postos dos
órganos de dirección deberá
ser ocupado por mulleres.
■ Os colectivos ou partidos pasarán a contar con un só
representante directo nos órga-

nos de dirección, en lugar dos
dous actuais.
■ Os cargos electos só
poderán permanecer nos seus
postos tres mandatos. (Esta
medida está a provocar bastante descontento nas bases,
sobre todo entre os concelleiros).♦
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co, o cambio polo cambio ou o
sometimento a ditames foráneos
desde esferas poderosas”
Os redactores do texto recoñecen con todo a importancia dos
últimos resultados electorais, así
como a necesidade de reflexionar
sobre eles, pero consideran que se
trata dunha reflexión coxuntural
que non ten porque conducir a
“replanteamentos estratéxicos”.
A maiores desa reafirmación
de principios, o relatorio refírese
tamén á acción concreta ao afirmar que o BNG debe “criar hoxe
ámbitos de decisión e exercer o
poder das institucións ao servício das maiorías do noso país,
tendo presentes as chaves da súa
estratificación social”.
A ponencia fai por último un
chamamento ao debate aberto dentro da organización e avisa contra a
“intoxicación mediática”.♦

A ponencia política do BNG
parece apuntar a existencia
de debates internos que aínda non sairon á luz, pero poden facelo a partir de agora
no Consello Nacional (através do votos particulares dos
seus membros) ou nas
Asembleas de zona (por medio de emendas).
As discrepancias ideolóxicas existentes no seo do
BNG mostrarianse máis explicitamente no aspecto organizativo. O debate que
máis trascendeu aos meios
foi o de frente/partido. Camilo Nogueira tería sido o valedor da conversión en partido.
Segundo esta proposta, o Voceiro Nacional sería elexido
pola Asamblea e este nomearía á “súa” executiva.
A decisión pola que optou a ponencia difire desta
opción. O portavoz non se
elixirá en votación persoal
(Beiras apoiaría esta postura na comisión), senón que
formará parte da executiva
elexida.
Finalmente o relatorio
acorda a creación do novo
cargo de Coordinador da Executiva. Pero as súas funcións e
o seu rango non quedan claros. Para UG e EN que se
opoñían á súa creación, non se
trata en realidade dun cargo
novo, pois as súas funcións xa
as desempeñaba o secretario
de organización. Para a UPG
e alguns independentes o coordenador terá máis relevancia. Parece que terá que ser a
persoa elexida e a propia dinámica política os que marquen no futuro a verdadeira
dimensión do posto.♦

As claves
do debate
A ponencia proponlle aos
militantes a análise dalguns
feitos. Son estes: os resultados electorais como síntoma, o significado do medre
do voto en branco e da abstención, as posibilidades que
abrirá o post-fraguismo para
a ampliación da base social
nacionalista, a necesidade de
cambios orgánicos e xeneracionais para enfrontar a nova coxuntura e a experiencia
dos gobernos municipais e a
súa pegada na sociedade.♦
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Ermelindo Portela

‘A historia medieval non é un asunto de sucesións,
o que se enfrentan son forzas sociais’
XAN CARBALLA

Ermelindo Portela ven de publicar García II de Galicia: el rey y el reino (1065-1090), unha reflexión sobre o periodo político que supuxo un punto e aparte na configuración da Galicia medieval. Portela é catedrático de Historia Medieval na Universidade de Compostela.
O período medieval é presentado moitas veces como unha zona
oscura, na que é difícil esculcar.
Quizais sexa influencia da literatura ou dunha certa mitificación da época. Pero non é un fenómeno de aquí, pasa en toda
Europa. Ou se idealiza moito ou
aparece como o tempo da barbarie e a crueldade total. Pero iso
ten pouco que ver co coñecimento histórico, porque nós temos
que exercer o pensamento crítico
e a análise dos cambios sociais, e
non se pode esperar que falemos
da mitificación dese período.
Coñecemos a edade media real
polo que nos din os testemuños
escritos, materiais ou arqueolóxicos que quedaron dela.
Para o estudo do periodo medieval galego, ¿hai fontes abondo, son coñecidas e accesíbeis?
Loxicamente en volume menos que respecto a periodos máis
contemporáneos, pero temos
máis do que podemos abarcar en
varias vidas. Hai moita información escrita, moitos textos cronísticos que debemos ler con
coidado, sabendo quen os produce e con que intención. Pero isa
crítica previa antes de formularlle preguntas a eses documentos
debemos facela sempre.
No caso galego, ¿temos que
recurrir a fontes que están fóra?
Comparativamente a información sobre a Galicia medieval é
abondosa. Pode estar aquí ou fóra

pero é de acceso sinxelo. No Archivo Histórico Nacional hai un
fondo importantísimo que procede da desamortización dos mosteiros e que o Estado incorporou.
En Galicia están os arquivos das
catedrais, os arquivos provinciais,
o do Antigo Reino... O problema
non é o aceso ás fontes, senón que
aínda non están abondo editadas e
publicadas e hai que traballalas
en arquivo, o que leva tempo, pero iso está cambiando sustancialmente para ben.
¿E as fontes portuguesas ou
árabes?
Hai que usalas, por suposto.
Neste libro o uso das fontes en
Portugal é decisivo. As fontes
árabes escritas son poucas cuantitativamente, e son especialmente literarias, pero teñen a
vantaxe de que en boa medida
están traducidas e publicadas.
Garcia e o reino de Galicia
Do Reino de Galicia vense falando máis nestes últimos anos como
unha realidade política do que se
fixo en décadas anteriores.
Galicia conta cunha vella tradición política que ven cando menos
desde a súa existencia como provincia tardorromana, que ten logo
continuación coa creación da monarquía xermánica dos suevos no
espacio da Galicia actual prolongado ata o Douro, ou sexa conservando os límites da vella provincia ro-

mana. Despois prodúcese a integración vía militar no reino visigodo e máis tarde sobrevén a conquista musulmana, que non afecta
seriamente a Galicia, porque non
hai un asentamento duradoiro, nin
un control político eficiente por
parte musulmana. O territorio queda á marxe da nova estrutura política que se crea co que empeza ser
Al-Andalus, algo que sucede tamén con terras ao norte da corda
cantábrica, boa parte da Meseta e o
pé de monte Pirenaico. Nese espacio surxen os nucleos políticos que
dan lugar despois aos reinos medievais. Fixarase despois como sede rexia en Oviedo, e temos noticia
documentada dese proceso pero
non sobre outros posíbeis poderes
locais. As xentes que vivían en Galicia fan contacto con esa Corte en
Oviedo e recoñécenos como reis
lexítimos, pero Galicia conserva a
súa persoalidade política forte, que
ven da tradición anterior e da existencia dunhas aristocracias laica e
eclesiástica que teñen peso. Sobre
iso temos que engadir que a sucesión nesa monarquía é diferente a
como se deu despois –cando o primoxénito varón recibía a coroa–;
daquela había un reparto entre os
fillos. Neses momentos pódese dicir que Galicia funciona como reino independente pero sen perder
noción de pertenza á vella idea de
monarquía hispánica visigoda. A
mentalidade dese tempo funcionaba así e non podemos facer trasla-

ción das nosas categorías políticas
de hoxe a aquel tempo.
¿O Rei García supón un
punto e aparte no funcionamento do Reino de Galicia?
A súa acción política foi moi
importante, moito máis do que deixou entrever a historiografía condicionada pola súa derrota no enfrentamento cos seus irmáns, Sancho
de Castela e despois con Alfonso
de León, que provocou o seu encarceramento atá a morte no 1090.
Pero antes García levou adiante un
proxecto moi coerente. No reparto
de Fernando I entre os seus fillos
García recebe o reino de Galicia
prolongado ata o Sur, chegando ao
río Mondego, territorio que inclúe
a súa proxección sobre as taifas
musulmanas. É unha monarquía
que abrangue a práctica totalidade
do occidente peninsular. Cando
volve haber un reparto do reino, a
mediados do século XII a situación
occidental é diferente porque durante o reinado de Afonso VII produciuse a independencia do reino
de Portugal, que é un reino diferente ao de García porque vai do
Miño ao sur. O cambio é sustancial
porque o proxecto que promovía
García mudou e só en 30 ou 40
anos despois de el morrer.
Fálase de intereses contrapostos de fillos polas herdanzas
e parece unha banalización,
¿que intereses representaban?
Os repartos respectaban espacios políticos coherentes e Ga-

licia conserva esa singularidade
específica pero os modelos de
transmisión despois evolúen por
diferentes circunstancias. Nós
non podemos entender a historia
como un asunto de sucesións,
porque as que se enfrentan son
forzas sociais. No tempo do que
estamos falando (séculos XI e
XII) as aristocracias laica e eclesiástica están decidindo as cousas, os apoios que buscan,... Ese
é o fondo da cuestión e así entendemos mellor as cousas porque as vitorias ou as derrotas dilucídanse en función da forza social que agrupa cada personaxe.
¿Como se conduce a aristocracia derrotada que apoiou a
García?
Procura amoldarse de contado á nova situación para manter
a súa cuota de poder. A vitoria de
Sancho sobre García non foi fácil e non podemos supoñer como
cambiarían as cousas se fosen
doutro xeito. Ademais Sancho
morreu axiña no cerco de Zamora. Máis adiante Afonso Henríques ten éxito e consolida o reino de Portugal porque conecta
coa aristocracia dos infanzóns de
entre o Douro e o Miño e a Igrexa que dirixe a diócese de Braga.
¿Desde a derrota de García
cal é continuidade do reino de
Galicia?
Unha o reino portugués e outra a existencia do reino propiamente de Galicia, integrado na
coroa de Castela. Nas fontes aparece moitas veces como reino,
por máis que esteña integrado na
monarquía castelá ou castelá-leonesa, con centros primeiro en
León e despois cada vez máis ao
Sur (Toledo) pero conservando
unha singularidade política e xurídica que se prolonga ata a época moderna, progresivamente
marxinal porque está alonxándose dos centros de gravedade do
poder. Se ata os séculos XII e
XIII o eixo que marca o Camiño
de Santiago ten unha importancia decisiva e dalle un papel político a Galicia, o nacimento dun
eixo do Cantábrico aos portos
andaluces faina quedar á marxe.
O ensino da historia
Nos últimos anos chegan mensaxes desde Madrid de que o
ensino da historia está deformado nas escolas. ¿Como o ve
vostede desde a Universidade?
Todo coñecemento sobre a realidade social está condicionado
pola ideoloxía, pero iso afecta ao
ponto de vista no que o historiador
se coloca, e pode situarse con bastante liberdade. Pero ahí termina a
súa capacidade de decisión, despois o historiador pregunta ao pasado e só pode responderse coas
testemuñas do pasado. Na medida
que iso é así podemos falar dun
ámbito de obxectividade. Somos
capaces de coñecer verdades obxectivas e ademais pódesenos criticar, porque se nos pode dicir que
non usamos as fontes que debíamos ou que non as interpretamos
adecuadamente, pero ese é o papel dos historiadores. Desde a política pódese entender a historia
como instrumento de control ideolóxico. Na campaña electoral díxosenos, “agora vaise explicar a
verdadeira historia de España”,
pero non é así: nós seguiremos explicando a historia según nos falen as fontes, non seguindo unha
determinada directriz política.♦
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PP e PSdG-PSOE acordan ademais pedirlle a Aznar a reforma do Senado

Fraga agardará o fin da presidencia española
para esixir a presencia de Galiza na UE
PAULA BERGANTIÑOS
Fraga mostrouse disposto a debatir sobre a presencia de
Galiza na UE e a reforma do Senado, pero pretende agardar ao fin da presidencia europea de Aznar para “dar pasos
adiante”. De momento o PP xa chegou a un acordou parlamentario co PSdG-PSOE para aprobar unha proposta socialista para esixirlle ao Goberno central estas demandas.
O BNG decidiu absterse por considerar que antes de realizar as propostas era necesario un debate en profundidade.
Fraga facía estas declaracións duza previamente, un diálogo
no Parlamento o mércores 20 institucional. “Nós o que asude Febreiro, un día despois de mimos verbalmente, asumímoque a Cámara, cos votos a fa- lo tamén na práctica política”,
vor do PSOE e do PP, decidira dixo para logo aclarar que se o
darlle vixencia a proposta so- BNG non tiña apresentado unbre a reforma do Senado e a ha iniciativa nesta mesma liña
presencia de Gaera, precisamenliza na UE que
te, por coherendefendeu Macia con este
aliza
nuel Fraga no
compromiso de
ano 1994 dentro
tratar de chegar a
só
ten
presencia
da Comisión de
un entendemento
Reforma do Se- institucional
en temas “cardinado. Esta pronais”. Ainda que
posta contempla na UE através
explicou
que,
a revisión das
por prudencia
do
Comité
competencias,
política, o BNG
composición e
non ía fixar a súa
elección do Se- das Rexións,
posición de voto,
nado, para con- que é un órgano
Beiras
quixo
vertilo en Cámaamosar a súa sara de “represen- consultivo.
tisfacción portación efectiva”
que a proposidas Comunidación non de lei
des Autonómas
do PSOE incluíe tamén ten cose
expresións
mo
obxecto
acuñadas por vez
“asegurar” que,
primeira na Decando se traten temas de com- claración de Barcelona e posipetencia autonómica, a Xunta cións análogas a outras que,
teña “participación ordinaria defendidas polo BNG antes das
na representación española an- eleccións, causaron recelo ente o Consello Europeo e outros tre as filas do PSOE.
órganos da UE” e poida exercer “por delegación estatal” a Vontade de diálogo
representación española nas
súas institucións. Como texto Desde esa a mesma óptica, o
desta iniciativa parlamentar BNG preguntoulle no mesmo
quedou unha emenda que o PP pleno a Fraga sobre a oportuniformulou a unha proposición dade de que, para contribuir a
non de lei do PSOE. O BNG afortalar os dereitos de Galiza
abstívose nesta votación por- dentro da UE, “se proceda a
que, segundo explicou o seu formular un acordo consensuaportavoz, Xosé Manuel Beiras, do mediante o cal o Parlamenpola súa importancia, este tema to, como tal, fixe unha posidebería ter sido debatido pre- ción que avale e respete as poviamente a través da canle de sibles iniciativas do Presidendiálogo institucional coa que se te” de xeito “que se poidan forcomprometeron os tres grupos mular esas iniciativas durante
o mandato español da Presiao inicio da lexislatura.
“Existe unha cuestión de dencia da UE”. Fraga comezou
método relevante que determi- a súa intervención reiterando
na a nosa posición –indicou. “a vontade do goberno da XunEstamos ante unha cuestión ta ao diálogo” e recoñecendo
crucial para o país, unha das te- na presencia e participación
máticas ao redor das cales se das “entidades rexionais” un
ten posto en marcha unha diná- dos problemas “máis serios
mica de interlocución institu- que ten a UE neste nomento”.
cional que, segundo se insiste “É evidente –engadiu– que nós
en dicir, debe ser a que impri- debemos continuar co estudo
ma carácter aos comportamen- deste tema, aceptar como pritos políticos desta lexislatura”. meiro paso o que nos acerca
Na súa intervención Beiras su- neste momento aos Comités da
bliñaba que, para que poida Comisión, utilizar máis o coorexistir unha posición do Parla- denador autonómico que existe
mento conxunta e unánime so- xa en Bruxelas e estudar de
bre temas “tan serios como a que maneira nas comunidades
reforma do Senado, que impli- con poderes lexislativos se poca unha reforma da Constitu- den dar outros pasos máis
ción”, é necesario que se pro- adiante”. O presidente da Xun-

G

Manuel Fraga interviu, por primeira vez en doce anos, no Pleno para responder preguntas da oposición.

ta falou de “preparar moi seriamente as nosas propostas”,
desde o punto de vista “da absoluta grantía de lealdade
constitucional”, pero tamén se
referiu á conveniencia de ter
preparado un documento “realmente importante” para cando
remate o mandato español da
Presidencia Europea. Rematou
afirmando que “nós –en re-

ferencia ao PP galego– desde o
noso rexionalismo entendemos
que hai un tema importante de
estudo, que é absolutamente
normal que se trate en sede
parlamentar e desde logo poden ter a certeza absoluta da
nosa disposición ao diálogo”.
Na actualidade Galiza, como tal, só ten presencia institucional na UE através do Comité

A N DRÉS PA N AR O

das Rexións, que é un órgano
meramente consultivo. Carece
de presencia, voz e participación nas deliberacións e procesos de toma de decisión do
Consello da UE. A aplicación
princípio de subrogación na UE
permitiríalle desempeñar ese
papel, pero esa aplicación está
a mercé da vontade política do
goberno central.♦
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Figura entre as 3.000 linguas que se poden extinguir

O galego en perigo de desaparición
segundo a UNESCO
A.N.T.
A UNESCO divulgou o Atlas das Linguas en Perigo e incluíu ao galego
entre as que se poderían extinguir. O vasco, o asturiano, o aragonés,
o leonés e o gascón tamén figuran na lista, mentres o catalán non.
O Atlas das Linguas en Perigo da
Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia
e a Cultura, Unesco, indica que
das 6.000 linguas existentes no
mundo, a metade están potencialmente en perigo de extinción,
xa que un 30% dos nenos non a
cita nin a estudia. Segundo a
Unesco, os 3.000 idiomas que
poderían extinguirse están nesa
situación “polo desprazamento
forzado da comunidade, o contacto cunha cultura máis agresiva ou accións destructivas dos
membros dunha cultura domi-

nante”. Do mesmo xeito, entende que o nivel de risco dunha lingua non só depende do número
de falantes que ten, senón dos
das outras linguas do contorno
“culturalmente agresivas”.
No caso español, o informe
da Unesco cita o mozárabe como
idioma extinguido, o leonés como en situación de serio de perigo e o galego, vasco, asturiano,
aragonés e gascón en perigo real
de desaparición, mentres que o
catalán “ao que algúns ven
potencialmente en perigo, está a
ser progresivamente reforzado”.

Ao abordar o problema desde
un punto de vista global, a Unesco cita as causas que actúan nos
casos de posíbel extinción, pero
non de forma individualizada
por cada idioma.
“Cada lingua reflicte unha visión única do mundo e unha cultura complexa que reflexa a forma na que unha comunidade resolveu os seus problemas en relación co mundo e na que se formulou o seu pensamento, o seu
sistema filosófico e o entendemento do mundo que lle arrodea;
(...) por iso, coa morte e desaparición dunha lingua, pérdese para
sempre unha parte insubstituíbel
do noso coñecemento do pensamento e a visión do mundo”, indica o informe da Unesco.♦

A Coruña
A praza de María Pita é, sen dúbida un dos lugares máis emblemáticos de A Coruña e cita obrigada para a xente de casa e o turismo que nos visita. Parece ser
que ao goberno municipal do
PSOE non lle gusta a súa fisonomía actual e, co pretexto de unificar o mobilIario das terrazas
dos establecementos de hostelería, pretende rodear a praza cuns
quioscos acristalados para atraer
á clientela. Esta iniciativa véndese como outra brilante idea do
alcalde Vázquez, que pronto será
a envexa de toda España.
Acerqueime recentemente a
Salamanca, que este ano é Cidade Europea da Cultura; unha
cidade monumental, que coida
o seu patrimonio como sinal de
identidade e porque sabe que é
unha das súas principais fontes
de riqueza polos turistas que a
visitan. Estiven na súa praza
Maior e puiden comprobar que

A modernidade chega á praza
de María Pita
MANUEL MONGE

O proxecto municipal de rodear a praza principal coruñesa de quiosques e bares, véndese como outra grande idea de Vázquez exportábel a outras cidades.
Salamanca, no Ano da Cultura, vende os seus soportais valeiros de chiringuitos.
o seu goberno municipal non é
tan “moderno” como o noso e,
sen dúbida, ten un concepto do
progreso completamente distinto. En primeiro lugar non teñen
un aparcamento soterrán con
cómoda saída á praza; os soportais son para pasear e está
prohibida a colocación de mesas e sillas. Ninguén tivo a brilante idea de facer unhas terrazas acristaladas e pechadas para

resgardarse do sol e do frío, que
chega aos dez graos baixo cero.
Entereime tamén, falando cun
camareiro, que o concello retirou hai dous anos os toldos que
tiñan as terrazas porque afeaban
a perspectiva da praza. En definitiva, algúns pensarían que a
praza está ben, pero é un exemplo do “atraso” de Salamanca.
Este é o novo proxecto para a
nosa praza maior, que se preten-

de inaugurar en maio. Cada
quiosco terá unha superficie de
73 metros cadrados e 20 mesas;
a cúpula da estrutura estará rematada en catro pirámides, que
poderán cubrirse con toldos, e
haberá un porche aberto e cuberto tamén por toldos.
Fálase do prezo dos quisoscos, que pode ser financiado por
unha marca de cervexa, a cambio da colocación de publicida-

de e ter a exclusiva do suministro desta bebida durante dez
anos; fálase de negociacións entre Vázquez e os hosteleiros como se a praza fose unha finca
privada do Alcalde; fálase, en
definitiva, dos pasos a dar para
vender máis cocacolas e facer
un bo negocio durante todo o
ano. Pero non se fala nada de
que, para todos os que nos visitan, o auténtico atractivo é o caracter monumental da praza en
sí; iso é que hai que mostrar e
ensalzar, e non os chiringuitos.
Rodear a praza con 28 quioscos, un deles sería de información do concello, e máis de 1300
metros cadrados de pirámides e
toldos, sería un auténtico atentado ao noso patrimonio. A imaxe
actual da praza de María Pita podería dar paso a outra máis mediterránea... semellante aos invernadeiros de Almería. ¡Viva a
modernidade de Vázquez!♦

www.anosaterra.com
información, novidades
editoriais, documentos,
hemeroteca
O teu periódico
tamén na rede.

PERFECTO CONDE

A

ta agora, chegar a
Ferrol implica case
sempre unha boa dose de paciencia, tanto se se
vai de coche como en tren.
No primeiro caso, o atranco
de Fene, á saída da
autoestrada, pode representar unha considerábel
perda de tempo que predispón a que o viaxeiro chegue
malhumorado á cidade do
mar. No segundo,
velocidades máis propias de
cando había locomotoras de
vapor que dos tempos de
TAVs e similares.
Claro que, unha vez que
se chega a ela, Ferrol
sorprende pola súa forte
personalidade de cidade
aberta que sabe mostrarse
acolledora e amigábel. As
súas rectilíneas rúas do barrio da Madalena, os
calexas e rueiros de Ferrol
Vello ou o rexuvenecido Canido do campus universitario son como antesalas
suxeridoras e belísimas de
algo que representa aínda
máis beleza como é a ría ferrolá, unha das máis espléndidas do mundo, a pesar de
que certo desarrollismo
aproveitado pode acabar
converténdoa en auténtico
polvorín indesexábel, póñase por caso a proxectada
instalación da regasificadora de Reganosa, case a tiro
de pedra de todo un arsenal
militar e dunha zona con alta densidade de poboación.
Neste contexto de
arquitecturas modernistas,
decadencias, nostalxia e azos
de futuro, Ferrol desenvólvese con gallardía tratando de
renovar o corazón de navío
que leva dentro, por dicilo
con palabras poéticas roubadas a Xohana Torres. Na
cidade ártabra algo está a
bulir. O goberno municipal
está a piques de emprender
unha remodelación da praza
de España que implicará o
desprazamento definitivo da
extemporánea estatua de
Franco que hoxe recibe aos
visitantes. Vaise rehabilitar o
casco antigo e os barrios da
Madalena e Recimil. O
teatro Jofre xa está sendo
restaurado. Pronto haberá
un ansiado Auditorio, unha
nova Escola de Música, un
novo porto fóra da ría e
algunha cousa máis. Ferrol
móvese.
Tempo era. Dende a crise
da construcción naval, que
tanto minguou esta cidade,
Ferrol tivo unha auténtica
travesía do deserto. Xosé
Ramón Barreiro, presidente
da Academia Galega,
lembraba hai pouco que por
Ferrol entraron en Galicia
as ideas do liberalismo, do
socialismo e do progreso.
Sen embargo, aínda queda
quen pensa que Ferrol foi do
Caudillo, sen lembrar que
foi e segue a ser máis de Pablo Iglesias, de Concepción
Arenal, do enxeñeiro
Comerma, de Carvalho Calero e de Torrente Ballester,
♦
por poñer exemplos.♦
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Ignorou o argumento de que os artistas
cedían as súas cancións e daban o seu consentimento por escrito

A Sociedade de Autores pecha as seccións
con música dunha publicación electrónica
H. VIXANDE
A Sociedade Xeral de Autores de
España, SGAE, vén de esixir a
Producciónes MZK, propietaria
da páxina muzikalia.com, o peche das seccións de MP3 e de radio a pesar de que os artistas daban o seu consentimento por escrito para difundir as súas obras.
Deste xeito, a SGAE suprime unha
das principais formas de promoción da música independente.
¿Protectora dos dereitos dos artistas ou principal atranco para a súa
difusión? A SGAE parece só defender os intereses dos músicos
consagrados, a teor do seu comportamento con muzikalia.com,
unha publicación electrónica que
tivo que pechar as súas seccións de
música en formato MP3 e de radio
porque a SGAE obrigábaa a abonar
375 euros mensuais por manter cada unha das dúas seccións.
A
publicación
muzikalia.com incluía as seccións de MP3 e de radio con interese meramente promocional.
Permitía aos internautas baixar
da rede un tema de cada grupo,
avaliar a súa calidade e, se así o
desexaban, adquirir o disco.
Contaba co permiso por escrito
de músicos e discográficas e
consolidara unha colaboración
estreita entre a publicación
electrónica e as casas de discos
independentes.
“Creo sinceramente que internet é, hoxe, o mellor espacio
para promocionar as cancións ou
discos de artistas que antes non
tiñan esa posibilidade de promoción”, indicou Sergio Picón, director de muzikalia.com. “Muzikalia sempre creu niso –engadiu
Picón–, por iso diariamente milleiros de persoas len a nosa revista, baixan música para avaliala, escóitana e mesmo mercan
discos. Porque MZK está a conse-

Os grupos de música non teñen liberdade para decidir se queren ou non colgar os seus temas na rede. Na imaxe, Heredeiros da crus.

guir que se vendan discos a
través da internet, a moito mellor prezo que nas tendas”.
Láiase muzikalia de que os
autores “non teñan o dereito
de poder elixir qué facer coas
súas propias obras” e denuncia
“que neste país ninguén faga
nada contra o abuso e o monopolio”.
Amparo da lexislación

Tras a intervencións da SGAE, Muzikalia decidiu
pechar as súas seccións de radio e de MP3.

A SGAE ampárase na lexislación para reclamar o pagamento de dereitos de autor. Ten capacidade para
sancionar as empresas que incumpran o pagamento destes canons e
distribúe os ingresos que percibe
entre os artistas que máis venden.
Muzikalia, denuncia que os
cartos que recadaría a SGAE “levaríaos Alejandro Sanz”, aínda
que con esa política, ademais de
“encherse os petos co traballo

dos demais”, como afirma muzikalia, impídese a promoción de
artistas, que non poden acceder a
outros medios para dar a coñecer
os seus productos.
Por todo isto, Picón ofreceuse
para “liderar un movemento que
teña como obxectivo que os autores podan elixir libremente se desexan colgar os seus temas en internet ou non”, unha cuestión de liberdade que, a xuízo de Picón, non

sae adiante porque “en España
hai medo á SGAE e ninguén fai nada”.
A SGAE é a cada unha institución máis cuestionada. O Tribunal de Defensa da Competencia
vén de imporlle unha multa de
125.000 euros porque lle cobraba ás productoras fonográficas
integradas na Asociación de
Productores de Fonogramas e
Videogramas de España cantidades inferiores ás non casas
non integradas, aínda que fose
polo mesmo concepto.
Por último, Muzikalia é unha publicación electrónica que
non ten beneficios desde a súa
creación, en outubro de 2000, e
que funciona como unha revista
na rede a través da que ofrece
todo tipo de información relacionada coa música, aínda que
centrada nos grupos e discográficas independentes.♦

GARRINCHA
AHÍ TES
O MEU
R E GALO...
¡COMIDA
EUROPEA!

As multinacionais do disco
pechan porque non
promocionan os autores
A intervención da SGAE en muzikalia coincide cun momento de
crise nas casas discográficas, pero é un declive relativo. A división musical da EMI vén de
anunciar o peche do
negocio, aínda que a
decisión ten máis que
ver co descenso dos
ingresos e das vendas
que cunha conta de
resultados negativos.
Na decadencia das multinacionais discográficas sobrancea o asasinato da galiña dos
ovos de ouro. A aplicación da
norma de só promocionar

aqueles discos que teñen aseguradas unhas vendas e uns beneficios impide
lanzar a novos
artistas que nun
futuro poderían
poderían acadar
importantes cotas de éxito e
significar un
negocio suculento para as
discográficas. Ao tempo, o
acoso contra a música na rede e
o control absoluto da distribución tamén impide que saian
adiante músicos á marxe das
multinacionais discográficas.♦
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Os ministros de Asuntos Sociais da UE debaten medidas nunha conferencia ‘informal’ en Santiago

Manifestación contra
a ‘hipocresía institucional’ sobre os maos tratos
A.N.T.
De 1999 ao 2000 as denuncias por maos tratos aumentaron na Galiza un 72%, pero nove de cada dez casos rematan coa absolución
do agresor. Esta é unha das razóns polas que máis de 2.000 persoas acudiron en Santiago a unha manifestación convocada pola Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres con motivo
da presencia na cidade dos ministros de Asuntos Sociais para participar nunha Conferencia Informal sobre a violencia de xénero.
Para as organizacións que
participaron na manifestación,
dados como estes revelan que os
instrumentos legais e institucionais que se teñen posto en práctica para combater a violencia de
xénero non a deron eliminado,
nin sequer mitigado sensibelmente. O luns 18 lembraron en
Santiago que a violencia física
só é a ponta do iceberg dun
“maltrato estrutural” ás mulleres
“lexitimado polos poderes políticos”. Así por exemplo, no Estado español, o Código Penal segue a manter a habitualidade como requisito para que unha agresión sexa considerada delito. No
manifesto, asinado tamén por
BNG, Agir, CAF, CAE, CIG,
CCOO, EU, Galiza Nova,

Nós–UP, STEG e Plataforma
por umha Europa Alternativa,
tamén se critica que a UE minimice a importancia dun encontro
destas características co adxectivo de “informal” e exclúua a
“organizacións de mulleres e feministas que levan anos proclamando medidas concretas para a
erradicación da violencia”. Isto,
ao seu ver, é unha mostra máis,
da “hipocresía institucional” coa
que se aborda este “problema de
dimensións tan dramáticas”.
Pola súa parte na reunión ministerial, que non contou con tan ta
policia como na semana anterior,
rexeitou a posibilidade da consideración da prostitución como profesión, obxecto de reivindicación esta mesma semana en Madrid♦

A manifestación das mulleres contou coa asistencia de ve máis de duas mil prsoas, pesie a ser dia laborábel.

A . PA N AR O

Gais e lesbianas
protestan en Mondoñedo
contra Gea Escolano
Xosé Gea Escolano ausentouse de Mondoñedo na noite do
sábado 16 de febreiro. Os colectivos de gais e lesbianas
acudiron ao día seguinte ao encontro do bispo, na praza da
Catedral deste concello, para
denunciar o seu comportamento homófobo. Os manifestantes chegaron á vila luguesa á
hora da misa e despregaron a
súa bandeira multicor. “Damos
un toque de atención á postura
intrasixente da igrexa cos homosexuais. Pensamos que xa é
hora de deixarnos de comunicados de prensa e confrontarnos directa e pacificamente co
sector máis reaccionario da
institución eclesiástica. Queriamos facer visíbel a homosexualidade”, sinala Francisco
López, secretario de Legais, o
colectivo vigués que convocou
a protesta secundada por gais e
lesbianas de Lugo, A Coruña e
Compostela. Á mobilización
uníronse moitos veciños da vila; os vinte asistentes á misa, á
saída, preferían apurar o paso
cara casa. “Sorprendímonos da
resposta da xente neste pequeno concello da Galicia do interior. Foron moitos os que se
colocaron ao noso lado para
apoiarnos”, conta López.
Gea Escolano, coñecido en
todo o Estado pola incontinencia
verbal que desprega ao referirse
a temas como o aborto ou á homosexualidade, afirmaba recentemente que “igual que hai

Gea Escolano.

coxos e mancos, existen homosexuais” tras a saída do armario
do párroco José Mantero. De
“anormais” leva calificado noutras ocasións a gais e lesbianas.
Para os colectivos que se manifestaron o domingo as declaracións do bispo deberían provocar unha actuación de oficio da
Fiscalía. Na praza da Catedral os
manifestantes denunciaron a actitude homófoba de Gea Escolano e subliñaron que “a sociedade
está moi por diante dos seus
prantexamentos”. Lembraron
que aínda que ninguén nace homófobo e fascista, “a falta de
educación” incide nestes comportamentos, e nunha das pancartas podíase ler que “o santoral
está cheo de maricas e bolleras”.
Os convocantes, satisfeitos, describen a xornada en Mondoñedo
como “festiva e triunfal”.♦
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O prezo non excederá as 375 pesetas por comida

Vigo abre trinta comedores escolares públicos
H. VIXANDE
En colaboración cos pais e nais
de alumnos, o concello de Vigo
vén de universalizar o comedor
escolar nos colexios públicos da
cidade coa perspectiva de cubrir unha necesidade social que
a Xunta estaba a abandonar.
Na actualidade, xa hai 35 comedores escolares nos colexios públicos
de Vigo. Só quedan nove centros
sen este servicio e deles entre catro
e cinco están nos estudios previos
para a súa implantación, de forma
que cando o conclúa o proceso só
quedarán catro centros –moi pequenos– sen comedor.
“Ao final deste proceso que estamos a piques de rematar, poderán
recorrer a este servicio uns 14.000
nenos e nenas da cidade”, explicou
a concelleira de Educación de Vigo, a nacionalista Ana Gandón. Isto non significa que todo o alumnado de Vigo comerá no colexio,
pero si poderá facelo cando queira,
mesmo se os pais deciden enviar
esporadicamente ao neno ao comedor, nese caso só terán que comunicalo a primeira hora da mañá. A
flexibilidade do servicio é total.
Mediante un convenio con
Caixanova, polo que aporta vinte
millóns de pesetas ao ano, garántese que o prezo non excederá as
375 pesetas por comida, é dicir,
8.000 pesetas ao mes para o caso
dos nenos e nenas que acudan todos os días. “Dificilmente podíamos ofrecer este servicio por menos de 11.000 pesetas, pero o resto da cantidade cóbrese co convenio. Hai tamén unhas bolsas de
Benestar Social que se dan a todas
aquelas persoas que carecen de
medios e que neste caso son tanto
para alumnos da pública como da
privada”, explicou Gandón.
Na universalización do comedor escolar na pública participou
decisivamente a Federación Olívica de Pais e Nais de Vigo, FOAPA, que xestiona os comedores e
que ten negociado un servicio de
cátering cun restaurante vigués,
de maneira que é o encargado de
levar a comida aos centros. A intervención da FOAPA permitiu poñer menús e prezos únicos para
evitar as variacións que poderían
darse polas condicións específicas de cada colexio.
As direccións dos centros tamén colaboraron. “Por lei, nos

A flexibilidade do servicio permite acudir esporadicamente ao comedor.

colexios, ten que haber un profesor de garda, pero os comedores
teñen persoal específico”, indicou a concelleira Ana Gandón.
Comida de calidade
Cando Ana Gandón chegou á
concellería de Educación ao
principio do mandado da actual
corporación municipal, en Vigo
funcionaban dez comedores escolares que xestionaba a Xunta.
“Era un modelo obsoleto polo
que a Xunta só ofrecía o servicio

Na Idade Media, un adxectivo da lingua
occitana, gai (“alegre, ledo”), pasou a
outras linguas románicas debido á grande influencia dos trobadores que escribían en lingua de Oc ou provenzal. Efectivamente, gai/gaia era un adxectivo fundamental na poética trobadoresca: a primeira condición do so ou melodía era ser
gai, o poeta debía escribir gaias razós e
gaias cansós e a alegría era unha das
cualidades esenciais do amor cortés, cos
motivos das gaias domnas (donas ledas)
o gai temps de pascor (o ledo tempo da
primavera) e os gais auzels (ledos paxariños). A propria arte trobadoresca era o
gai saber ou gaia ciencia, en contraposición co saber e a ciencia oficial, o da teoloxía e a filosofía medievais.
En galegoportugués entrou daquela o
adxectivo gaio/gaia, que aparece nos

se había transporte escolar –explica Gandón–; esa é unha concepción absurda nunha cidade
como Vigo, onde moita xente ten
perto o colexio pero ao tempo
necesita do comedor porque tanto o pai como a nai traballan e
non poden recoller aos fillos”.
A situación levou a Ana Gandón a trazarse como obxectivo levar o comedor aos centros públicos. “Xa non eran os mesmos comedores que os da Xunta, que tiñan cociña, senón uns novos nos
que houbo que habilitar espacios
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nos colexios –indica a concelleira–, o primeiro ano abríronse tres,
logo nove ou dez e logo outros
dez, entón foi cando unificamos o
servicio e se contratou o cátering
para ofrecer comidas de calidade”.
Para un futuro, o concello
prepara, coa FOAPA, a abertura
dos colexios públicos cunha matrícula mínima ás oito da mañá
para que quen non poda ir máis
tarde, poda levar á escola aos
seus fillos. De momento funcionan de xeito provisorio dous centros: Escultor Acuña e Chouzo.♦

Gai
HENRIQUE HARGUINDEY
Cancioneiros (a dona gaia) e se conserva
nos nosos días en topónimos e apelidos.
Tamén en francés, catalán, italiano e español entrou o adxectivo, que chegou a
través do francés ao inglés, onde tamén
existe o apelido Gay igual que en francés. Sinalemos, de pasada, un derivado
galego de gaio: gaioso, que Eladio Rodríguez González rexistra aínda como
“alegre” e que pasou a significar “raiado
con listas ou franxas de cores” como ben
podemos comprobar ao mirarmos os escudos heráldicos do apelido Gaioso, tan

abundante na nosa Terra.
Modernamente, cara a 1935, nas prisións dos Estados Unidos comezou a utilizarse como termo de ocultación e desimulo este adxectivo, “alegre”, para denominar o homosexual masculino, e a
palabra espallouse internacionalmente
despois da II Guerra Mundial. Hoxe en
día o máis frecuente é atopala como
substantivo, escrito coa grafía inglesa
gay, mais podemos atopalo adaptado á
grafía de cada lingua (gai en galego, catalán ou francés).

O ensino
público reaxe
e amplía a
súa oferta
A decisión do concello de Vigo
de universalizar os comedores
escolares dos colexios públicos está en sintonía con posta
en marcha por parte do concello compostelán dun servicio
de gardería tamén nos centros
públicos para as épocas de vacacións escolares, de maneira
que os pais e nais que traballen
neses períodos teñan un lugar
onde deixar aos seus fillos.
Ambas iniciativas, a viguesa e a compostelá, pretenden mellorar a calidade de vida das familias pero tamén
significan que o ensino público reaxe fronte ao privado e
que o fai apoiado desde institucións locais, cando é algo
do que se debería ocupar a
Administración autonómica,
con competencias exclusivas
na materia.
As iniciativas destes dous
concellos supoñen en realidade o afortalamento do ensino
público despois de anos de
degradación debido a unha
política educativa autonómica
que fomentaba o ensino privado e o privado concertado.
Durante a última década sindicatos e pais e nais de alumnado denunciaron prácticas sistemáticas da Administración autonómica que consistían en detraer recursos do ensino público
para destinalos ao privado, o que
provocaba a fuga de alumnos da
pública á privada concertada
fundamentalmente, xa que se
supuña que ofrecía unha maior
calidade porque dispuña de máis
e mellores medios.
En Compostela hai en
marcha unha experiencia piloto para que os centros funcionen como garderías entre
xuño e setembro. O obxectivo sería paliar os problemas
que se lles presentan aos pais
e nais que traballan a presencia dos seus fillos na casa no
verán, pero tamén significa
unha nova oferta educativa
que prestixia ao ensino público e facilita a súa competencia co privado.♦

A denominación para a persoa homosexual feminina é lesbiana, é dicir
“pertencente á illa grega de Lesbos”. Atribúeselle a Safo de Lesbos, poetisa da Antigüidade de acesa paixón amorosa, a condición de homosexual, e por iso se fala tamén ás veces de safismo ou amor sáfico.
O curioso é que antes de se espallar
este substantivo para denominar a muller
homosexual (a finais do século XVIII)
documéntase nalgunha lingua lesbiano
–hoxe substituído por gay– para denominar o homosexual masculino.
E, aínda que é ben sabido, lembraremos que homosexual (que significa “persoa que ten apetencia sexual por persoas
do mesmo sexo”) está formado co prefixo
homo-derivado do grego homoios “igual,
semellante, o mesmo” que nos serve para
formar outras palabras como homoxéneo,
homónimo, homólogo ou homeopatía.♦
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Os gastos de exposición e de persoal especializado son necesarios tanto no caso dos concesionarios como das grandes superficies.

As reparacións poderían encarecerse

A liberalización da venda de coches
só reducirá o prezo os primeiros meses
H.V.
A anunciada liberalización da venda de coches non será a panacea
anunciada polo Goberno central. Ao principio haberá unha reducción dos prezos, pero a medio prazo volverán á situación actual.
En todo caso a rebaixa non será
substancial, xa que as marxes comerciais son estreitas. Prevese
unha diminución de prezos ao
principio, sobre todo polas ofertas que fagan as grandes superficies que queiran entrar no mercado. Unha situación semellante
prodúcese cada vez que unha
marca penetra no mercado, entón
todos os concesionarios baixan
os prezos, pero a medio prazo retornan ao seu nivel habitual porque precisan duns valores mínimos cos que manter a infraestructura necesaria para a venda.
As grandes superficies que decidan incluír a venda de vehículos
precisarán espacio para a exposición e persoal especializado, xa
que para que un cliente se anime a
mercar un coche precisa telo diante e poder probalo. Isto implica
que as ofertas unicamente serán
dun número reducido de modelos.
O servicio post-venda é outra
incógnita nesta liberalización. O
Goberno central pretende liberar
desta obriga aos vendedores, pero iso significará trasladar os
custes aos clientes por dupla razón: por unha banda porque deberán pagar o mantemento e pola outra porque encarecerá os
prezos das reparacións, xa que os
concesionarios tenderán a equilibrar as marxes de beneficio a través da post-venda.
Na cuestión da post-venda a
especialización é a cada un elemento de maior peso. Se o mantemento é doado, non acontece o
mesmo coas reparacións. Hoxe,
os fallos de mecánica hai que detectalos por medio de ordenadores. Estes aparellos son distintos
para cada marca e presentan unha complexidade no uso que
obrigan a unha forte especialización dos mecánicos.

Efecto Citroën
Para que se abaraten os custes
hai que ter en conta a competencia á que se enfrontarían os novos operadores no mercado. Na
Galiza existe o que se coñece como efecto Citroën, polo que, á
hora de establecer os obxectivos
aos que se obriga aos concesionarios, tense en conta o efecto
distorsionador que provoca na
Galiza a presencia da factoría da
Citroën en Vigo.
Os traballadores desta fábrica viguesa poden adquirir un vehículo da marca cun 15% de rebaixa e cunhas condicións de financiamento moi vantaxosas.
Esta circunstancia inunda o país
de milleiros de vehículos e supón unha merma nas vendas dos
concesionarios de calquera marca. O mesmo efecto tamén se
considera aos concesionarios de
fóra de Galiza, alí onde hai fábrica de automóbiles.

Gama media e baixa
Na actualidade, hai empresas
que se dedican, baixo a demanda de particulares, a procurar
vehículos ao mellor prezo do
mercado. Constitúe un exemplo
de liberalización incompleto,
pero ofrece unha perspectiva de
cómo pode ser o futuro. A busca prodúcese a través da internet e para a mesma pescúdanse
os prezos de concesionarios de
varias cidades. En todo caso,
non está moi estendido, como
tampouco o está a venda directa a través da rede. Neste campo, nin sequera se rexistran peticións de información na rede,
o que dá unha idea da dificultade dos consumidores cando se
trata de cambiar de hábitos. Algo semellante podería acontecer cos grandes almacéns.
Aínda que as grandes superficies consigan introducirse na
venda de coches, prevese que,
como moito, esta afecte só ás
gamas medias e baixas. “Un rolex non se compra nuns grandes
almacéns”, indicaban nun concesionario.♦

Os impostos
condicionan a rebaixa
Todo automóbil que se vende
ten unha base impoñíbel polo
IVE do 16%. A isto hai que engadir o imposto especial sobre
vehículos de tracción mecánica,
que é do 12% ou do 7% segundo a cilindrada que teña. As cargas fiscais complétanse co custe da matriculación e o imposto
municipal. En total, entre o
23% e o 28% do prezo final do
automóbil son impostos e estes
non son susceptíbeis de rebaixa.
Ademais dos impostos, o
custe dun automóbil complétase co da producción, o transpor-

te, os custes de entrega (probas,
desencerados, etc...), os gastos
de xestións dos concesionarios,
o persoal de venda, as instalacións e os impostos sobre o establecemento que o vende.
Na actualidade, os concesionarios teñen unha marxe comercial de en torno ao 15%, de
modo que a entrada das grandes superficies no mercado
obrigaralles a ter en conta a
maioría dos custes aos que se
enfrontan os concesionarios.
Así, as posibilidades para aplicar unha rebaixa son cativas.♦

A maioría gobernante en Moncloa prosegue imparábel cos
seus plans arbitrarios no sector educativo. Cautiva e desarmada a Universidade española avanzan, agora, con paso firme e
mirada aviesa aos posíbeis discrepantes na deslexitimación do
resto do sistema educativo sexan estes alumnos, profesores ou
persoal auxiliar. Se os rectores e profesores universitarios defendían intereses corporativos e os alumnos non sabían ler o
articulado da LOU a ninguén pode sorprender que os alumnos
de niveis anteriores sexan incapaces de parar quietos, escribir
sen faltas de ortografía ou coñecer a Guzmán el Bueno. Cómpre, entón, abordar unha reforma educativa profunda, implantando unha serie de filtros para separar aos torpes dos demais
dende temperáns edades procurando que só aqueles máis brilantes e os descendentes de familias acomodadas poidan acceder aos postos reservados para a elite dirixente de España. Tamén haberá que expurgar dos contidos educativos certas adherencias –inapreciábeis, aínda por sorte, na maioritaria España profunda e castellana– herdadas da formalización do Estado autonómico que por circunstancias políticas desafortunadas
se abriu paso na transición postfranquista.
Ocupado o espacio Mediático, controlado o poder Xudicial,
con maioría aplastante no Lexislativo central e colocados no seu
lugar os nacionalismos excluíntes de Ibarretxe e Pujol a dirixencia do Executivo estatal tenta desfacer rapidamente o entramado educativo que con dificultades e problemas se foi constituíndo durante o período democrático. O obxectivo básico do
proxecto educativo do PP de Madrid é excluír do proceso educativo global a amplos colectivos, reducir gastos e controlar burocrática e políticamente contidos e formatos con mecanismos
diversos de xestión centralizada e uniforme. Paralelamente, xa
se están a perfeccionar mecanismos de represión e control das
libertades mediante o aumento de efectivos e partidas orzamentarias adicadas ás Forzas de Orde Pública adictas (Ertzantza excluída). Nótese que até o propio M. Fraga pode estar saíndose
da foto desta nova España, igual que o propio Rei Xoan Carlos.
Que unha dotación axeitada de capital humano é un dos
principais factores para o desenvolvemento económico dun país é coñecido pero, iso sí, ese capital humano ha de formarse
nun contexto de libertade, xestión descentralizada e autonomía
respecto do poder político. Habitualmente, o investimento en
educación require de medios humanos, materiais e financeiros
moi superiores aos asignados pola nova maioría do PP; intercambiar profesores por policías pode ser útil para o control político e social e para manterse no poder relegando a unha parte
importante da poboación á ignorancia e/ou a marxinalidade pero, dende logo, nada ten que ver con políticas públicas modernas nas que prime a innovación educativa e social, a dotación
de equipamentos culturais e a formación e reciclaxe contínua
de contidos, programas, metodoloxías e tecnoloxías.

‘Obxectivo

Manifestación promovida polo PP contra
a LOGSE en Madrid en 1984. X.L. DÍA Z

básico do
proxecto
educativo do PP
de Madrid é
excluír do
proceso educativo
global a amplios
colectivos,
reducir gastos e
controlar
burocrática e
políticamente
contidos”

Certamente, algúns aspectos do sistema educativo actual
son mellorábeis e requiren reformas moi concretas e específicas que se poden acometer sen crebar todo un sistema que, en
xeral, tamén ten moitas avantaxas. Por exemplo, restaurar o valor dos controis periódicos e impedir a promoción automática
de curso pódese facer sen cargarse todo o modelo educativo. É
necesario reincidir na importancia do esforzo dos axentes participantes no sistema educativo para obter mellores resultados
pero esto só será posíbel con maiores dotacións de recursos humanos, materiais e financeiros. Ademais, a mellora colectiva
global, aínda que reducida en ritmos, é moi eficiente na busca
dunha calidade de vida superior, na redución da inseguridade
pública, na provisión de oportunidades en condicións máis
igualitaritarias e na democratización social e política.♦
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Os fondos de pensións
obtiveron unha rendibilidade
negativa do 4,6% en 2001
R.M.
Os fondos de pensións obtiveron
unha rendabilidade neta negativa, do 4,6%, durante o ano 2001,
segundo o informe da consultora
William M. Mercer. Este dado
reférese á rendabilidade media
neta, unha vez descontado o efeito do IPC, que foi do 2,7%, e as
comisións de xestión, cuxa media situouse no 1,5%, co que a
rendabilidade bruta segue sendo
negativa por un 0,4%.
O estudo da consultora, que

Bolsa de Nova York.

Só o valor das dos EEUU
multiplica por sete o PIB de América Latina

As bolsas moven máis diñeiro
que a economía real
RAMÓN MACEIRAS
A meados do 2000, a capitalización total das bolsas de valores nos países desenvolvidos equivalía o PIB mundial dese
ano. Estimacións máis actuais permiten asegurar que a “economía virtual” superou xa neste momento a economía real.
Os mercados bursatis e cambiarios convertéronse en verdadeiros
casinos, proceso condicionado
pola crecente influencia da economía financeira na economía real.
Francisco Soberón, presidente do Banco Central de Cuba, impartiu unha conferencia
maxistral no IV Congreso Internacional de Economistas celebrado na Habana a semana
pasada, na que abordou os entretelóns da economía virtual e
a desintegración da economía
real, nas condicións da globalización neoliberal.
O maior volume de capitalización bursatil concéntrase en
países máis ricos, ainda que os
subdesenvolvidos, afanados por
atrair o investidor estranxeiro ou
simplesmente para ser considerados “modernizadores” e “reformistas”, criaron as súas correspondentes bolsas de valores,
ainda que todas en conxunto a
penas representan hoxe o 8% da
capitalización mundial. Esta tendencia advértese en que existen
110 países con bolsas de valores.
O monto da “capitalización” das bolsas dos EE.UU.,
as maiores do mundo, ascende
a 13.4 millóns de millóns de
dólares, equivalente a sete veces o PIB de América Latina e
31 veces o de África.
A interación da economía
bursátil coa economía real é
máis intensa, na medida en que
maior sexa a proporción da poboación que se vincula coa
“economía virtual”. Nos
EE.UU, un 50% das familias
están vinculadas dunha ou outra forma á atividade bursátil,
puntualizou Soberón.
O mesmo economista, manifestou que razoando sobre este tema un ex presidente europeo cualificaba esta apreciación
dos valores bursátis como un

“aforro virtual” contra o cal se
contraen “débedas reais” e sinalou que no seu país “o aforro en
bolsa converteuse en moda para
millóns de persoas con pouca
capacidade de análise e confiadas nun mercado que non ofrece a transparencia e as garantías
necesarias de información para
tomar decisións consistentes”.
Gañar a dianteira

mados para efectuar transaccións dentro de determinados
parámetros, de maneira que as
“adiviñas” son cada dia máis
masivas e sistemáticas.
Soberón forneceu un dado
revelador de como esta espiral
especulativa se foi desvinculando do comportamento das
compañías na economía real: o
índice Standard and Poor (que
reflecte o valor das accións dun
grupo de compañías cotizadas
nos mercados de EE.UU.), incrementouse un 570% de 1981
até finais de 1999, mentres que
as ganancias reais desas mesmas compañías só medraron
nun 61%, no mesmo período.

En 1935, o economista Keynes
analisaba este fenómeno ao Os investidores institucionais
afirmar que o obxectivo da
maior parte dos inversores en Actualmente o volume maior
bolsa era “gañar a dianteira (to de investimentos na bolsa realíbeat the gun), como din os nor- zano os chamados “investidoteamericanos; ser mais listo res institucionais” (fondos muque o vulgo”. Noutras palabras: tualistas, compañas de seguro,
“dedicamos a nosa intelixencia fondos de pensións, fondos de
a anticipar o que
cobertura e oua opinión protros similares),
medio
espera
en cuxas decique sexa a opin grupo das
sións interveñen
nión promedio”.
elementos alonSen embargo, máis importantes
xados do comé difícil que Keyportamento real
compañías
nes pudese imadas empresas.
xinar como o ca- norteamericanas
Como exempitalismo levaría
plo, mencionou
ao paroxismo ese aumentou os seus
que na bolsa de
frenesí especulavalores de Lontivo, ao pór en beneficios,
dres a finais da
función do mes- nos últimos vinte
década do 50, os
mo inventos esinvestidores instipectaculares do anos, nun 61%,
tucionais controser humano tais
laban o 20% das
como os semi- mentres que
accións cotizacondutores, os
das, mentres que
o
seu
valor
en
bolsa
satélites e a fibra
a meados dos 90
óptica.
posuían xa as
incrementouse
Nas máis imduas
terceiras
portantes bolsas no 570%
partes. Estímase
do mundo xa
que a nivel munnen siquer exisdial a chamada
ten os moi coñecidos “salóns “industria de administración de
centrais” (ou “floors”). As fondos” integrada por estas insticompras e as vendas fanse a tucións, manexa activos por máis
través de meios automatizados de 35 millóns de millóns (unha
que moitas veces están progra- cifra superior ao PIB mundial).♦

U

mede os rendimentos de fondos
de pensións, basease nunha
mostra, na que o 70% son fondos de pensións do sistema de
emprego, o 15% pertencen ao
sistema individual e o 15% restante son do sistema asociado.
Segundo a consultora, o ano
2001 podería ter acabado pior,
de non ser porque a rendabilidade foi positiva durante o último
trimestre do 2001, un 4,4%, gracias á recuperación dos mercados internacionais.♦
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A oposición esixe máis investimento en policía e integración social

Aznar atribúe o aumento da delincuencia ao medre da poboación
A. N. T.
A delincuencia no Estado español subiu un 2,5 por mil
nos últimos tres anos, especialmente nas grandes cidades. Para o presidente do goberno, José María Aznar, esta
suba só se debe a un incremento directamente proporcional
da poboación e refrenda a tese
do PP de que a inmigración
trae consigo criminalidade.
Despois dunha diminución moi
grande nas cifras de criminalidade en todo o estado nos anos finais do socialismo en España, a
delincuencia volve aumentar baixo o goberno popular. Na época
da obsesión pola seguridade, o
gabinete de Aznar considera que
a taxa media de criminalidade do
48 por mil é asumíbel socialmente. “A cidadanía non percibe a delincuencia como un grave problema social”, afirmou no Congreso.
Para o presidente español, a
suba débese unicamente ao incremento da poboación. Cos datos
na man, Aznar estalle botando a
culpa á inmigración. O crecemento demográfico dos últimos anos
débese basicamente á chegada de
estranxeiros e á maior cota de natalidade que teñen as familias inmigrantes. Seguindo a tese do ex
ministro do Interior, Jaime Mayor, para o PP, a inmigración supón aumento da delincuencia.
A hipótese obtén o seu reforzo
cando analiza qué puntos xeográficos sofren unha cota maior de
criminalidade. A día de hoxe son
as grandes cidades e as zonas de
gran turismo as que rexistran
maior número de denuncias, especialmente por roubo (xusto os lugares escollidos polos foráneos
para intentaren facer unha nova vida). Ademais, as porcentaxes de
estranxeiros nas cadeas van en aumento e, nas informacións mediáticas, cobra cada día máis importancia a relación entre inmigración
coa inadaptación e a delincuencia.
O socialista José Luis Rodríguez Zapatero propuxo integrar

O PP relaciona a delincuencia coa emigración.

na Policía Nacional inmigrantes
nacionalizados. “Axentes de procedencia estranxeira daríanlle á
policía un carácter recoñecíbel
para as comunidades estranxeiras
e servirían para aproveitar os seus
coñecementos sobre as súas culturas para estudar os motivos da
delincuencia obra dos foráneos”.
Froito do déficit cero
Para a oposición, a carambola do
PP é simplemente unha xogada de
farol. Para Zapatero, as causas da
alta criminalidade son sociais e
económicas. O líder do PSOE, logo de acusar a Aznar de incompetencia, esixiu máis policía na rúa e
unha redistribución dos efectivos
para facer a súa vixilancia máis
eficaz. “A nosa situación criminal
é a peor da historia porque voste-

DELMI ÁLVAREZ

des prefiren potenciar a seguridade privada antes de financiar con
diñeiro público unha policía digna
e suficiente”. O secretario xeral
do PSOE recordou que hai unha
relación directa entre o aumento
da criminalidade e a redución dos
cadros da Policía Nacional. “Hai
un 20 por cento máis de crimes e
6.000 policías menos na rúa”.
As palabras de Zapatero serviron para expresar o disgusto
xeral da oposición, convencida
de que, no trasfondo das escusas
do goberno subxace a defensa da
súa política de déficit cero e preminencia dunha política de parches. “Vostede pensa que a seguridade é só para os poucos que
poidan pagala, por iso reduce orzamento público, porque as contas cadran moi ben a pesar de
que a cidadanía pague as conse-

cuencias”, subliñou o socialista.
Na sesión parlamentaria puxéronse enriba da mesa demandas
de seguridade dos concellos. Cargos socialistas pediran, de cara á
sinatura do Pacto Local, maiores
competencias en materias de seguridade. Para moitos alcaldes, a
solución para faltas e pequenos
delitos continuados estaría nun
maior poder das policías municipais, que terían competencia para
tratar este tipo de delincuencia e
procurar as causas á hora de buscar medidas de integración social.
A ameaza da marxinalidade
O PSOE considera errado separar
a cuestión da seguridade cidadá
das diferencias sociais entre nacionais e foráneos que introduce
a Lei de Estranxería. Segundo a

análise da oposición, compartida
polos socialistas, unha importante cota de delincuencia nace da
marxinalidade. Para combatela
cómpre que o sistema xudicial
estea encamiñado a rehabilitar os
delincuentes e que existan programas de integración social que
minimice os riscos de que moita
xente se vexa obrigada a delinquir para non morrer de fame.
Asimesmo, as iniciativas socialistas consideran urxente planificar unha nova lexislación xudicial que impida a multirreincidencia e os beneficios penais para os membros das mafias de crime organizado. Á espera das
conversas co ministro de Xustiza, Ángel Acebes, o PSOE anunciou que pedirá xuízos rápidos e
un maior atendemento ás vítimas
da violencia criminal.♦

Madrid
Cumprindo a promesa toca falar
dos tres cardeais con dereito sucesión tras o congreso do PP. Comezando polo seu rango, segundo
a xerarquía que ocupan no goberno ou no partido, o desfile ábrese
con Mariano Rajoy (¿ou Raxoi?),
vicepresidente primeiro e ministro do interior. Como discípulo de
Pío Cabanillas pai, termina por
facerse imprescindíbel; como responsábel das campañas electorais
–sobre todo da última– recolleu o
premio da Vicepresidencia Primeira; como profesional atesoura
currículum: dende a vicepresidencia da Xunta pasando por tres
carteiras ministeriais; como xogador a longo prazo non perde o sorriso nin o puro e antepón a actitude dialogante –cando lle convén– fronte a posturas intransixentes do seu propio partido ou
de compañeiros de gabinete. Como bo galego fai como que non
lle interesa o asunto e na misa
maior fixo uso dunha arma gale-

Os tres tenores
MANUEL LOMBAO

A sucesión de Aznar está lanzada: Rajoy, Rato e Oreja xogan as súas bazas aínda que o vicepresidente económico parece un derrotado que morrerá matando. Á
espera outros nome poden colarse e Acebes lembra moito ao Aznar dos comezos.
ga: o humor. Aznar rindo a gargalladas é unha foto histórica. O caso é que na campaña sucesoria, en
menos dun mes, é o que leva máis
goles marcados dos que emocionan á dereita: adianto da “Euroorde”, acordo para un ficheiro europeo de inmigrantes, anuncio da
“Lei seca” e convocatoria masiva
de prazas de polis. O xefe ten que
estar contento aínda que nese rostro impenetrábel nunca se sabe.
Detrás temos a Rodrigo Rato,
vicepresidente segundo e ministro de economía. Xa deixei escrito que supuxo unha sorpresa a es-

pecie de xeroglífico co que encabezou o seu discurso diante dos
compromisarios: (“non falo o primeiro polo que algúns están pensando... ou sí”). Pero era o canto
do cisne. A súa caste de vello raposo da política, con moitas máis
horas de voo na loita parlamentaria e moito máis “charme” internacional que os outros dous “finalistas”, faino revolverse e amosar as fauces, máis aos seus inimigos de dentro que aos de fóra.
El sabe que aí, ao seu lado, está o
Bruto que lle afonda a daga cravada por Gescartera que o feriu

de morte. Por iso hai tempo que
anunciou que ía facer a tese doctoral, como encamiñándose cara á
universidade e, de cando en vez,
dí aquelo de “non estou nesta batalla”, pero debeulle apetecer producir taquiquardia a máis de un e
botar un derradeiro berro nesa
misa maior na que, en apariencia,
todo era armonía e boas formas..
E no remate o ex ministro, pero vicesecretario xeral Mayor
Oreja. Para moitos é o mellor colocado. A campaña de imaxe desenvolvida mentres foi ministro
deu os seus froitos e sempre apa-

recía no primeiro lugar nas enquisas de aceptación do goberno. O
problema é que agora non conta
con esa posibilidade despois da
derrota na cruzada vasca. Pero o
seu exército está disposto. Perdeu
unha batalla pero non dá a guerra
por perdida. O batallón de “plumíferos” segue a traballar sen
acougo e o seu principal subalterno acaba de entrar na cúpula de
“Admira” (Telefónica, Antena-3,
Onda Cero e Endemol/Operación
Triunfo, entre outras). Por se non
abondara, este subalterno pertence “á Obra”. De xeito que as espadas están no alto. Pero o caso é
que, de momento, quen disfruta
de máis cota de televisión e “canta” a cada momento é Javier Arenas que non está no cartel. Tampouco está Acebes que semella un
clónico do Aznar dos primeiros
tempos e hai quen di que é o tapado que se alzará co papel a piques de comezar a función. E os
tres tenores coa boca aberta.♦

Israel recoñece que vai ‘reocupar’ a autonomía palestina
CÉSAR LORENZO GIL
A escalada bélica en Oriente Medio produce a diario mortes e ruína en Palestina. O aumento da represión hebrea tamén supuso o incremento dos suicidas árabes que enchen
de dor as cidades israelitas. Entrementres, ministros xudeus falan de “reocupar” os territorios autónomos palestinos.
“Estamos diante dunha guerra xo a asimilación administratiaberta”. Estas palabras do pri- va dos territorios autónomos, a
meiro ministro de Israel, Ariel ratificación legal dos asentaSharon, simplemente constata- mentos israelitas e unha batería
ban o feito de que o seu exér- de leis que permitan a expulcito está atacando os territorios sión dos árabes das terras máis
gorentosas.
palestinos como
Este xiro case alí se atopase
un exército adpoder palestino ra a posturas totalizadoras ten
versario. Mais o
moito a ver coa
certo é que a si- está moi debilitado
comodidade dituación na zona
plomática que
é a peor desde o e a dinámica
sente o propio
inicio da segun- da loita
Sharon. Curioso
da intifada, xa
hai catorce me- de resistencia árabe é o seu sistema
de autocrítica
ses.
internacional.
Nunca antes quedou
Un dos seus mio poder israelita
nistros, o laboestivera tan con- nas mans
rista Shimon Pesolidado interna- dos grupos
res, presenta a
cionalmente. O
cara amábel do
poder palestino máis radicais.
réxime. “Israel
está moi debilitanon ten dereito a
do e a dinámica
oprimir nin exda loita de resispulsar os palestencia árabe quetinos”, afirmou
dou nas mans
en Xerusalén.
dos grupos máis
Mais, de moradicais, especialmente Hamas e o Jihad Islá- mento, segue dentro do gabinemico. Na dialéctica de violencia te e non anunciou a súa iminensen concesións que o goberno te demisión.
de Tel Aviv impón nótase o rastro dun paso adiante para impo- Elos cortados
ñer definitivamente a bandeira
da estrela de David en terra pa- No lado da resistencia palestina, a situación vólvese moi
lestina.
Así o recoñeceron varios complicada. O sitiado Iasir
dos máis dereitistas ministros Arafat fica silenciado ao temde Sharon. Danny Naveh, co- po que medra o cerco sobre a
laborador do primeiro minis- súa casa de Ramala. Culpado
tro e destacado líder do parti- por Israel de beneficiar o terrodo relixioso Likud, xa propu- rismo islámico, é xa incapaz de

O

Malia que o Ministro de Exteriores británico, Jack Straw, se reuniu con Iasir Arafat, o goberno de Londres segue apoiando a Sharon.

impoñer a súa liña pacifista ao
seu pobo e fracasou novamente no intento de achegar apoios
internacionais.
No aspecto diplomático,
Arafat ten todos os elos cortados pola eficiente intelixencia
norteamericana. Tal e como denuncia o historiador K. S. Karol, os asesores do presidente
dos EE UU en política internacional, seguen, punto por punto,
as directrices que dita Israel,
máis aínda logo da polarización
que se impuxo logo dos atentados do 11 de setembro.
A única esperanza para
Arafat era o compromiso do
responsábel de Política Exterior da Unión Europea (UE),
Javier Solana, co deseño dun
programa de paz que evitase a
represión xudía.
Mais o Consello Europeo
non atenderá estas demandas,
despois de que Alemaña e

Shimon Peres.

Gran Bretaña fixesen un subliñado especial sobre os perigos
de imiscuírse nun conflito no
que hai “un terrorismo que ataca directamente a seguridade

do pobo de Israel e do resto do
mundo”. Nesa palangana política, a UE lava as mans de Ocidente no tema e converte aquela famosa petición dun estado
palestino (que fixera o primeiro ministro británico, Tony
Blair) en murmurio esquecido.
Tal e como afirma o xornalista británico Robert Fisk, aos
árabes só lles queda a súplica
para evitar o xenocidio palestino, unha vez comprendido pola maioría da opinión pública
que os ataques diarios contra
as cidades de Gaza e Cisxordania, só rematarán o día no que
os EE UU así o decidan. “Ninguén parece entender que o terror das Torres Xemelgas orixinouse no terror dos territorios ocupados e que no caldo
da violencia extrema só pode
existir a vinganza, nunca o diálogo”, escribiu Fisk para The
Independent.♦

Aquí fóra
Hugo Chávez vive momentos de certo
apuro. Ás acusacións de Washington de
apoiar a guerrilla colombiana (a el que
tanto axudou a Pastrana a pór en marcha
o proceso de paz) e de desestabilizar a rexión co seu “verbo encendido” e pouco
menos que o mundo coas súas visitas a
países do “eixe do mal” e colaterais, sumouse agora o pronunciamento do coronel Pedro Luis Soto Fuentes, catalizador
dende as propias filas militares de certo
descontento social pola marcha do proceso bolivariano, segundo uns, e proba de
ensaio para medir a reacción nos cuarteis
ante un hipotético golpe, segundo outros.
Resulta evidente que Chávez non causou nunca excesiva simpatía na Casa
Branca. Sen pelos na lingoa (e algo de
“vello” é sempre convinte nas artes diplomáticas), fronte á mensaxe daqueles que
dende o primeiro momento falaron de incertidume a respecto do futuro do país inquietando a boa parte de inversores, conseguiu nestes anos, favorecido pola bonanza petroleira, méritos importantes: un
lixeiro repunte da economía, incremento
dos salarios de traballadores e pensionistas, extendeu a seguridade social e reduciu a inflación no 2001 ao seu nivel máis
baixo en 16 anos, lembra Ángel Guerra en
La Jornada. Pequenas victorias arrancadas ao dogma neoliberal aínda sen alterar
para nada a naturaleza do sistema econó-

Washington contra Chávez
XULIO RÍOS
mico vixente, pero orientadas nunha triple castrense e, non o esquezamos tampoudirección preocupante: o afianzamento co, de sete ratificacións democráticas
dunha política indeconsecutivas
nese
pendente, a formación
mesmo periodo, Chádun polo de poder auvez ten demasiadas
en abdicar da súa frontes abertas, incluítónomo en América
Latina e a reforma das
das as do seu propio
estruturas económicas singularidade, Chávez movemento, con dee sociais dun país que
sonadas nas
necesita con urxencia misións
sendo o terceiro exporúltimas semanas (emtador mundial de crú e consolidar consensos en baixadores en Estados
coas maiores reservas
Unidos e ante a Santa
despois de Oriente apoio das súas propostas Sede, Luisa Romero, o
Próximo, mantén a e reconstruir o discurso veterano Miquilena).
amplas capas de poboEn Washington toman
ación na miseria máis
boa nota das fendas
interno desa ampla
absoluta. En Venezueque se abren e quizáis
la, o Estado é rico e a coalición que o levou á pensando no modelo
poboación pobre, afirchileno, a embaixadoPresidencia”
mou Uslar Pietri.
ra de Estados Unidos
Chávez ten boas
en Caracas, Donna
intencións pero en poHrinak, aplaude a molítica case nunca son suficientes. Tres bilización empresarial, a mediática, a da
anos despois da súa elección á fronte nomenclatura sindical e todas as habidas
dunha ampla coalición de esquerdistas, e por haber para acabar con Chávez, esa
sindicalistas e populistas de ascendencia espiña atravesada na gorxa do continen-

‘S

te, como dixo un funcionario do departamento de Estado norteamericano.
Chávez é un nacionalista indiscutíbel á
fronte dun proxecto ambigüo en numerosos dominios, sen moita precisión nin claridade. Quizáis non leve ao suicidio a unha nación como afirmou Vargas Llosa, pero ese mesianismo que o invade e do que
tan boa conta deu García Márquez corre o
perigo de desembocar na cegueira dun autoritarismo inaceptábel e liquidador da esperanza que supuso o chavismo se non
atopa mellor fórmula que a radicalización
do proceso para neutralizar esas oposicións crecidas. Venezuela vive polarizada
en exceso. Sen abdicar da súa singularidade no panorama político latinoamericano,
Chávez necesita con urxencia consolidar
consensos en apoio das súas propostas e
reconstruir o discurso interno desa ampla
coalición que o levou á Presidencia. Non
basta ser o máis popular –ou o menos impopular. A fin de contas o verdadeiramente exitoso do seu proxecto é que poida
quebrar a corrupción endémica deste país
e redistribuir dereitos e poder a favor dos
sectores tradicionalmente excluidos e desfavorecidos, en democracia. Porque outras
democracias son posíbeis.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego
de Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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A UE abandona a Arafat ao rexeitar un programa de paz para a zona
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Bush considera urxente mellorar a imaxe estadounidense no exterior

O Pentágono estudia o envío
de noticias falsas a axencias extranxeiras
CÉSAR LORENZO GIL
O goberno estadounidense
considera que o problema da
súa diplomacia internacional
é a mala imaxe que a opinión
pública de fóra das súas
fronteiras ten. Para mellorala, proxéctase unha campaña
de desinformación que incluirá un enorme aumento
da propaganda e a posibilidade de enviar noticias falsas.
O secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, considera que o poderío militar do
seu país incomoda a amplas capas das sociedades dos países do
mundo, especialmente en Asia,
África, América do Sur e parte
de Europa. En troques de pensar
que se pode deber ás prácticas de
única superpotencia asoballadora, o goberno que dirixe o presidente George Bush culpa desta
situación á “excesiva” animadversión que moitos medios de
comunicación manifestan cara á
“American way of life”.
Para solucionar este problema, Rumsfeld optou pola propaganda. Os estudos que realizaron
os xenerais Richard Myers (xefe
do Estado Maior) e Simon Worden coinciden en que a fortaleza
da propaganda en solo norteamericano queda escasa. Agora o obxectivo é o resto do mundo. “Temos que convencer, principalmente os nosos aliados estratéxicos, de que a presencia de militares estadounidenses é positiva
para os seus gobernos e para os
seus cidadáns”, explicou Myers.
Os circuítos do non
A través da Oficina de Influencia
Estratéxica, creada logo do 11 de
setembro, a base principal do novo programa propagandístico estará na creación de informacións
falsas para surtir os medios estranxeiros. A partir de agora, esta
oficina ten a potestade para mandar noticias inventadas aos principais medios do mundo, co único obxectivo de favorecer os intereses estadounidenses.
O sistema de mentiras gobernamentais será complexo pero
inequívoco. Cando a oficina que
dirixe o xeneral Worden detecte
un problema de imaxe nalgún país, o mecanismo ponse en marcha.
Mediante un contrato cunha
axencia independente, faráselles
chegar aos medios todo tipo de
material informativo dalgún
acontecemento, especialmente serán explotados aqueles nos que o
exército estadounidense aparece
como vítima. Por exemplo, nas
Filipinas poderase falar de ameazas terroristas contra as donas dos
seus soldados alí destacados. Unha vez que esta noticia apareza
nos teletipos dos principais medios, a través do correo electrónico ou con imaxes televisivas cunha orixe totalmente diferente, poténciase a veracidade da informa-

O goberno estadounidense pretende dar a imaxe de que o seu exercito é necesario para salvagardar a paz e a democracia no mundo.

ción. No caso filipino, o interesante sería a denuncia individual
desas ameazas ou as declaracións
do suposto líder do grupo rebelde.
No feche perfecto deste circuíto do non, que definiu tan ben
o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, han participar os medios
máis importantes dos EE UU. As
leis federais impiden que o goberno dea informacións falsas
aos seus propios xornalistas, po-

lo que as trolas internacionais só
as poderán publicar recolléndoas
dos medios foráneos. Se isto se
consegue, finalmente, o departamento de Worden considera que
se dará un golpe de solidariedade
cara aos soldados.
De momento, este programa
non está aceptado polo goberno
e, posibelmente, non se saberá
moito máis del nos próximos meses pero a idea de que a nova or-

de do século XXI pasa polo refrendo constante da política militarista estadounidense está totalmente asumida por George Bush.
Curioso é que o presidente
xa ensaiara iso de dar informacións mentireiras cando no Xapón confundiu devaluación con
deflación e arrastrou a bolsa de
Tokio a unha crise. Nunca a especulación se fixera tan feble e
dependente dun político reco-

Os EE UU xa teñen nome
para o sucesor de Sadam Hussein
A guerra da propaganda ten
que recibir o pulo necesario
antes da futura e suposta invasión de Irak. A Oficina de Influencia Estratéxica xa estuda
a mellor maneira de lanzar a
imaxe internacional de Nizar
Jazraji, escollido pola CIA de
entre 62 oficiais iraquís desertores en algo así como unha
“Operación Triunfo” para
controlar o protectorado estadounidense en Bagdad.

Segundo o xornal árabe
editado en Londres Al-Hayat,
Jazraji foi xefe do Estado
Maior de Irak ata 1995, data
na que aproveitou unha viaxe
para operarse no exterior para
desertar e instalar a súa residencia en Dinamarca. Sempre
segundo este rotativo, a CIA
consensuou a elección entre
os opositores sufragados por
Washington.
Este paso político parece

fundamental facelo xa agora
porque Bush pretende facer
pública a imaxe do militar
denantes de iniciar a campaña de difamación do réxime
de Sadam Hussein. Tal e como xa afirmou o propio presidente, a invasión de Irak
debería estar a punto para a
primavera e os planos do seu
departamento de Defensa dá
a conquista total para o mes
de maio.♦

Facendo
camiño
MONCHO LEAL

O

Camiñante
paseaba
tranquilo cando
topou coa Peste.
Superando o temor,
preguntoulle onde ía.
Vou ao seguinte pobo a
matar a cinco mil,
contestou. O Camiñante
proseguiu o seu andar,
pensativo. Días máis
tarde, en chegando a
outro lugar, enterouse de
que naquel pobo
visitado pola Peste
morreran cincuenta mil.
Cando voltou a ver á
Peste, indignado, foi
quen de lle dicir: ¡ti
dixéchesme que ías
matar cinco, non
cincuenta mil! Non, eu
matei cinco mil, dixo a
Peste, os outros
morreron de medo.
Este conto foime
narrado, cando aquí era
Nadal, en Cuba, onde
felizmente non aparece
por ningures Papá Noël,
na sé da revista
Tricontinental, que con
poucos medios elaboran
a publicación que fala
dos continentes da
esperanza. Era a
explicación de como
Cuba resiste, con humor,
alegría e retranca, o
asedio do imperio
norteamericano. No
mundo hai unha
situación insostíbel para
a maioría da que só
temos novas nesta beira
se buscamos
información. Mais tamén
deste xeito descubrimos
a Cuba das
organizacións sociais,
cheiñas de mocedade e
ilusión. Tamén ás Nais da
Praza de Maio, que
perderon o medo hai 25
anos. Ao povo indíxena
organizado de Ecuador.
Ao MST do Brasil,
ocupando terras e
labrando porvir. Esa
mesma decisión está nas
montañas de Colombia,
no movemento
bolivariano de
Venezuela, na selva
Lacandona en Chiapas.
Camiñan, e no seu
deambular terán que se
topar cos movementos do
resto do planeta, que van
por outros vieiros, e
globalizar a
solidariedade,
aprendendo das
diferencias,
coñecéndonos.
Hai moita xente que
ten pouco que perder e
xa eliminou o medo da
súa vida. Aprenderon dos
erros e das derrotas.
Saben que xuntarse é
avantar. É momento de
crise, por tanto de
♦
futuro.♦
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A Copa do Mundo de saltos descobre o interese cidadán polo deporte dos cabalos

Galicia, idónea para converter a hípica en riqueza
C.L.
Durante a celebración da proba
da Copa do Mundo de saltos en
Vigo, Galicia estivo no foco do
mundo da hípica. Concello vigués, Xunta, organizadores da
proba e criadores de cabalos queren que o pulo que recibiu este
deporte aumente a participación
e cree riqueza para o país.
Dúas mil persoas ficaron fóra do
recinto no que se estaba a disputar
a competición de saltos. A resposta do público quedou así truncada
polas especiais condicións que require, en canto á disposición dos
espectadores e ao xeito “principesco” no que participan os xinetes.
Dentro da hípica, a modalidade
de saltos é a máis elitista de todas.
Non só porque precisa dun grande
investimento para manter un cabalo de alta calidade senón porque os
concursos están tamén considerados como un bo xeito de facer negocios, de aproximar contactos.
No contorno das pistas de obstáculos hai moito máis ca deporte.
En Galicia, os grandes valedores destes concursos son os
empresarios de primeiro nivel. O
organizador da proba viguesa foi
Manuel Fernández, presidente
de Pescanova. Na Coruña, o dono de Zara, Amancio Ortega, tamén potencia picadeiros. De feito, os máis críticos deste tipo de
competicións no noso país, denuncian que tanto os xinetes coma os cabalos proceden de fóra e
a penas repercute unha celebración tan magna no propio país.
Na realidade, desde o concello de Vigo (que achegou máis de
150.000 euros do total de 1,2 millóns do orzamento) afírmase que

Á dereita, Franke
Sloothaak, gañador
da proba de Vigo.
Á esquerda, Cayetano
Martínez de Irujo.

esta situación debe cambiar nas
próximas convocatorias. Para o
concelleiro de Deportes, Santiago
Domínguez, cómpre potenciar a

hípica para facela accesíbel á cidadanía. “Decatámonos nesta
proba que os galegos teñen moita
querencia polo deporte dos caba-

los. Especialmente estamos satisfeitos pola acollida do bautismo
hípico, probas con ponis para os
máis cativos”, destacou. Para Do-

A experiencia ourensá
A vía de crear riqueza ao redor
dos cabalos é unha vella arela
dos criadores e defensores da hípica en Galicia. Agora mesmo, a
penas existen experiencias de
negocios de cría cabalar. A eguada máis importante é a de Pereira, en Chantada e só a través da
Deputación de Ourense toma
corpo outra forma de favorecer a
crianza de cabalos aproveitando

a estrutura agrícola e gandeira
dunha gran parte do país.
A deputación comezou a
deseñar un programa de cría na
granxa existente no Pazo de Vilamarín. Despois de comprar
un semental para mellorar a raza, son os propios labregos os
que se encargan de criar as
eguas e mantelas a elas e as súas crías con produtos naturais e

ao aire libre.
Entrementres, en Xinzo da
Limia, tamén o organismo provincial favoreceu a creación
dunha pista de adestramento
para carreiras de cabalos. A idea
é achegar os cabalos á xente para favorecer, máis adiante, a
creación de picadeiros populares nos que non sexa tan restrin♦
xido o acceso público.♦
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mínguez, unha vez que os galegos sintan a hípica como algo seu,
será o momento de aproveitar as
condicións naturais do país para
potenciar o negocio cabalar. “Se
en Irlanda, a cría ecuestre é a segunda industria máis importante,
máis poderiamos conseguir en
Galicia, dadas as nosas características. Desde a base ata a celebración de probas. Todo o proceso
poderiámolo controlar desde aquí
e devolverlle a riqueza a un agro
que está sendo expoliado por culpa de cotas lácteas e cárnicas.”
Manuel Fernández coincidiu
co concelleiro en destacar a importancia industrial da cría de
cabalos, pero esixiu das institucións mellores infraestruturas
para a celebración das competicións de saltos. “Cómpre que haxa un grande aparcadoiro ao lado
do escenario das probas e un
apoio sen reticencias a este concurso, que promociona o nome
de Galicia no mundo e trae ao
noso país grandes xinetes de
prestixio, non só deportivo senón persoal e empresarial.”
Un dos grandes valedores de
que se celebrase a copa en Vigo
foi Cayetano Martínez de Irujo,
conde de Salvaterra e campión en
varias probas. Desde o seu punto
de vista, Vigo pasou o primeiro
exame e pode acoller próximas citas internacionais de primeiro nivel. “Aquí atopamos afección, coñecemento do mundo dos cabalos
e respecto. Para os xinetes estas
tres cousas son fundamentais para
sentírmonos cómodos”, afirmou.
Mais para Domínguez, sen
deixar de ser positivo que os participantes se sintan cómodos e
marchen satisfeitos da organización, o principal é converter a hípica nun deporte para todos. “De
nada valería o enorme esforzo que
fixemos por celebrar este concurso se non nos aproveitamos para
xeralizar o deporte, facelo atractivo para todos e convertelo nunha
disciplina próxima a todos os cidadáns”, subliñou o concelleiro.
Contodo, de momento, a hípica
segue a ser un deporte para ricos
ou moi ricos.♦

Bernardino Graña
capitanea a nao
dos escritores
Pilar Vázquez
Cuesta, honoris
causa en Lisboa
Cun acto protocolario que se celebrará
o venres 22 de febreiro na Aula Magna
da Reitoría nomearase a Pilar Vázquez
Cuesta como doutora honoris causa da
Universidade Nova de Lisboa. Apadriñada polos profesores José Antonio
Segurado e Ivo de Castro a escritora e
investigadora galega será homenaxeada en Portugal, país ao que adicou
boa parte do seu traballo profisional.♦

Vintecinco anos
de Encrucilla
Vintecinco anos cumpre de chegada
ininterrumpida aos seus lectores a revista galega de pensamento cristiá Encrucillada e a data vai ser celebrada o próximo 28 de febreiro no salón de actos
do Consello da Cultura Galega en Compostela. O acto contará cunha intervención de Carlos Casares arredor da revista, a entrega dos Premios Encrucillada
de ensaio e poesía ademais dun programa musical. Desde a súa fundación, o
director da publicación é o teólogo e
académico Andrés Torres Queiruga.♦

Nº 1.022
Do 21 ao 27 de febreiro de 2002
Ano XXV

Nova candidata
portuguesa
ao Nobel
A poeta Sophia de Mello Breyner é a
nova candidata do Pen Club de Portugal para o premio Nobel das letras,
condición que compartirá con outros
escritores como Lobo Antunes, Agustina Bessa Luís ou Antonio Ramos Rosa. A obra de Sophia de Mello recibiu,
entre outros, o Prémio Camões, máxima distinción das letras portuguesas.♦

O

Museo de arte Contemporáneo de Vigo inaugurarase no
próximo mes de outubro pero
neste tempo previo dá os primeiros pasos que poden mostrar a liña que marcará a súa directora
Carlota Álvarez Basso. Unha primeira camiñada foi participar na recente edición
de ARCO cunha caseta propia e mercar
obra de Jorge Barbi, Jana Leo, Álvaro Negro, Jorge Macchi e Din Matamoro. A se-

gunda sería facer público o contido do que
será a súa exposición inaugural que terá
ao grupo Atlántica e á movida viguesa dos
anos oitenta como protagonistas. Noticias
novas chegan dun dos seus integrantes, o
pintor Antón Patiño que despois de abrir
exposición en Madrid inaugura na Galería
dos Coimbras de Braga. Mentres, o seu
maior detractor do movimento, o artista
Xaime Quessada, continua mostrando ata
o día 24 de febreiro a súa obra en Vigo.♦
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Nace o portal da literatura galega
Conta xa con obra inédita de máis de 150 autores
C. VIDAL
Será un grande portal da literatura galega no que os escritores terán a súa propia
páxina web e os lectores poderán comunicarse directamente con eles. Arredor de
150 autores están xa na rede
nesta biblioteca virtual da
Universidade da Coruña,
que ten en Laura Tato a súa
coordinadora literaria. De
cada escritor ofrece unha
autobiografía, unha bibliografía completa, unha fotografía e algunha obra inédita.
Só dous escritores negaron con
rotundidade a súa presencia no
portal. Un argumentaba que a
rede era un arma maldita e outro
non acreditaba nas bondades
das novas tecnoloxías. Malia
estas anécdotas, a pouco da súa
presentación pública e de estar
xa operativo na rede, 147 escritores teñen a súa ficha aberta
con obra inédita incluída.
Miolo pode ter o apartado
das autobiografías do portal. Na
colección atópanse auténticos relatos literarios. Dous autores,
Chus Pato e Xosé Luís Martínez
Pereiro remitiron dous textos
arredor da súa vida, nun dan os
datos requeridos e noutro permítense liberdade literaria. O proxecto non estaba preparado para
as orixinalidades pero as promotoras decidiron adaptalo ás necesidades e, por exemplo, incluír
neste caso as dúas versións das
autobiografías. No polo oposto
situaríase Xaquín del Valle-Inclán que non quere facer públicos nin datos persoais nin fotografía nin nada que fale da figura do escritor. Só os seus textos
aparecen pendurados na rede.
Curta é tamén a ficha biográfica
de Paulino Pereiro: tan só recolle
nome, data de nacemento e a súa
profesión de compositor. A extensión das reseñas biográficas
vai así da concreción de Pereiro
ou as catro liñas de Camilo Gonsar ás varias páxinas de currículo vitae dalgúns escritores. Fina
Casalderrey comeza preguntándose como é posíbel que unha
mesma poida ser quen escriba a
súa biografía. Nin de si mesma
nin do pseudónimo, traballo dobre que tivo, por exemplo, Xelís
de Toro que recibiu na súa casa
unha ficha para el e outra para
Roque Morteiro. O escritor residente en Inglaterra evitou calquera dato que cruzase a súa biografía co do seu heterónimo.
Un novo poemario
de García-Bodaño
Se as autobiografías serán un foco de atención nos primeiros días na rede non menos expectación levantarán os textos inéditos que se colguen en cada unha
das páxinas do proxecto. De seguro un dos máis buscados será
o de Xosé Luís Méndez Ferrín
que introduciu na rede un poema inédito no que homenaxea a

Congreso de escritores. Galeusca en San Domingos de Bonaval (1992).

súa avoa e que comeza co verso
“Quen é esa”. De Xohana Torres
poderase ler un poema descoñecido adicado ao seu profesor Ricardo Carvalho Calero. Noticia
será tamén despois de anos sen
publicar a lectura dun novo poemario de Salvador García-Bodaño, titulado Cidade virtual.
Non faltaron escritores que
aproveitaron o apartado de textos inéditos para deitar neles ensaios ou conferencias. Pasou no
caso de Xosé Carlos Caneiro que
aporta os textos “E o mundo será mellor” e “O destino da literatura e a literatura como destino”
ou no de Mª Xosé Queizán con
“O ensino público e o legado da
Ilustración”. Antón Cortizas,
máis coñecido como autor de literatura infantil e xuvenil, remite
o poemario Nos páramos da lúa
mentres Bernardino Graña entregou narrativa infantil inédita e
modificou un texto escrito hai
dez anos. Un dos que máis sorprendeu foi Suso de Toro. O escritor compostelán inclúe o texto
“Conversas de Suso de Toro con
Antonio Pedros (fragmento)” no
que se recolle unha entrevista
que elaborou un alumno seu e no
que fai un percorrido pola súa vida, desde a infancia ata a publicación das primeiras obras. Intención das promotoras do proxecto é que no futuro se inclúan
as traducións de obras galegas a
outras linguas pero, mentras chega, o poeta Xosé María Álvarez
Cáccamo xa verqueu na rede unha antoloxía da súa obra en tres
partes con poemas en edición bilingüe co francés, inglés ou italiano. Xavier Alcalá anunciou tamén que en breve ten intención
de publicar unha novela en versión inglesa.

Dime quen es e...

de Xohana Torres, que, como
estaba previsto, non cedeu a súa
Cada ficha incluirá asimesmo
imaxe pero si a súa voz. Algúns
unha fotografía. Todas menos as
dos escritores actuais prestáronde Xaquín del Valle-Inclán e de
se tamén a poñer son aos clásiXohana Torres a quen a rede
cos e desta maneira Marica
non coñecerá pola súa imaxe seCampo converteuse en Rosalía,
nón polo debuxo que Luís SeoaXosé María Álvarez Cáccamo
ne fixo da escritora menos fotoen Celso Emilio Ferreiro ou Cegrafada das letras galegas. A desáreo Sánchez en Cunqueiro.
mora de certos autores fará que
Corenta son os escritores
cheguen ao portal despois da súa
mortos que teñen unha entrada
inauguración. Paindividual no prosará con Antón
xecto. De cada un
Reixa, Rodríguez
deles o equipo liPortal
creará
Mourullo –á marterario elaborou
xe da literatura vínculos con
unha biografía e
galega desde hai
inclúese ademais
anos pero que outros centros
unha sección de
confirmou a súa
escolma de textos,
vontade de estar literarios e
unha fotografía e
no proxecto, Frei- facilitará o
unha bibliografía
xanes, Cid Cabicompleta. Para
do ou Manuel Ri- coñecemento da
lectores e estudiovas, do que se essos, tamén dos
peraba a última literatura galega
clásicos se poden
hora a súa incorachar inéditos e na
no
exterior.
poración. Máis
rede publicarase
difícil será que
por primeira vez
cheguen os datos
O pago, o drama
de Darío Xohan
en tres actos de
Cabana, un dos principais narraLeandro Carré que foi premiado
dores contemporáneos tamén
no certame da Irmandade da Faafastado nos últimos tempos do
la de Betanzos en 1919 ou a obra
mundo literario.
Sabela de Galo Salinas, estreada
Fronte ás ausencias, algunen 1903 en Madrid. A obra dos
has esperadas, doce escritores e
autores do século XIX, libre dos
escritoras asistiron tamén a unha
dereitos de autor, inclúese ao
xornada de gravación en audio e
completo e así pódese, por
vídeo que fará que a súa imaxe
exemplo, imprimir toda Rosalía.
entre na rede en movemento. PiDe autores contemporáneos, Calar Pallarés, Marica Campo, Fermilo Gonsar deu permiso para
nán Vello, Manuel María, Cesáreproducir tres libros ao complereo Sánchez e Francisco Salinas
to e Xesús Pisón toda a súa obra.
asistiron á sesión da Coruña
Á beira dos clásicos ábrese a pomentres en Vigo estiveron Mª
sibilidade de que os máis novos
Xosé Queizán, Xavier Baixeras,
poidan dar a coñecer os seus texManuel Forcadela, Marga do
tos no sitio chamado “Andel do
Val e Fina Casalderrey ademais
creador”. Non se requiren condi-
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cións específicas de obra xa publicada para participar neste
apartado.
Ofrécense tamén recursos
de lingua, entre os que se atopan a relación de dicionarios
de lingua galega, gramáticas,
historias da lingua e a literatura, ensaios de dialectoloxía ou
sociolingüística ou propostas
de codificación.
A idea xeral é que o portal
da Universidade da Coruña estableza conexións con editoriais ou outros centros de interese para constituír unha ampla
rede literaria con relacións con
proxectos como o Tomiño promovido por Forcadela ou as
páxinas de escritores que xa están operativas na rede.
Comunicación directa
cos lectores
O portal crea unha páxina web
persoal de cada autor e inclúe un
enderezo electrónico polo que os
lectores poden comunicarse directamente cos escritores que, á
súa vez, poden introducir na súa
páxina anuncios de conferencias,
presentacións de libros, novos
textos ou publicacións para ter
ao día aos que sigan a súa obra.
A coordinadora do proxecto
Laura Tato sinala que se ben
nesta primeira etapa se introduciron autores de narrativa, poesía e teatro, en adiante incluiranse ensaístas e criadores de xéneros novos como a edición crítica
ou o xornalismo. Tato coordinou
un equipo literario no que tamén
participaron Cilha Lourenzo,
Carlos Vizcaino e Carlos Callón
e colaboraron distintos profesores da área de Filoloxía da Universidade da Coruña.♦

LOIS DIÉGUEZ

C

asualmente, supoño,
acaban de aparecer
dous libros dos escritores monfortinos Manuel Veiga
e Antón Lopo. Por iso
estamos de festa. Non só pola
amostra da xeografia lemava a
que pertencen –agoira en
escritores de criación, historicamente–, senón polos libros
en si, importantes tamén no
panorama actual da nosa
narrativa. Hoxe por hoxe xa
podemos dicer que as terras
de Lemos contan con cantores
de seu, actuais e novos, e iso
implica que non vai quedar silenciada nen arrecunchada no
lugar gris da nosa história.
Os dous libros (Ganga, de
Antón Lopo, e Biografías de
malogrados, de Manuel Veiga)
teñen en comun que son viaxes
polas paisaxes resecas do Val;
viaxes a través das xentes, da
sua psicoloxia, que é o que
máis importa. E ambos os dous
son testemuña rigorosa dunha
xeración malograda pola
droga, submetida ao comércio
máis duro da globalización.
Manuel Veiga resgata o sabor gris e liñal das personaxes.
É duro e frio, e por iso cunha
grande personalidade literária.
Foxe da graza, da captación
polo que se leva. É el, sen
teimas na promoción ou no que
dictan os intereses políticos e
comerciais. Que alívio para a
nosa literatura. Xa en As
ruínas da cidade amada se nos
anunciou asi, duro, duro, sen
contemplacións pola negra realidade da sua xeración. Neste
novo libro comeza cunha
narración aparentemente insulsa, máis profunda do que
aparenta, e narración a
narración vai gañando en
interese e mesmo en ritmo.
Medran a palabra e mais a história como a biografia dun rio
que nace regato e se enfronta,
no seu final, ao mar. Non llo
perdoarán, e sufrirá. Supoño
que xa o sabe.
Antón Lopo, desde
Monforte, Santiago e a Índia
fai un percorrido de fuxida.
Unha viaxe contra a morte, ou
acaso en busca dela. Tampouco
é dos que gostan agradar.
Tamén o anunciara en As
reliquias. Nun momento no
que só se quer o corpo musculoso, estético, guapo... el percura-o en desfeita, groso,
amanteigado, e o rosto feo.
Apresenta-nos o que non se
quere ver, a homosexualidade,
esa outra forma do ser, o mundo íntimo e libre do seu personaxe, porque Ganga, é o home
máis libre desta sociedade
hipócrita, e mostra-se asi, sen
complexos e fachendoso do seu
ser. As aventuras veñen mostrar
os mundos novos e torturados,
a vida infeliz, pero plena.
Saudamos estas novas
obras dos monfortinos. Con
satisfacción e desexos de que
o traballo continue. O noso
pequeno país lemavo, os
países todos, necesitan-no.♦

Bernardino Graña asume a presidencia
da Asociación de Escritores
A.N.T.
A Asociación de Escritores en Lingua Galega ten en Bernardino Graña o seu novo presidente. O sábado día 16 de febreiro o
escritor do Morrazo asumía o máximo cargo da asociación despois de ter encabezado a única candidatura presentada e ser votado pola totalidade dos membros asistentes á asamblea xeral
celebrada na sede do Museo do Pobo Galego en Compostela. Iolanda Castaño releva a Miguel Anxo Fernán Vello na secretaría.

A . N .T.

Dous
escritores
monfortinos
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A cordialidade foi a tónica xeral
da asamblea xeral da Asociación
de Escritores en Lingua Galega.
Unha candidtura única encabezada por Bernardino Graña con Iolanda Castaño como secretaria,
Carlos Bernárdez como vicepresidente e Marta Dacosta, Cesáreo
Sánchez, Marica Campo Rafa Villar e Francisco Fernández Naval
como vocais conseguía a unanimidade dos apoios. A nova directiva preséntase como continuidade da equipa saínte que tiña en
Xosé María Álvarez Cáccamo e
Miguel Anxo Fernán Vello ao
presidente e secretario, o primeiro
no cargo despois da dimisión de
Carlos Mella e o segundo durante
máis dunha década. Os dous tiñan
manifestado en repetidas ocasións a súa vontade de abandoar a
directiva e mesmo colaboraron na
busca dun “recambio” para a dirección da AELG. Os participantes na asamblea agradeceron a
Cáccamo e Fernán Vello a súa
adicación á entidade e eles responderon anunciando que apoiarían coa sua experiencia á nova
directiva e continuarían como
membros activos da asociación.
Un dos temas que máis veces se puxo sobre a mesa nesta
asamblea foi a desmobilización
social dos escritores. Coincidiron os participantes na necesidade de promover novas actividades que leven a unha implicación maior dos intelectuais tanto
na entidade como na súa dimensión social. A “autocrítica” deu
como resultado o anuncio dunha
próxima convocatoria de reunión xeral que, segundo se prevé, terá lugar dentro dun mes.♦

Premio
deserto por
falta de votos
A.N.T.
Asistiron á asamblea unha cuarta
parte dos socios e, a cada tema, o
debate volveu incidir no que, á
marxe da elección da directiva, foi
o tema forte da xornada. De forma
máis patente quedou á vista ao informar a directiva saínte de que o
premio instituído pola AELG hai
tres anos non se entregou na última edición por falta de votos dos
membros. Só catro papeletas se
recibiron dos case douscentos socios que tiñan posibilidade de elexir o libro do ano. Nas dúas edicións celebradas o galardón recaira en O lapis do carpinteiro de
Manuel Rivas e No ventre do silencio de Xosé Luís Méndez Ferrín, autor que a AELG elexiu como candidato galego ao Nobel.
A AELG terá que decidir tamén proximamente a elección do
escritor que será homenaxeado
na celebración O escritor na súa
terra. Varios son os nomes propostos pero, na asamblea defendeuse á candidatura do galeguista redactor do primeiro proxecto de Estatuto de Galicia, Lois
Tobío. Algúns escritores mostraron xa o seu apoio á iniciativa de
comemorar a este escritor nacido
en Viveiro hai 95 anos e residente en Madrid, escritor, traductor e
autor, entre outras, das memorias
As décadas de T.L.♦
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Mulleres, premios
e poesías
Espiral Maior ofrece aos lectores máis poesía asinada por mulleres e avalada polos premios.
Enma Pedreira é a autora de Velenarias, poemario co
que gañou
o IV
Premio Johan Carballeira, que
xa saboreara no ano
1998.
Epiderme
de estío é o
primeiro título publicado
por Lucía
Novas, nova escritora de Bueu
que acadou con estes versos o
premio de poesía concello de
Carral. Por último, a editorial
comandada por Miguel Anxo
Fernán Vello pon nas librarías
Desde Arcadia para Govinda,
da autora coruñesa Charo Pita,
gañador da última edición do
premio Espiral Maior.♦

Dúas obras protagonizadas pola fantasía
Novidades de Fernández Ferreiro e L.C. Carballal
Títulos: O último paraiso / Historias non irreais.
Autor: Xosé Fdez. Ferreiro / L.C. Carballal.
Edita: Espiral Maior.

Veremos hoxe dúas propostas
de narrativa fantástica de moi
diferente talante, que revelan
preocupacións e angueiras ben
distintas, das que son responsábeis un autor xa consagrado,
caso de Fernández Ferreiro, e
outro novo e novel (aínda que,
en puridade, esta non sexa a
súa primeira aparición no panorama das letras galegas, de
feito é a primeira entrega individual) caso de L. C. Carballal.
O último paraíso é o título
que Fernández Ferreiro deu a esta fábula de Papoulandia, lugar
onde reina Papoulos, adorado e
querido por todo papoulandés,
pois ser coma el é a aspiración
máxima de todo habitante deste
“país insólito e perdido pero inmensamente féliz”. Papoulos é,
pois o modelo de papoulandés:
come moitísimo e sempre está
de bon humor, ningunha outra
cousa mellor ca esta se pode desexar na vida, por iso os papoulandeses non aspiran a nada que
non sexa iso. Son xente sinxela,
saben contar deica dez e iso
abóndalles. Non pensan como os
viciños de Florilandia, cos que
non se levan mal. Na hierarquía
social papoulandesa, ao rei séguelle o príncipe, Papouliños. E
inmediatamente despois sitúanse, en canto prestixio social e estima, os contadores de contos, un
gremio de importancia capital
porque deles depende que ao
bon comer suceda a fartura de riso na sobremesa. E tamén os
fouciñeiros: o fouciño é a arma
nacional de Papoulandia, os fouciñeiros son expertos no seu manexo, e ademais de gardadores
da casa do rei e das fronteiras tamén posúen unha habilidade especial cazando perdices, manxar
moi aprezado en Papoulandia,
co fouciño. É dicir, son seres extraordinarios, fabulosos. Ou non
tan extraordinarios, a fabulación,
ben se ve, consiste simplemente
na elongación á escrita do estado
ideal dunha parte da sociedade.
Tal estado ideal é bastante celidónico, sempre inmovilista e
contrario á evolución, pois “bebe
nas fontes do esperpento”, como
se di na contracapa do libro.
A obra, que se debe tomar
con humor, conta con 75 páxinas, pero ben puideran ser máis
ou incluso menos. Manter un
mesmo clima desde o inicio é,
ás veces, perigoso xa que dificilmente se evita a canseira de
algo que non evoluciona, que
non progresa. Por iso, sería desexábel que foran menos páxinas, que non se diluise tanto. A
concentración potenciaría o clima e tamén o significado da historia e evitaría esa sensación de
prolongación un tanto forzada.
Por outro lado, unha revisión
que limpase as grallas e coidara
a redacción viríalle moi ben.

Ratiñas e frautistas

Lois C. Carballal e Xosé Fernández Ferreiro.

Historias non irreais é, pola súa parte, un conxunto de
nove relatos cos que L. C. Carballal obtivo o III Premio de
Narrativa Fantástica Cidade da
Coruña. Aos nove, de dispares
dimensións, sucede un epílogo
no que o autor fala de cada un
deles. Aínda que, logo de lelo,
non hai dúbidas da intención
de querer escribir dentro das
lindes do fantástico, é ben advertir ao lector que a medida na
que sexan fantásticos estes relatos en moi boa parte dependerá do que o lector queira
ou sexa quen de establecer.
O volume iníciase con “Cita no museo”, en palabras do
autor, unha moi breve estampa

sobre a posibilidade da inmortalidade. Séguelle “A néboa”
relato (tamén en palabras do
autor) de inspiración lovecrafiana, bastante tópico, unha impresión que reaparece máis veces ao longo desta narración na
que, como o autor recoñece no
epílogo, se pretende ilustrar determinadas situacións. Así é
que “A rapaza de ningures” e
“Ela”asentan na distinción-indistinción entre soño e realidade. Da presencia de elementos
como o vento, néboa, o cabo do
mundo ou vaso funerario, cabe
dicir outro tanto pois rematan
cumprindo sempre un cometido
pouco novidoso. “Lembranzas
de Antioquía” é o único que, de
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entrada, non leva xa a paraxes
totalmente fantásticas. O habitual vén sendo todo o contrario,
que o fantástico ache acomodo
entre o real, o cotián, aínda que
haxa certo coidado en procurar
ambientes tráxicos.
Con todo a meirande comunidade entre os relatos todos, prodúcese no frecuentísimo recurso á narración oral, á
lembranza das personaxes,
percíbindose
unha homo- Ambas
xeinización
estilística (co obras
narrador prin- gañarían
cipal) e falta cunha
de naturalida- revisión
de expresiva que
(dentro de cada
rexistro mellorase
particular) tí- a redacción
picos en narra- e dese
dores noveis. tensión ao
O
narrador narrado.
principal inclusive é frecuente que estorbe no final, de maneira que
para xustificalo se prolongue
un tanto o remate, diluíndo o
clímax. Algúns presentan mellor factura, como acontece cos
tres do remate, pero sobre todo
“Cabo do mundo” salienta por
riba dos demais pola mellor estudiada e efectiva estructura,
que procura un desenlace climático sorprendente, inagardado, que o singulariza no conxunto. Como no caso anterior,
unha revisión que aquilatara a
redacción, faríalle moito ben e
contribuiría a facer esquecer
esa sensación de narrador novel que percorre o volume.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Kalandraka continúa publicando na colección Os contos do
Trasno títulos populares
adaptados para os pequenos
lectores do país. Desta vez podemos atopar nas librerías A
ratiña presumida,
nunha versión teatral
de José Antonio López
Carreño con
ilustracións
de Pablo
Mestre que
conta como a protagonista
escolle o seu futuro esposo.
Outro clásico, O frautista de
Hamelín, chega coa adaptación
de Xosé Ballesteros e o ilustrador Samuel Ribeyron. Ambos
explican aos pequenos como se
perderon para sempre os nenos
de Hamelín por seguir a un
músico que quería vingarse do
alcalde do lugar.♦

O cianuro
de Agatha Christie
Foi Agatha Christie moito máis
que unha autora de suspense
pechada na casa diante dunha
máquina de escribir para
producir moreas de libros de
asasinatos. A escritora era unha
aventureira que protagonizou
na súa vida capítulos
con maior
misterio
que os das
súas novelas, como a
súa desaparición
durante
semanas,
cando xa se
convertera
nunha figura
coñecida, sen
que ninguén saiba hoxendía os
motivos da fuga. Galaxia
engrosa a biblioteca adicada á
autora con Cianuro espumoso,
novela traducida ao galego por
María Cameselle.♦
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Nova celebración
de Whitman
Positivas ofrece, por primeira vez
en galego, o Canto de min mesmo
Título: Canto de min mesmo.
Autor: Walt Whitman.
Tradución: Xosé Manuel Freire.
Edita: Edicións Positivas.

“Non son un home de biografía, non deixarei máis que algúns libros... o que non vive
máis que entre libros... non
sabe vivir máis que por e con
libros” a declaración é de Pavese, pero resulta igual de
idónea para definir a traxectoria vital de Whitman. Non
creo sorprender aos iniciados
en Whitman; aos crédulos
sustentadores do mito tal vez
si. E é que a voz de Whitman,
o seu eu poético, é tan poderoso e elusivo que agacha o eu
real que era o “grey poetry”
coma el mesmo se definiu.
Sirva para ilustrarnos, case
que caleidoscopicamente,
o tan manido Nunca deitema da súa xará de
sexualidade, asombrarm
onde o poeta e o fructífevai pasando,
ro da
segundo o estudioso
de semente
turno, por ser: que deitou
l i c e n c i o s o , o autor de
d e p r a v a d o , Follas de
pansexualista, bisexual, herba.
homosexual,
pederastra,
reprimido, impotente, ata chegar a última conclusión que
coñezo, a cal provén de Harold Bloom, que o tilda de
onanista. E ben pode ser que
algún dos múltiples estudiosos teña razón, pero dende logo o que sempre acerta é...
Walt Whitman, ao que xa vexo na súa mecedora rindo irónicamente e recitando:
“¿Contradígome?
Moi ben entón, contradígome;
Son grande, conteño multitudes.”
¿Onde se atopa o porqué do
seu acerto, a súa inaprensibilidade? ¿Cal é logo o grande segredo da vida e a poesía de
Whitman? A pluralidade, a
ubicuidade, a omnipotencia,
en suma a sacralidade, a asunción por parte do poeta do punto de vista de Deus. A idea non
foi orixinal súa, recolleuna do
ensaio de Emerson O poeta,
onde o ensaista norteamericano sostén que os poetas son
deuses liberadores; Whitman
atento as posibilidades que se
lle abrían, talou en catro anos o
cerne dunha das trabes mestras
da poesía contemporánea,
mentres Baudelaire e Mallarme, aínda que noutra dirección, facían outro tanto en Europa. De aí, da idea do sacro,
non do vitalismo ou do opti-

mismo, é onde procede a nosa
fascinación coma lectores, que
asistimos case que hipnotizados non só á construción dun
entramado poético, senón á
mesma creación do universo.
Todo apunta na súa poesía a
idea do sagrado, ata na forma,
(abonda de soster coma vin escrito hai pouco que Whitman
escribe en verso libre, do cal
supostamente é un dos seus inventores); Whitman escribe en
versículos na forma na que os
ingleses chaman thoughtrhytm, tan típicas do Novo
Testamento,
con
plena
conciencia de como escribe e
do porqué da súa escolla; sabe
perfectamente o papel persuasivo, familiar e solemne que
desempeña este metro para
captar a nosa atención coma
lectores. Se hai alguén coidadoso coa súa obra ata a neurose, ise é Whitman, que ata revisaba poemas publicados corenta anos antes.
A elección de Canto de
min mesmo, dentro da voluminosa obra de Whitman, paréceme acertada por parte da
editorial, posto que funciona
perfectamente como a mellor
antoloxía posible que se poida
facer. De feito o canto mereceu, xa en vida do autor, edicións separadas do resto de
Follas de Herba e aínda hoxe
segue a suceder o mesmo. En
Canto de min mesmo atopará
o lector, xa sabia e rotundamente esbozado, todo o universo temático e formal do
poeta. Non aspire, iso si, atopar ¡Oh capitán, meu capitán!.
Nunca deixará de asombrarme o fructífero da semente que deitou o autor de Follas
de herba porque son moitos
os poetas que manifestaron a
súa raiz whitmaniana: Edgar
Lee Masters, T. S Eliot, Hart
Crane, Lawrence, Lorca, Pessoa ou Neruda, só por citar
aos máis coñecidos, e nin tan
sequera a vigorosa e personalísima voz de Ezra Pound poido sustraerse ao seu influxo;
que son se non, os seus Cantos escritos no longo periodo
de cincuenta e cinco anos,
máis que unha emulación colosal, como proxecto, de Leaves of grass. Sirva como recoñecemento da súa filiación os
propios versos de E. Pound,
en Un pacto:
“Farei un pacto contigo, Walt Whitman...
Temos a mesma savia e a mesma raiz.
Teñamos comercio, pois entre nós.”
A nosa propia literatura non é
allea á herdanza de Whitman;
sempre crín atopar ecos do
mesmo en Celso Emilio, no
Bernardiño Graña de Profecía

do mar, case sen dúvida nos
Cantos Caucanos de Avilés de
Taramancos, iso si, baixo a intercesión dun anovador de
Whitman: Neruda.
Quédame só invitar á lectura, á gozosa celebración deste

libro fundamental, imprescindible, que da man de Edicións Positivas e na tradución de Xosé
M. Freire outórgasenos, pero:
“Nin eu, nin ninguén pode andar o camiño
por ti

Debes andalo por ti mesmo.
Non está lonxe, está ao teu alcance,
Quizais estiveches nel desde que naciches,
e non o sabías...”
ADOLFO BOADO
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Lesbianismo
en clave de comedia
A mi madre le gustan las mujeres
Título: A mi madre le gustan las mujeres.
Directoras: Inés París e Daniela Fejerman.
Intérpretes: Leonor Watling, Rosa María

Sardà, María Pujalte, Silvia Abascal, Eliska
Sirova, Chisco Amado, Álex Angulo.

As que foron guionistas da
opera prima de Patricia Ferreira, Sei quen es, estréanse na dirección cunha comedia sobre
lesbianismo como, sen dobles
lecturas, anuncia o seu título. A
escena primeira descúbrenos
xa cal vai ser o planteamento: a
aceptación-adaptación das súas
fillas ante o cambio de rumo da
vida da súa nai, separada dun

profesor universitario omnicomprensivo de todas as realidades, que ven de namorarse
dunha pianista checa.
O primeiro que se nos ocorre sinalar é o estrato social
das protagonistas, media burguesía acomodada economicamente o que leva o conflito a
un ámbito máis creíbel. Unha
credibilidade que o elenco de
actrices –os papeis masculinos
son maiormente secundarios–
sobreleva con brillantez, sobretodo no papel de Leonor
Watling, por máis que Rosa

María Sardá non acaba de
sairse dunha teatralidade que
renxe na pantalla.
A película Xoga cos
amosa as intri- prexuízos
gas coas que que rodean
as fillas tentan a homodisuadir á súa
nai, conside- sexualidad
rando que o e e, aínda
l e s b i a n i s m o cun final
que descubriu
edulcorado,
é un erro de
madurez ou déixanos
un paliativo da unha
s o e d a d e . pequena
Ármase así a
comedia, que lección de
serve tamén liberdade.
para retratar
algúns esterotipos de relacións heterosexuais: unha filla divórciase do

seu marido, outra rompe co seu
editor-explotador-acosador, a
terceira, máis promiscua, namórase do irmán da noiva da
nai.... A táctica das fillas, fracasada, consiste en procurar namorar unha delas á concertista
checa, que finalmente ten que
deixar o país porque lle vence o
permiso de residencia.
A película elude toda caste
de morbo, e ten varias situacións verdadeiramente hilarantes. Xoga cos prexuízos que rodean a homosexualidade de calquer xénero, e aínda que o final
é dunha felicidade edulcorada,
canto á mestizaxe e crítica a todo tipo de fronteiras, tamén é
verdade que consegue deixar
nos/as espectadores unha pequena lección de liberdade.♦
XAN CARBALLA

Javier Villanueva reflexiona sobre as orixes e características
do patriotismo constitucional
do PP. Carlos Olmo
explica o
sentido de
cidadanía
nos tempos
do aumento
da inmigración. Francisco Castejón analiza
se cómpre
construír
máis centrais eléctricas
contaminantes. Ademais inclúese un informe especial sobre a
situación na Arxentina, con
moitos traballos históricos, económicos e sociais sobre as causas do caos do sistema. Carmen
Ortega repara sobre o modelo
electoral estadounidense.♦

Viento sur
Por una izquierda
alternativa

Recuperando
o orgullo da Limia

Nº 60. Decembro de 2001. Prezo 6 euros.

Phil Hearse fai un balanzo sobre os cen días do comezo da
“Guerra contra o terrorismo”.
Naomi
Klein
reflexiona
sobre o
momento
actual dos
movementos da antimundialización. Daniel
Pereyra explica o
momento actual da crise arxentina. Sergio
Yahni explica a política de represión israelita. Diversas
sinaturas conciben o modelo
europeo que quere afianzar José María Aznar no seu semestre de presidencia europea.♦

Lethes, unha revista cultural
de amplo recorrido
Título: Lethes.
Dirixe: Xosé Badás.
Edita: Centro Cultural Popular do Limia,

Apdo 72 - Xinzo de Limia.

Era tempo de Entroido en Xinzo
de Limia. Este último Entroido.
E no medio da festa, das charangas, e das pantallas vespertinas
un amigo faloume dunha nova
edición da revista Lethes. Sabía
da súa existencia dende tempo
atrás –mesmo asistín á presentación do primeiro número– pero o
pano do esquecemento tamén se
pousou na miña memoria. Agora, coido que reparo o mal. E digo mal porque a estas alturas da
“globalización” resulta conmovedora a presencia, e persistencia, dunha revista cultural con
case duascentas páxinas cheas
de apuntamentos científicos,
precisións históricas e análises
detalladas sobre bioloxía, historia, antropoloxía ou arqueoloxía.
¡E sen pinga de publicidade!

Adeus
aos Enemigos
Título: Obra escondidas (1985-2002).
Grupo: Los Enemigos.
Edita: Al-Kilo Discos.

O certo é que a publicación
ten a súa alma grande e propia, a
do territorio que lle serve de base. A Limia masacrada por concentracións, degradacións e
abandonos pero que segue a
amosar a vitalidade social necesaria, moi vinculada ao labor
despregado por certos concellos
–o alento de Vilar de Santos, poño por caso–, asociacións cidadás e iniciativas particulares para
reincidir na esperanza. E canda
aquela, persiste teimuda a outra
alma, a pequena, a do Centro de
Cultura Popular do Limia que
anda empeñado na procura dun
ámeto de expresión propio e solvente, na tarefa de espertar da
molicie a quen se deixou engaiolar pola suposta inevitabilidade
da desfeita. Dí o seu director, Xosé Badás, que a conta do realismo e da racionalidade as xentes
daquela terra perderon moito do
propio que tiñan gañado, a persistencia dos mitos. Ao cabo, o

protagonismo do pobo na lectura
da Historia. Porén, el mesmo non
deixa de recoñecer a importancia
e a pertinencia dun estudio profundo sobre aqueles alicerces sociais e culturais dunha comarca
tan estensa como variada. E, sen
dúbida, esta publicación cumpre
sen taxa co rigor requerido.
Para mín, unido como estou, por razóns afectivas, ás
dúas pólas da Limia, supón un-

ha honra a existencia dunha
publicación como “Lethes”,
máis que nada para que aquela
horríbel cór gris marengo, que
tan ben pinta Luís Otero, non
impida escoitar o canto do galo
que se agacha en Antioquía.
Porque dende o Quinxo ata a
torre de Pena, berra o encrestado, a Limia tamén existe.♦

Marchan Os Enemigos e fano
con algunhas das cancións que
tiveron que sacrificar nos discos
publicados durante os máis de
quince anos de traxectoria musical. Din adeus cun directo
gravado en Salamanca nos
primeiros días de decembro e
en cuias tarefas de producción o
grupo implicouse de cheo. Josele Santiago, Fino Oyonarte,
Chema Pérez e Manolo Benítez
despídense dun xeito especial
en Compostela, onde comparecen en rolda de prensa o xoves
21 de febreiro para explicar as
causas da disolución tras
dezaseis anos xuntos e para
anunciar o concerto especial

que ofrecerán o 16 de marzo no
multiusos do Sar desta cidade.
Quedan atrás máis de cincuenta
concertos en Galicia e unha
relación especial con este país
no que teñen colaborado con
artistas como o siniestro Xulián
Hernández ou con Pablo
Novoa, que se encarga dos
teclados nestas obras
escondidas. Na rolda de prensa
ademais de por Hernández, os
Enemigos estarán
acompañados por outro fan
seu, o actor Luís Tosar.
Este disco, continuación das
Obras escocidas publicadas o
pasado ano, arranca con nove
temas nos que Josele non se se-

para da guitarra acústica. Inclúense temas lentos como Suéñame ou No se hable más, de velocidade media como El ring e
experimentos como Canción de
cuna, onde quen canta é Fino e
colle o baixo Josele. Como
punto final, unha das xoias da
discografía “inimiga”, Soy un
ser humano. Esta editado por
Al-Kilo, discográfica do grupo
que ata agora so se encargaba
das versións en vinilo dos seus
traballos. Despídense dicindo
que “antes morrer que perder a
vida”, palabras que toman prestadas do finado Alberto Haro, a
quen o grupo adicara o seu
segundo disco.♦

BIEITO ALONSO

Hika
Nº 128-129. Decembro de 2001. Prezo 3,50
euros.
Edita: Hirugarren Prentsa.

Roberto Bergalli chama a
atención sobre o novo estado
de excepción que se creou na
sociedade estadounidense logo
do 11 de setembro, un cambio
político que se sente tamén en
Europa. Agustín
Unzurrunzaga esixe unha
nova Lei de Estranxería. Igor
Ahedo
manifesta
o interese
da
esquerda
abertzale de
unificar todas as súas
opcións nas
provincias
bascas do
Estado francés. Laura
Ramos incide nos motivos da
crise arxentina. Gioconda Belli abre o debate no
sandinismo sobre a
continuidade de Daniel Ortega
no seu liderato.♦
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Xavier R. Baixeras
‘Eclipse abre un interrogante
no meu futuro literario’
CARME VIDAL

O día 11 de Agosto de 1999 a natureza impúñase con forza. Un eclipse solar
perturbaba toda actividade cotiá e concentraba a atención dunha forma inusual.
A data dá nome ao último poema do libro e o fenómeno titula o novo poemario
de Xavier Rodríguez Baixeras. Unha das voces máis sólidas do noso panorama
literario anuncia agora con Eclipse (Espiral Maior) un cambio de rumo nunha traxectoria que comezou hai vinte anos coa publicación de Fentos no mar.
“O poema último en varias partes
titulado 11-8-99 reflexa a conclusión dunha etapa poética. Hai momentos nos que compre preguntarse por temas que se daban por
feitos como a cuestión da escritura ou a propia sucesión dos libros,
pararse a cuestionar se merece a
pena continuar ou hai que mudar.
Neste libro trato de expresar como, se cadra, hai que apagar a zona das palabras, como se di no poema. Hai unha sensación de desgaste, non só na escrita senón vital, e tamén a intención, non desexada, de procurar alguén que siga
o rastro, que continúe a voz e que
algún día se pregunte se non debe
apagar tamén iso que está facendo, ese eclipse. Pregúntome ate
que punto é posíbel continuar e
abro un interrogante bastante amplo cara o que pode ser a miña
producción poética”. Deste xeito
presenta Xavier R. Baixeras o seu
novo poemario e que inicia un
tempo novo no que nin o propio
autor sabe o que pode pasar.
Confesa o escritor que non é
el desa clase de poetas que contan
cun universo simbólico estructurado, cun regulamento que rixe a
traxectoria creativa e planifica de
forma científica o futuro. Sen embargo, a súa obra dá conta da
existencia dun mundo literario
propio que tal vez en Eclipse se
mostra de forma máis abrumadora. Pondo por caso, na presencia
sensorial da natureza. “É a orixe,
non entendo a poesía desapegada
da esencia do mundo onde un vive. Iso significa un desequilibrio
e o poeta do que trata, como di
Neruda, é de buscar o equilibrio”.

PA C O VILABARR O S

Palabras de memoria
Eclipse é un libro heteroxéneo.
Están presentes os distintos espacios polos que transcorre a traxectoria vital do autor, a Mariña pero
tamén Segovia ou Mallorca. Diverso nas formas e nos contidos
con recordos da infancia, poemas
amorosos, unha elexía ou mesmo
unha homenaxe ao surrealismo
porque o autor coida que “o

mundo onírico presenta unha realidade que hai que ter en conta.
Soñamos fisicamente e mesmo
cando estamos espertos”. Pero en
Eclipse domina, como en toda a
obra de Baixeras, esa capacidade
de sementar os poemas de vivencias, de retratos de momentos que
son evocados, de memoria da que
as palabras se converten en ronsel
a perpetuidade. “É o asunto da
miña poesía, o que escribo son

restos de historias, fragmentos
que son confusos pero que crean
un clímax, conforman un alma
poética pero tamén humana. Non
me interesan as historias senón os
momentos, o que queda na habitación cando alguén marcha”.
Que os lectores sintamos e nos
decatemos desa vontade do autor
é, para Baixeras, “o misterio da
comunicación poética, que ten a
palabra na súa base, pero unha
palabra cun poder simbólico moi
grande no que o que importa non
é só o que significa senón os efectos que produce”.
O poemario é, de certo, xeneroso en palabras. Bota man o autor de toda a riqueza da lingua,
ese océano que tantas veces se ve
reducido a unha pequena lagoa.
“Non podo fuxir da beleza da lingua, gústame a súa riqueza que
tento elevar á poesía. Agora que
fago análise do pasado, coido
que nalgunha ocasión abusei da
palabra rebuscada, agora non é o
caso aínda que sexan suxerentes
e respondan a un traballo de elaboración poética”, sinala. A crítica ten definido a obra de Rodríguez Baixeras como dunha coidadosa preocupación técnica e
formal. “Non estou de acordo en
que fose sempre tan formalista xa
que a cuestión non é da forma
pola forma. Cando cambio de
forma, cando constrúo, por
exemplo, poemas en prosa non
me sinto outro poeta nen coido
que requira menos esforzo porque, pola contra, corrixo máis,
tento que as palabras corran fluídas, ¿non é iso formalismo?”.
Despois de visitar durante
máis de dúas décadas á poesía,
Baixeras considera que é “un
proxecto de depuración, non
planificado. O poeta aprende o
que sobra, o refugallo e tamén
sabe o que é importante, o trascendente. Implica este camiño
de depuración a perda de inocencias. Trátase dunha loita entre a pulsión, o sentir, e a censura da experiencia”.
A revolución dos oitenta
Cúmprense vinte anos do seu primeiro poemario, Fentos no mar
(1981) cando Xavier Rodríguez
Baixeras se presentou como unha
voz fundamental da renovación
poética promovida pola coñecida
como xeración dos oitenta. O es-

Novidades narrativas

ler é ser
HISTORIAS NON IRREAIS

critor coida que a ruptura non tivo un alcance radical e tampouco
respondía a unha revolta literaria
planificada. “A xeración anterior
ten mostras de poesía cun valor
formal e conceptual e con características parecidas ás da nosa.
Esaxerouse o alento renovador. A
poesía dos oitenta é froito dunha
serie de características do momento pero non é a ruptura radical da que se falou” afirma. Deuse, en todo caso, o establecemento dunha serie de relacións persoais que mesmo agora se mostran
claves para entender o momento
literario. “En Vigo, cando cheguei, entrei en contacto cunha serie de escritores cos que tiña afinidade. Pode ser que coa xeración anterior, cos poetas máis
manifestamente sociais non me
entendese tanto, como tampouco
me comunicaba cos da vangarda
e, non falo xa da de aquí senón
mesmo da catalana cando vivía
no seu ámbito. Non me sinto nada illado na poesía desde o punto
de vista dos compañeiros porque
sei que son fondamente apreciado, e iso pásanos a moitos, síntome moi achegado aos poetas dos
oitenta”, un grupo de escritores
que leva arredor de dúas décadas
publicando e na súa maioría está
a dar agora obras de madurez.
Lamenta deste tempo actual
o poeta a “crise de valores, a trivialización que leva a que todo
sexa igual, a que non se distinga
o importante do que non o é. A
poesía pasa por momentos críticos nos que todo vale e iso leva a
unha decadencia da condición artística” e preocúpalle certa tendencia que atopa nalgúns poetas
novos de “epatar, porque conleva
o perigo da falta de sinceridade.
A poesía convértese en artificial
para impresionar e iso nótase”.
Chega Eclipse aos andeis
das librerías ao tempo que aparecen as traduccións ao galego
asinadas por Rodríguez Baixeras de antoloxías dos poetas baleares Marià Villangómez, Josep María Llompart, Blai Bonet
e unha colectánea de vinte autores, nun proxecto no que o autor
continua e actúa de ponte poética entre as dúas literaturas.
Remata Baixeras Eclipse
cunha despedida. Compre agora agardar, á vez que o poeta,
en que desembocará este tempo que agora se inaugura.♦
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Deix deme
libre
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Deixádeme libre,
que quero ir ó mar;
camiño de ida,
non vou regresar.
As ondas me leven
onde haxa un cantar.
Do barco dos soños,
serei capitán.
Arroaces mouros
viranme escoltar.
Seguirei da escuma
o louco bailar.
Dos portos que toque,
ningún saberá.
Deixádeme libre,
que quero ir ó mar.

as novas tecnoloxŒAS DA PEDRA PODEN XERAR GRANDES BENEFICIOS

A REVOLUCI N
NEOLŒTICA
EST A CAM BIAR
O MUNDO

Ana Mª Fernández
(do libro Ondas de
verde e azul)

LIBROS NOVOS

PEPE C ARREIR O

Esta nova época que chamamos
neolítico, palabra que significa
“pedra nova”, está sendo unha
das grandes revolucións da prehistoria. O novo invento de pulir a
pedra, en lugar de labrala, como
facían os atrasados do paleolítico
está a asombrar a todo o mundo.

O

Os contos
da rata
Luisa

O silicio ou seixo é unha das
pedras máis duras. Os lugares
onde hai moito seixo son, polo
tanto, os máis desenvolvidos. Na
Galiza a revolución tecnolóxica está
centrada no Val do seixo, tamén
coñecidos como “Silicon valley”.♦

75% DA AUGA ESTÁ
NOS POLOS

O S PO L O S N O R T E E S U R O C UPA N O 1 0 % D A T E R R A E O 1 2 %
DO MAR, PERO O MÁIS IMPO RTA N T E É Q U E A C U M U L A N N A D A
M E N O S Q U E O 7 5 % D A A U GA
D O C E D O P L A N E TA. POR ISO
N O S B A R E S A C O S TU M A N A

SERVIR A AUGA SEMPRE FRIA,
PO R Q U E A T R A N D O PO L O
NORTE. NOS POLOS VIVEN ANIMAIS DIVERSOS: OSOS, MORSAS,
FOCAS E PINGÜINOS, MOI COÑECIDOS E SIMPÁTICOS PO R Q U E
SON COMO MONXAS BAIXIÑAS.♦

¡O avó pescou un peixe!
Semella un muxo.

PEPE C ARREIR O

Os contos da rata
Luisa é o nome dunha
colección de dez relatos, destinada aos
máis pequenos, e da
que é autor Mon
Daporta Padín. O primeiro volume titúlase
As ras. O mesmo
autor publica outra
serie, tamén de dez
relatiños, co nome de
Os amigos da rata
Luisa e que veñen
sendo o lagarto
Alberte, o grilo
Felipe, a ra Rita, a
araña María, etc.
Foron editados por A
Nosa Terra.♦

O pulido permite lograr unhas
superficies incribelmente lisas e
cortantes. A pedra pulida ten múltiples usos, con ela construense
machadas, coitelos, puntas de frecha, muíños de man, pesos para
as redes de pesca e outras tecnoloxías punta.

Neste peirao viven
moitos muxos,
maragotas,
panchos e
polbos.
VAN DE PESCA 4

CANDO O PATO DONALD SOÑABA
CON SER NAZI
A.N.T.

Os negros andan encorvados semellando simios, toda unha clase de nenos prepárase para ser nazi e o mesmo pato Donald anceia pertencer ás SS mentres Betty Boop só consigue que un negro traballe mediante hipnose. Son debuxos politicamente incorrectos que o Centro Galego de Arte Contemporánea exibe nun ciclo organizado por Ignacio Benedeti.

Os cartoons sons as curtametraxes de animación que se exibían nas salas comerciais antes
de comezar a proxección dos
filmes. Nos anos trinta, corenta
e cincuenta rodáronse moitos e
algúns deles serían logo retirados da circulación por ser, a toda vista, politicamente incorrectos. Pecaban de xenófobos,
machistas ou racistas. O Centro Galego de Arte Contemporánea programa para os días
27 e 28 de febreiro e 1 de marzo a proxección de unha manchea deles, nun ciclo organizado por Ignacio Benedeti que
recupera estes filmes retirados
da distribución comercial.
Trinta cartoons para encontrarse cuns debuxos de
animación preparados para
blancos, anglosaxóns e
p r o t e s t a n t e s , a s o ci e d a d e
bempensante americana que

visitaba por entón as
salas de proxeción.
D ocumentos que
dan conta da marxinación de distintos
colectivos: xudeos,
negros, mulleres, coxos, gais... Pasarase
en Compostela unha
v ersió n racist a d e
Blancaneves e os sete enaniños e unha
parodia de Foise co vento na
que os negros andan ás aga-

chadas como primates. Comprobarase que, xa nos anos

vinte , se producían
d e b u x os a nim a d os
pornográficos e como Disney facía que
un dos seus princip a is p ro t a g o n is t a s
a dorase a cruz ga mada.
Relata Benedetti,
considerado o mellor
coleccionista europeo
de cartoons, como a
productora Disney foi dúas
veces censurado por King
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Neptune (1932). En 1934 o
p u d o r o s o c o n t r o l p ú b lic o
americano impedía que o filme se proxectase por incluír
unhas sereas co medio corpo
superior espido e tempo despois pasaba a ser considerado
“ politicamente incorrecto ”
pola personaxe dun pirata gai
preparado para o riso dos espectadores. Coñecidos debuxos que mostran desta volta a
súa outra cara, a da exuberante Betty Boop que ten que recurrir á hipnose para facer que
un negro traballe, a mesma á
que noutro momento obrigaron a baixar uns centímetros
as saias sen conseguir por iso
impedir que a súa figura se
convertise nun icono histórico
cargado de erotismo. O ciclo
de animación do CGAC será
clausurado o día 1 de marzo
por Roman Gubern.♦
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Foros e
furunchos
BIEITO IGLESIAS

A

PA C O VILABARR O S

O Trivial do Salnés
A. ESTÉVEZ

¿Como se chama o estadio do club de fútbol Arousa? ¿Que aves se concentran no litoral do Salnés? ¿Como se titula a obra que escribiron xuntos Vilar Ponte e Cabanillas?
Estas son algunhas das cuestións do Salnés Xogo, ideado polos profesores da comarca.
“Queriamos facer unha actividade lúdica que servira para aprender. Entón pensamos ¿por que
non facer un xogo de preguntas
sobre a comarca do Salnés?”, explica Sabela González Avión.
Ela é profesora do instituto Fermín Bouza Brei de Vilagarcía e
unha das oito coordenadoras do
Xogo Salnés, unha iniciativa que
xa se empezou a utilizar nas aulas. O obxectivo: aplicar coñecementos xerais das disciplinas da
ESO e poñelos en relación coa
comarca. O xogo, con taboleiro e
caixa de preguntas, inclúe catro
apartados: Humanidades, Ciencia e Tecnoloxía, Ocio e Deportes, e Lingua e Literatura.
A idea partiu da coordenadora
de equipas de normalizacións lingüística dos centros do Salnés.
Comunicárona aos centros para
que todos os docentes aportaran
preguntas e catro posíbeis respostas. Só unha delas é a correcta.

Son máis de catrocentas preguntas
de dificultade variábel. “Están
pensadas para xogar nas aulas con
equipos de alumnos, pero tamén
se pode xogar nas casas, cun nivel
cultural normal. Desde logo, a
maior parte da poboación da comarca pode xogar”, explican os
coordenadores. Hai preguntas de
contidos máis locais, por exemplo
¿Por que o Campo do Pau da Illa
de Arousa recibe ese nome? E outras máis xerais, como ¿quen é o
autor vilanovés que asinou Tirano
Banderas e Luces de Bohemia?
A dinámica do xogo é moi
sinxela, semellante a dos xogos
de preguntas xurdidos tras a aparición do popular Trivial. Cando
se acerta unha pregunta o equipo
ten opción a unha nova tirada de
dados. Se se falla, dáse a oportunidade a outro equipo de resolver a pregunta. Ademais dos
membros do equipo establécese
unha persoa que fai de guía ou

nai. Cando un xogador cae nunha das casillas “especiais” a nai,
que exerce o papel de árbitro, ordea a execución dunha proba.
Pode ser describir por acenos un
animal, conseguir por medio de
debuxos que alguén descubra o
nome dun lugar, ou coa axuda da
mímica escenificar un oficio.
Oitocentos xogos
Despois de peneirar as preguntas
propostas, equilibralas territorialmente para que non fose válidas
moitas máis dunha localidade que
doutra, e pulir os contidos, realizouse o deseño do xogo. O debuxo do taboleiro é da autoría de
Eduardo Bahamonde e traza un
mapa da comarca cos monumentos históricos e naturais máis relevantes. A coordenadora propúxolle a Caixanova, o financiamento
para fabricar do xogo, patentado,
cunha tiraxe de oitocentos que

distribuirán proximamente. Nos
centros de ensino xa empezaron a
empregalo nas aulas.
Con esta ferramenta didáctica de seguro que os estudiantes
compiten cos compañeiros e, tamén, coa familia a ver quen dispón de máis coñecementos do
seu entorno. Non só as preguntas
se refiren a Cambados e Vilagarcía, concellos con máis habitantes e cunha importante tradición
cultural e literaria; tamén son
postos a proba os coñecementos
sobre Ogrobe, Meaño, Ribadumia ou Vilanova. Ao mesmo
tempo o modelo de xogo serve
para que se animen outros equipos de normalización lingüística
noutras zonas do país- Pero, polo de agora, terá que enumerar
nun minuto cinco palabras relacionadas coa comarca do Salnés,
ou se prefire, cinco monumento.
Xa sabe, gana o que chegue á casilla corenta.♦

GARRINCHA
SEÑOR MEODORO... ESE DISCURSO...
¿NON É PARA LER NA
REMODELACIÓN DO CÁRCERE,
CON TODOS OS RECLUSOS?
MM É

É QUE NON PENSO QUE SEXA
BOA IDEA QUE COMECE CON
ESO DE: ¡ESTIMADOS COLEGAS!

¡MALDITO
SUBCONSCIENTE!

lgúns achácanlle
aos protestantes
de Porto Alegre
un isolacionismo chinés
(da dinastía Ming),
cando os militantes
antiglobalización son
típicos productos –igual
que os computadores–
do andazo global.
Outra cousa sería falar
de guerrilleiros das
estepes africanas,
refractarios ao
capitalismo universal e
tan idiosincráticos
como o antílope. Un tal
Calaza, catedrático de
universidade e
sedicente aristócrata do
espírito, ceiba unha
risada á conta de
feministas, ecoloxistas,
indixenistas e demais
cafarnaxe. Afirma que
todo avanzo histórico se
debe á tecnoloxía. Unha
verdade a medias,
decepada, pois
concordando en que a
Historia non ten xeito
filantrópico nin obedece
a voluntarismos, é claro
que os privilexiados
xamais se apearon da
mula burreña (do
oligopolio técnico) con
aceno xeneroso. Houbo
que desmontalos pola
brava. A lei da
Natureza e da Historia
resúmese nun artigo
único: bota tu de aí que
me poño eu no
presenteiro. O león
rapazolo morde no
venerando semental, e
unhos homes destronan
a outros (nin sequera se
libran os catedráticos
de universidade). Así se
renova o mundo pra
non sonear na vellice do
Padre Eterno. Ramonet
agoira gromos violentos
se os Poderes Terrenais
non ceden un chisco
¿Unha violencia sen
coartadas? ¿Que foi da
Arcadia feliz e das
utopías igualitarias? A
estas alturas sobran
apegotas ben-pensantes.
Un home vai polo
camiño e, tras del, unha
carruaxe cun cocheiro
na bolea. O auriga
aparta co látego ao
peón, arrebollándoo no
foxo cheo de lama.
Incorpórase este, alanca
ata pillar a calesa,
empoléirase á altura do
agresor e dególao cun
coitelo (Edipo rei,
Pasolini). Subtítulo ou
voz ausente (non me
acorda ben): “O poder
é sempre noxento”. Pra
quen non o ten, si. Os
camiños do mundo
están atestados de
aristócratas espirituais
♦
rabudos.♦
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A
LETRAS PAR

A.N.T.

Radio Fene organiza desde hai
seis anos o concurso de cartas
de amor. Seleccionamos catro

NAMORAR
Vidiayeyo (Rusia)
5 de agosto de 2000
Querida Mary:
Levamos tanto tempo lonxe un
do outro que case non te recordo. Teño que imaxinar os teus
ollos, a túa pel... Moitos días
atácame a tristura. Mátame o
non saber cando nos voltaremos
a xuntar, aínda que hoxe acendeuse unha luz de esperanza.
Non hai nada seguro, pero o Segundo falou da posibilidade de
dar uns días de permiso se saían
ben unhas probas.
Xa teño diante os horarios
dos vós a Nova Iorque. Claro

que todo esto tería que ser en secreto. ¡Vaia escándalo! ¡Un militar ruso saíndo cunha americana! Todos sabemos que a guerra
fria morreu, pero o defunto aínda está quente.
Da nosa relación so lle falei
a Nicolae. É un bo amigo, el tamén me conta segredos. Onte
contoume que a nosa saída a navegar (saímos o luns ó Mar de
Barents) non é unha saída rutinaria para exercicios de tiro como nos dixo o Comandante senón para probar uns novos torpedos. Seica é algo gordo. Ata
vai vir xente dende Moscú para
inspeccionar probas (...).
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Si, xa te estou escoitando.
Que si estamos a moita distancia. Que culturalmente tamén
estamos distanciados. Que ti vés
do sistema capitalista e eu do
comunista. que tamén os nosos
idiomas son distintos...
Pero pensa unha cousa. Despois de todo ¿que máis adversidades poden acontecer para que un
mariñeiro do submarino “Kursk”
e a secretaria máis guapa do
World Trade Center non poidan
compartir xuntos os moitos anos
que lles quedan por vivir?
Sempre teu

Entrar contigo nesta luz
e embaixo da atmosfera é como buscar a flor de facer o pan e ato
par
que ten algo que ver de lume cocer neste ventre un poder de que o corpo en levedo
con
Durante toda a noite este animal crisálido que nos comeu a pel imar
vou procurando as rec
én caídas pálpebras do de todas partes.
e certo beixo maremoto
lab
e a pel é un mar con entre nube de fariña ou cristal de mica e io
mo
arc
que non ocupan muíño vementos distintos de fervenza e pálpeto a das nosas mantas,
de forno
Rabuñas a miña adentras lentos nin instantes de esfiañar.
para que non rebente como se corta a masa que ferve con tres
cruces
na quentura
e son o pan branco que
que poñemos en todo se amorea en escumas e recendos e o amor
o
solúbel
Eu trago parte dos ded corpo de morder.
os
sombra de fume, ped teus que non manteiga, pel e esencias trem
ra
e ti moves este pano de sal e recantos desconocidos de auga com or de artesas,
que
no que me cubro da cor me esfarela como pó de azucre e silenci o suor fervida
o
E olla... o alampo é comtiza queimada polo alampo.
o forno que che dorme o toda esta língua que che lambe pantrigo,
e o ventre
e a hora alta do clarexo animal, corpo ignífugo de centeo
e sabes a boca de ría, amences pel en farangullas que lambo
a
a memoria de nenos, interior de paxaros, a ventre de árbore, a lug
a
ar de recordo,
a cristal de beixo dur xoguete de pao, a boroa de domingo
mindo embaixo da ling
ua.

ALEXANDER BORISSOV

ben sendo tal e coma min me
gustan as rapazas, e non reparo no
carafuncho que tes, que xa se pasará.
Ando á procura dunha praza en
Astano prá face-las fragatas, que se
vive moi ben alí e ós cincuenta anos...
hala. Hanme chamar porque sonche
mañoso que son quen de amañar os
canos da traída da auga do común na
parroquia (...) No económico, somentes
fumo dous paquetes de rubio de batea e
non son gastoso: a diario vou a taberna
o normal e os sábados á tardiña bota-la
partida hasta as dúas da mañá, de xeito
que cando casemos, se me queres atopar,
éche ben doado pois que alí estou de seguro (...).
Daraste conta, polo resumido, do moito que te vou querendo. Dille a teu pai que
vou traballar en Astano e que, en entrando,
tentarei de facerme concelleiro tamén. Que o
de menos, prá min, son os cartos e as fincas
de teu pai que é un bó home e que xa o vou
querendo coma si dun pai propio se tratara. E
dílle que son un xángolas que ei face-lo que
me mande.
Aí te vai unha foto que me teñas perto de
ti día e noite.
Sen máis, quen o é que son eu,
LOLO O LARAPETO

DAGDA

Amador meu ben
non sei como pasarei deste inverno sen
ti, que longo se fai noites e noites sen
pegar ollo, nesta cama tan grande e esta
casa tan baleira as voltas que che me dá
esta miña cabeza desfollando recordos
porque xa non teño máis que recordos
iso é o que de ti me quedou Amador, recordos, os teus ollos, as túas mans, a túa
risa falangueira, aquela maneira que tiñas de me coller pola cintura nos bailes
do Círculo, eso é o que me queda Amador canto nos quixemos (...) recordas
cando fixémo-la casa veña caldeiros e
caldeiros de masa, fixémolo todo nós
carretaba auga de noite para te-lo bidón
cheo pola mañá daquela xa tiñámo-la
Adela que nos miraba cos seus olliños
ledos, moito traballamos Amador, moito traballamos na vida, pero levámonos
moi ben, o carro cunha roda soa non vai
ó monte, ten que ir coas dúas, que nos
faltaba a nós agora que nos faltaba, cando casou Adela e te xubilaches xurei
que xa non pasaría máis traballos nin
quixen máis animais, que sempre me
gustaron, pero que fago eu Amador sen
a túa compaña, éche ben certo a sorte
non é para quen a busca senón para
quen a atopa a Manola e a Tonucha veñen cabo de min a diario para ir bota-la
brisca de seis ó Deive coma cando ti estabas, pero non hai pés que alí me leven,
non podo ve-la silla na que te sentabas
sen que as bágoas me veñan os ollos,
chorar para descansar (...) onte tamén
estivo na casa a Adela, mamá tienes que
comer estas patatas esmagadas con los
toros de merluza que te traje, mamá vas
a enfermar, Amador xa ves vai para o
ano que quedei soa e non consigo afacerme, dígoche Amador que non podo,
non sei como pasarei este inverno sen ti
noites e noites sen pegar ollo nesta cama tan grande
Amador meu ben
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Sitios
¿Individualismo
ou comunismo?
XURXO GONZÁLEZ LEDO

N

o transcurso da vida
é preciso tomar
decisións
continuamente, e para iso
necesítase estar
preparados. Senón sabemos
avaliar cales son as
alternativas, difícilmente
poderemos acertar na
decisión.
No actual sistema
socio-político as
alternativas son
plantexadas polos medios
de comunicación. Dísenos
que temos esta ou aquela
opción, que non hai outras
posibilidades e así nos
convidan a decidir entre
esquerda ou direita, entre
nacionalista ou
constitucionalista, entre
celta ou deportivo, entre
botelliña ou botellón, entre
mouros ou cristiáns, entre
pro americanos ou
terroristas, entre galo ou
galiña.
Propostas destes días
son ¿LOU ou endogamia?,
¿reválida ou fracaso
escolar?, ¿globalización ou
antiglobalización?, pero hai
outra que ven de antergo:
¿individualismo ou
comunismo?.
Individualismo dirán a
maioría. O comunismo
demostróuse que é unha
aberración, ahí temos o
exemplo soviético ou o
cubano, e agora incluso
ese tolo de Chávez que
pretende repartir as
terras.
Individualismo porque
o ser humán é individual
esencialmente e por
natureza procura a súa
propia satisfacción.
Supoñendo que o
comunismo non funcionou
en Rusia e comprobándose
que o home e individual
¿qué podemos dicir da
familia, da comunidade
veciñal, do barrio, do pobo
ou da cidade? ¿Agrúpanse
as persoas por intereses
meramente económicos ou
existen outras
motivacións?
A competición entre
seres é algo natural coma
tamen é natural a
cooperación e o altruismo.
Xogar cunha compañeira
comparándose é tan
natural coma compartir un
solpor ou facer o amor,
claro está que sempre
haberá quen prefira a
masturbación.
Sair nos xornais por
triunfar é compatíbel con
sair por defender a causa
palestina.
O Mundo non marcha
só, necesita do empuxe de
todas e todos inclusive dos
miles de reaccionarios que
pensan que viven aillados
na súa burbulla
♦
capitalista.♦

A. Estévez

Na sala Iago cun cafeciño quente
Café e pastas esperan á entrada
do cine Iago na rúa do Vilar en
Compostela. Tras a sorpresa inicial o espectador decátase de
que a merenda vai incluída no
prezo da entrada para a película.
Agradécese un café con leite
quente ao sentarse na butaca do
anfiteatro desta vella sala, o lugar desde onde mellor se aprecia
a pantalla, e un bombón que quite ese regusto amargo que deixan os desenlaces dalgunhas películas. “Queremos cambiar a
práctica dos multicines que gañan máis coas palomitas e as coca colas que coas entradas. Hai
que mimar ao espectador”, explica Jorge Rei de Títeres Cachirulo, compañía que se fixo cargo
desta sala histórica en Compostela desde hai catro anos.
Neste momento o cine Iago,
totalmente en declive cando os
títeres tomaron posesión del,
ofrece unha alternativa ás salas
comerciais. Durante estes dous
meses, febreiro e marzo, proxéctanse os últimos títulos do
cine nórdico e está previsto un
ciclo arxentino. “Os valores
deste cine están unidos á xente
que busca a versión orixinal,
películas relacionadas coa arte.
En resumo, unha oferta diferente”, explica Jorge Rei.
Pero o Iago é máis que unha
sala de cine. De feito, é unha
compañía de títeres quen a xestiona. Todos os domingos e luns
pola mañá os escolares achéganse á sala para ver espectáculos
como Pinochio, A bela e a besta,
Varietés e Alicia no país das ma-

Jorge Rei, responsábel da sala Yago, é tamén alama mater dos Títeres Cahirulo.

rabillas. A idea de Cachirulo é
poder dispor dunha sala multidisciplinar, un espacio vivo que
sexa referencia para as compañías galegas e para as de fora. O
festival galego dos títeres celébrase aquí. Ademais este espacio
que ten o engado dos altos teitos,
as lámpadas dos anos cincuenta,
as escaleiras señoriais e os balcóns de galería nos que se pode
respirar a vida da rúa do Vilar,
ten un trato especial co teatro.
“¡Sería tan bo que a xente recu-

perase a ilusión polo teatro galego! Por moito que a televisión
sexa unha saída, o contacto co
público é primordial para os actores. É importante para unha
compañía poder permanecer dúas semanas en cartel e non dous
días como é norma”, afirma Rei.
Avós que acompañan aos
escolares, rapaces de instituto
que acuden ao teatro, estudiantes universitarios á percura da
última fita Dogma... A poboación do Iago, a mesma que

Meu Santo, Miña Santiña
Beato Sebastián Aparecido,
emigrante e carreteiro
Este veciño da Gudiña, de quen
o pasado vinte de xaneiro se
cumpriron cinconcentos anos do
seu nacemento, foi un buscavidas que, sen aprender nunca a ler
nin escribir, pasará á historia como próspero transportista e fomentador das vías de comunicación mexicanas.
vida na casa paterna,
con dúas irmás en idade
de casar e dote escasa,
non era doada para o único fillo
varón, quen decidiu procurarse o
porvir polo mundo adiante, deixando o morgado para potenciar
o enxoval das rapazas.
Despois de percorrer distintos
puntos de Castela, coidándose
sempre de non caer nos brazos
das lurpias que o acosaban (como
súa nai o previu cando se despediron), e esforzándose sempre por
amosar unha humilde e bo facer,
Sebastián acaba de criado pola
bisbarra gaditana, a onde chegan
as novas das fértiles e prósperas
terras do outro lado do Atlántico,
tirando por el e animando a embarcar con rumbo a México.
Non tardou o noso paisano en
se decatar das necesidades que tiña
o novo país, e despois de observar
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e sopesar os pros e os contras, decidiu abrir negocio de carreteiro.
As nacentes cidades de Veracruz e México comunicábanse
por tortuosos camiños de a pé,
que os nativos andaban para levar e traer mercadorías, nun país
onde, como sabemos, aínda non
coñecía a roda, ou polo menos,
non sabía aplicala con fins tecnolóxicos.
idea non tiña volta, e
Sebastián afanouse na
construcción dos primeiros carros en terra americana,
para suplir a necesidade dunha
boa cantidade de man de obra
que, desde entón, se podía dedicar a outros mesteres. Pero os carros e as carretas non servían nun
país de tan primitiva rede viaria,
onde ata aquela non houbera tráfico rodado; e entón, o espelido
emigrante visitou oficinas e despachos ata conseguir as autorizacións necesarias para facer unhas
estradas adecuadas aos seus vehículos, reconvertendo os vellos carrexadores en peóns camiñeiros
na construcción da estrada que
unirá México con Veracruz.
Logo virían outras estradas e
novas rotas de transporte, e Se-
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bastián Aparicio fíxose rico e
converteuse nun solteiro de ouro.
Pero el, fiel ao seu celibato, casará de vello cunha moza que vai
morrer sen que el procurase descendencia.
Sebastián volveu casar e enviuvar, pero seguiu gardando a
castidade, declarada incluso no
testamento: “Para mayor honra
y gloria de Dios, declaro que mi
mujer quedó virgen como la recibí de sus padres...” E como
non había herdeiros, toda a fortuna acadada en máis de cincuenta anos de emigración, deixoulla aos freires dominicos,
cunha cláusula onde indicaba
que unha parte dos bens fose
destinada aos indios. Sen embargo, por avatares da vida, antes
de que os dominicos e os indios
herdasen, fixo unha substanciosa doazón ás monxas clarisas, a
cambio dun posto como sancristán do convento, ata que finalmente decide tomar os hábitos
de franciscano, cos que finou o
25 de febreiro de 1600.
ue este home estaba
destinado á santidade non nolo di o feito de que o seu corpo permane-
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agradece o café con galletas e
pregunta antes se pode tomalo
aínda que un cartel indique “de
balde”, resulta variada. Son inevitábeis as cuestións prosaicas e
preguntámoslle a Jorge Rei como se pode manter vivo un espacio de tanto valor sen arruinarse. “Temos algunhas axudas
institucionais e moitas dificultades para pagar ás compañías
que nos visitan. Pero somos titiriteiros e non banqueiros, xa sabíamos onde nos metíamos”. ♦

f rancisco a. Vida l
cese incorrupto ao cabo de varios meses da súa defunción ou
que diante deste se operen milagres que os devotos agradecen e
propagandean; tampouco que
gardase a castidade a pesar das
moitas tentacións que sufriu polo mundo adiante, ou que entendese que a prosperidade dun país pasar por mellorar as súas vías de comunicación ou que os
réditos de tan lucrativos negocios fosen para os freires mendicantes, esquecendo a propia
familia e a súa terra. Por todo
iso propuxérono para santo, pero que ía para tal dínolo o feito
de que sendo moi noviño, ao
tempo que A Gudiña padecía un
andazo que obrigaba a recluír
os enfermos nas aforas da vila,
illados e sen contacto coas persoas sas, por medo ao contaxio,
el caeu presa dunhas febres e a
nai, para poder atendelo, agochouno nunha choupana a onde
cada día lle levaba os seus coidados. Pero vendo o seu filliño
tan enfermo e febril, pensando
que se lle acababan as horas,
saíu esquecendo pechar a porta.
urante a noite entrou ao
leito do enfermo un lobo que, dunha dentada,
lle arrincou o vulto purulento; e
unha vez extirpado, ao Sebastianciño volveulle a saúde. ¿Sería cousa da Providencia que tiña
os ollos postos nel?♦
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Anacos de Borobó
O exemplo de Carlos Ribas

Luís Tosar
‘É unha sorte
enorme rodar tres
películas en
Galicia nun ano’
A.N.T.
Preséntase a rodaxe de Trece badaladas, dirixida por
Xavier Villaverde a partir
dunha historia de Suso de
Toro. ¿Pode contarnos algo
do seu papel na película?
É unha película de xénero
fantástico na que eu interpreto a Mateo, un escultor moi
cobizoso, con ganas de que a
súa obra trascenda e que pretende influir no seu fillo. É
un personaxe inquedante.
Non me diga que fai de
pai de Juan Diego Botto.
¿Caracterízano de vello?
Interpreto ao pai do
protagonista, que fai Juan
Diego Botto, e estou caracterizado un pouco maior do
que son. Pero é un personaxe misterioso, non podo dar
máis información. É un papel de peso na trama e o da
idade xa se entenderá cando
se vexa a película.
Rematou a rodaxe de
Os luns ao sol, a película de
Fernando León na que
compartiu traballo con Javier Bardem.
Rematamos o 31 de decembro. É unha película totalmente diferente a esta, con
implicación social, falando
dos problemas aos que se enfrontan os parados. Foi unha
rodaxe moi boa en Vigo.
Coido que é un filme máis de
personaxes que de trama.
O mesmo día que presenta Trece badaladas está
prevista a súa presencia na
rolda de prensa de despedida de Los Enemigos.
A relación cos Enemigos
agora mesmo é de amizade,
pero eu son seguidor do grupo desde sempre. A súa relación con Galicia ten sido
moi estreita, moita xente
cría que eran de aquí en troques de ser madrileños.
Hai un ano dicíanos
que o ideal sería poder vivir e traballar aquí. Semella que o vai conseguindo.
Este último ano tiven unha sorte enorme. Non é normal rodar tres películas en
Galicia: O lapis do carpinteiro, Os luns ao sol e agora
Trece badaladas. Empezan a
funcionar as coproduccións
e as películas integramente
galegas como esta última,
pero recoñezo que cadrou
todo ben por casualidade.♦

Penso que cabe esbozar agora certo paralelismo entre a vida tan
conspicua de Felipe Fernández Armesto e a existencia, moito máis
esquencida, de Carlos Ribas, a
quen aludín abondo no precedente
exemplo que puxen aquí de Augusto Assía. Ambos foron, aparte
de destacados xornalistas galegos,
xóvenes comunistas, entre os anos
vinte e trinta, pra deixar de selo ao
achegarse á maturidade. Forman
pra min, con Santiago Montero
Díaz, a curiosa e histórica triada
dos paisáns de maior talento e relevo nos que observei, máis a carón, a evolución dende o marxismo-leninismo e xa stalinismo, deica o liberal-conservadurismo, no
caso de Assía, as JONS, no de
Montero, e a Falanxe, no de Ribas.
■ PEQUENA HISTORIA DO
PCE. Aínda non terían edade Armesto, Montero e Ribas, nin vivían en Madrid, pra ser tres dos cen
nenos que fundaran, o 15 de
Abril de 1920, o Partido Comunista Español. Dun xeito semellante ao dun golpe de estado
(dos que axiña trataría Curzio
Malaparte, resaltando o dirixido
por Trostky na revolución de octubre). Pois o Comité Nacional
das Xuventudes Socialistas enviou ás súas agrupacións en sobre lacrado que somentes debería
abrirse nise 15 de abril. Na carta
que contiña anunciábase sorprendentemente que as JJSS se convertían, da noite para a mañán,
no Partido Comunista Español.
aqueles cen nenos das
JJSS, fundadoras do
PCE, os máis ferventes
entonces, Juan Andrade e Luis
Portela, seguirían logo a a senda
trostkysta. Outros, coma José Bullejos e León Trilla, permanecerían no Partido, controlado pronto
polo Komintern stalinista. Se ben,
no ano 1925, aínda non acontecera a a escisión trostkysta e os catro formaron o Buró do PCE,
constituído daquela en París por
Bullejos, como secretario xeral;
Trilla, de Axitación e Propaganda; Portela, de Organización, e
Andrade, sempre director de La
Antorcha, portavoz do partido.
Pasou Bullejos na prisión os
últimos anos da Ditadura de Primo
de Rivera, e ao saír acentuáronse
as diferencias cos dous trostkystas,
que formarían a chamada Oposición Comunista. Mais, durante a
Ditablanda de Berenguer, todo o
Buró Político do PC, constituído
xa só por stalinistas, foi encadeado. Agás o obreiro santiagués, José Silva, que entrara a formar parte dil e quen desempeñou a dirección efectiva do partido no verán
de 1930. Dous anos despois, no IV
Congreso do PCE, celebrado en
Sevilla, foi designado Silva secretario de Axitación e Propaganda,
reemprazando a León Trilla que
permanecía en Moscú.
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■ O ESQUECIDO JOSÉ SILVA.
Tanto Santiago Montero como
Felipe Fernández, xa daquela
activos militantes comunistas,
deberon ter basstante relación co
seu paisán José Silva, o galego
que máis alta posición ocupou

Antonio Primo de Rivera, nos
anos da República. Era Arriba,
en principio, un semanario, pero
Carlos Ribas convirteuno nun
xornal, requisando para iso a redación e os talleres de El Sol, sitos no número 6 da rúa de Larra.
Tal como sería o desexo de José
Antonio, quen sempre arelou
contar co prestixio mundial e os
servicios do grande rotativo inspirado por Ortega y Gasset.
Non embargantes, a dirección de Carlos Ribas resultou fugacísima, posto que aos poucos
días a Prensa do Movimento incautouse oficialmente do periódico, designando o todopoderoso
cuñadísimo, Serrano Suñer, pra
dirixilo ao poeta, e logo embaixador, José María Alfaro, un dos
autores da letra de Cara al Sol.
ende ise intre, Carlos
Ribas houbo de contentarse con ser un simple
redactor de Arriba, e dalgunha
emisora de radio. Evaporaba a
súa desilusión queimando litros
de xenebra no seu sofrido estómago que aguantou aínda todo o
réxime de Franco. Sería loxico
que de vez en cando expresara o
seu resentimento polo papel secundario que tiña nil, namentras
destacaba tanto improvisado falanxista, que nunca gozara da
confianza que Primo de Rivera
depositou no ex-comunista galego trocado en camisa vella.
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Virginia González, fundadora do Partido Comunista, foi a introdutora das ideas do partido
en Galicia, e captou a atención de Ribas, Montero e Assía, comunistas na súa mocedade.

no PCE. Aínda que Santiago vivía en Compostela e Felipe en
Berlín; pero Carlos Ribas, que xa
andaba por Madrid, tivo naturalmente máis amistade co seu importante camarada e coterráneo.
Así mo lembraba, hai trinta anos,
no bar de Arriba, no último piso
do edificio da Prensa do Movimento, que agora ocupa a Dirección Xeral do Catastro.
lí, mentras bebía media
ducia de copas de xinebra, recordaba con
moito agarimo a Silva, e menos a
Montero e a Armesto, na época
en que militaron xuntos no PCE.
Non tiña Carlos Ribas ningún reparo en evocar o seu pasado comunista. Ata semellaba que presumía diso, e falábame especialmente daquil bon membro galego
do Buró do seu antigo partido.
—Xosé Silva –dicíame Ribas– era un excelente artesán
santiagués que se trocou nun rexo revolucionario de acendradas
ideas marxistas. Ocupábase na
Executiva do partido dos asuntos
referentes a Galicia e Asturias.
Por iso tivo máis relación con
Montero Díaz, quen era entonces
secretario xeral do PC galego,
que con Fernández Armesto,
quen viña a ser o axente do PCE
na capital de Alemania.
—¿E soupo algo máis de Silva,
despois de que vostede abandonou
o seu partido? –pregunteille.
—Sei que cumpriu a súa cadea perpétua no penal de Burgos.
Salvouse da pena de morte, porque non desempeñaba ningún papel importante no PCE, dende que
Bullejas, Trilla e máis el foron reemprazados por José Díaz, a Pasionaria, Jesús Hernández e os
seus acólitos. Eu fixen todo o que
puiden por salvar a Silva, e así llo
dixen a pobriña da súa muller, que
aínda seguiu vivindo en Santiago,
cando anos atrás estiven alí por úl-
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tima vez. Ao enterarse ela polo
xornal de que chegara á cidade
xacobea dos Alvite o vello camarada do seu home, entrevistouse
comigo nun café da Rúa do Villar.
— ¿No Café Español?
— Non, coido que se chamaba
Savoy ou ago así. Dinlle moitas esperanzas e non volvín saber máis
dela, nin do seu marido, o meu fraternal amigo doutros tempos.
■ A OCUPACIÓN DE ARRIBA.
Carlos Ribas era un tipo lanzal,
nórdico, de elegante apostura,
amábel e extrovertido, xa sexaxenario cando o tratei; e desatábaselle a lingua ao compás das
infinitas copas de xinebra que
bebía e que causaron a cirrose
hepática da que morreu.
seu momento estelar
ocorrera no mesmo
día da conclusión da
Guerra de España, o primeiro de
abril de 1939; no que, formando
parte da quinta columna decidiu
publicar de novo Arriba, o periódico fundado e dirixido por José
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■ E A DA VANGUARDIA. O posíbel paralelismo que sinalei en
principio entre as vidas de Ribas e
de Armesto, ten unha mostra moi
curiosa no feito de que meses denantes de que o Carlos se apoderara do Sol, pra facer Arriba, chegaba tarde o Felipe, co conde de Godó, a Barcelona pra recuperar La
Vanguardia. Como lle ouvín narrar ao mesmo Assía falando daquela acelerada marcha deica a cidade condal, atravesando La Rioja
e Aragón, pra chegar a tempo de
ocupar o grande xornal dos Godós, tras a caída de Barcelona; antes de que se fixeran cargo dil os
enviados do ministro de Interior e
poderosísimo mandamáis da prensa, naqueles días triunfais.
Pero chegou unhas horas antes,
cuns poderes do cuñadísimo, Manuel Aznar (o avó de José María),
acompañado de José Pla. Aínda
que terminou levándose o gato á
auga Luis de Galinsoga; aquil sosias e idólatra do Caudillo, xenro
dun Gasset, dos de El Imparcial.♦
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“NO CORAZÓN DE GALICIA.
VIAXE POLAS TERRAS DE CHANTADA E A ULLOA”
DE

NA

EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 28 DE FEBREIRO ÁS 20 HORAS
GALERÍA SARGADELOS COA INTERVENCIÓN
XULIO VALCÁRCEL, autor,
CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS e
FINA CASAL MARTÍNEZ.
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O Trinque
Porto
Porto fantástico
A cidade do Porto acolle novamente o festival de cinema fantástico Fantasporto.
Entre o 15 de febreiro e o 4
de marzo, varias salas da cidade lusa producirán calafrí-

os, ilusións e suores aos que
se acheguen alá para coñeceren as últimas mostras do
xénero. En cartel, as principais novidades portuguesas
e internacionais.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Cedeira
■ TEATRO

ELIANA EN ARDENTÍA
Da man de Nordesía Produccións o sábado 23 na
Casa da Cultura, con Blanca Cendán, Marcos Correa,
Maite da Costa e Xulia Gómez, e producida por F.X.
Viétez Sendón.

Este sábado
23 e o
domingo 24
podemos
disfrutar
con
Nordesía
Produccións
da súa
montaxe
Eliana en
ardentía en
CEDEIRA e
CEE.

Cee
■ TEATRO

ELIANA EN ARDENTÍA

Ar teixo

mostra de pintura no C.C.
do Salnés ata o domingo 24.

■ EXPOSICIÓNS

Cangas

TROLEBÚS
30 aniversario da desaparición da liña de trolebuses A
Coruña-Carballo (19501971), mostra que podemos
ollar no Centro Cívico Cultural do Concello, fotografías, gran cantidade delas inéditas, que permitirán coñecer
o pasado e presente do popular medio de transporte. Organiza a A.C. Lumieira e
ademais pódese ollar o documental, realizado no Reino Unido nos anos 60, sobre
os Trolebuses de España,
no que se inclúe esta liña.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

SÁNCHEZ LAREO
As súas acuarelas van poden ser olladas, ata o venres
22, na sala Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO FEIJOO
Ten unha mostra de pintura,
que vai estar ata o martes
26, na Casa da Cultura.

O Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

ENTROIDO
Pinturas de Narciso Corral
que estarán colgadas no Centro Comarcal ata o sábado 23.

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

DE PICASSO A BARCELÓ
Ata o 24 de febreiro no
Museo Bergantiños.

Nordesía Produccións porá
en cena esta obra o domingo
24 na Casa da Cultura, con
Blanca Cendán, Marcos
Correa, Maite da Costa e
Xulia Gómez, e producida
por F.X. Viétez Sendón.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo dedicado ao
cineasta danés Lars Von
Trier van ser proxectadas, o
xoves 21, O elemento do crime (1984), e o mercores 27
Epidemic (1987). No ciclo
dedicado a facer unha retrospectiva íntegra da obra de
Orson Welles na súa faceta
de director poderemos ver, o
venres 22 e sábado 23, A dama de Shangai (1947), e Cidadán Kane (1941) o xoves
28. E o martes 26 será proxectada a fita franco-venezolana Caracas, amor y muerte (2000) de Gustavo Balza.

O 8 de marzo clausurarase esta mostra que acolle a sala de
exposicións de Caixanova.

■ TEATRO

MULLERES

OS TRES PORQUIÑOS

Tres Globos subirá ás táboas da Casa da Cultura
con esta obra o venres 22.
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

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

XESÚS SUÁREZ
A sala Amalia Domínguez
Búa vai acoller, ata o luns
28, esta mostra de pintura.

Burela
Burela
■ TEATRO

FAUSTO

Teatro de Ningures cenificará esta obra o venres 22
na Casa da Cultura.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

BETTY
Baixo este nome é como se
dá a coñecer Beatriz Millarengo, que presenta unha

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

HISTORIAS INMORTAIS

As fontes e relatos dos cadros
de historia do Museo do Prado están a ser analizados neste ciclo que a Fundación Barrié organiza, ata marzo, os
xoves ás 20 h. Este xoves 21,
Fernando Rguez. de la Flor,
Profesor de Literatura Española na Universidade 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.

FISCALIDADE DO
COMERCIO ELECTRÓNICO

Seminario sobre este tema,
o mércores 27 na Fundación
Barrié, no que serán revisadas, desde o punto de vista
do consumidor, da empresa
e da administración, tanto a
problemática fiscal xurdida
nestas operacións, como as
posíbeis solucións a aplicar.

E

E S P E C T Á C U L O S

Sidonie
A banda de Catalunya inicia a xira
de presentación do seu primeiro
disco de longa duración. Doce cancións cargadas de colorismo pop,
psicodelia, rock, funky, música hindú, electrónica e hiperrealismo metafísico. Estarán o vindeiro xoves
28 ás 22 h. nas sala Nasa en SAN-

A. PALACIOS:

CONSTRUTOR DE MADRID

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

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

VERNER PANTON

Na Fundación Luis Seoane
ata o 10 de marzo.

A Fundación Barrié presenta, por vez primeira no Estado, unha mostra retrospectiva sobre este deseñador
(1926-1998) que abranxe
máis de 125 obras (deseños,
cadeiras, elementos de iluminación, textis, etc.) creadas
entre os anos 50 e mediados
dos 70. 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.

VICTORINO COLLANTES

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

TODO POLOS
DEREITOS HUMANOS
Mostra de cartaces que, ata o
xoves 28, van estar expostos
na Fundación Caixa Galicia.

POLO PARÍS DE
ROBERT DOISNEAU

As súas obras poden ser
olladas no Pazo Municipal
ata o domingo 3.

Da man de Ubegá teatro o sábado 23 na Casa da Cultura.

■ TEATRO

ESCAVACIÓNS GALAS
NO ESTRANXEIRO

SEOANE: 13 ESTAMPAS
DA TRAICIÓN

Betanzos

Boiro
Boiro

C U L T U R A

Mostra de fotografía de
Ánxel Trillo que acolle a
A.C. Alexandre Bóveda ata
o xoves 28.

SOFÍA FDEZ. VILA
A sala
Mardi Gras
da CORUÑA
serve de
cenario
para a
actuación
de Nick
Vroman &
Adam
Griffen o
sábado 23.

D E

TIAGO,

acompañados por Free Serena como teloneiros; o venres 1 ás
22 h. na sala Punto 3 da CORUÑA; e
o sábado 2 ás 0:30 no Iguana Club
de VIGO. Entradas adiantadas en
Santiago en tendas Gong e Tipo; na
Coruña en Noni’s e Portobello; e en
Vigo en Elepé e La Columna.♦

no 96, no inverno de 2000,
e a través da rede, enviaron
unha maqueta que lles valeu
asinar un contrato con GPSmusic para gravar tres discos. O primeiro, Phisys, xa
está na rúa destacando del a
extraordinaria voz de Xisela, as texturas guitarristicas
herdeiras do mellor rock
independente estadounidense e as cristalinas melodías.
Este venres 22 a partir das
10 da noite no Mardi Gras.

As estampas
da traición,
de Luis
Seoane,
podemos
ollalas na
súa
fundación
na Coruña.

NICK VROMAN &
ADAM GRIFFEN

Garijo
Mambrú,
grupo
revelación
de
Valdeorras,
toca este
venres 22
na Mardi
Gras da
CORUÑA.

Vroman foi calificado como
o secreto mellor gardado de
Seattle. Guitarrista e compositor, a súa música podería
ser calificada como avant
folc, un novo e enxeñoso híbrido do folc partindo do
noise, blues eo multiétnicis-

GARIJO MAMBRÚ
Grupo nado en Valdeorras

Carteleira
Carteleira

☞

ANTIGUA VIDA
MIÑA. Historia de dúas amigas, unha delas obsesionada con ter fillos e atopar á
súa nai e a outra artista en horas baixas. Drama.

☞

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.

☞

OLLOS ASASINOS.
Tras o asasinato da súa
muller, un detective do FBI
acude a unha clínica de rehabilitación para policías alcohólicos. Pero entón alguén co-

meza a matar aos enfermos.
Intriga prescindíbel.

☞

O PERDÓN. A necesidade do tren e o obxectivo da reconciliación
marcan a chegada a unha aldea do noroeste americano
dun enxeñeiro do ferrocarril
e, ao tempo, da muller e a filla do cacique local.

☞

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.

☞

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

☞

INTIMIDADE. Unha
parella reúnese unicamente para manter relacións
sexuais ata que el decide se-

guila para saber algo máis dela. O que atopa non lle gusta e
síntese frustrado.

☞

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

☞

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

☞

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

☞

THE HOLE. Para evitar ir a unha excursión,

catro estudantes péchanse nun
antigo búnker e preparan unha
festa, pero só unha rapaza sae
do burato. Intriga tramposa.

☞

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

bro. 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 coñecida compañía de danza estará no noso país levando a cena
Sheherezade, de Rimsky-Korsakov, e coa coreografía de Victor
Yarenmenko, e Suite Carmen, de
Bizet-Schedrin, coa coreografía de
Alberto Alonso. O domingo 24 es-

tarán no Pazo da Ópera da CORUÑA; o martes 26 no C.C. Caixanova de VIGO; no Auditorio Municipal de CANGAS o mércores 27 ás
21 h; o xoves 28 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA; e o sábado 2
no Pazo Paco Paz de OURENSE.♦

recerá no Clavicémbalo os
seus sons dunha alta condición flamenca, cun toque preciso e refinado, acompañado
por Óscar Guzmán tamén á
guitarra, o cante e as palmas
de La Tobada e a percusión
a cargo de Agustín Henke.

da vella e as súas cores. O
sábado 23 de 11:30 a 13 h.
■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALIZA

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

Moaña
■ MÚSICA

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO LAMAS
Pedro Sierra
toca o
próximo
xoves 28 no
Clavicémbalo
de LUGO.

mo. A Adam Griffen adóitaselle definir como multi-instrumentista xenial e precoz,
ven do movimento de improvisación noise e foi xermolo
da new music en Seattle a
meados dos 80. Nesta xira
galega, Nick tocará a guitarra
e o lili`u (variante do ukelele
hawaiano), e Adam arrouparao co baixo, diferentes loops
e efectos. No Mardi Gras o
sábado 23 ás 10 da noite. Entradas antecipadas no Portobello, Noni`s e El Beasto
Shop, 6 euros/1.000 pta; na
billeteira, 8 euros/1.300 pta.

30 OLLOS, 15 MIRADAS

CHEIRO DE ESTRELAS II

ALASDAIR FRASER &
PAUL MACHLIS
O teatro Rosalía de Castro
acollerá a súa actuación o
luns 25.

NOVOS INTERPRETES
Os finalistas deste ciclo, organizado pola Fundación Barrié
na súa sede ás 20:30 e que ten
como obxectivo a promoción
de músicos mozos, vinculados a Galiza que demostraran
sobresaíntes cualidades interpretativas. O luns 25 será a
quenda de Genaro Fernández Fernández, que interpretará ao piano obras de Bach,
Scarlatti, Rochmaninov, Brahams e Chopin.

MÚSICA BARROCA
Ciclo na Fundación Barrié
que reune a primeiras figuras internacionais do circuito de música antiga, ás
20:30. Este 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

■ TEATRO

FAUSTO

Teatro de Ningures subirá
con esta obra ás táboas do Torrente Ballester o xoves 28.

Lalín
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
Teatro do Adro vai cenificala o mércores 27 no Auditorio Municipal.

Lugo
■ CINEMA

DE CORAZÓN
Ciclo de Caixa Galicia que
se ven desenvolvendo no
Auditorio deste entidade ás
20 horas e no que podemos
ollar Sentido y sensibilidad
(Reino Unido, 1997), de
Ang Lee, este xoves 21; e
El paciente inglés (Reino
Unido, 1996), de Anthony
Minghella, o venres 22.

AIRIÑOS DE FENE
Banda de gaitas tradicional
que, coa axuda do Concello,
presentan o seu primeiro cd,
Identidade, o venres 22 ás
19:30 na Casa da Cultura.

TIC TAC
No Auditorio Municipal, o
sábado 23, será representada por Teatro de Ningures.

Oleiros
Oleiros
■ TEATRO

COITELOS NAS GALIÑAS

A Factoría Teatro vai cenificala o sábado 23 no Teatro Municipal As Torres de
Santa Cruz.

Or tigueira
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO VILLOSLADA

O Claustro do Concello será o marco no que poderemos ollar as súas pinturas
ata o 8 de marzo.

Ourense
Ourense
O Foro La Región organiza
esta conferéncia para este
xoves 21 ás 20:15 no Edificio Simeón.

A aventura das vangardas é a mostra que podemos conteplar no Espacio para a Ar te de Caja Madrid en PONTEVEDRA.

lle esta mostra ata o 24 de
febreiro.

LAXEIRO

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

Ponteareas
Ponteareas

A AVENTURA
DAS VANGARDAS

Mostra organizada polo
Museo Municipal e a Escola de Imaxe e Son de Vigo,
que podemos ollar no Castelo do Sobroso.

BIO-DIVERSIDADE
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.

GALIZA EN FOCO
Fotografías do certame de fotoxornalismo, que baixo este
nome organiza o Clube de
Prensa de Ferrol, e que se encontra no Museo Municipal.
■ MÚSICA

CONSERVATORIO
MUNICIPAL
Concerto dos seus alumnos
de corda o martes 26 no Auditorio R. Soutullo ás 19 h.

COLECTIVA DE PINTURA

LEANDRO SÁNCHEZ

■ CONFERENCIAS

O café Isaac acolle unha
mostra de pintura do artista.

ESCOLAS

Ata o xoves 28 o Edificio da
Xunta acollerá os seus óleos.

ARCADIO ROMERO
BOELLE (1905-56)

Mostra en lembranza na galería Sargadelos.
Os gravados da Serie Mallorca van ser expostos na
Deputación Provincial.

MEMORIA VISUAL
DE LUGO…
…161 anos de fotografía; a
sala de exposicións Uxío Novoneyra acolle esta mostra.
■ MÚSICA

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.

PEDRO SIERRA
O próximo xoves 28 este artista, nado en Hospitalet, ofe-

PARA NAIS E PAIS

SANTIAGO RAMOS

As súas acuarelas van estar
expostas no Liceo Recreo
ata o xoves 28.

DEZ ANOS DO PRINCIPAL
Mostra que abarca o periodo desde 1992 ata o 2002,
que poderemos ollar no
C.C. da Deputación.

MIGUEL CARBALLO

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

A ARTE DO CONCELLO

O Museo Municipal acolle,
durante febreiro e marzo, unha
colección de 38 cadros e 16 esculturas, pertencentes ao patrimonio do concello, 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 aco-

ARQUITECTURAS

DEZASEIS OLLADAS
AO SOBROSO

Pontevedra

ANA MONTENEGRO

... cineasta e inventor pontevedrés, o Pazo Mugártegui acolle esta mostra ata o
luns 25. E ademais, ata o
mesmo día tamén, podemos
ollar a mostra Entroidos
tradicionais de Galiza.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

A sala Rúa Nova Arte acolle
esta mostra durante estes días.

ENRIQUE BARREIRO...

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

■ EXPOSICIÓNS

JAMILA E JIMMY
BIDAURRETA

■ MÚSICA

■ TEATRO

CARMEN POSADAS

■ MÚSICA

Fene

Narón

PERIODISMO S. XXI

MIRÓ

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

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

■ CONFERENCIAS

Ata o domingo 24 a sala
Caixanova acolle esta mostra fotográfica submariña,
unidade didáctica sobre o
ecosistema mariño do noso
país, que a través das suas
50 imaxes pretende amosar
a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra o mar.
O resultado de 25 anos
mergullándose e fotografando o mundo submariño.

LOS SENDOUZ

■ TEATRO

■ CONFERENCIAS

Este xoves 21 Rosa Villacastín falará sobre esta
cuestión no Auditorio de
Caixanova.

A PROCURA DO TESOURO

O canta-autor galego toca o
sábado 23, a partir das 24
horas, na sala Portovello.

Monforte
Monforte

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

■ TEATRO

URBANO CABRERA

Mostra as súas últimas pinturas, durante febreiro, na
Fundaçom Artábria.
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Ballet da Ópera Nacional de Kiev

Encontro que se vai desenvolver 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.

DESTINOS TRUNCADOS

Problemas de infancia e xuventude é o título deste ciclo de conferencias organizado pola Obra Social de
Caixa Galicia na súa sede.
O martes 26 Jaime Peñafiel falará sobre as drogas.

CERRAMENTOS
HORIZONTAIS E VERTICAIS
Curso promovido polo COAG que se vai desenvolver
o sábado 23 no Pazo da
Cultura ás 9:30.
■ EXPOSICIÓNS

A FELICIDADE DA NADA
Fotografías de Xulio Villariño que van estar expostas
na Fundación Caixa Galicia ata o xoves 28.

Ata o 24 de marzo, o espacio para a arte de Caja Madrid preséntanos esta mostra que explica, 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
máis significativas neste
período.
Especialmente
pensada para que o público
non especializado poida
comprender doadamente os
fundamentos da arte.

FIGURACIÓNS
DESDE GALIZA
Mostra que podemos coñecer no edificio Sarmiento
do Museo de Pontevedra,
ata o 6 de marzo.

MESTRE ESPAÑOIS
DO S. XX. DEBUXOS

Curso de expresión dramática, plástica e musical,
que se vai desenvolver no
teatro Principal o sábado
23 para nenas e nenos de
entre 8 e 11 anos, e o 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
na OMIX, ou no telf. 986
804 336.

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 24 e o
luns 25 El Teatro del Finikito de Madrid porá en cena
El Pajarito Freddy, que é a
cenificación dun conto musical coa axuda de marionetas, obxectos e diapositivas.

Manolo García
García
Presentando o seu último traballo Nunca
el tiempo es perdido, o ex compoñente
de El último de la fila vai dar un concerto o venres 22 no Pavillón das Travesas
en VIGO ás 22 h; e o sábado 23 no Pazo
Paco Paz de OURENSE á mesma hora.♦

O NAVEGANTE
Chévere levará esta obra ao
teatro Principal o próximo
xoves 28, ás 20 e ás 22 h.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

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

50 ANOS DE EXPRESIÓN

AS VODAS DE POMPAS
E BURMEIGAS…

■ TEATRO

… 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.
■ LEITURAS

A HORA DO CONTO:
O ARCO DA VELLA
Proxecto desenvolvido polo grupo Pavís Pavós contacontos e patrocinado polo
Concello, que achegará, no
teatro Principal, aos máis
cativos ao mundo dos libros
a través de contos, xogos e
actividades de expresión
que xiran arredor do arco

E SENTIMENTO

Mostra de Manolo Alonso,
que acollerá a Casa da Torre ata o luns 25.

MALANDROS

Na Casa da Cultura, o sábado 23, representada por
Máscara Produccións.

Ribadeo
■ CINEMA

DE CORAZÓN
Ciclo de Caixa Galicia
que se ven desenvolvendo
no Auditorio Municipal ás
20 horas e no que podemos ollar La habitación
de Marvin (EE UU,
1996), de Jerry Zaks, este xoves 21; e En el nombre del padre (Reino Unido, 1993), de Jim Sheridan, o venres 22.
■ CONFERENCIAS

O AMOR E COMO
CONSEGUILO...

... na Galiza máxica da man
de José de Cora o xoves 21
no Auditorio Municipal.

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: este xoves 21 no Auditorio de Galiza de
COMPOSTELA; e o venres 22 no
teatro-sala de concertos do C.C.
Caixanova de VIGO.♦
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Santiago
■ CIRCO

Convocatórias
CURSOS DE FORGA

Cortocircuito Produccións
levará á Nasa o venres 22 ás
22 h. e sábado 23 ás 16:30 e
23 h., as súas novas técnicas
circenses, instalándose no
local un trapecio, ademais de
malabares, clown, ou equilibrios, unha aposta arriscada
que se converte nun espectáculo de circo inquieto.

Dirixidos esta vez ao ámbito das Artes
Gráficas, presentase esta oferta formativa para traballadores que no momento de
inicio do curso estean dados de alta na
S.S. e pertenzan a unha empresa do sector ao que se dirixe o Plano de formación. Os cursos, gratuitos, que se ofertan
son Adaptación ao euro nas Pemes; Prevención de riscos laborais; Internet; Sistemas operativos (Windows); Maquetación de textos (Word); Folla de cálculo
(Excel); Base de datos (Access); e Sensibilización á calidade. Deben solicitarse
os boletíns de inscripción nos seguintes
locais: en Vigo na Avd. do Aeroporto 92,
tel. 986 280 776; en Pontevedra na rúa
Médico Ballina 14, baixo, tel. 986 833
015; en Santiago, no Milladoiro (Ames)
Avd. Rosalía de Castro 79, tel. 981 530
257; na Coruña no Lugar da Ría 70, tel.
981 141 530; en Ferrol na rúa Eduardo
Pondal 41, tel. 981 350 644; nas Pontes
no Polígono do Eiríos, parcela 78-79, tel.
981 445 024; en Lugo na rúa Ramiro
Rueda, 10, tel. 982 253 865; e en Ourense na Río Mao 27, baixo, tel. 988 373
707. Ou podes informarte tamén chamando ao telf. 902 501 143.

■ DANZA

BECAS DE POSGRAO

O venres 22
e sábado 23
o Cirque
Merelo
estará na
Nasa de
SANTIAGO.

CIRQUE MERELO

BRANCA NOVONEYRA
+ INTERVALO

Noite de danza este 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
proxección desta peza de
vídeodanza gravada en Camariñas, en Cabo Vilán.
■ EXPOSICIÓNS

A Fundación Barrié oferta estas becas
para a ampliación de estudios en Europa,
Gran Bretaña e Estados Unidos, para realizar un Master ou o Doctorado. As
condicións que se requiren para optar a
estas son, en primeiro lugar, a de ser galego ou fillo de galegos, residente na Galiza ou ter realizado estudos nalgunha
das universidades galegas. O prazo das
solicitudes remata o 15 de marzo de
2002. A documentación completa (bases,
impresos e cartas de referencia atopase
en www.fbarrie.org, ou pode tamén ser
solicitada por telefono e retirarse en:
Fundación Barrié de la Maza, Cantón

Grande 9-5º, 15003 A Coruña, tel. 981
221 525, becas@fbarrie.org, e a documentación de Gran Bretaña pode retirarse ademais en calquera oficina de The
British Council de España ou na sede
central, r/ General Martínez Campos 31.
28010 Madrid. As oficinas do Banco
Pastor facilitan as bases das tres convocatorias.

IV XORNADAS DE ORIENTACIÓN
Organizadas pola AS-PG na Faculdade
de Ciencia da Educación de Santiago o
venres 22 e sábado 23 de febreiro. Os temas a tratar, en conferencias e seminarios, son A educación sentimental: unha carencia no sistema educativo, por
Mercedes Oliveira Malvar; Recursos
existentes na rede para a orientación,
por Emilio Gonzaález Legazpi; Os programas de garantía social: un enfoque
desde a práctica, por Eugenio A. Rguez.
Rguez; A titoria na educación secundaria, por Arturo Iglesias Fdez. e Humberto Morán Fraga; A autoestima no ensino: unha resposta práctica ao fracaso
escolar por Hipólito Puente Carracedo; e
a mesa redonda Fracaso (do sistema) escolar: segregación e outras contrarreformas. A matrícula, normal 30 euros,
parados 21, e socios 12, pódese ingresar
na conta 2091-0209-16-30400 2188 e a
inscrición facer nos telf. 981 278 259 /
981 595 854 / 981 576 800, ou ben en informacion@as-pg.com, santiago@aspg.com, cigstgo@arrakis.es. Está solicitada a homologación á Consellería de
Educaciión kpor 10 horas.

ANALISE MUSICAL PARA
AFICIONADOS

VI edición do curso de aprezación musical, que se desenvolverá do 4 ao 7 de
marzo na sala de conferencias do C.C.
Caixanova de Vigo, e terá como profesor a Faustino Núñez. Este ano van adi-

VLADIMIR MAGRIÑÁ

SEMINARIO SOBRE EMIGRACIÓN
Co título de Emigración española a
Europa durante os anos 60: resultados
perspectivas celébrase este seminario,
organizado polo Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura,
impartido por José Babiano Mora, do
Centro de Documentación de la Emigración Española - Fundación 1º de
Mayo, o venres 22 ás 12 horas no Consello da Cultura en Santiago.

CURSOS DO CVC DE VALADARES
O primeiro é o de Autocad 2000, impartido por Isabel Costas Vázquez, que terá
lugar na aula multimedia, cunha duración de 50 horas, en clases de hora e media os luns e os mércores de 21 h. a
22:30; os prezos por mes son para socios
21’05 euros e para o resto 27’05. As clases comezarán no mes de febreiro en
canto haxa un mínimo de 8 alumnos (un-

Esculturas na galería Citania ata o 27 de febreiro.

tura Galega. Un monográfico sobre Migracións, coeditado pola Fundación 10
de Marzo, o Centro de Documentación da Emigración Española e o Arquivo
da Emigración Galega.

MÓNICA ALONSO

■ MÚSICA

A Fundación Araguaney
acollerá a mostra deste pintor cubano de orixe galega
ata o xoves 28. Vinte teas de
temática variada agrupadas
baixo o título xenérico de
Espasmos... para un dolido
Caballero de La Habana.

manecerá aberta ata finais
de febreiro na sala O Correo Galego.

MAREAS AZUIS

As obras desta galega da
Fonsagrada, creadora dun
mundo inquietante, de espacios delimitados pola súa
cor e función, que nos fala
de terapias, sono, descanso,
vixilia. Obra moi mental e
ao tempo táctil, sen referentes no medio galego, dunha
extrema individualidade.
Ata o 12 de Abril no CGAC,

CHRISTIAN COSTA

Mostra de pintura de Xosé
Freixanes que acolle a galería Trinta ata o xoves 28.

A TRES BANDAS
Colectiva na galería de arte
Eme-C, ata o 22 de marzo.

IMAXES MAIORES
Ata o luns
25 podemos
contemplar,
no Museo
do Pobo
Galego e
San
Domingos
de Bonabal
en
SANTIAGO
a mostra
de Xosé
Freixanes.

calo á análise musical, revisando con lupa algunhas obras e indagando nos elementos que conforman os modelos máis
relevantes: desde o motivo melódico ou
rítmico con carácter propio, ata formas
musicais propiamente ditas, como a sonata, o concerto ou a sinfonía. A través
da análise realizarase unha radiografía
da música, que axudará a comprender o
fenómeno musical en si, o que permitirá
valorar con mellor critério a interpretación das obras. Os contidos están ilustrados con audicións e proxeccións de
vídeo. O curso comprende catro sesións
de hora e media, de luns a xoves, e os
contidos que se repasarán son os seguintes: 1. Elementos constitutivos da música e formas musicais básicas, 2. A sonata, 3. O concerto e 4. A sinfonía. O
prezo da matrícula é de 24 euros, as prazas son limitadas e respetarase a orde de
entrega de boletíns de inscripción, sendo
a data límite o xoves 28.

Mostra colectiva de fotografía na Fundación Caixa
Galicia ata o xoves 28.

FREIXANES.
OS DÍAS LENTOS

PADRE SARMIENTO

O Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento organiza
esta mostra sobre a súa vida e
obra no Pazo de San Roque.

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.

E. GRANELL: AUTORETRATOS E RETRATOS

Mostra na Fundación Granell, na que se poden observar
obras onde o artista se retratou a si mesmo e a moitas persoas relacionados coa súa vida artística e persoal, entre
eles Serrano Poncela, Vela
Zanetti, Federico García Lorca, Duchamp, Juan Ramón Jiménez ou a propia muller do
autor, Amparo. Outra exposición que podemos ollar no
mesmo lugar é a Colección
étnica: obxectos de cerámica e barro, nela atopámonos
con obxectos tanto das Américas como da propia Penín-

sula. E unha terceira mostra
Surrealistas, con obras recentes de artistas como Ismael Tamayo, Xesús Carballido, Yolanda Tabanera...

MARIANO DE SOUZA
A galería José Lorenzo organiza no hotel Puerta del
Camino (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
cun simbolismo no que predomina a cor parda española. Ata o 14 de marzo.

GURE ARTEA

Mostra dos tres gañadores da
convocatoria institucional
máis importante do País Basco, o Certame de Artes Plásti-

cas 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,
Alberto Datas, Rafael Baixeras, Manuel Moldes, …

M. QUINTANA MARTELO

Mostra de pintura que per-

O Museo do Pobo Galego e
a Igrexa de Bonaval acollen
ata o 25 de febreiro unha
mostra dun dos protagonistas de Atlántica, a experiencia que nos anos 80 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, gañador do premio Turner en
1994, e membro do pequeno
grupo de escultores que reconcibiu o lugar do corpo na
arte contemporánea. Esta
mostra é unha recopilación
dos seu traballos desde 1978
ata a actualidade, trazando a
exploración que fai do seu
propio corpo como punto de
partida desde o que investigar
as relacións entre os corpos e
os contextos que habitan. No
CGAC ata o 31 de marzo.
■ LEITURAS

DEZ.EME

Presentación do número 4
desta revista, este xoves 21
ás 19 h. no Consello da Cul-

LIEDER E A CANCIÓN
DOS S. XIX E XX

ha persoa por ordenador). O Curso de
iniciación á fotografía, dirixido a todas
as idades, cunha duración de 5 meses (de
marzo a xullo), e horario o luns de 21 h.
a 22:30 ou o mércores de 11 h. a 12:30,
ou de 21 h. a 22:30.; será impartido por
Alberto Costas Barreiro (fotografo profesional), e os prezos son para socios de
11 euros e para non socios de 17; pretende ensinar o manexo dunha cámara
(compacta ou réflex), uso dos distintos
tipos de películas fotográficas, fotografía
en cor e branco e negro (con e sen flash,
diurna e nocturna), distintos tipos de revelados (como saber valorar un bo revelado). Tamén está aberto o prazo de matrícula para o Curso de bailes de salón,
que se vai desenvolver no Auditorio do
C.V.C. de Valadares, os venres das 21:30
en diante, por un prezo por mes para socios individual de 15 euros, e non socios
de 21, e por parellas os socios pagarán 30
euros e os demais 40. O Curso de manualidades, no que se traballará con
cristal, barro, mármore, marmolina, esmalte en frío, falso esmalte, porcelana
rusa, tridimensional, pintura en tea, etc,
vai ter lugar os sábados de 10:30 a 12:30
do mediodía, con un prezo mensual de
18’03 euros para socios e 24’04 euros
para os non socios, e escomezará cando
haxa un mínimo de 15 persoas. E tamén
teñen preparado un Curso de decoración, no que se van ver temas como ideas prácticas de decoración, o moble e os
seus estilos e tendencias, as cores e a decoración, iluminación, textil, ou distribución da vivenda. A duración é de 50 h., 1
h. e media semanais, de 19:30 a 21 h., os
venres; as mensualidades serían de
16’83 euros para os socios e de 22’84 para os que non o sexan, e o seu comezo terá lugar cando haxa un mínimo de 10
alumnos. Máis información e inscripcións na secretaría do C.V.C. de Valadares (Vigo), en horario de oficina ou cha-

culpe a nadie; Santi Prego e
José Prieto farano con As orixes do Imbecil; e Eugenia
Iglesias cenificará ¡Mírame!.

MULLERES
O teatro Principal acollerá
esta obra que vai ser cenificada por Ubegá Teatro o
mércores 27 e xoves 28.

O PAÍS ACUÁTICO

A soprano Mª Carmen Subrido e o piano de Manuel
Brugueras van oferecer un
concerto o mércores 27 no Auditorio da Universidade ás 21
h., no que interpretarán obras
de Schubert, Wolf, Strauss,
Rossini, Fauré e Rodrigo.

Teatro do Noroeste vai subir ás táboas na sala de títeres Sant-Yago do domingo
24 ao martes 26.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA

CAMILO J. CELA

ORQUESTRA HUMMEL

Vedra

Baixo a dirección de Máximo Zumalave tocará o sábado 23 no Auditorio de Galiza.
O entroido dos animais de
Saint-Saëns vai ser interpretado o mércores 27 ás 10 h. e
ás 12 h. baixo a dirección de
Treza Novotná e con Teté
Delgado como narradora, no
Auditorio de Galiza.
■ TEATRO

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. O primeiro día a
compañía María a Parva cenificará Xogo para nenas;
Sergio Zearreta e Bárbara
Monteagudo farano con Carta a los instintos; e Roberto
Traba e Minke Lap con The
disappearance of the groom,
... o dónde coño se ha ido el
novio. O segundo día, Sin
sombra de duda da man de
Ana Vallés será o primeiro en
ser levado a escena; Diana
Tessari e José Campanari
subirán ás táboas con No se

Sober
■ EXPOSICIÓNS

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

■ CONFERENCIAS

A CAMELIA

Sétima edición das xornadas en torno a este tema, organizadas polo Concello,
que van ter lugar o sábado
23 e domingo 24 na Casa
da Cultura de Ribadulla.

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
■ ACTOS

DESFILE DE MODA

O sábado 23 ás 21 h. no Auditorio do C.V.C. de Valadares, pasarán vestidos de
noiva, traxes de festa, roupa
de tallas grandes, etc.

LES BICHES

Fita de Claude Chabrol
(Fancia, 1967) que vai ser
proxectada o luns 25 ás
20:30 polo Cineclube Lumière no Auditorio do Concello.

ALMAS DE METAL

Este xoves 21 o Colectivo
Nemo de Fantasía e Ciencia Ficción vai proxectar
no café Uf esta fita de Michael Crichton (1973), á
que seguirá unha tertulia.

PRESQUE RIEN
Fita francesa de Lifshitz o
martes 26 ás 20:30 no auditorio do C. C. Caixanova.

MULLERES CÉLEBRES
Ciclo de videofórum organizado por Alecrín, na sala
de conferencias do C.C.
Caixanova. O mércores 27
ás 20 h., contarán coa colaboración da escritora Marilar Aleixandre.

A Rede

J.C. ROMÁN

A galería Ad hoc acollerá, ata
o 15 de marzo, unha mostra
súa titulada 7000 robles.

ECUADOR

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

MIRARTE

Programa que promove a
Concelleria de Xuventude,
no que se van desenvolver
unha série de mostras artísticas na Casa da Xuventude.
Ata o 1 de marzo, baixo o
título de Arte, cor e deseño,
mostra de pintura, escultura
e gravado infantil e xuvenil.

MANOLO MOLDES

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

XAIME QUESSADA

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

http://torga.net
Todo o libro galego e portugués, así como músicas do mundo na Livraria Torga
na rede. Non se trata simplemente da páxina dunha librería, senón que constitúe
un portal de venda de libros e música,
con venda directa. Inclúe novidades, libro do mes, lista de vendas, suxestións e
ligazóns, entre outras posibilidades.♦
■ EXPOSICIÓNS

DURACIÓN ÍNTIMA

MICHI
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 impulsos
lúdicos. Predilección por determinados cromatismos e
gusto polas texturas.
■ MÚSICA

ABUÑAJAZZ
A banda de Ourense tocará
o sábado 23 ás 23 h. no Albao, en San Adrián de Cobres, por 3 euros, organizado pola asociación cultural
Madia Leva.

BALDOMERO MOREIRAS

A PIANISTA

Mostra de pintura e escultura, respectivamente, que poderemos coñecer ata o xoves 28 na galería Alameda.

ARTISTAS DO S. XXI
Colectiva de pintura na galería Androx ata o xoves 28.

PORTA ABERTA

Mostra da traxectoria da
Asociación e do grupo de
teatro, ao longo dos seus 9
anos de existencia, ata o
luns 4 na entrada da EOI
(Martinez Garrido 17).

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,…

CARLOS AURÉLIO

Pintor portugués que ten unha mostra do seu traballo,
baixo o título de Pai Nosso,
na Sala Polivalente Lusofonia do Instituto Camões.

■ 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

■ Véndese zanfona case nova. Perguntar por Marcos no telf. 986 548 746

Vilagarcía
ilagarcía

JERONIMO BRIGAS &
JORGE PETEIRO

■ Obradoiro teatral da A.V. de Bouzas (Vigo). Gustaríanos crear un
grupo de teatro, un par de horas un
día á semana, contando coa profesora Froíña Abalo, directora de Porta
Aberta. Se tes máis de dez anos e
che interesa chama ao telf. 657 667
498 e pergunta por María.

■ EXPOSICIÓNS

Pinturas de Joana Rêgo,
que poderemos coñecer ata
o xoves 28 na galería Alameda Vanguardia.
A sala Bomob acolle esta mostra de pintura ata o xoves 28.

■ O Foro Manifesto 15D convida a
todo o reintegracionismo a participar na reuniom que terá lugar o 23 de
Fevereiro no Colégio Maio Gelmírez
em Compostela (perto da Faculdade
de Filologia), a partir das 10 da manhá e durante todo o dia. Nela decidiremos actividades e campanhas a realizar a curto e médio prazo.

■ 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.

Vilaboa

LIVRARIA TORGA

Anúncios de balde
■ Ofrécese deseñador gráfico con
ganas de traballar para aquela xente
interesada nunha imaxe novidosa en
distintos soportes e todo tipo de publicacións (libros, trípticos, imaxe corparativa, logos, cds...). Barato, barato.
As persoas interesadas poden escribir a alf mem@hotmail.com

■ 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 h. 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.

■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR MEJUTO

O sábado 23 vai ser inaugurada unha exposición baixo o
título Compás, na sala A. Rivas Briones, ás 20 h., onde
estará ata o 31 de marzo.

CUADRANTE NORTE
I Edición desta mostra colectiva (vintesete participantes),
que vai estar na Casa da Cultura ata o 23 de febreiro.
■ MÚSICA

BALDO MARTÍNEZ
Noite de jazz na Casa da
Cultura o venres 22.

A CAPELLA O MUELTE

■ TEATRO

■ 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.

■ Estou na procura da primeira edición do libro “O Principiño” (SaintExupery), dos anos 60... Sabes dalgunha librería? Algunha referencia?
Apdo. 780; 10450 Jarandilla- Cáceres/ Carzi – agcorreas@wanadoo.es.
■ Buscamos piso en arrendamento na zona de San Roque (Compostela) que coste arredor de
50.000 pta/mes. Telf. 965 259 134 /
686 566 942.
■ Véndese BMW 323i do ano 87,
ABS, motor recén reparado, ITV,
350.000 pta. Tamén Audi Coupe GT
do ano 87, motor 1800 cc, ITV, por
275.000 pta. Telf. 605 301 378.
■ Cabaleiro, 57 anos, ofrécese para
coidar ou acompañar persoa maior.
Experiencia. Boa cultura xeral. Bos
coñecementos de cociña. Francés,
italiano e portugués. Tlf. 666 623 190.

■ 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.

■ En Meira (Lugo) en plena natureza
alúgase casa de campo recén restaurada. 3 cuartos con baño completo,
cociña-comedor, calefacción, 10.000
m2 finca. Fins de semana ou temporada. Tlf. 982 331 700 ou 686 753 105.

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

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

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

■ 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.

■ 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.

O venres 22 ás 10:30 na Casa da Cultura porase en escena este programa dirixido
a escolares que está composto por: Meu amigo o
mar, Meus amigos do mundo e Meu amigo o euro.

zaron en Ourense e xa chegaron a Madrid, a Xuntanza de
Galegos de Alcobendas organiza a primeira edición deste
encontro, que se celebrará o 2
de marzo a partir das 5 da tarde na praza da Artesanía de
Alcobendas, coincidindo coa
V festa do polbo á feira e a I
festa do mexilón. Telf. de
contacto 916 515 646.

Vilalba

Braga

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

A MORTE E A DONCELA

ANTÓN PATIÑO

TEATRO, MÚSICA E
CONTACONTOS

Produccións Librescena
poraa en cena o venres 22 no
Auditorio Carmen Estévez.

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL

Mostra de cartaces feitos
entre 1870 e 1960, ata o domingo 3 na Sala Municipal
de Exposicións.
■ TEATRO

Os Tristáns levarán este
espectáculo o venres 22 ás
21 h. á Casa da Cultura,
por 3 euros; algo máis que
un concerto: coreografías,
tratamento teatral dos temas, cancións improvisadas e variedade de estilos
desde o bluesá música disco, bossa nova ou R&R.

SOLO PARA PAQUITA

ESCOLA DE ALTOS
ESTUDIOS MUSICAIS

GAITEIROS TRADICIONAIS
GALEGOS

A orquestra desta organización galega vai dar un concerto o domingo 24 ás 19 h.
na Casa da Cultura.

■ 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.

■ Vendo Seat Ibiza branco mod. 97
GT TDI 1.9 CV, 87.000 km. Impecábel
1.200.000. daniel-argentina2000@yahoo.es.

■ 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.

■ Olá vizinh@ de Compostela, se
vas desfacerte de unha lavadora

■ CINEMA

Producción franco-australiana dirixida por M. Hanake no 2001, que vai ser
proxectada polo cine-clube
Adega o xoves 21 ás 23:30
nos Minicines V.

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.
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■ CINEMA

Teatro do Atlántico vai
cenificala o xoves 28 no teatro Pastor Díaz.

Madrid
■ ACTOS

ENCONTRO DE
Para axudar a que os instrumentos tradicionais galegos
sigan vivos, e coutar os instrumentos forasteiros, que come-

A mor te e a
doncela é a
obra que
Produccións
Librescena
representará
en VILALBA
o venres 22.

A Galeria dos Coimbras,
Largo de Sta. Cruz 506,
inaugura a mostra de pintura Sinais de água, o venres
22 ás 22 horas.

LEARNING FROM AFRICA
Esta mostra, que podemos
coñecer na galería Mário
Sequeira ata o 14 de marzo,
está composta por pezas de
arte africana de artistas
contemporáneos, que ten
como obxectivo o de propiciar un diálogo entre ambos
mundos e para mostrar ademais a súa atmósfera de
proximidade, así como a influencia que a primeira
exerce sobre a segunda.

Porto
Porto
■ CINEMA

FANTASPORTO
XXII edición do festival internacional de cinema que se desenvolve entre o 15 de febreiro e o 4 de marzo no Rivoli Teatro Municipal. Case duplica
o número de días de duración,
pasando a ser un dos máis lon-

gos festivais do mundo, mantendo a tradicional programa-

ción de estreas portuguesas,
europeas e mundiais.♦

Festival I Mistura Teis
Teis
O sábado 2 de Marzo celebrarase
no Monte da Guía de VIGO o festival I Mistura Teis, en defensa do litoral e contra a invasión da beiramar e a privatización da liña de costa. Colaboraron as asociacións Ecoloxía Teis, a Plataforma pola Defensa do Litoral e o grupo Voces do
Litoral. Comezará a mediodía coa
actuación do obradoiro de teatro para nenos Latexo de Moaña e unha
intervención do conxunto tradicional Sachadiço do Hio. Pola tardiña,
ás 20 horas, coral Voces polo Litoral de Teis e a seguir actuará o grupo de punk-teatro de Teis, Puta Miseria, Kontrairo de Euskadi, Alberto Mvundi e a Turma Angolo-Ga-

lega. O Cabalo do Malo de Teis representará A avoa pasota, adaptaciön da obra de Darío Fo. Co solpor
está previsto o recital dun dos mellores grupo de música mestiza do
Estado, Color Humano de Catalunya. A carpa ten entrada libre e nela
hai postos de comida, artesanato e
roupa. O antigo concello de Teis,
integrado en Vigo desde comezos
do s. XX, ten oito areais que son
ben coñecidos na Comisión de Medio Ambiente da UE polas denuncias de agresións contaminantes así
como polo intento de privatizar a
praia de A Lagoa, co pretexto da
instalación dun clube náutico promovido pola Xunta.♦

E

scandaliza en Madrid
que unha nena marroquí pretenda asistir con
velo a clase. ¡Que falta de
memoria! Ata os anos 70 o
velo era popular aquí, de
uso obrigado nos actos reli-

xiosos que eran moitos e
marcaban o ritmo da vida.
Ás veces a mantilla longa
tapando da cabeza á cintura.
As mulleres saían á rúa con
velo durante o loito que duraba, cando menos, un par

de anos. Moitas levaban o
negro riguroso toda a vida.
Áínda quedan nas zonas rurais. As que non cumprían
eran socialmente condenadas, como agora se pretende
condenar á marroquí.♦
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As institucións ourensás renden tributo ao personaxe ideado por Xosé Lois

O Carrabouxo merece un monumento
A. ESTÉVEZ
A garda de tráfico detén ao Carrabouxo motorizado nos días de
Entroido e pregúntalle se leva o triángulo. “Levo Xinzo e Verín,
fáltame Laza”, resposta este tipo fraco e de boina que xa é unha
institución en Ourense. Para el, na vida, ata os momentos de crise
teñen unha perspectiva humorística só con xogar coas palabras. O
seu autor, Xosé Lois González recibe unha homenaxe na cidade
das Burgas no mes de maio. O tipo lanzal e de boina está de sorte, o concello levantaralle unha estatua durante ese mesmo mes.
O Carrabouxo é un home alto e
fraco, con moita retranca e moitas
ganas de replicar aos políticos.
Pero tamén é un veciño ourensán
máis baixo e forte, con cabelos
longos que non agacha nunha boina e cun DNI que di que o seu nome é Xosé Lois González, nacido
en 1949. O Carrabouxo converteuse practicamente no pseudónimo de Xosé Lois. Aínda que sabemos por boas fontes que quen vai
acudir á cea homenaxe do Liceo é
o ourensán de carne e oso.
Se vostede pasea pola rúa
Progreso de Ourense pasará polo
quiosco O Carrabouxo e comprobará que moitos lectores do
xornal local, La Región, a primeira páxina que visitan é a que
contén a viñeta deste personaxe
nacido hai vinte anos. O Carrabouxo é un analista social; en
poucas palabras amósase categórico con todos os sucesos que o
molestan. E son moitos: o desprestixio da lingua que fala, a crise que padecen os seus amigos os
labregos, o autoritarismo do presidente Fraga ao que se queixa en
persoa e directamente. Dentro
das actividades da homenaxe está previsto que La Región edite
unha compilación das viñetas
que diariamente asina Xosé Lois.
Pero o acto máis vistoso será o
levantamento dunha estatua encargada polo concello. Aínda non se
coñece a ubicación concreta pero
si que o autor, que xa está revisando bocetos con Xosé Lois, é Cesar
Lombera. Nesta homenaxe colaboran o Liceo, a Casa da Xuventu-

de, a Agrupación Cultural Auriense, da que Xosé Lois foi presidente durante catorce anos, a faculdade de Ciencias da Educación, o
concello e a Deputación. Cando os
organizadores da homenaxe o propuxeron nas institucións só atoparon unanimidade para un merecido recoñecemento. Ademais de
publicar diariamente no xornal ourensán e no Atlántico de Vigo, Xosé Lois ten unha colaboración fixa
en A Nosa Terra desde 1977. “A
xente non se identifica só con el
porque faga rir, senón pola forma
que ten de ver os problemas. Actúa
case como un valedor. Hai uns días achegouse unha muller pola rúa
e pediume se podía debuxar unha
viñetas sobre a falta de autobuses
na súa parroquia. O humor serve
para chamar a atención sobre problemas sociais concretos”, afirma
o humorista.
Fenómeno popular
Como di Henrique Torreiro, debuxante e un dos organizadores das
xornadas de banda deseñada, O
Carrabouxo é “un fenómeno popular”. Manuel María afirma que
Sabeliña, a nena ideada polo humorista nos tempos da transición,
e Carrabouxo “pertencen ao xénero das importantes creacións
culturais de nós”. A mensaxe, di o
poeta chairego, chega “con toda
claridade e verdade tanto á xente
do común como ás tribos cultas
ou culturizadas”. Para o investigador Marcos Valcarce, paisano do
humorista, os inventos do Xosé

Capa do vídeo do Carrabouxo en debuxos animados da autoría de Lhosca Arias.

Lois enlazan cos personaxes de
ficción da autoría de artistas que
van desde Castelao a Neira Vilas.
A figura do Carrabouxo ten
aparecido en autocolantes, camisetas ou libros que, con causas diferentes, buscaron o apoio deste
home de boina que algunha vez se
ten pasado co viño. Lhosca Arias
retratou moi ben estes momentos
de despiste etílico na serie de animación que realizou co personaxe

Carolina
N O V I D A D E

Otero
M a rga do Va l
A NOSA TERRA

de Xosé Lois. Os orixinais destes
obxectos que contaron co Carrabouxo serán expostos na Casa da
Xuventude e, ademais, en Sargadelos están traballando nunha peza especial para conmemorar a
existencia deste amante dos xogos
de palabras que o pasa mal cando
quen lle abre a porta da casa é a
súa muller. “Veño da feira do viño
de Valdeorras”, “Xa, e ¿como o
pasaches?” “DeMENCIAl”.♦

Identidades
FRAN ALONSO

U

n dos efectos evidentes desta globalización económica que se vén forxando
desde hai anos é que conleva unha descapitalización sixilosa das identidades culturais. Por
exemplo, cando un pasea
polos barrios modernos
das cidades desenvolvidas ou polas súas rúas
comerciais, non diferencia se o está a facer en
Londres, en Berlín, en
París ou en Milán, porque son practicamente
iguais. Mesmo a principal rúa comercial de
Shangai, a rúa Nanjing,
podería encaixar perfectamente en calquera país
europeo se mudásemos o
idioma dos letreiros. A
globalización económica
ten o poder de facernos
perder os nosos propios
referentes en favor dos
seus intereses e, en calquera parte do mundo desenvolvido, os cidadáns
acabamos por ser obxecto dun mesmo gran mercado (por moito que Zara
sexa na súa orixe unha
empresa galega, o capital
non ten patria). Un dos
problemas máis serios
que orixina a perda dos
referentes é que nos leva
a confundir a devastadora
uniformización (disfrazada mesmo de valores progresistas) coa modernidade. Desde esa perspectiva, o feito de que unha
rapaza marroquí de trece
anos queira acudir a un
centro de ensino co seu
pano cubríndolle a cabeza (o hiyab) non é un problema de modernidade e
moito menos de liberdade senón, simplemente,
un problema profundo de
identidade. Un problema
que se agrava para unha
familia inmigrante que,
por imperativos económicos, se ve desprazada e
inmersa nunha cultura
ben diferente á súa. O pano, ademais, é reivindicado como símbolo de
identidade pola tradición
feminista de moitos países árabes.
Sen dúbida, un dos
principais problemas do
mundo desenvolvido hoxe é a perda da identidade, acelerada polos profundos cambios tecnolóxicos e sociais do último
medio século. E unha sociedade que perde a súa
identidade resulta, nalgunha medida, unha sociedade enferma, e os individuos que a habitan
son víctimas de dúbidas e
carencias na súa ubicación individual que arrincan dun problema que é
social, colectivo.♦

