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NEGALO TODO, AÍNDA
que a acusación sexa evi-
dente. Esta era a máxima
que debía saber todo anti-
franquista por se era detido
pola policía. As autorida-
des galegas seguen agora
coa mesma estratexia de
defensa. Cada vez que re-
ciben un novo mazazo es-
tatístico, que fai esboirar a
política de propaganda, a
consigna é negar. A propa-
ganda do PP no goberno
autonómico parte dun feito
certo: vivimos millor que
hai corenta anos. Ninguén
podería ocultalo. Pero se o
informe da Caixa de Cata-
lunya sostén que os gale-
gos somos os que máis mal
vivimos de todo o Estado,
non só se lanza a consigna
de desautorizar o informe,
senón que este é acusado
de catalán, de barrer para a
súa casa e de non entender
o noso xeito de vivir: ¡ai,
se contabilizasen o número
de festas gastronómicas!
Se a Fundación do BBVA
analisa as rendas familia-
res e chega á conclusión,
como chegou  recentemen-
te, que tamén estamos na
cola de todo o Estado, má-
lia á disminución da pobo-
ación, a culpa é do atraso
histórico. Se isto sucede no
ámbito económico, no cul-
tural ocurre outro tanto. A
Unesco avisa de que o ga-
lego perde perigosamente
falantes e de que seguirá a
perdelos, até mesmo desa-
parecer, se non muda a po-
lítica lingüistica. Ante esta
enxurrada de análises, de
organismos que mal poden
ser identificados coa oposi-
ción parlamentaria ou como
plataformas súas, as institu-
cións galegas discúlpanse
por non ter sido consulta-
das, por máis que os seus
propios estudos, no caso da
língua (o Mapa Lingüisti-
co) chegaran xa antes á
mesma conclusión. A pre-
gunta é: ¿podemos ou non
facer algo para invertir es-
tas tendencias? Fraga seica
albiscou que a solución está
en potenciar o sector audio-
visual. Será para nos contar
outra película.♦

1,75 Euros

Unha clara, completa e
actualizada introducción a
unha materia fundamental
para o estudio da linguaxe
e das linguas.

Eugenio Martínez Celdrán
Introducción á fonética
O son na comunicación humana

A política lingüística da Xunta

NON SERVIU
INFORME

UNESCO

Unha médica
galega fai calar

as campás
dunha igrexa
portuguesa

(Páx 15)

Cando
as galegas

usaban pano
como

as musulmanas
(Páx. 14)

PA C O  VILABARR O S



Soou como unha grande badala-
da: a UNESCO (Organización das
Nacións Unidas para a Educa-
ción, a Ciencia e a Cultura), un
organismo de prestixio indiscu-
tido, incluía o galego entre as
linguas en perigo.
A análise do orga-
nismo xa comeza-
ra en 1996, pero
os datos veñen de
ser actualizados,
e cun criterio  de
onde comeza a
ameaza para un
idioma, colocou
ao galego na UVI,
a pesar dos dis-
cursos tranquili-
zadores. Para esta
axencia da ONU
desde o momento
en que, nas pri-
meiras  xenera-
cións, descenden
os usuarios reais
dunha lingua por
baixo do 30%, as
a larmas  deben
saltar.

O Atlas de Linguas en perigo
publicouse por primeira vez en
1996. Para a súa elaboración a
UNESCO recurre a unha manchea
de documentación e organismos,
e no prefacio do que agora ven
de publicarse faise fincapé en
que desde 1996 a hoxe multipli-
cáronse os estudos sobre as lin-
guas en perigo.

O que agora afirma a UNESCO
confirma o detectado no seu día
polo Seminario de Sociolingüís-
tica da propria Real Academia
Galega. Daquela facíase un diag-
nóstico que sinalaba a grave per-
da de uso do galego entre a mo-
cedade e apuntaba unha tenden-
cia ao descenso que o ensino non
era quen de paliar.

Fronte a ese aparato estadís-
tico a reacción política foi pe-

quena. O entón director de Polí-
tica Lingüística, Manuel Re-
gueiro Tenreiro, negoulle actua-
lidade aos datos e preferiu mi-
rar para outro lado. É naquel
tempo cando se empezou a teo-

rizar con forza
desde a Xunta
sobre bilingüís-
mo harmónico,
unha sor te  de
ideal na que as
linguas en con-
tacto (galego e
castelán) perma-
necen nun idén-
tico nivel de uso
social e os seus
falantes domi-
nan ambas lin-
guas. A estadís-
tica sobre a pre-
sencia do galego
na vida e social
e  económica ,
nos meios de
comunicac ión
ou no uso real
dos falantes ata
o s  2 5  a n o s ,

amosan un fracaso practica-
mente total da política lingüísti-
ca promovida desde a Xunta.

Mudar a política lingüística

Desde a Xunta a réplica ao in-
forme foi a difusión na prensa
dos lectorados de galego en di-
ferentes universidade do mundo
e o director xeral de Política
Lingüística, Xesús Pablo Gon-
zález Moreiras, asegurou, utili-
zando un informe da Comisión
Europea para a Educación e Xu-
ventude, que “en realidade so-
mos a terceira lingua con máis
futuro entre as europeas minori-
tarias”, pero engade que “a si-
tuación non é moi optimista aín-
da que tampouco imos tan mal.
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Ven de publicar unha edición actualizada
do Atlas das  linguas en perigo de desaparición

A UNESCO advirte do perigo de
desaparición do galego 

XAN CARBALLA

O futuro do galego corre riscos importantes. Segundo a UNESCO a transmisión xeracional pode
cortarse apesar das políticas de recuperación. No seu Atlas, actualizado en 2001, inclúe ao ga-
lego e o euskera como linguas en perigo, mentres anota avances na restauración do catalán.

A galeguización do ensino, sobre todo nas primeiras etapas, é clave para recuperar a puxanza das linguasen perigo.  P. VILABARR O S

O que agora

afirma a UNESCO

confirma o detectado

no seu día polo

Seminario de

Sociolingüística

da propia Real

Academia Galega.



Nos datos negativos estaría a
perda de persoas monolíngues e
nos positivos que o galego xa
non é un símbolo de atraso. Iso
é fundamental
para o futuro da
lingua”. 

Para o soci-
lingüísta Fran-
cisco Rodríguez,
“ a  U N E S C O
constata un feito
e v i d e n t e  p a r a
calquera obser-
vador e iso débe-
se á falta de polí-
tica lingüística a
prol do galego.
Un idioma non
subsiste sen base
material e sen
que haxa un po-
der ao seu favor.
O informe é unha
alarma grave e
que non se diga
que non temos
un problema so-
cial preocupante. Dise que a
presencia no ensino garante o
futuro, pero esa presensia só é

útil se o idioma se usa. O que se
está a fomentar é a esquizofre-
nia sentimental e as apariencias
e hai que mudar de política lin-
güística. Trocar o modelo esco-

lar, de maneira
que a escola in-
fantil parta do
galego,  inf luír
desde o poder
social e econó-
mico de maneira
que funcione co-
mo un contrapo-
der a favor do
galego...”.

Pola súa ban-
da o secretario de
Estado de Cultu-
ra, Luís Alberto
de Cuenca, mani-
festouse “perple-
xo” e considera
que o que di a
UNESCO “entra na
ciencia ficción”.
Seguindo a opi-
nión deste alto
cargo guberna-

mental a prensa, as radios e as te-
levisións de Madrid non se fixe-
ron eco da noticia.♦
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Vén da páxina anterior

Lingua en perigo potencial.

Linguas en perigo.

Linguas en perigo serio.

Linguas moribundas.

Linguas extinguidas.

Carlos Casares,
presidente do
Consello da Cultura

Non facía falta que a UNESCO
nos falara da mala situación por-
que é evidente. Pero cando falan
dun 30% de rapaces que non co-
ñecen a lingua como baremo do
perigo o informe ignora que a
escolarización do galego atinxe
ao 100% da poboación escolar.

Por outra banda é moi difícil
que o galego desapareza aínda
que se detecta cada vez menos
pais que lle falen en galego aos
fillos. Deberíamos crear un or-
ganismo de planificación que
analice a situación da lingua que
fixe obxectivos para o futuro.♦

Xosé R. Barreiro,
presidente da Real
Academia Galega

O informe non parece nada se-
rio e resulta sospeitoso que nin-
gún dos tres organismos que
traballamos en defensa da lin-
gua, a Academia, o Consello da
Cultura e o Instituto da lingua,
fósemos consultados. Tampou-
co se coñece que se realizara un
traballo de campo e parece máis
un traballo de despacho e por
xente que non é filóloga. Colo-
car o galego ao pé do aragonés
dá idea de falta de rigor.♦

Xoán Costa,
presidente da
Asociación Socio-
Pedagóxica Galega

A situación do galego hoxe, e
observando outros parámetros
diferentes da simples constata-
ción da redución a un trinta por
cento do número de falantes no-
vos,  aínda non é a descrita nese
informe. Existe unha grande ma-
sa social que  sabe moito máis
do que practica. O problema po-

lo tanto sitúase en como se vai
resolver o equilibrio inestábel
que actualmente se mantén entre
o galego e o castelán de xeito
que o galego recupere a plenitu-
de de usos propios dunha lingua
socialmente normalizada. 

A historia ofrécenos casos
de linguas que desapareceron,
mais tamén nos ofrece casos de
outras que ou ben se recupera-
ron do olvido, caso do hebreo,
ou ben revitalizaron os seus
usos e hoxe están en franca
progresión social, mesmo par-
tindo de situacións moi desfa-
vorecidas socialmente pero
contando cun decidido apoio
dos organismos pertinentes.

Na situación das linguas
non podemos deixar de ter en
conta a evolución dos procesos
políticos e sociais; isto aplicado
a Europa lévanos a constatar
como no último século se cami-
ñou xusto na dirección contraria
á da uniformidade política e ta-
mén, en certa maneira, lingüís-
tica: durante o século XX o nú-
mero de Estados en Europa du-
plicouse, pasando de 23 no ano
1900 a 48 no 2002. Loxicamen-
te, aumentou o número de esta-
dos monolingües e linguas que

antes eran linguas B, convérten-
se agora en idiomas de Estado.

Quérese con isto dicir que, no
caso galego, será definitoria a po-
lítica lingüística que se leve a ca-
bo para que as nubes que hoxe, é
certo, asombran o idioma deixen
paso a un sol de normalidade.♦

Mesa de
Normalización
Lingüística

“Afirmar rotundamente que a
lingua galega está en perigo de
desaparición non representa un-
ha novidade, máis aló de que se-
xa a UNESCO quen o afirme. Xa
desde a publicación do Informe
dramático sobre a lingua galega
do profesor Alonso Montero no
ano 73, foron moitas as voces
que se alzaron non só na denun-
cia da situación da nosa lingua
senón na urxencia de encetar ac-
cións concretas cara á consecu-
ción da extensión do seu uso.

Mais non podemos esquecer
igualmente que a lingua galega,
segundo datos do propio mapa
sociolingüístico feito pola RAG,
enténdea o 97,1% da poboación
e o 86,4% está en disposición de
falala mentres que só o 27,7%
se considera competente para
escribila, datos que falan dunha
lingua enferma pero non nece-
sariamente moribunda.

As causas da enfermedade hai
que buscalas na enorme presión
que exerce o castelán sobre o ga-
lego ocupando áreas de uso pres-
tixiadas, sendo a lingua habitual
dos medios de comunicación (só
o 0,45% das informacións publi-
cadas na prensa diaria están en ga-
lego), e nunha falta total de vonta-
de políotica para normalizar de
verdade a lingua, que se pon de
manifesto, cando menos, en tres
feitos: a carencia dun “Plano Xe-
ral de Normalización”, no incum-
primento constante dos decretos e
normas que atinxen á lingua e na
marxinación ou represión de cal-
quer iniciativa drealmente impul-
sora dos usos do galego”.♦

Carlos Casares.

Xoán Costa.

Segundo as nosas estimacións fálanse no mundo arredor de
de 6.000 linguas. (...) Sábese de moitas delas que deixaron
de falarse, e só algunhas delas, como o latín ou o grego clá-
sico e o sánscrito mantéñense vivas artificialmente e son
profusamente coñecidas e por veces faladas en circunstan-
cias especiais.

■ HERDO CULTURAL. Cada idioma é o reflexo dunha vi-
sión única do mundo e dun complexo cultural que cons-
titúe un espello da maneira en que unha comunidade lin-
güística resolveu os seus problemas de relación co mun-
do, e deixou formulado o seu pensamento, o seu sistema
de filosofía e a comprensión do universo. Desde este pun-
to de vista cada lingua é a forma de expresión dun herdo
cultural e segue a ser o reflexo vivo da súa cultura aínda
despois de que a cultura que represente entre en de-
cadencia. Este decaer prodúcese con frecuencia como
consecuencia dun impacto poderoso moitas veces proce-
dente dunha cultura metropolitana diferente. Cando se
produce a morte e desaparición dun idioma perdemos o
coñecemento e a comprensión dunha parcela do pensa-
mento humano.♦♦

■ LINGUA EN PERIGO.  ¿Que queremos dicir exacta-
mente cando nos referimos a linguas en perigo? Sobretodo
ao idioma de calquera comunidade que xa non é obxecto de
aprendizaxe polos nenos ou cando menos por unha grande
parte dos nenos dese conxunto social (polo menos un 30%).
Cando unha porción importante da poboación e menor eda-
de cambia de rexistro lingüístico sabemos que cada vez
máis rapaces seguirán ese comportamento ata que deixe de
haber nenos falantes, de xeito que o idioma acabará final-
mente desaparecendo cos seus derradeiros falantes. É im-
portante comprender que un idioma que está en perigo de
desaparición pode salvarse cunha política lingüística ade-
cuada. O caso do hebreo é un excelente exemplo do avive-
cemento dunha lingua que deixara de ser lingua coloquial
hai miles de anos.

■ MAIS CONCIENCIA DO PROPIO. O interés por de-
fender as linguas en perigo é unha das maneiras de con-
tribuír á súa salvación. Hai diferentes maneiras de enfo-
car a defenSa das linguas en perigo e de facelas revivir.
O máis importante é despertar e reforzar a conciencia de
identidade dos falantes dun idioma de xeito que cheguen
a comprender que posúen algo que os falantes da lingua
dominante que conviven con eles non teñen. O meirande
esforzo debe dirixirse a que os rapaces adquiran e man-
teñan o coñecemento da lingua en perigo. Todas aquelas
situacións especiais nas que os xogos infantís se realizan
na lingua en perigo deben ser estimuladas para provocar
unha resposta positiva. Deberán buscarse todo tipo de
razóns e circunstancias que podan aumentar o interés
dos falantes da lingua en risco.♦♦

As claves da UNESCO

O secretario

de Estado

de Cultura,

Luís Alberto de

Cuenca considera

que o que di a

UNESCO “entra

na ciencia ficción”.



Vén de se celebrar en Palma de Mallor-
ca o Fórum da Asociación pola Di-
versidade (Partnership for Diversity

Forum) propiciado pola Axencia Europea pa-
ra as Linguas Menos Estendidas (The Euro-
pean Bureau for Lesser Used Languages,
EBLUL), organismo independente que conta
co apoio da Unión Europea e que representa
máis de 40 millóns de cidadáns dos seus es-
tados membros que falan linguas diferentes
ás oficiais dos estados. O galego está presen-
te nese foro europeu formando parte, xunto
co catalán e o basco, do comité do estado es-
pañol. Por outra parte, estes días deuse a co-
ñecer un informe da UNESCO en que se
alertaba da posíbel desaparición do galego,
entre outras linguas do mundo. Ambos os
acontecimentos voltan a pór en primeiro pla-
no o tema lingüístico no noso país e dannos
pé para realizarmos algunhas reflexións.

En primeiro lugar, os asistentes ao Fórum
de Mallorca puidemos comprobar o real com-
promiso do goberno das Illas Baleares coa
lingua catalá, lingua oficial do encontro, xun-
to co inglés e o francés, e lingua que está a
avanzar de forma decidida na sociedade insu-
lar. Talvez alguén se poida surprender de que
unha comunidade que recebe máis de 12 mi-
llóns de turistas ao ano faga manifesta osten-
tación e motivo de orgullo do feito de posuír
unha lingua propria, mais ben nos explicou o
responsábel gobernamental que a peculiarida-
de lingüística das Illas é máis un atractivo tu-
rístico que ese goberno procura dar a coñecer.
Desde logo, a presenza e potenciación do ca-
talán non impediron que esa sexa hoxe unha
das comunidades máis ricas e visitadas do es-
tado. Tamén alguén se podería surprender de
que lle chamen oficialmente ‘catalán’, a face-
ren así evidente a clara unidade lingüística
existente en toda a franxa mediterránea. 

Por contra, non son poucos entre nós os
que pensan que o uso do galego é un atranco
para o noso progreso económico ou para a in-
dustria turística e quizais aínda máis os que
pretenden negar a tamén evidente unidade lin-
güística na franxa atlántica, que converte o ga-
lego, baixo a denominación de portugués,
nunha das linguas oficiais europeas e nunha
das linguas máis faladas no mundo, coa parti-
cularidade de a lingua que se fala en Portugal
ou no Brasil se ter xerado no noso territorio,
así como a lingua das Illas Baleares se xerou
en Cataluña e a de Castela en Cantabria, pois
foi desde o norte que os romances peninsula-
res se foron estendendo cara ao sul. Entanto o
catalán e o castelán se engrandecen coa súa
proxección alén de Cataluña ou Castela, debe-
mos os galegos renunciar ao grande patrimo-
nio, tamén económico, que supón o posuír-
mos a marca de orixe dunha das linguas máis
estendidas polo mundo? Podemos permitirnos
o luxo de deixarmos esmorecer no noso pro-
prio territorio unha lingua que nós criamos e

que nos identifica,
encanto outros a
conservan e prote-
xen con orgullo?

■ O DIAGNÓS-
TICO DA UNES-
CO. Como se pu-
xo de manifesto
nese foro mallor-
quino en que inter-
viñeron os direc-
tores xerais de po-
lítica lingüística de
Galiza, Euscadi,
Cataluña e Balea-
res, e como tamén
pon en relevo ese
informe da UNES-
CO, o catalán e o
basco (excepto en
territorio francés e
talvez navarro) es-
tán a gañar espazo
e falantes nas súas
comunidades, de
forma que se están
asentando as bases
que van garantir o
seu futuro; mais
para iso os gobernos respectivos están a rea-
lizar unha política decidida de apoio á lingua,
con fortes investimentos en materia de nor-
malización, pois é ben sabido que sen diñeiro
pouco se pode facer. No caso de Galiza, pó-
dese falar certamente de avanzos en determi-
nados ámbitos, culturais ou académicos prin-
cipalmente, mais a crúa realidade, como ago-
ra nos di a UNESCO, mais como tamén xa to-
dos e todas sabíamos por inquéritos prece-
dentes, é que o galego está a retroceder alar-
mantemente como lingua falada, sobretodo
entre a xente nova. Certamente que non toda
a culpa é do goberno, pois a sociedade no seu
conxunto é responsábel do porvir da súa lin-
gua, mais fica claro que en Galiza non se des-
tinan a normalización lingüística os recursos
económicos e humanos necesarios, nen se
impulsan iniciativas firmes e eficaces dentro
dun plano xeral de actuación política en ma-
teria de lingua hoxe por hoxe inexistente. 

Non son suficientes declaracións retóricas

de amor ao noso
idioma, nen pro-
clamas baleiras
dun suposto ‘bilin-
güismo harmóni-
co’, eufemismo
que oculta un ver-
dadeiro proceso de
substitución do
galego polo caste-
lán. Hoxe temos
exemplos polo
mundo adiante,
moi ilustrativos,
que nos indican o
camiño a seguir se
de verdade quixer-
mos asegurar a vi-
da do noso sinal
de identidade máis
importante. Non
temos moito que
inventar. Mais
neste momento
debemos constatar
que as actuacións
institucionais non
van polo camiño
adecuado. Nun fo-

lleto do goberno balear que se entregou en
Mallorca aos asistentes ao foro afírmase que
o catalán é a máis forte entre as linguas euro-
peas sen estado por, entre outras razóns, estar
completamente estandarizada con “un total
consenso académico”. Ben, pois cando aquí,
por fin, conseguimos ese consenso histórico
para a lingua galega, a institución que os no-
sos devanceiros criaron para a defender e po-
tenciar rexeitouno co aplauso de destacados
gobernantes. É só un exemplo. Hai moitos
máis que proveñen de ámbitos políticos que
teñen a obriga legal de potenciaren o galego.

■ DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA. Estamos
no proceso de construción da unidade euro-
pea, por certo xa defendida hai moito tempo
por un dos grandes valedores do galego,
Castelao en Sempre en Galiza, e esa nova
Europa que se está a criar comeza a apostar
pola multiculturalidade e a recoñecer en do-
cumentos oficiais que a diversidade lingüís-
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A policía loca l intentou
manifestarse en Madrid
contra o a lca lde. Non a
deixaron. A outra
policía , a naciona l,
puxo barreiras diante
do concello e ma llou
nos municipa is con
mocas, ba las de goma
e gases. En Vigo a
policía loca l tamén se
soliviantou, acampou
no interior do concello,
insultaron ao a lca lde.
Pero a policia naciona l
estivo queda . Semella
que o M inisterio do
Interior emprega dúas
varas de medir e
menos ma l que os
antidisturbios non
cargaron contra
C astrillo.

Di a prensa de
M adrid que Ana
Pa tricia Botín é a
primeira muller que
preside un banco en
España , o Banesto.
Será que declararon a
independencia de
G a liz a , pois, que se
sa iba , o Banco Pastor,
con sé na Coruña , está
presidido desde ha i
uns cantos anos por
Carmela Arias Día z
de Rábago.

Un grupo de rusos
toca a Habaneira de
C armen no centro de
Santiago. Coidan que
coa música de Bizet
contentan aos
españois. Ao rema tar,
unha muller
emocionada
achégaselle o trompeta
e dille: “¡ Q ue bonita é
a música rusa!” .

Os alcaldes dos
concellos pequenos
teñen sona de meterse
en todo. Fan política
nas cociñas, xestionan
as xubilacións e van
ollar a vaca enferma ,
coma se fosen o
veterinario. O  a lca lde
de Friol, Antonio
Muiña Pena , mesmo
diseña o cartel da
Feira do Q ueixo. De
todos modos os que
tiveran pensado asistir
o mes que ven a ta l

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

O futuro do galego na Europa
da diversidade

XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO

O informe da UNESCO levantou as alarmas. O recente Forum da
Asociación pola Diversidade  celebrado en Mallorca aportou liñas
de funcionamento nunha Europa que reivindica o plurilingüísmo.

Cartas

Cousa de nomes
Nos derradeiros números de ANT
teño lido nesta seccion moitas re-
flexións sobre o debate que se es-
tá a dar no seo do BNG. Como
militante da fronte sempre atopa-
rei interesantes e enriquecedoras
todas aquelas opinións que axu-
den ao Bloque a seguir a ser o re-
ferente de Nacionalismo Galego.
Mais vexo que ultimamente o de-
bate centrase en dúas persoas:
Beiras e Rodríguez. Que se un fi-
xo isto, que se o outro deixou de
facer, que se non fora por un sabe
deus onde estariamos... Inxénuo
de min. Eu que pensaba que tiña-
mos que falar de ideoloxía. Eu
que pensaba que tiñamos que es-
coller entre un Bloque autonomis-
ta e de xeonllos ante España ou
unha fronte que loite pola Sobera-
nia Nacional de Galiza; entre un
BNG seudo-progresista ou o ver-
dadeiro defensor dos direitos d@s

traballador@s galeg@s; entre un
Bloque na carreira tola polo voto
ou un BNG que sexa coerente co
que significa ser nacionalista.
Pois non, semella que temos que
elexir entre nomes así que entre-
mos no xogo: Beiras, Rodríguez,
Álvarez, García Negro... E men-
tras, que tal se nos xuntamos co
PSdeG coma fixera Euskadiko
Ezkerra no seu momento? Se Cas-
telao erguera a cabeza...♦

FRANCISCO X. GÓMEZ LÓPEZ
BILBO (BIZKAIA)

Acoso policial
en Compostela
Perante a total ocupación das rú-
as de Compostela (que, por moi-
to que digan, segue a ser a nosa
cidade, e non a súa) pola policía
“nacional”, gustaríame denun-
ciar un feito que, malia non ser
dos máis graves cometidos polas

forzas de “seguridade”, non dei-
xa de ser necesario denuncialo.

O día 13 de febreiro, primeira
xornada das cimeiras do Euro-
just, eu e máis uns amigos fomos
seguidos dende a zona vella de
Santiago ate a rúa Xeneral Pardi-
ñas polo mero delicto de saírmos
dun bar con coñecidas tendencias
nacionalistas. Na devandita rúa,
un furgón da policía con número
de identificación 5U-32 achegou-
se a nós e pediunos a documenta-
ción, dándolla nós ao momento.

Despois, nun perfecto castelán,
pedíronos que ensinasemos o que
levábamos no peto xa que “hemos
tenido un aviso”. Eu informei ao
axente (que parecía non ter pasado
pola academia, xa que non o sabía)
que non podía preguntarnos que ti-
ñamos nos petos se non existía in-
dicio de delicto, e pedinlle, con bo-
as maneiras, que me explicara cal
era o indicio. O axente respostou
con afirmacións como “no me gri-

te” namentres eu explicáballe que
era o meu ton natural, o outro poli-
cía rematou por cachearme.

Ante esta total falta de liberda-
des, eu dirixinme ao policía para
pedirlle o seu número de placa, pa-
ra o que tiven que falarlle en espa-
ñol, xa que todo o tempo utiliza-
ban o truco do “no le entiendo”.
Tras o cambio lingüístico, respon-
deu con afirmacións como “habla
con mi jefe”, “nosostros no tene-
mos placa, ya que dependemos di-
rectamente del juez” ou (o seu xe-
fe) “solo te lo tenemos que dar si te
detenemos, no si te identificamos
o te cacheamos”. Ao final, non nos
deron o número de placa, polo que
só temos o número de furgón.

A sociedade non pode ficar
impasíbel perante a total elimina-
ción das nosas liberdades (que xa
son poucas) como cidadáns con
direitos a non ser asoballados e
como comunidade autónoma
cuns direitos lingüísticos. Non

Continúa na páxina seguinte
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tica non é un problema, senón unha riqueza
que debemos preservar. Fálase moito agora
tamén do caso de Irlanda, o “tigre celta” que
tantas afinidades físicas e espirituais ten con
Galiza, e mesmo se insinúa que o progreso
económico que alí se produciu nos últimos
anos ten moito a ver co triunfo do inglés so-
bre o gaélico. Mais esquécese que, nun con-
texto histórico-social moi diferente ao noso,
o inglés xa se impuxo alí desde hai moitos
anos como lingua maioritaria e durante ese
longo período Irlanda figurou entre os paí-
ses occidentais con máis baixo nivel de ren-
da e benestar. Se nestes dez últimos anos se
produciu o chamado milagre irlandés debe-
rán ser outros os factores que o explicaren.
Mais, de todas as formas, Irlanda mantén
unha política firme de apoio ao gaélico, de-
clarado formalmente a súa primeira lingua
oficial, e está na vangarda da defensa da di-
versidade lingüística en Europa: foi en Du-
blín onde se estabeleceu a primeira sede do
EBLUL, que agora vai celebrar tamén alí o
seu vixésimo aniversario, e foi tamén en
Dublín onde o ano pasado se celebrou o pri-
meiro Fórum da Asociación pola Diversida-
de, todo iso co apoio claro do goberno ir-
landés, principal valedor deste organismo
que mantén un status consultivo coa ONU,
a UNESCO e o Consello de Europa, traba-
llando en estreita colaboración co Parla-
mento europeu.

■ EUROPA MULTILÍNGUE. Sería un novo
sarcasmo histórico para nós que cando en
Europa se dan pasos na xusta promoción de
linguas mesmo con escasa tradición escrita e
cando outras, como o galés, por exemplo, co-
mezan a dar síntomas importantes de recupe-
ración apesar de teren de competir co inglés,
nós mesmos deixemos morrer no noso terri-
torio unha das linguas pioneiras en daren bri-
llantemente suporte escrito á rica tradición li-
teraria europea na época medieval e unha das
linguas hoxe máis estendidas polo mundo.
Na tarefa de evitarmos tal perda irreparábel
todas e todos nós temos responsabilidades,
mais tamén o goberno galego, responsábel
directo da política lingüística, e mesmo o go-
berno español, asinante da Carta Europea das
Linguas Minoritarias, feito que o comprome-
te na defensa de todas as linguas que se falan
no estado. Así o expresou, no seu discurso
inaugural do foro de Mallorca, por suposto
en catalán, o Presidente do EBLUL Bojan
Breziger, quen fixo unha chamada ao Presi-
dente do goberno español, nestes momentos
tamén a ocupar a Presidencia europea, para
que abandone as reticencias á diversidade e
aposte decididademente pola que ten de ser
necesariamente a Europa do futuro: a Europa
da unidade económico-política e da defensa
das liberdades democráticas, mais tamén a
Europa da diversidade cultural e lingüística

como garantía desas mesmas liberdades, dos
direitos individuais das persoas e dos direitos
colectivos dos pobos que a integran, máis
aínda agora que estamos á porta da amplia-
ción da Unión Europea a novos estados
membros que a veñen a enriquecer coa ache-
ga doutras linguas e culturas.

Nesa Europa do multiculturalismo e do
multilingüismo que xa está a ser unha reali-
dade, Galiza pode vol-
tar a desempeñar un pa-
pel importante como xa
tivo na Idade Media
cando Santiago de
Compostela se conver-
teu en capital espiritual
de Europa através das
peregrinaxes e cando o
galego foi lingua lírica
peninsular e lingua nor-
mal de toda a sociedade
galega. Mais iso só po-
derá acontecer se nos
reafirmamos nos nosos
proprios valores e na
nosa propria identidade,
pois doutra forma pou-
co poderemos oferecer
a esa nova Europa en
que confiamos. A nosa aposta lingüística pa-
ra este novo tempo debe pasar por conse-
guirmos a plena normalización do galego co-
mo lingua natural e propria de Galiza, tal co-
mo o define o Estatuto de Autonomía. Ase-
guradas esas “mil primaveras máis” para o
galego, as posibilidades que se nos oferecen
en materia de lingua son extraordinarias, de
estabelecermos unha planificación académi-
ca adecuada. O noso sistema educativo debe-

ría e podería garantir, sen grandes problemas,
que todas as alumnas e alumnos galegos aca-
basen o ensino medio dominando tres idio-
mas oficiais da Unión Europea e tres dos
idiomas máis falados no mundo: o
galego(portugués) como lingua que nos iden-
tifica e nos abre as portas a países e culturas
de diferentes continentes, o castelán como
lingua do estado tamén con proxección mun-

dial e o inglés como
lingua franca interna-
cional; nas actuais cir-
cunstancias, das dúas
primeiras só a segunda
ten garantido plena-
mente entre nós o seu
futuro nas capas sociais
máis novas. 

A partir de aquí,
cantos máis idiomas co-
ñezamos mellores opor-
tunidades teremos; mais
a deixarmos sempre cla-
ro que garantirmos a
normalización do gale-
go debe ser o noso pri-
mordial obxectivo, pois
preservarmos o idioma
que os nosos antepasa-

dos nos transmitiron é o primeiro deber para
coa propria historia, para con nós mesmos, pa-
ra con Galiza e para con Europa e o mundo.
Entre os temas que deberían entrar nun dese-
xábel consenso político e social, o deseño do
noso modelo lingüístico semella ser un dos
fundamentais e imprescindíbeis. De o lograr-
mos con acerto, ben poderemos estar perante
unha das pancas que nos impulsar a posicións
privilexiadas dentro desa nova Europa.♦

Nº 1.023 ● Do 28 de febreiro ao 6 de marzo de 2002 ● Ano XXV

evento que non se
desanimen, porque
polo de agora a índa
non é el o que fa i os
queixos.

Segundo Radio
M acuto, A znar ten
previsto remodelar o
gabinete en xullo, ao
rema tar o manda to da
presidencia europea .
O  plan é sacar de
ministras a  varias
mulleres para
nomea las candida tas a
a lca ldías de
relevancia . En G a liz a
podería suceder outro
tanto. Xa se fa la de
que Corina Porro
podería encabez ar a
lista popular de Vigo e
a veterana M anolita
Besteiro a de Lugo.

Felipe González foi
acusado polo goberno
e pola prensa a fín (El
Mundo) case de
tra idor á pa tria por
visitar M arrocos e
verse con a ltos
manda tarios dese pa ís.
G onz á lez desmentiu a
existencia de ta les
entrevistas. En todo
caso, o ex-presidente ,
como membro
destacado dun partido,
debería ter liberdade
para visitar a  quen lle
petase . ¿ O u será que ,
coma en tempos do
xenera lísimo, viaxar
ao estranxeiro xa
convirte a un en
sospeitoso de estar
confabulado contra o
réxime .

O debate do BN G
esta lle a vir de
maravilla ao PP que
celebrará o seu
congreso un mes antes
dos naciona listas e
polo de agora
conseguiu mantelo na
discreción. O s
populares andan a
gorra zos na Coruña ,
onde Couceiro
continúa a súa ba ta lla
contra Romai. Tamén
en Pontevedra ha i
liortas e en má is de
vinte concellos de
menor entidade
producíronse dimisións
de edís e
enfrontamentos, caso
de N oia , Ribadavia ,
C arba llo ou Teo. Todo
iso sen que os xorna is
fixesen a ta agora
mención.♦

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

‘A nosa aposta lingüística
para este novo tempo debe
pasar por conseguirmos a
plena normalización do

galego como lingua natural
e propria de Galiza, tal

como o define o Estatuto de
Autonomía”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

podemos permitir que o corpo
que, en teoría, está para nos de-
fender néguenos de maneira tan
flagrante os dereitos que saben
perfectamente que temos. Os no-
sos berros son o mínimo co que
lles podemos respostar.♦

IVÁN CUEVAS DOMÍNGUEZ
(COMPOSTELA)

Pactar có demo 
Despois das últimas eleccións o
BNG parece estar un pouco con-
fuso ¿chegou ao famoso teito
electoral? ¿É imposibel rachar
co sistema caciquil do PP?

Non quero suliñar xestos coma
a aperta de mans e o xantar de Bei-
ras con Fraga, engadidos á apa-
rentemente abraiante actitude de
Fraga fronte ao seu propio partido.
Doutra banda penso que a Beiras
lle queda corda para rato e que así
debe ser, porque dende o meu pon-
to de vista, el é hoxe, aínda, e por

moito tempo, o propio Bloque. 
Refírome a outros xestos, que

penso que son mais importantes,
aínda que sexan menos rechaman-
tes. E para falar disto hai que vol-
tar outra vegada mais ás xornadas
da aldraxe, da vergoña, da humi-
llación, da cimeira de ministros.
¿A quen lle botamos a culpa de
que non houbese unha verdadeira
fronte antiglobalización? ¿É que a
nova “normalidade parlamenta-
ria” impídenos formar unha fronte
con todas as forzas antiglobaliza-
ción? Porque diso se trata o conto. 

O Bloque, así como as súas
organizacions afíns, e todo o mun-
do en xeral, non foi quen de pegar
un cartel na zona vella ou no en-
sanche por mor da ilegal e anti
constitucional acción coercitivo-
violenta policial. Só poideronse
transmitir as novas a nível interno
o no ambito universitario. Pero
aínda así non hai excusa. Por un
lado unha cativa manifestación do

Bloque e afíns, e pola noite unhas
aínda máis cativas manifestacions
dos movimentos alternativos e
independentistas. ¡Non nos fóra-
mos a xuntar! ¡Non nos foran a
confundir! Pois iso é xustamente a
antiglobalización: ¡xuntarse!  

¿É que o Bloque está aínda a
tentar convencer aos iñorantes
que os nacionalistas non teñen
nin rabo nin cornos? ¿É que pre-
tende alfabetizar aos analfabetos
funcionais que constitúen o groso
do voto do PP? A esperanza é a
xuventude, a que conquira que-
dar e non ter que emigrar e, ¡coi-
dado!, o que non se vai gañar por
un lado pode perderse polo outro 

Un exemplo mais, a convo-
catoria en desagravio á cidade
de Compostela ¿quen convoca?
CIG, CAE e CAF. ¿E o Bloque?
¿E Galiza Nova?. Alí, unhas du-
cias de rapazas e rapaces e de
compañeiros dos detidos e mal-
tratados da CIG e de NOS-UP.

¿E a masa do Bloque e os seus
dirixentes? Sentín rabia e vergo-
ña allea. 

Ide a Porto Alegre, de mans
dos social-demócratas con expe-
rencia de governo no estado im-
plicados por tanto no proceso de
globalización. Só son a quinta
columna que queren esnaquizar
o movimento dende dentro. 

Coidado con facer un pacto
có demo, pois o demo só acepta
a alma coma pagamento, e se
non temos alma, non somos nós,
non somos ninguén.♦

XOSÉ MANUEL DÍAZ
(SANTIAGO)



Un cargo de designación directa
coma o presidente da AP desafía o
criterio do concello democrático
en nome de intereses empresariais
que presume de máis peso que os
propios votos. Esta posición pre-
democrática quedou de manifesto
nunha reunión de acceso restrinxi-
do (so se permitiu asistir a arma-
dores, consignatarios e vocais do
Pleno da AP) co Alcalde de Vigo.
O presidente do porto, Xulio Pe-
drosa, non se recatou en prometer
que levaría o proxecto a termo, pe-
se a quen pese, en nome dun ob-
xectivo de desenvolvemento do
que non se coñecen os límites nin
as condicións. O alcalde de Vigo
Lois Pérez Castrillo reclamou un
plano estratéxico do porto no que
se definan e xustifiquen as necesi-
dades de crecemento en función
dos intereses da cidade democrati-
camente expresado. Os represen-
tantes da AP non contestaron as
preguntas do Alcalde sobre as ne-
cesidades previstas de crecemento
do porto e a previsión e o límite, se
tal existe, de futuros aterros. 

A reunión convocada pola AP
para responder á crecente marea
de opinión cidadá contra a inva-
sión do mar interior, revelou que
armadores e consignatarios de-
fenden o crecemento sen límites
do seu sector, unha filosofía que
se define como desenvolvemento
do porto e que se identifica como
algo necesario para a cidade. Do
axioma queda excluída con moita
insistencia a vontade democrática.
Por exemplo na advertencia do
presidente da AP de que pode che-
gar outro alcalde cun criterio dife-
rente sobre o Plano de Usos do
porto. “Logo virá Outro alcalde e
volta a empezar” O Alcalde sina-
lou que o tempo no que os intere-
ses do porto eran por antonomasia
os da cidade deran paso a unha
nova situación histórica na que a
cidade é moito máis que o porto e
dispón de recursos para expresar a
súa opinión. Como exemplo de
eleccións de modelo urbano, Pé-
rez Castrillo citou o trasacordo da
ría de Bilbo que a partir dos anos
80 procura a recuperación cidadá
da beira do mar e a reconversión
da beira industrial para uso públi-
co. O modelo de Rotterdam pode-
ría non ser o mellor para Vigo.

Un campo de fúbol sobre o mar

A oposición da Alcaldía á nova
invasión do mar formúlase sobre
o convencemento de que o porto
pode mellorar as súas instala-
cións sen necesidade de ocupar
novos espazos na lámina de au-
ga. De a pouco a AP autorizou a
apertura dun taller de chapa so-
bre o dique de Coia e da intensa
ocupación da beiramar de Bou-
zas nos últimos 25 anos obtivé-
ranse solares para un asilo e un
campo de fútbol entre outros
usos que nada teñen a ver coa ac-
tividade portuaria. 

O debate de acceso reserva-
do, no que participou un público
especializado ao que a prensa da
dereita no dubida en cualificar
como pouco adicto ás posicións
da Alcaldía, revela outravolta as
contradiccións do presidente da
AP á hora de definir a utilidade
do recheo proxectado sobre o do
Pozo do Porto. A partir dunha
posición inequivocamente con-
traria a novos aterros, segundo
manifestación públicas en agosto
de 1999, Xulio Pedrosa asegurou
que era preciso adiantar 350 me-
tros a beira do Areal para gañar
calado. Desmentido este argu-
mento, o Presidente sinalou que
o porto necesitaba novo espacio
para depósito de mercadorías.
Con posterioridade lanzou unha
campaña que tiña como argu-
mento central a precisión de no-
va superficie de atraque, razón
que competía co propio trazado
do recheo proxectado que reduce
de feito a superficie útil de ama-
rre. Dunha declaración a outra, a
superficie de mar proposta para
invadir variou de 60.000 metros
a 380.000. Esténdese a opinión
de que esta rolda de cadros ilu-
minados, máis propia da lanterna
chinesa que dun cargo público
delegado da autoridade demo-
crática, procura a reserva dun
proxecto de privatización porto
que pode consistir no aluguer
dunha plataforma loxística de
carga, a beneficio dunha empre-
sa consignataria. A mesma con-
dición de explotación en réxime
pechado, como depósito de carga
de uso exclusivo dunha consig-
nataria transnacional, non resis-
tiría o debate público. 

A Autoridade Portuaria recla-
ma un cheque en branco que a ci-
dade non quer entregar. Utiliza
vías de fuga coma a letra miuda
do Plano Especial do Porto, apro-
bado en 1998, para presentar un
Plano de Usos que contempla es-
ta nova invasión do mar. ¿Pode a
administración do porto condicio-
nar o futuro desenvolvemento da
cidade? Xan Corral, voceiro do
PP no concello de Vigo, dera res-
posta a esta pregunta no tempo en
que foi presidente da Autoridade
Portuaria: Vigo é o seu porto e o
alcalde do porto son eu.♦

O alcalde de
Lobeira
emocionado
O alcalde de Lobeira, Emi-
lio Higuero Cardoso, inau-
gurou o pasado 22 de febrei-
ro unha rúa da vila co seu
propio nome e ademais co-
locou a placa na súa casa.
“O rexidor estaba tan feliz
que en ningún momento dei-
xou de tararear as pezas que
tocou a banda gaitas do mu-
nicipio (...). A emoción pro-
vocou que o rexidor non fo-
se quen de articular palabra
e o seu discurso quedou nun-
ha benvinda ás autoridades”
(La Región, 23 de febreiro).♦

Beiras
no ‘Cadro
de honor’
do Correo
El Correo Gallego (25 fe-
breiro) dedica a sección de-
nominada “Cadro de honor”

a Xosé M. Beiras co título
de “Unha figura radial”.
“Pensou un país –afirma o
diario– e, sen facer píldoras
con tres palabras –como el
mesmo o ilustraría– conver-
teuse na cabeceira política
do nacionalismo galego.
Beiras –o Beiras que conse-
guiu rebasar ao PSdeG-
PSOE no liderato da oposi-
ción ao PP de Fraga e o Bei-
ras, herdeiro da longa tradi-
ción galeguista interrumpida
polo golpe militar do 36– é
xa unha figura radial non só
do discurso político galego
dos últimos vinte anos, se-
nón tamén na interpretación
da realidade social e econó-
mica de Galiza (...). Despois

do choque de mans entre
Fraga e Beiras, a ninguén
se lle escapa que entre os
candidatos para suceder ao
león está, por dereito propio,
outro león”.♦

O BNG
despistou
a prensa
A información dos distintos
xornais acostuma a ser coin-
cidente sobre ben de temas.
Non foi o caso da última
reunión do Consello Na-
cional do BNG. La Voz de
Galicia (24 de febreiro) afir-
ma en titulares que “O Con-
sello Nacional do BNG con-
sagra a bicefalia” e que “as
teses da UPG prosperaron”.
Faro de Vigo (do mesmo
día) sitúase no punto contra-
rio, tamén desde os titulares,
e sostén que: “O BNG refor-
za o papel de Beiras” e “a
UPG saiu perdendo”. La Re-
gión colócase entre ambos e
afirma, igualmente desde os
títulos que: “o BNG asina a
paz interna cun acordo uná-
nime sobre ponencias”.♦

Xosé M. Beiras.
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O comezo do fin. O anuncio de
que se solicitaría a suspensión
de pagos supuxo unha conmo-
ción para gran parte da poboa-
ción, e non é para menos. Indu-
nor é unha das empresas que xe-
neran maior grao de emprego na
comarca. Nos últimos meses In-
dunor demostrou ser unha das
empresas máis dinámicas e con
maior iniciativa do seu contor-
no. E ao final vai ser certo iso
que din de que sen risco non hai
gloria. Houbo risco, e a gloria
non chegou...

Ademais de supoñer a perda

de máis postos de emprego dos
desexáabeis, esta suspensión de
pagos deixará tremendo a unha
grande parte da pequena empre-
sa ferrolá. Esta mesma suspen-
sión de pagos demorará o abo-
no de traballos subcontratados,
o que pode facer tremer consi-
derabelmente o tecido das PE-
MES da comarca.

Nos últimos días a empresa
intentou “maquillar” un pasivo
de 18 millóns de euros median-
te a hipoteca de bens personais
e a venda de inmóbeis e propie-
dades menores. Son xa 35 sus-

pensións de pagos, como as de
Rubber ou Quegalsa, nos últi-
mos oito anos. De todos os xei-
tos, esta tendencia está a disi-
parse e o caso de Indunor que-
dará -agardemos- como un ne-
gro oasis no deserto do crece-
mento industrial do contorno.
Mentres tanto, os empresarios
deberían caer na conta de que a
expansión é un valor a ter en
conta, pero debe ir acompañada
dunha xestión consecuente. Ao
cabo, as persoas non deixan de
ser persoas, e as familias si po-
den deixar de selo.♦

KAP /  LA VA N G UARDIA (25-II-02)

XA ME PARECÍA A MIN RARO QUE
ALGUÉN POIDERA SENTIRSE TA N

ESPAÑOL SE NON É BAIXO O EFECTO  
D A  D O PA X E

O U  D O
A U GA R D E N T E

Adeus, adeus, Indunor
MARTINA FERNÁNDEZ BAÑOBRE

Hai un par de semanas, e para sorpresa e incredulidade de moitos, o grupo de em-
presas Indunor anunciaba o seu inminente avance cara á suspensión de pagos. En tan
só catro meses, a empresa orientada fundamentalmente arredor do sector das monta-
xes e da industria naval, pasou dun alentador proceso de expansión á rotunda quebra.

Fe r ro l

O presidente da Autoridade
Portuaria de Vigo non
consigue xusficar o recheo

G. LUCA
A cidade de Vigo ten dereito a saber cal será o límite do crece-
mento no porto ante a nova xeira de aterros lanzada pola Auto-
ridade Portuaria (AP) contra o mar. O alcalde indicou que a ci-
dadanía non está disposta a dar un cheque en branco á dirección
do porto para obras que poden decidir a configuración da urbe
e da ría e reiterou a súa oposición ao recheo do areal. A AP ca-
rece de razóns para xustificar este último bocado de máis de
300.000 metros cadrados no mar interior, sobre a beira urbana. 

Xulio Pedrosa, Presidente da A. Portuaria.
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Digo prensa e entendo
mass media. Cando a
“opinión pública” ad-

quiriu “significación articu-
lada” (Habermas) foi no s.
XVIII. Da prensa francesa
dese século sacaron Feixoó
e Sarmiento folgos para a
súa actuación na
Monarquía Católica. En
España foi escasísima a
prensa atá o XIX e na Gali-
za absolutamente nada até
ese século.

Tanto Feixoó como Sar-
miento reunían na súa cela
de maneira periódica un
grupo de debate; emitían
boca a boca as súas
opinións en constraste coas
do “vulgo”. Feixoó
redactou ensaios até 14 vo-
lumes; Sarmiento non se
atreveu a desafiar as catro
censuras previas ás que ti-
ñan que someterse os escri-
tos. Sarmiento entregaba
ao público informes que
eran multiplicados
manualmente.

A prensa europea naceu
e vivía da crítica ao poder;
ao poder social dos dirixen-
tes eclesiástivos e civís e
fronte ao “vulgo” ese basto
conxunto de 50.000 idiotas
que Sarmiento observaba
en Madrid. Eran vulgo os
de levita e perruca como os
repetidores dos “ídolos da
rúa” que tanto estigmatiza-
ra Francis Bacon.

No XIX a prensa
atreveuse co poder sobera-
no. Xogou un papel de
cuarto poder fronte aos
xuíces venais, aos
parlamentarios
doutrinarios, aos
gobernantes caciquís. A
prensa era a liberdade.

¿Que fan hoxe os mass
media aquí?
Fundamentalmente
dedícanse ao ocio e
entretemento; os espazos
de “lixo” superabundan.
Logo, unha nube de
tertuliáns e columnistas
critican non ao poder sobe-
rano nen ao subsoberano,
senón a calquera alternati-
va de cambio e ás persoas
aguerridas que son capaces
de enfrontarse co
“pensamento único”. Son
tantos os popes, os santóns
que viven do pesebre do
poder soberano e que o
sostén que Pereira veríase
impotente para soster a li-
berdade de pensamento e
crítica”. ¡Quen vise unha
prensa diaria non escrava
do poder, que lembrara o
Teatro Crítico do Mestre
Feixoó! Quédanos o
refuxio do internet e dos
miudos voceiros que
mantén a independencia.
Gracias a estes crece a
alternativa a esta
globalización como a mos-
tra o II Foro de Porto Ale-
gre: un oase de alegría, de
reverberación, de
propostas sensatas.♦♦

Unhas declaracións do presi-
dente da Xunta e unha proposta
aprobada no Parlamento chega-
ron para escarmonar o cumio
dirixente do PP en Madrid. Son
outros tempos. Cando o 26 de
Setembro de 1994 Fraga Iribar-
ne apresentou no Senado a súa
proposta sobre o “reforzo do
autogoberno de Galiza”, só
aqueles medios máis próximos
á Xunta lle deran especial rele-
vancia. Gobernaban os socia-
listas. Agora Fraga pacta co
PSdG-PSOE voltar a esixirlle
ao Goberno central que cumpra
aquela proposta aprobada en
1994. Pérez Touriño non só
aceptou a enmenda do PP, se-
nón que gabou a iniciativa de
Fraga hai oito anos. Fraga non
o escoitou porque saiu para un-
ha audiencia.

Pero a proposta seguramente
voltará ao Parlamento despois
de que Fraga se sente con Aznar
para consensuar unha saída ás
teses do presidente da Xunta.
Fraga anunciou que pretende
“consensuar un documento im-
portante” no Parlamento galego,
pero, segundo fontes próximas
ao presidente, primeiro chegará
a un acordo con Madrid. A in-
tención do BNG tamén é conse-
guir un amplo acordo no Parla-
mento galego. Beiras defendeu
que estes temas deben ser ob-
xecto de “diálogo institucional”
antes de aprobalos.

Alfredo Súarez Canal, pola
súa banda,  considera que “xa é
hora de que se comecen a dar
pasos políticos efectivos” para
lograr que se poñan en práctica
estas ideas. O coordinador par-
lamentario do BNG afirma que,
de momento, unicamente se “es-
tán utilizando como moeda de
cambio, cando é un problema de
feitos, non de palabrería”.

O BNG anunciou que propi-
ciará un encontro no Parlamen-
to para porse de acordo os tres
grupos na proposta a levar ao
Senado, “unha posición con-
xunta, unha postura de Galiza”.
Se non fose posíbel un acordo,
o BNG lembra que en xaneiro
do ano pasado xa apresentou
unha proposta na Cámara Alta
neste senso.

Os nacionalistas non vota-
ran en 1994 a favor da propos-
ta de Fraga e a pasada semana
abstivéronse obxectando que a
proposta só lle propoñía á
Xunta mandar un texto especi-
ficando que sería coma o de
1994.  Os socialistas criticaron
esta postura, sobre todo as pa-
labras de Beiras acusando a
Touriño de querer enfrontar a
Fraga con Aznar.

Cambio de discurso

Se a proposta aprobada polo
Parlamento galego a semana
pasada remite á de 1994, os ar-
gumentos de Fraga son agora
distintos. Así, afirma que
“moita xente esqueceu que xa
houbo unha reforma constitu-
cional e foi, precisamente, co-
mo consecuencia da integra-
ción europea para darlle o voto
aos comunitarios residentes en
España”. Tamén sostén na en-
trevista publicada por ABC
que “a política comunitaria
non é exterior”. Ambos argu-
mentos eran empregados pola
Declaración de Barcelona.

Fraga, que nestes últimos
oito anos tamén viña propug-
nando o “peche do proceso au-
tonómico”, considera agora que
“cerrar na historia non existe”,
propoñendo “estabilización”.
Fraga, ademáis, sostén que
“certas reformas son ineludí-
beis no tempo, polo que é mi-
llor que as fagamos nós que non
outros, que as poden facer dou-
tra maneira”.

Fraga propón o “rexionalis-
mo” para cortarlle o paso ao
“nacionalismo” evitando os
problemas que se estarían a
criar “nunha parte do territorio
nacional”. Neste sentido, acusa
ao “unitarismo pechado” de ser
tamén o causante do auxe na-
cionalista. No apartado de críti-
cas, Fraga chegou a calificar o
cúmio de Niza como “decep-
cionante”. Nesta xuntanza, Az-
nar negouse a abrir a posibilida-
de para que se posibilitase a
participación directa das re-
xións no cumio da UE.

Desde Madrid, Aznar recla-
moulle a Fraga que se someta a
disciplina partidaria. O ministro
Jesús Posada recordoulle que o
que defende non só vai contra
as teses do Goberno central se-
nón contra o acordado polo PP
no seu recente congreso. Non
tardou Fraga en afirmar que é
“un militante disciplinado”,
despois de criticar a Mikel
Azurmendi responsable do Fo-
ro da Inmigración, que afirmou
que o multiculturalismo era un-
ha “gangrena da democracia”.

O presidente socialista, Ma-
nuel Chaves tamén afirma que
unha proposta semellante á de
Fraga “fortalece a unidade polí-
tica de España”, polo que as au-
tonomías gobernadas polo
PSOE impulsarán unha propos-
ta semellante á aprobada na Ga-
liza.  Tentan furgar deste xeito a
fenda aberta no PP. Pois aínda
que toda a dereita peche fileiras
ao carón de Aznar e ninguén do

PP apoie publicaente as teses de
Fraga, todo semella indicar que
algo se está a mover neste parti-
do cara a sucesión de Aznar.
Rachado o doble frentismo en
Euskadi, até Rodrigo Rato se
desmarcou de Mayor Oreja ala-
bando a postura unitaria das or-
ganización xuvenís bascas e o
encontro en Ajuria Enea. Os so-
cialistas tamén decidiron im-

pulsar unha nova política, des-
baratando a entente Redondo-
Oreja. Ibarretxe é capaz de sen-
tar a todos os partidos de novo
tras dunha mesa, agás Batasuna
que segue en debate interno
mentres se fala dunha posíbel
tregua de ETA antes das muni-
cipais. ¿E Mariano Rajoy? Uni-
camente afirmou que a súa opi-
nión xa era coñecida.♦

A proposta do presidente da Xunta leva aparcada desde 1994

Fraga quere consensuar con Aznar unha saída
sobre a reforma constitucional despois do verán

A.E.
A proposta da reforma do Senado e a presencia das Comunidades
Autónomas na UE foi aprobada polo Parlamento Galego en 1994 a
iniciativa de Fraga, durmindo até agora no caixón dos asuntos pen-
dentes. Aznar voltou a adurmiñar ao León de Vilalba, pero fontes
próximas ao presidente da Xunta afirman que no veran exisitirá un
acordo Aznar-Fraga para que as reformas propostas vaian adiante.

Desde o entorno de Fraga Iribar-
ne afírmase que agora vai en se-
rio a batalla por conseguir a re-
forma do Senado e a presencia
das CCAA nos órganos da UE.
Explican que “quere levar o seu
ideario á práctica”. Fraga tería
medo a que a actual política de
Aznar, de sucedelo Mayor Oreja,
conduciría a un alineamento de
nacionalistas e socialistas que,
perdida a maioría absoluta o PP,
impulsasen o federalismo. Fraga
pretende abortar esa posibilidade
coas reformas que propón.

Existen tamén observadores
que consideran que o próximo
congreso do PP galego ten moi-
to que ver coa decisión de Fraga
de sacar á opinión pública (re-
córdese que foi nunha entrevista
concedida a El Correo Gallego)
estas reformas aparcadas desde

1994. Interprétase coma unha
estrataxema para marcar o terri-
torio fronte ás pretensións de
Madrid, sobre todo cara a súa
sucesión. Nomeamento que Fra-
ga non realizará, se pode, até
que Aznar deixe a presidencia.

O reabrir esta polémica sería
tamén un xeito de amolar a Az-
nar que se negou a aprobar a re-
solución no Congreso. Fraga re-
cordou que esta proposta apare-
ce explícitamente no programa
do PP e que nunca se aplicou.
Con este debate tamén o PP de
Galiza toma posicións ante a su-
cesión de Aznar. E, se non fosen
abondo estes argumentos, seme-
lla tamé que este debate lanzado
por Fraga, en pleno proceso
asembleario do BNG, pode inci-
dir tamén directamente no clima
dos nacionalistas.♦

As razóns
para unha proposta

J.Mª Aznar non vé chegar a hora de ningunha reforma constitucional para reformar
o Senado. Na foto, a presidenta da Cámara, Esperanza Aguirre.



Sábado 23 de febreiro, data con
nefastas resonancias históricas. A
casualidade leva a que o Consello
Nacional do BNG se reuna ese
día para aprobar as ponencias da
Asemblea que esta organización
celebrará  na Coruña os días 27 e
28 de abril. O principal motivo de
discusión céntrase no xeito de
elexir a Executiva que pasará de
19 a 13 membros. O sistema non
está especificado no borrador da
ponencia. Dúas posturas princi-
pais a debate. Máis de 20 inter-
vencións. Esquerda Nacionalista,
Unidade Galega e Colectivo So-
cialista defenden primeiramente
que “deberá ser un equipo com-
pacto de traballo”, escollido polo
Portavoz Nacional. Polo tanto, de
existir máis dunha candidatura, a
executiva integrariase só cos
membros da lista gañadora.

A UPG, PNG, Inzar e boa
parte dos independentes sosteñen
polo contrario que neste organis-
mo, “seguindo o criterio vixente
para o nomeamento do Consello
Nacional, asembleas Locais, Co-
marcais etc. deberán de estar re-
presentadas todas as candidatu-
ras de xeito proporcional ao nú-
mero de votos”. A división entre
os que apostan porque a estrutu-
ra do BNG se asemelle o máis
posíbel á dun partido tradicional
(o PSOE, por exemplo) e os que
prefiren soster o modelo actual
de fronte ponse en evidencia.

Aínda que se dan intentos de
que non se chegue á votación, os
defensores dunha executiva pro-
porcional fórzana para que a pos-
tura oficial chegue clara ás asem-
bleas locais. E gáñana por 37 vo-
tos contra 23 e 3 abstencións. Os

integrantes da UPG votan sen fi-
suras. Non ocorre o mesmo con
persoas doutros grupos. Os princi-
pais alcaldes posiciónanse a prol
da executiva proporcional, así co-
ma os deputados en Cortes Carlos
Aymerich e Guillerme Vázquez.
O senador Anxo Quintana, opta
por unha executiva monocor. 

A aposta polo xeito de elexir
a executiva mostra que a UPG
estaría disposta, en caso necesa-
rio, a impulsar unha lista para a
executiva, o que daría lugar a
que Beiras tivese que competir
con outro candidato ao cargo de
Portavoz Nacional. 

Sen chegar a ese punto, fon-
tes da UPG consideran que o de-
bate habido sobre a proporciona-
lidade na elección da executiva
facilitará o consenso. Un dos

seus portavoces insistiu a A Nosa
Terra en que “pola nosa parte
non imos facer cuestión dos no-
mes, nen da filiación partidaria,
só imos pedir que exista renova-
ción, que as escollidas sexan per-
soas con capacidade de traballo e
con impulso suficiente para recu-
perar a iniciativa política que nos
faltou nos últimos tempos”. 

Desde o sector que propug-
nou unha executiva de confian-
za de Xosé M. Beiras, afírmase,
en cambio, que con este pulso
“a UPG volta ao pasado cando,
precisamente, se viñan de apro-
bar documentos nos que se lle
resta importancia ao peso polí-
tico dos partidos”. A UPG nega
esta acusación e lembra que
houbo acordo en que os parti-
dos non teñan representación
directa na Executiva, en que
conten con un só membro nato
no Consello Nacional e en que
os militantes acaden máis pre-
sencia nos órganos de dirección
ao corresponderlle a cada zona
un membro no Consello Na-
cional por cada 200 afiliados.

Posíbel acordo interno

Malia estas discrepancias, se-
mella existir unha vontade clara
na dirección actual de chegar a
un acordo interno para ir á
asemblea con candidaturas úni-
cas, tanto para o novo Consello
Nacional (amplíanse os mem-
bros elexidos directamente de
40 a 50) como para a Executiva
elexida por este. Así o puxo de
manifesto o Secretario de Orga-
nización Francisco García.

O responsábel de comunica-
ción Mario López Rico afirmou
tamén, pola súa parte, que a “fi-
liación partidaria non vai ser o
criterio de escolla”, resaltando
que os membros da Executiva te-
rán responsabilidades personais. 

A mesma responsabilidade
persoal que lle corresponderá ao
Portavoz Nacional elexido. To-
dos os membros deberán respon-
der ante o Consello Nacional de
forma individual, incluido o no-
vo Coordinador da Executiva,
que, na práctica, exercerá como
“número dous”.♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Suponse que para ser
académicos da lingua
os pretendentes deben

de aproximarse á excelencia,
ou polo menos lograr a com-
petencia. En Galiza para
ocupar unha cadeira na Aca-
demia, ademais do anterior,
compriría que os escollidos
afirmasen un certo
compromiso co idioma. Se
todo iso fose certo, os
académicos posuirían a cha-
ve para contribuír a resolver
os problemas do galego, e
resultaría unha afrenta
indicarlles a  obriga de ser
os primeiros en defender o
día das letras galegas en Vi-
lafranca. 

Non cumpren con esas
cualidades. A maioría segura-
mente non leu a Lei de
Normalización Lingüística e
case un tercio lata ás sesións,
onde se deciden cousas tan
importantes como a normati-
va ortográfica.

Así se comprende que
dous deles,  Fernández Rei
e Méndez Ferrín, teñan que
impulsar un manifesto e pa-
salo a asinar entre o público
en xeral, ¿para que?, para
que os indiferentes á lei ou
que teñen cousas máis
importantes que facer á ho-
ra das reunións, se vexan
obrigados a cumprir coa
elementalidade de celebrar
o dezasete de maio en terras
onde o galego non está
recoñecido. O manifesto lo-
grou moitas sinaturas pero
ningún outro académico se
dignou a abrir
www.vieiros.com para
apoialo. 

Se as cousas fosen mini-
mamente normais, a propia
Academia elaboraría unha
declaración oficial de apoio
ao ensino do galego e de
simpatía polos colectivos de
Asturias e do Bierzo, como
Fala Ceibe (www.bierzopor-
tal.com); e os académicos,
varios, moitos,  falarían do
estado da lingua nas franxas
limítrofes: unhas
declaracións, charlas, uns
artigos de imprensa..., aínda
que só lembrasen a don Fer-
mín Penzol que era de fóra
da Galiza administrativa. Iso
sería achegarse á sociedade.
É certo que aprobaron a ce-
lebración de actos en
Vilafranca, pero a
percepción maioritaria da
Academia é a da
indiferencia. O seu
presidente chegou a dicir
que era unha solicitude
folclórica. Ouvidas estas
cousas é mellor deixalos e
axudar aos que traballan; se
tal, recomendarlles que se
enteiren de que vai o asunto
lendo a espléndida introduc-
ción de Pablo González Ma-
riñas ao libro A Galicia irre-
denta. Está en Xerais e na
páxina web de Galiza
Unida. De anacronismo
romántico, nada. Aínda que
Cacabelos e Vilafranca
sexan rúas de nostalxia.♦

Os 13 cargos deste organismo serán ocupados de xeito proporcional

A executiva do BNG
poderá ser elexida entre varias listas

A. EIRÉ
A militancia do BNG non in-
terviu aínda no debate asem-
bleario. Aprobados os relato-
rios polo Consello Nacional
será agora cando comece ver-
dadeiramente a discusión. Un
debate que xa se produciu na
redacción das ponencias e nos
órganos de dirección naciona-
lista, pero que non trascendeo
á opinión pública. Por vez pri-
meira na vida do BNG, a di-
rección promete que a discu-
sión “terá portas de cristal” e
que aparecerán ante a luz pú-
blica as diversas tendencias
existentes. As bases critican a
falta de iniciativa política, de-

mandan renovación (á que to-
do os sectores semellan agora
apuntarse) e piden unha mellor
adecuación da mensaxe e unha
máis fonda relación coa socie-
dade. É o natural despois do
parón electoral de outubro. 

As bases do BNG acostu-
man a primar o consenso, pero
coma sempre que se inicia un
novo periodo político, é de su-
poñer que reclamen un debate
sereo e claro no que se con-
fronten abertamente as distin-
tas posicións. Para eso están as
asembleas. 

O demais dependerá do ca-
lendario político. Ningún na-
cionalista prevía que as foto-

grafías con Arzallus ían ser to-
madas pola sociedade como
unha toma de posición radical
e case filo-terrorista, un ano
despois de seren valoradas por
unha parte da organización co-
mo contra-natura por tratarse o
PNV dun partido de dereitas.
Do mesmo modo que ningún
nacionalista foi quen de agoi-
rar que, durante o discurso de
investidura, o mesmo Fraga
que días antes tronara pola de-
saparición do BNG se ia diri-
xir ao escano de Beiras coa
man tendida. Coma no fútbol,
o contrario tamén xoga, o que
converte a política nunha cien-
cia profundamente inexacta.♦

A hora das bases

Reunión do Consello Nacional do BNG o pasado 23 de febreiro na que se aprobaron as ponencias da súa Asemblea.                                                             Voz N oticias

A.E.
Catro horas de debate na reunión máis longa da historia do Con-
sello Nacional do BNG (11 horas en total) para debater a fórmu-
la de elección da Executiva dá idea da importancia desta decisión.
Ao final os seus membros chegaron ao acordo maioritario de
que será posíbel presentar máis dunha lista. Os 13 postos cubri-
rianse nese caso de maneira proporcional ao número de votos.



A folga convocada polos CAE é
un suspenso ás reformas do PP.
¿Por que modelo de ensino
aposta o Goberno?

Para saber que modelo de ensi-
no se quer impor primeiro que te-
mos que entender en que marco se
desenvolve, un marco de privatiza-
ción e ataque contra todos os servi-
zos sociais básicos baixo grandes
medidas do tipo défice cero. O es-
quema polo que se aposta é un en-
sino elitista e antidemocrático, que
afonda na centralización de com-
petencias e na segregación social,
ao promover unha serie de trabas e
multiplicar os obstáculos de acce-
so, cando este xa era difícil de por
si coa selectividade. Agora teremos
unha media de cinco ou seis exa-
mes entre reválidas e probas da
LOU para cursar unha determina-
da carreira. A isto súmase o Distri-
to Aberto que supón que un alum-
no de Zamora teña os mesmos de-
reitos que un galego para solicitar
unha praza en Compostela sen que
se valore, tan sequer, a proximida-
de territorial ou as posibilidades
económicas. Promóvese a mobili-
dade sen que existan as axudas ne-
cesarias para ir estudar a unha uni-

versidade de fóra. Todas as refor-
mas seguen o mesmo carácter:
antidemocrático, privatizador, se-
lectivo e centralizador.

Falouse moito da LOU,
agora volve a polémica coa Lei
de Calidade. Mentres, a apro-
bación da Lei de reforma da
FP está a pasar máis desaper-
cebida. ¿Que pensan os CAE?

Ningunha das tres leis ten un
apartado económico que garanta a
súa aplicación. Ímonos atopar
cunha segunda LOXSE no ensino
medio, incluída a FP, e na univer-
sidade. Reformas que implican
novas esixencias e medidas que
requiren un aumento decidido de
investimento público, pero que
non se acompaña. Se a situación
xa era precaria, agora vaise multi-
plicar. Neste momento hai centros
de FP nos que non se poden cursar
as prácticas por falta de material,
dándose o caso de que o estudan-
tado descoñece o seu material de
traballo ata que inicia a Forma-
ción no Centro de Traballo
(FCT). Práticas, por outra banda,
que non están remuneradas e na
que moitas veces se desenvolve
un traballo que nada ten a ver coa

materia. Pérdense postos de traba-
llo, e as empresas son as grandes
beneficiarias ao obter unha man
de obra que non
lles custa nada.
Nós defendemos
que estas prácticas
sexan remunera-
das. Existen ou-
tros problemas
que non se solu-
cionan. Por exem-
plo, na exposición
de motivos da lei
de FP apóstase por
uns ciclos formati-
vos vixentes a ni-
vel europeo, can-
do a realidade é
que moitos non se
homologan noutros paises da UE.

O Ministerio de Educación
xa anunciou que ademais da
Proba Xeral do Bacharelato,
máis coñecida como a nova revá-
lida, a Lei de Calidade vai incluír
outras propostas tamén polémi-
cas como a división do alumnado
en función do seu rendemento. 

Coa néboa mediática que en-
volve a lei, como envolve toda a
política educativa dos últimos

tempos, é dificil saber o que se es-
tá a facer. Semella que a Lei de
Calidade vai promover uns itine-

rarios pechados
que non son váli-
dos para nós. Se
xa é difícil que
unha persoa en
idade universita-
ria escolla o futu-
ro que quer ter,
ainda máis o é
que unha persoa
con trece ou ca-
torce anos escolla
un itinerario que
vai influir de ma-
neira determinan-
te no seu futuro.
De equivocarse

coa elección, vai ter que continuar
cuns estudos que non o conven-
cen. Isto xera frustración e provo-
ca abandono dos estudos. Os iti-
nerarios móstranse as veces nece-
sarios, pero do que estamos a falar
é desa especialización do ensino,
tipo americano, que o único que
crea son profesionais moi coñece-
dores do seu pero que non teñen
unha cultura xeral, básica para a
súa participación na vida social e

política. O que se está a facer é
minimizar os contidos xerais e
maximizar os específicos.

O conselleiro de Educación,
Celso Currás, ven de defender
no Parlamento esta Lei por pri-
mar o esforzo e o traballo. Se-
mella que o problema reside na
falta de interese do estudantado.

Agora hai un novo afán de fa-
cer que o ensino sexa unha Ope-
ración Triunfo dous. É mentira a
afirmación de que con esforzo un
vai poder chegar onde queira. Hai
sectores do estudantado que teñen
un claro desinterese, que non es-
tán motivados para estudar. É ver-
dade e evidénciase no alto índice
de fracaso escolar, pero por trabas
non vai xerar maior interese, en
todo caso seleccionará a xente
que xa o ten. O problema é que
aos estudantes desmotivados o
único que se lles ofrece  é un pro-
grama de garantia social que non
é máis que un paripé encamiñado
a retrasar a súa entrada na lista do
paro e nun mercado do traballo
no que non van poder competir
porque non teñen unha titulación. 

¿Que papel debería ter o
estudantado nestas mudanzas?

É o sector maioritario e o des-
tinatario de toda reforma que in-
tenta renovar ou reformular o ensi-
no, pero non ten peso algún. Os
Consellos Escolares do Estado e
de Galiza non son máis que orga-
nismos inoperantes, non pola súa
conformación ou polas organiza-
cións que os integran, senón polo
papel que se lles atribúe desde o
Goberno central e a Xunta. Fronte
a isto a única vía para ser escoita-
dos é a mobilización, que agora
tentan deslexitimar co tema do bo-
tellón. Seica agora toda a mocida-
de é unha alcohólica e non vai sa-
ber nen o que é unha lei. A mesma
estratexia que seguiron coa LOU.
Nese sentido os CAE estamos a
facer nas ensinanzas medias a
campaña de información máis im-
portante da nosa historia. No estu-
dantado debe recaer o peso da mo-
bilización pero tamén é fundamen-
tal a implicación do profesorado. 

¿Quen sae beneficiado con
todos estes cambios?

En primeiro lugar e funda-
mentalmente o capital privado. O
PP defende o avanzo da ensinanza
privada a pasos axigantados fron-
te ao ensino público. Dous son os
factores que o indican, síguese
apostando polos convenios con
estes centros privados e restando
calidade ao ensino público. Pero
tamén beneficia ás clases sociais
máis altas porque se lle ofrece a
posibilidade de que os títulos te-
ñan maior valor, porque se elitiza
o ensino, ao reducirse, con novas
trabas económicas e académicas,
o  número de universitarios. 

Para rematar, tanto os CAF
como os CAE apostan pola
criación dunha organización
única no ensino. ¿En que pon-
to está ese proceso?

Neste último ano tense traba-
llado moito. Iniciamos case que
todas as campañas de xeito con-
xunto, e iso é un paso moi impor-
tante. O proceso de unificación é
longo e lento por situacións orga-
nizativas difíciles en distintos
momentos. Estamos na liña de
traballar de maneira conxunta,
pero agardamos a que exista un-
ha situación organizativa na que
sexa viábel  e fiábel a creación,
por fin, da organización unitaria
do estudantado galego.♦

Nº 1.023 ● Do 28 de febreiro ao 6 de marzo de 2002 ● Ano XXV

‘Se xa é difícil

que un universitario

escolla o seu futuro,

aínda o é máis 

que unha persoa

con trece ou catorce

anos escolla

un itinerario”

Xabier Pérez Igrexas

‘O Goberno quere convertir o ensino
nunha Operación Triunfo’

PAULA BERGANTIÑOS

Estudante de primeiro de Bacharelato en Vigo, Xabier Pérez Igrexas asume o cargo de secreta-
rio xeral dos Comités Abertos de Estudantes (CAE) co reto de contestar as reformas educativas
do PP. O martes 26 de febreiro o estudantado de ensino medio celebrou a primeira folga contra
as leis de FP e de Calidade e os CAE xa preparan unha nova protesta para o xoves 7 de marzo.

PA C O  VILABARR O S



A discusión entre os dous modelos
implantados en Galiza, en escalas
diferentes, para tratar os resíduos
sólidos urbanos, ten por primeira
vez carácter industrial. Ata agora a
discusión era teórica, pero a im-
plantación en Nostián do tratamen-
to anaeróbico dos resíduos orgáni-
cos, con produción enerxética aso-
ciada, abre novas incertidumes so-
bre o futuro de SOGAMA tal como
está formulada sobre a base da inci-
neración do que o consorcio argu-
menta como “valorización enerxé-
tica daqueles materiais dos que non
resulta viábel a súa reciclaxe”. O
resultado é que todo o que non se-
xa plástico, vidro ou papel separado
previamente, ou aquelo susceptíbel
de fácil separación como os metais,
vai ser empregado para ser queima-
do e producir electricidade.

O conselleiro del Álamo xa no
ano 1999 fixo declaracións desbo-
tando outra posibilidade que a in-
cineración, co mesmo argumento
que hoxe emprega en resposta ás
preguntas de A Nosa Terra: “pro-
ducir compost non ten sentido
porque non se precisa e íamos ter
que acumulalo. Deste xeito con
SOGAMA obtense electricidade”.

Utilidade do compost

No caso de Nostián, como un dos
modelos alternativos posíbeis, a
produción eléctrica dase tamén a
partir do resíduo orgánico, pero o

sistema é máis limpo e permite un
doble aproveitamento dos resí-
duos orgánicos. Nas grandes to-
rres da instalación a degradación
do lixo nun ambente sen osíxeno
produce gas metano que é quei-
mado e transformado en electrici-
dade. Ao final dese proceso con-
séguese un compost de alta cali-
dade. En todo o ciclo da factoria
considérase que hai unha parte do

lixo que, coa tecnoloxía de hoxe,
non é aproveitábel. En Nostián te-
ñen un depósito controlado á es-
pera de novos avances. SOGAMA
entende que mesmo esa fracción
é mellor queimala. Ás críticas so-
bre a alta contaminación que pro-
duce a incineración (ver recadro)
a resposta é que cada vez os fil-
tros son mellores.

En canto aos usos do compost
o debate está aberto, pero desde o
movemento ecoloxista e as indus-
trias do sector lémbranse alguns
aspectos. A terra vexetal que se
venda mistúrase con turba, un re-
curso mineral extinguíbel, e o
compost pode sustituílo. Por outra
banda as necesidades de rexenera-

ción de minas son enormes, e só o
que precisa a mina de lignito das
Pontes acolleria a produción dunha
planta media durante máis dunha
década, e no Porriño ou en Valdeo-
rras esa reposición é un dos gran-
des problemas pendentes, toda vez
que a lei obríga ás empresas explo-
tadoras a deixar as terras en condi-
cións semellantes a como foron
atopadas. Finalmente apúntase o
exemplo da necesidade de materia
orgánica para paliar os efectos de-
vastadores dos incendios forestais.

Tendo en conta ademais que
o prezo de mercado está nas seis
pesetas por tonelada, desprezar o
compost e a súa utilidade non
parece que teña futuro.♦
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Incineración ou reciclaxe total son as cartas de cada planta

SOGAMA e Nostián, dous modelos enfrontados no tratamento de lixo

Problemas da
incineración

■ Emisión de gases e
partículas contaminantes.
Dioxinas, PCB,
hidrocarburos, aldehídos,
ácidos orgánicos, cloruro
de hidróxeno, monóxido e
dióxido de carbono,
metais...

■ As partículas e gases
orixinadas no proceso de
combustión deposítanse na
cutícula dos vexetais por
atraccción electroestática
das follas nas que
producen abrasión. As
partículas de tamaño
inferior a unha micra
penetran facilmente nas
vias respiratorias e aguizan
enfermedades como a
asma, a bronquite e os
catarrros.

■ As partículas metálicas
de chumbo, zinc, cadmio,
cromo, manganeso, níquel,
molibdeno, marcurio ou
berilio son tóxicas e
bioacumulativas,
resultando perigosos no
organismo: inibición da
actividade enzimática,
cancros (niquel), lesións
cerebrais (mercurio),
alteracións no sangue
(chumbo), danos nos riles
(chumbo), problemas
pulmonares (berilio).♦♦

Temos lido manifestacións sú-
as no que cuestionaba a viabi-
lidade do proxecto de Nostián
promovido polo Concello da
Coruña. ¿Que valoración fai
da planta de reciclaxe de Nos-
tián-A Coruña como un mo-
delo de tratamento do lixo? 

Sen cuestionar a compostaxe
en si mesma, os sistemas de com-
postaxe a mediana e grande esca-
la non parecen viábeis en Galicia
por non existir demanda de com-
post. Ademais, este sistema non
permite clausurar os vertedoiros
senón que esixe mantelos abertos
para os rexeitos non susceptíbeis
de recibir o tratamento necesario
para convertilos en compost.

¿Considera que pode ser
un modelo integrábel no pla-

no SOGAMA? 
Trátase dunha cuestión de

viabilidade económica, xa que
suporía un dobre canon, por
unha banda para o tratamento
da materia orgánica, e por ou-
tra, para o rexeitos, co cal se
encarecerían notabelmente as

taxas aboadas polos cidadáns.
¿Podería a súa consellería

adoptar un modelo como Nos-
tián para promovelo como
unha nova alternativa, tendo
en conta que as directivas da
UE falan de camiñar cara
maiores cotas de reciclaxe e
reutilización e diminuir o
máis posíbel a inicineración?

A Unión Europea non limita a
valorización enerxética senón a
incineración sen produción de
enerxía. A valorización enerxética
está contemplada ao mesmo nivel
que outras opcións. Por outra par-
te, hai que ter en conta que SOGA-
MA recicla. Neste senso, cumpre
cos principios de reciclaxe e recu-
peración en igual ou incluso maior
medida que outros sistemas.♦

XAN CARBALLA
A posta en marcha da planta coruñesa de Nostián poñen como
nunca en debate as posibilidades dunha saida ecolóxica dos resí-
duos sólidos urbanos. SOGAMA engade unha R, ás tradicionais re-
dución, reutilización e reciclaxe, a denominada Recuperación ener-
xética, pero Nostián aposta pola produción limpa de compost,
que tamén xenera electricidade pero sen custe medioambiental.

Carlos del Álamo, conselleiro de Medio Ambiente

‘A compostaxe non é viábel por falta de demanda’
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Este semanario xa informou, en
decembro pasado, das conse-
cuencias da crise do PSOE ou-
rensán, especialmente no nivel
municipal, coa disolución da
agrupación da capital e a obriga-
toriedade de afiliarse de novo
para todos aqueles que queiran
colaborar nesta nova andaina do
socialismo local. Hoxe lembra o
xornal “La Región” as orixes do
PSOE na cidade, cunha foto de
febreiro de 1977 cando os socia-
listas puñan por primeira vez un
letreiro nun balcón da rúa Pardo
Bazán anunciando o seu local,
nun aceno semilegal que forzaba
a súa saída á luz no inicio da
transición: vemos no balcón a
Modesto Seara, Manuel Villar, o
xa falecido Manuel Carrera...,
entre eles ningún do PSOE ac-
tual e outros moi alonxados, co-
mo o citado Manuel Villar, logo
próximo a Esquerda Unida, pero
sempre máis comprometido coa
política veciñal que cos partidos
orgánicos. Ninguén podía daque-
la adiviñar a difícil e sobresalta-
da historia do PSOE na transi-
ción e quedan xa poucos militan-
tes vellos, de primeira hora (en-
tre eles o mestre Antonio Rodrí-
guez, agora responsábel da xes-
tora), daquel partido que nacera
no barrio de Barrocás despois

dunha visita fugaz de Felipe
González para dar unha charla
no Ateneo ourensán.

Hoxe o panorama é outro. O
PSOE disolto a nivel local e o an-
tigo grupo municipal, liderado por
Antonio Troitiño, totalmente en-
frontado, con todos os seus conce-
lleiros, ao aparato socialista; estes
limítanse agora a copiar mocións
do BNG como fixo hai días Car-
me Refojo cunha proposta do na-
cionalista Xosé Carballido, ante a
sorpresa xeral do pleno. Na Depu-
tación, pola súa banda, Troitiño
enfróntase, a propósito dunha mo-
ción sobre Bemposta, cos seus ve-
llos compañeiros de partido, os
deputados Gonzalo Iglesias e Pa-
chi Vázquez; Troitiño acusou a
Pérez Touriño e aos socialistas ci-
tados de “manosear” ao Padre Sil-
va e ir en busca da foto propagan-
dística antes das eleccións.  É me-
llor non abrir o baúl da historia in-
terna do PSOE ourensán, tan es-

perpéntica coma un culebrón tele-
visivo: baste relembrar aquela
ocasión en que o socialista Veiga
Pombo perdía a alcaldía e un sec-
tor importante do partido “feste-
xaba a derrota” nun coñecido res-
taurante dos arredores.

A situación é bastante confusa
e ninguén sabe qué peso político
ten cadaquén dentro das novas re-
lacións interna dun partido disol-
to e en vías de refundación, anque
ninguén sabe cantos dos vellos
militantes volveron a pedir a en-
trada no partido. Como é sabido,
Troitiño controlaba boa parte da
militancia orgánica e conseguía
maioría nas asembleas, o que qui-
zais o anime a presentar unha no-
va lista independente nos comi-
cios municipais; as súas posibili-
dades serían escasísimas, pois
Ourense pasou xa por experien-
cias semellantes, lembremos can-
didaturas independentes lideradas
polo exalcalde ucedista José Luis

López Iglesias ou o exconcellal
de cultura Balbino Álvarez, sem-
pre fracasadas no intento de che-
gar á Praza Maior.

O PSOE provincial é tamén
unha incógnita. Hai algúns no-
mes históricos como o propio
Gonzalo Iglesias, que desempe-
ñou recentemente a alcaldía de
Xinzo e procede das vellas filas
comunistas, ou “Pachi” Vázquez,
alcalde de O Carballiño, sempre
cun estilo personalista e populis-
ta (só usa as siglas cando lle pa-
rece pertinente), pero que logrou
magníficos resultados nas últi-
mas municipais, cargando o cus-
te do desgaste do goberno nos
seus antigos socios do Bloque,
hoxe na oposición; outros históri-
cos son Eladio Osorio nas terras
de Caldelas e o sempre diluído
Miguel Fidalgo na comarca do
Ribeiro; entre os nomes novos, o
alcalde de O Barco, Alfredo Gar-
cía, que cogoberna hoxe co Blo-

que, semella un dos que pode
presentar unha xestión máis efi-
caz. Con novas responsabilida-
des xorden novas figuras orgáni-
cas como Alberto Fidalgo, depu-
tado en Madrid, ou Pablo López
Vidal, deputado en Compostela,
pero o seu peso político dentro
das filas socialistas non semella
aínda plenamente consolidado. 

De momento, os socialistas
están a preparar xa as municipais
e o pasado sábado dez alcaldes e
tres deputados ameazaban con
recorrer a Bruxelas para denun-
ciar o uso partidista dos fondos
europeos, criticando que hai de-
legados provinciais da Xunta que
se negan a recibir ós voceiros da
oposición. Doutra banda, a gran
incógnita na capital é saber cómo
afectará a crise socialista e a di-
solución da agrupación local ós
resultados das próximas elec-
cións municipais, convite electo-
ral para o que o PSOE non ten
definidos nin posible cabeza de
lista nin listado de candidatos nin
estratexia coñecida. Esa realida-
de afecta a calquera alternativa
de recambio á xestión de Manuel
Cabezas e tampouco é previsíbel
saber se este caos partidario afec-
tará de forma positiva ou negati-
va ás propias posibilidades dos
nacionalistas.♦

O PSOE ourensán na encrucillada
MARCOS VALCÁRCEL

Despois da disolución da agrupación os socialistas ourensáns debá-
tense nunha difícil situación, a só un ano das eleccións municipais.

Ou r ense

Primeiro peiteáronme a cidade co-
mo para un desfile de Mara Cos-
tas. Logo, coma se se tratase de
Hamelins, arrastraron extramuros
a toda a “piollada” urbana. De se-
guido buscaron as portas do casco
vello e levantaron alfándegas. Cal-
quera que pretendese atravesar a
Faxeira, a Mámoa, Mazarelos, a
Porta do Camiño, ou calquera ou-
tra, ou ben levaba o DNI na boca,
ou pouco podía facer. E aínda así...

Se Santiago peta a pena, e
abofé que peta a pena, é de por-
tas adentro. Delas para fora non
peta a pena: é unha pena. Pois é
o caso que, por espacio de tres
días, aínda non hai moito, ese
Santiago intramuros foi un de-
serto, un museo baleiro, que é o
máis triste xeito de ser museo.

Pero aínda non conformes
con peitear a zona, e despiollala,
e atrancar as portas, tamén se fi-
xeron donos dos tellados, e nin
por terra nin por aire había forma
de se achegar ao Obradoiro, que
é unha praza cunha soa razón de
ser, cunha soa orixe, cunha soa
función: a de ser o recibidor de
todos aqueles cidadáns do mundo
que se acheguen a Compostela
para rezaren, para pediren, para
contemplaren ou para disfroita-
ren. Pero desta nin as ratas se po-
dían achegar. Unhas porque se-
guiran o engado de Hamelin; ás
outras seláranlle-los sumidoiros.

E cando todo estivo tranqui-
lo, baleiro, desértico; e cando os
cidadáns estabamos cuidados,

protexidos, vixiados, conducidos
a razón de un por vinte; nese mo-
mento aterraron, chegaron, coma
caídos do ceo, 27 extraterrestres,
con carteira ministerial e séquito
de 400 acompañantes, para certi-
ficaren que Santiago non era Xé-
nova, nin Goteburgo, senón a es-
tación Términi da Vía Láctea; un
recuncho de paz, de orden, de
tranquilidade neste “limes” do
mundo. En fin, un laboratorio.

¡Pois hai que se foder! Se es-
te é o mundo que nos está a tecer
o “amigo” americano; se este é o
mundo que a nosa Europa está a
deixar que lle debuxen; se isto é
o que nos agarda... con permiso,
pero eu baixo na próxima.

Todo o que pasou aquí, en
Santiago, hai uns días, seguro
que non tería pasado se antes
non mediase o 11 de setembro. E
un xa empeza a estar farto de

tanto 11-S. O malo do 11-S, á
parte das vítimas, por suposto,
foi, está a ser, o mal uso que des-
ta data fan o aparato propagan-
dístico do “novo orden” mundial
e o seu corifeo europeo.

Se o que pasou en Santiago é
un botón de mostra do que nos
agarda, unha consecuencia inexcu-
sábel do 11-S, entón permítanme
que me afaste, que os deixe, que me
apee; pero é que eu por aí non sigo.

Empezo a sospeitar que o 11-
S lles veu a moitos que nin ao
pelo. Foi coma cando Nerón an-
daba matinando sobre a quen
culpar da queima de Roma, e a
algún dos seus pretorianos lame-
cús se lle ocorreu a feliz idea de
sinalar aos cristiáns. E o caso é
que daquela todos tragaron; to-
dos agás as vítimas. ¡Sería boa!

Bueno, pois eu desta, coma
vítima que son, non estou dispos-
to a tragar; nin a que me volvan
atrancar as portas da miña cidade;
nin a que ma veñan ocupar, en ex-
clusiva, 27 ministros europeos e
400 acólitos; nin a que me digan
o que teño que dicir; nin a que tra-
ten de me convencer de que isto é
o que hai, e que así está ben.

Para iso, para me convencer,
farían falla outros moitos 11-S
–que Deus queira que non se re-
pitan–, ou moitos outros Hiroxi-
ma. Pero isto xa sería outra his-
toria; que o de Hiroxima e o de
Nagasaki foi obra dos outros,
aínda que ninguén se atreva a
lle-lo recordar.♦

Paren, que me apeo na próxima
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

A cidade foi ocupada por terra, mar e aire. Non habia maneira de pasar. Can-
do todo estivo despiollado aterraron os elexidos: 27 ministros con séqui-
to de 400 extraterrestres. Se este é o mundo que nos toca vivir eu báixome

Santiago

P.B.
O rector da Universidade de
Santiago, Darío Villanueva,
decidiu levar a xuízo a máis de
cincuenta estudantes que parti-
ciparon nas protestas contra a
LOU. As denuncias refírense
ao peche no Rectorado e á in-
terrupción dun claustro e pos-
terior persecución a membros
do equipo de goberno. A Asem-
blea de Estudantes ten convo-
cada unha folga de “solidarie-
dade cos represaliados” para o
mércores 6 de marzo.

O martes 26 de febreiro fo-
ron chamados a declarar os pri-
meiros estudantes. Tiveron que
acudir ao xulgado de instrución
encargado de redactar as dilixen-
cias previas pola irrupción do
alumnado no Claustro que se ce-
lebrou o 18 de decembro, des-
pois de que se producisen varias
cargas policiais contra os univer-
sitarios. A denuncia inclúe un re-
lato dos feitos e unha lista de 23
estudantes, pero non aclara cómo
se identificaron estas persoas nin

qué feitos se lle atribúen a cada-
quén. Algúns dos delitos que se
lles imputan son ameazas, coac-
cións, detención ilegal, inxurias e
calumnias, violación de dereitos
e liberdades fundamentais, aten-
tado á autoridade, desorde públi-
ca ou ultraxe a emblemas.

O outro dos procesos é un
xuízo de faltas contra outros 29
estudantes que participaron nun
peche no Rectorado coa inten-
ción de despregar unha pancarta
na Praza do Obradoiro o día da
toma de posesión de Fraga. Es-
tán acusados de desordes públi-
cas e ocupación ilegal. Por deci-
sión da Xunta de Goberno da
USC, as protestas tamén están a
ser investigadas por unha Comi-
sión integrada por cinco deca-
nos. Ademais de apoiar as mo-
bilizacións convocadas pola
Asemblea de Estudantes (a pri-
meira foi o propio martes 26),
os CAF teñen previsto organizar
actos de solidariedade noutros
campus ante o que consideran
unha persecución política. ♦

Darío Villanueva leva a
xuízo as protestas da LOU

Os pechados durante as mobilizacións contra a LOU en Santiago (Filoloxía e Recto-
rado) están agora no xulgado. Na imaxe, estudantes espidos diante do Parlamento.  
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Teo é un concello que ten 14
parroquias. Os núcleos urbanos
máis importantes, con aproxi-
madamente 4.000 habitantes
cada un, son Cacheiras e Calo,
que, ao igual que os outros mu-
nicipios do redor, medraron po-
la falta de vivenda a un prezo
asequíbel en Compostela. Ca-
cheiras, por exemplo, está a
pouco máis de catro quilóme-
tros da capital, na carreteira que
vai dirección á Estrada e alí, as
grandes construtoras toparon
unha fonte de ingresos que se-
mellaba inagotábel. 

Cunhas normas urbanísticas
moi permisivas e que incluso se
incumprian, o concello ficou hi-
potecado para ter no futuro un
desenvolvemento desexábel.
Non hai zonas verdes ou praza
na que facer vida social e por al-
gunhas beirarúas nen sequer po-
de circular un carriño de crian-
zas. Coa súa decisión, a Conse-
llaria de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda inca-

pacita ao Concello de Teo para
conceder licencias de constru-
ción, agás aquelas que se refiran
a nucleos rurais delimitados e
asume a elaboración do Plano
Xeral de Ordenación Urbanísti-
ca (PXOU). A decisión afecta ás
grandes construtoras pero ta-
mén –láianse desde a oposi-
ción– priva á veciñanza que é
respetuosa coa legalidade e que
non é culpábel de ningunha in-
fracción de edificar as súas vi-
vendas unifamiliares.

Solución fácil

As irregularidades urbanísticas
en Teo eran un tema tabú até
que o BNG local decidiu tomar
cartas no asunto. No ano 1999
encargou un informe ao Cole-
xio de Arquitectos que desacre-
ditou a súas Normas Subsidia-
rias como documento para a or-
denación do territorio. Tamén
elevou denuncias de casos con-
cretos á Administración co ob-

xecto de que se abrisen expe-
dientes de reposición da legali-
dade. Pero en lugar de fiar polo
miudo, na Primavera do pasado
ano –e despois de conceder un-
ha subvención de trinta millóns
para a elaboración do PXOU– a
Consellaría de Política Territo-
rial tomou unha decisión salo-
mónica: suspender a vixencia
destas normas na zona URTA, é
dicer, no chan urbano e fixar un
prazo de nove meses para a
apresentación do PXOU. O pra-
zo venceu e a Xunta asume ago-
ra a súa redacción.

“A Consellaría optou pola
solución fácil –manteñen na for-
mación nacionalista.  Non inicia
procesos sancionadores contra
os verdadeiros infractores nin
expedientes de reposición da le-
galidade, dá por ben feita a des-
feita (o que non deixa de ser un
mal exemplo)  e dicta unha me-
dida de carácter xeral que penali-
za aos inocentes, aos que ainda
non construíron. Adopta medi-
das con altos custos económicos
e sociais mentres foi totalmente
permisiva durante tres anos” e
mentres o PP “mantén a un alcal-
de inepto ao fronte do concello”,
engaden.  

O BNG tamén repasa a ac-
tuación do alcalde, Armando
Blanco durante os nove meses

de prazo que deu a Consellaria
para apresentar un PXOU. Nes-
te tempo era inviábel a redac-
ción dun proxecto definitivo,
pero deixábase a porta aberta a
outras actuacións que o Gober-
no municipal non iniciou. Os
concelleiros do BNG propuxe-
ron que se abrise unha vía de
diálogo entre as forzas políticas
para buscar e consensuar coa
Consellaría unha saída razoná-
bel, respetuosa coa legalidade e
non traumática para o desenvol-
vemento do Concello e que se
lle pedira a empresa rencagada
de redactar o PXOU que fixera
un plano transitorio. Pero non
tiveron éxito.

En troques, lembran desde o
BNG, a actitude de Armando
Blanco, a do PP, que apoian dous
tránsfugas expulsados do PSOE,
foi a de “utilizar sistematicamen-
te a vía da declaración de utilida-
de pública para saltarse os lími-
tes de construcción e a califica-
ción urbanística do solo para
permitir, por exemplo, a constru-
ción de edificios no medio de al-
deas ou fábricas en terreos agrí-
colas e baixo a curiosa fórmula
de legalización de edificios ou-
torgáronse licencias a edificios
xa feitos e totalmente ilegais,
mentres as Normas Subsidiaria
seguían suspendias”.♦

Nº 1.023 ● Do 28 de febreiro ao 6 de marzo de 2002 ● Ano XXV A xuventude
fugaz
da democracia
MIGUEL BARROS

Ademocracia é unha mo-
za de fermosa xuventu-
de. Nada comparable á

emoción que suscita a espera
impaciente do seu nacemento.
O poder perverte a democra-
cia. Sedúcea primeiro. Debi-
lítaa con abusos que acaban
por converter aquela mociña
encantadora nunha matrona
consentidora de tódolos
vicios. A violencia, recusable
sempre como medio político,
é o veleno máis eficaz para
deturpar a democracia. Para
contrarrestar os efectos letais
da acción violenta resulta im-
perativo recorrer á forza ins-
titucional contra os
liberticidas. A democracia
avense mellor co dereito e a
xustiza para combater o
terror. As dúas desviacións
máis graves dunha democra-
cia madurecida son a corrup-
ción e o camiño do poder de-
mocrático cara á tiranía, can-
do este poder invade tódolos
ámbitos da vida privada.

O terrorismo dende a vio-
lencia, e o caso Enron dende
a corrupción, zarandean a de-
mocracia americana
empurrándoa polas vereas da
tiranía.

Máis de sesenta
intelectuais asinan un
manifesto de apoio á política
da administración Bush e re-
nuncian así á función crítica
esixible ás elites ilustradas
para conter o poder nos
estrictos ámbitos das súas
funcións defendendo con ce-
lo o ben insubstituíble da
liberdade individual.

Arxentina e Venezuela
atoutiñan, acosadas pola
inxustiza e a corrupción polí-
tica sen atopar saídas para
manteren unhas democracias
que se esfarelan de puro
inconsistentes. Tamén en Eu-
ropa violencia e corrupción
son hidras ás que temos que
facer fronte. A tódolos niveis
de goberno temos que
presionar como cidadáns pa-
ra que os niveis de
corrupción non destrúan o
sistema. En calquera parte
onde a violencia asáñase coa
democracia está ameazada a
nosa liberdade pola tentación
totalitaria.

As democracias occiden-
tais precisan con urxencia
unha cura de
rexuvenecemento. Por outra
banda para renova-lo
entusiasmo pola
participación as democracias
occidentais deben proceder a
unha devolución de poderes.
Facer fronte á concentración
de poder mediático e
restablecer a separación
eficaz de poderes evitando
que o presidente do
executivo controle
simultaneamente os poderes
lexislativo e xudicial.♦

Francisco Cacharro falou sobre o
que os interesados na política lo-
cal agardaban que falase: a can-
didatura á alcaldía de Lugo. Ca-
charro adoita largar con come-
dimento sobre o que prefire evi-
tar que se saiba. Devoto de San-
ta Prudencia. Poucas saídas de
ton lle recordo. Algunhas peran-
te a insistencia meticulosa coa
que o socialista Luís Ángel Lago
Lage lle revisaba o debe/haber;
unha, soada, perante a insisten-
cia persoal de Conde Roa. 

Pero poucas, xa digo. 
Agora vén de contestar dian-

te da insistencia dos xornalistas,
que debaten como kremlinólo-
gos sobre cada aceno do presi-
dente da Deputación luguesa,
que Manuela López Besteiro
“sería unha excelente candidata
á alcaldía de Lugo; o mesmo que
se Fraga se presentase á alcaldía
de Lugo ou á de Vilalba”. Os

eséxetas interpretan que anun-
ciou o Advento da Conselleira de
Familia. 

Eu creo que dicir, nada dixo. 
Sobre todo, porque Cacharro

sabe sopesar e sabe que debe so-
pesar a retirada dun dos seus
máis valiosos peóns en Santiago
para enfrontalo a un Orozco que

foi gañando peso na báscula
electoral nestes tres anos. Dosi-
teo Rodríguez, o Sebastião do
conservadorismo galego, pade-
ceu unha derrota no campo da
estrela que mantén rescaldos
acesos. Barreiro podería ser a al-
ternativa. Recadaría menos vo-
tos que López Besteiro, pero a

fenda na influencia que o pazo
de San Marcos imprime en Com-
postela supuraría máis rápido.
De feito, encargóuselle a estrutu-
ra provincial do partido. 

O PSOE teno decidido.
Orozco é quen de combinar a
habilidade política cunha capa-
cidade inesgotábel para o entre-
cruzado de mans. O Bloque adía
a súa proposta para despois do
congreso nacional. Non soan
mudanzas no alto da papeleta,
pode ser doutra volta o nome de
Branca Rodríguez Pazos o que
leamos aló. Ambos os dous can-
didatos se entenden e Lugo é
moi conservador. Atendamos a
que durante décadas gobernaron
os mesmos. E agora poden se-
guir facéndoo os outros mes-
mos, os que chegaron hai tres
anos ao poder. 

Francisco Cacharro é cons-
ciente de todo iso.♦

O que Cacharro
(coido que) dixo 

JAUREGUIZAR

O mandamais da política do PP en Lugo acaba de fa-
cer público o nome de Manuela López Besteiro co-
mo favorita súa para a alcaldía de Lugo. Pero iso non
quer dicir que non esteña preferindo outro nome.

Lugo

A Xunta suspende agora a concesión de licencias pero non sanciona os infractores

Teo: urbanismo sen lei

A polémica da construción en Teo queda a expensas dun novo plano de ordenación urbana.

P. BERGANTIÑOS
Os edificios agromaron sen xeito no concello de Teo, moi
perto de Santiago. Unha invasión urbanística visíbel desde
hai anos e que tolerou o seu alcalde Armando Blanco (PP).
O BNG lévao denunciando desde que comezou a lexislatura
e agora o gabinete de Xosé Cuiña ven de tomar unha deci-
sión drástica e sen precedentes: incapacitar ao concello  para
conceder licencias de construción mentres redacta o PXOU.



H.V.
CESGA, Comunitel, Jazztel, R
e Retevisión están a promo-
ver a creación do GALNIX, o
nodo galego na internet, un-
ha infraestrutura que canali-
za o tránsito de datos na rede
sen que se desvíe fóra de Ga-
liza e que evita a saturación.

A complexidade da rede de tele-
comunicacións leva a paradoxos
como que sexa habitual que un
correo electrónico viaxe ata pun-
tos moi remotos do mundo antes
de chegar ao seu destino, aínda
que o emisor e o receptor vivan na
mesma rúa. Como solución a este
problema están os puntos neutros.

Un punto neutro é un lugar no
que se interconectan as redes de
distintos operadores de telecomu-
nicación para intercambiar o tráfi-
co e evitar que se desvíe. O uso
destes nodos ou puntos neutros re-
duce o tempo de viaxe da informa-
ción e os custes para as operadoras. 

Nos últimos tres anos come-
zaron a proliferar os puntos neu-
tros en Europa. En España hai
dous: Madrid e Catalunya, e pro-
ximamente o nodo galego. Gra-
cias a esta infraestrutura, cando
un usuario solicite a páxina da
Xunta, non terá que agardar por
ela porque o nodo evitará desví-
os e reducirá o tempo de espera.

A iniciativa do nodo galego
correspóndelle á Secretaría Xe-
ral de Investigación e Desenvol-
vemento e, a través do Centro de
Supercomputación de Galiza,
CESGA, asinou un convenio con
varias operadoras de telecomuni-
cación para crear o Galician
Neutral Internet Exchange, GAL-
NIX, unha infraestuctura que fisi-

camente estará localizada no
CESGA e que intercambiará os
datos das compañías Comunitel,
Jazztel, R e Retevisión. O nodo
galego esixe un investimento de
vinte millóns de pesetas.

Aínda que é unha iniciativa
aberta e que poderán adherirse as
operadoras que o desexen –Bri-
tish Telecom xa anunciou que ta-
mén se sumará–, o nodo galego
nace un chisco coxo, xa que non
participa Telefónica, principal
xestora do tráfico de datos de
Galiza. A compañía dominante
non se negou a participar, pero
respondeu con evasivas. Así
mesmo, Vodafone condicionou a
súa incorporación ao que faga

Telefónica, xa que é a empresa
coa que máis tráfico intercambia.

Razóns de Telefónica

As razóns para Telefónica adiar a
súa adhesión ao nodo galego son
técnicas, pero sobre todo de mer-
cado. Tecnicamente a rede de Te-
lefónica rexistra maior complexi-
dade que a do resto das opera-
doras e a súa conexión a un punto
neutro require planificación. “No
que atinxe o mercado, é a que
máis asentada está e ten pouco
que ampliar e moito que protexer
–explica Xabier García Tobío, di-
rector do CESGA–; un nodo be-
neficia sobre todo ás outras opera-

doras porque Telefónica xa ten a
maior parte do tráfico dentro da
súa rede e é difícil que invista car-
tos para perder clientes”. Así, ao
antigo monopolio non lle interesa
que os usuarios doutras opera-
doras accedan con comodidade á
súa rede para que lles sexa máis
rendíbel ser clientes de Telefónica.

Deste modo, o nodo galego se-
rá útil se a conexión é entre usua-
rios das operadoras que se suma-
ron á iniciativa do CESGA. Aínda
así, García Tobío confía en que “a
lóxica do mercado obrigue a Tele-
fónica a sumarse, como xa aconte-
ceu en Catalunya, onde estivo á
marxe na creación do nodo catalán
pero rematou por entrar”.♦

E a Unesco
bradou
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Faustino Lombos é un
atento funcionario que
fala galego, só comigo.

Na miña presencia rompe a
coherencia da súa diglosia
en favor do castelán e
sorprende á audiencia coas
palabras máis rechamantes
dos cursiños que a Xunta lle
deu por obriga para acceder
á función pública ou reciclar
a súa memoria de fillo da al-
dea ou do suburbio. Sabe
usar as palabras nembargan-
tes, intre, lonxicua, xuro,
deica, decote... no seu puro
contexto. Ten todos os
diplomas que o acreditan
como dispoñíbel usuario do
galego normativo e runfa
(en castelán) que saber falar,
ler, escribir o galego é unha
riqueza que nos
corresponde.

Faus non ten tino da súa
desmedida. O outro día,
cando a UNESCO activou as
alarmas polas línguas
pobres deste mundo, aínda
non global, díxome moi se-
rio: ¿Viches as primeiras
dos xornais de hoxe? Toma
le. Lin no seu rostro ese
besbello de ledicia sospeito-
sa, a tristura do hipócrita, o
sorriso do falso. Liscou po-
lo corredor de oficio e eu
atendín entón a dureza das
mensaxes da UNESCO, vía
París, rachando os teletipos,
avivecendo o lume do
trasarcordo. 

Os amos de Faustino non
tardaron nada en remexer
nos arquivos e daren eles
conta das moitas
Universidades, públicas e
privadas deste mundo, onde
o Galego conta con lectores,
primeiros auxilios, cámaras
de supervivencia. Faustino
rexouba comigo un intre,
nembargantes fuma e
promete que na lonxicua
primavera ha celebrar o Día
do Padre Sarmiento deica
máis alá do 17 de maio. Eso
é amor.

Faus é unha persoa
ubícua. Pode estar mesmo en
breves intres no Pazo de San
Caetano: corredores de
calquera andar, nos ventanu-
cos, no sofá de veludo... En
San Marcos. Nas Universida-
des tres, catro, cinco, seis.
Na ESO si. Nos labirintos fu-
rancheiros da burocracia ma-
siva e consentida. Eceterá,
terá, terá. Un perigo público
a ubicar. Velaí o favor impa-
gábel que nos fixo a UNESCO
de arestora: o destape do so-
rriso negro de quen nos
varre o orgullo e a vida, un-
ha e outra vez.

No contrapunto, a
Universidade da Coruña
estrea a súa-Nosa Biblioteca
Virtual Galega, a prol da na-
vegación esperanzada nos
océanos de internet:
htp:/bvg.udc.es. O soño dos
ben nacidos, que diría Eduar-
do Pondal. Vivir.♦
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É unha infraestrutura básica porque evita a saturación da rede

Cinco empresas preparan
o nodo galego da internet sen Telefónica

H.V.
O sistema de cita previa a través
da internet posto en marcha polo
SERGAS está a revelar a súa efi-
cacia despois de que se produci-
sen 1.500 solicitudes en a penas
tres meses de existencia.

A cita previa do Servicio Ga-
lego de Saúde (www.sergas.es)
funciona con eficacia. Tras sen-
llas probas realizada por A Nosa
Terra, unha telefónica e outra
electrónica, non había desfases
entre a convocatoria na páxina
web e a dada a través do teléfono.

O sistema, ademais, é moi
simples. O usuario, a través de
catro pasos, só ten que encher os
campos que solicita a páxina
electrónica, para o que ofrece un
modelo que non dá posibilidades
de erro.

O novo servicio, implantado
a finais de novembro de 2001,
evita ao usuario as incómodas
esperas cando a centraliña do seu
centro de saúde está colapsada.

O SERGAS informou de que

ata o momento producíronse
1.500 solicitudes, unha cifra bai-
xa para o número de consultas pe-
ro elevada para a penetración que
a internet ten na Galiza e familia-
rización do usuario coa rede.

A iniciativa da Consellería de
Sanidade é importante porque é
practicamente a primeira vez que
no noso país funciona un servi-
cio da administración a través da
rede. Noutras zonas do Estado as
Administracións locais ou auto-
nómicas ofrecen á cidadanía a
posibilidade de realizar multitu-
de de trámites por esta vía, polo
que o éxito da cita previa do
SERGAS podería animar a outras
consellerías e concellos a ofrecer
servicios semellantes.

Outra opción en liña do SER-
GAS é a solicitude da tarxeta sa-
nitaria. Segundo informou a
Consellería, xa se produciron
300 consultas deste tipo. Ade-
mais, Sanidade asegurou que a
seguridade na xestión dos datos
privados é total.♦

GARRINCHA A cita previa do SERGAS

na rede revélase eficaz

Telefónica evita a súa participación porque domina o mercado e non lle interesa que os usuarios das outras operadoras accedan con
velocidade á súa rede.                                                                                                                                    PA C O  VILABARR O S



Para realizar o seu ensaio Mulle-
res de mortos nos primeiros anos
da década dos oitenta o antropó-
logo Marcial Gondar entrevistou
a decenas de mulleres que tiñan
en común ter quedado viúvas con
menos de corenta e cinco anos. O
loito en moitos casos incluía o
uso permanente dun pano negro.
Entre as testemuñas, moitas par-
tidarias de levar loito  durante
anos. Sen embargo, un ano des-
pois da morte do home, o antro-
pólogo volveu a visitalas e o que,
era visto no momento da morte
como un acto de “respeito”, sen-
tíase doce meses despois como
unha “opresión”. 

“Levei pano ata hai dous me-
ses. O de sacalo foi que me puxen
enferma dun oído e o médico qui-
toumo, porque me estaba facendo
dano...a min usalo púñame moi
nerviosa (...) Era un pano que me
sentaba moi mal, pero durei aínda
todo este tempo con el; despois,
polo do oído, fun ao médico e
mandoumo quitar, e sentoume es-
tupendamente. Xa sentía eu que
me estaba facendo dano o pano”,
dicía unha das entrevistadas. As
técnicas de convencemento che-
gan ata o máis alá nunha das his-
torias relatadas sobre a morte
dunha moza. “A nai non facía
máis que chorar e ir á igrexa a re-

zar. Pero un día parecéuselle a fi-
lla e díxolle que non chorara máis
por ela e que tirara o pano negro,
que mentres o tuvera non podía
descansar en paz”.

Non estaba ben visto andar co
pelo ao aire. Niso si coinciden as
mulleres nacidas na aldea, inclu-
so as que viviron a súa mocidade
xa na década dos sesenta. As fo-
tos antes do casamento amósanas
coas melenas soltas; despois virí-
an os moños e os cortes de pelo.
As súas nais, mulleres que hoxen-
día superan os setenta anos, ne-
gan que se usara a pano para aga-
char o cabelo sucio. Dispuñan
desta prenda para traballar, pero

tamén para ir de festa. O máis co-
bizado, o de seda. No verán o pa-
no protexía a cabeza do sol; so-
cialmente asociábase a pel more-
na co traballo no agro así que a
xente procuraba ir protexida dos
seus raios. Agora só as máis ve-
llas do lugar continúan usándoo
aínda que, con outros motivos, os
panos retornan con novas modas
vestidas por rapazas urbanas. 

Panos literarios

“Entre a pecha vexetación de
panos brancos, negros, roxos,
marelos, rameados, movíase
graciosamente o pano marelo da

filla do estibador das Bouzas.
Deixaba albiscar uns loiros ri-
zos, e unha frente branca. As
maciñas pequeneiras andiveron
moitas veces pola testa pr´arre-
grar o pano e por dúas unha
ollada verde –verde lameiro or-
ballado na raiola do novo so
–foi procurar a pía d´auga biei-
ta”. Otero Pedraio describía en
Arredor de si o prototipo de mu-
ller popular galega que, neste
caso, usaba un pano chamativo
que a destacaba sobre as outras.
Pero tamén o visten na novela
as asistentes á misa para escoi-
tar ao cura atacar as novas ten-
dencias que liberaban os cabe-
los das mulleres nas cidades.

“ A muller do Barco vai cal-
zada e leva o pano de seda á ca-
beza, á cachirula, como din
elas”. Lisardo Barreiro describe
así ás veciñas que atopa en Val-
deorras no ano 1886. Daquela,
para os estranxeiros que viaxa-
ban polo noso país o rasgo iden-
tificador da galegas era o pano
na cabeza “de diario” e, en moi-
tas ocasións, o pelo recollido en
dúas trenzas. Xa describía Emi-
lia Pardo Bazán á cigarreira da
Coruña como unha muller que
“rodea a súa cara o marco de se-
da dun paniño graciosamente co-
locado sobre os caracois do ca-

belo, en avultado moño recolli-
do”. Panos atados nun nó baixo
o queixo, sobre a fronte cando
estaban no mercado ou facendo
unha rodela sobre a cabeza para
poder levar o cesto en equilibrio.

Cóntase no libro As imaxes
do traxe en Galicia que, entre o
século XIX e o XX, “a muller na
cabeza, por riba das trenzas, ca-
si sempre se cubría ou ben coa
cofia ou co pano na cabeza de la
floreado ou de seda para o día de
máis garda (...) Para ir á misa
cobrían o pano ou a cofia coa
mantilla ou mantelica (...) Ou-
tras veces dobraban os mantelos
ou os mantos e colocábanos na
cabeza para non levalos postos
ou na man. Aínda que con me-
nos frecuencia que o home, a
muller tamén podía levar cas-
quete, monteira ou sombreiros
elegantes, sobre todo nas vilas e
pazos”. Nas imaxes compiladas
por Xosé Luís Cabo e Xosé En-
rique Acuña neste libro, da auto-
ría de Pedro Ferrer, poden verse
ás mulleres con panos claros
atados ao pescozo na feira da
Pastoriza, outras con eles dis-
postos para librar o sol dos ollos,
nenas palilleiras ataviadas ta-
mén con esta prenda, e os novos
deseños e tecidos con lunares de
fabricación xa industrial.♦
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O veo e o pano foron prendas habituais ata tempos recentes

Cabezas de seda, liño e encaixe
A. ESTÉVEZ

Imaxe da procesión de semana santa en Monforte no ano 1997 coa participación de representantes do PP e de Mulleres Rurais.

As casadas levaban tocado ou
veo durante a Idade Media. As
solteiras, cando menos diade-
mas para non ser confundidas
con prostitutas. Pero sen re-
montarse a tempos tan lonxa-
nos, non hai que esquecer que
ata o ano 1868 o uso da man-
tilla, unha variante do veo que
utilizaban desde antigo as mu-
lleres para asistir aos oficios
relixiosos, estaba espallado
entre as españolas. A partir
desa data o seu uso comezou a

declinar, e foi quedando rele-
gado a conmemoracións espe-
ciais, como a semana santa.
Na Galicia a mantilla aflorou
precisamente  para as proce-
sión desas datas durante os
anos do franquismo. No pri-
meiro tercio de século en lu-
gar dunha indumentaria tan
aparatosa comezáronse a
adoptar as medias lúas ou to-
quitas para ir á misa. A tela re-
ducíase a un pequeno anaco
que cubría parte do cabelo.♦

Mantillas e procesións

Estalou a polémica sobre o pano das rapazas musulmanas pe-
ro, ¿quen non lembra a algunha tía avoa que morreu co pano
posto na cabeza e da que non sabemos sequera se tiña cabelo?
As mulleres vellas non contemplan o uso do pano como unha

imposición, senón como parte útil da vestimenta tradicional.
No medio rural o pano foi unha prenda habitual ata tempos moi
recentes. Ben diferente é o uso do veo, obrigado nos oficios
relixiosos e hoxe relegado ás procesións de semana santa.



GONÇALO NUNO DE FARIA
Unha médica galega, María Be-
lén, que presta servicio no Centro
de saúde de Arcos de Valdevez,
concello do Alto Minho, ampa-
rouse na Lei do Ruído e obrigou
a parar as campás da Igrexa pa-
rroquial do Couto –freguesía da-
quel concello- durante a noite.
Ao párroco e a algúns veciños
non lles gustou a decisión. 

A médica alegou que non
conseguía soportar máis as cerca
de cento cincuenta badaladas
con que esperta todas as mañás
ás 6.30 horas, cando as campás
chaman para a primeira misa do

día e apresentou unha queixa na
Guarda Nacional Republicana
(GNR ou policía rural lusa). Esi-
xía a médica que se fixese cum-
prir a lei do ruído. “eran dez mi-
nutos dun ruído enxordecedor
que me entraba pola casa adentro
e me espertaba no mellor do so-
no” dixo María Belén en decla-
racións a xornais portugueses,
engadindo que estaba disposta a
recorrer ao Tribunal no caso de
que a Lei non fora cumprida. 

Diante da determinación da
médica galega, o párroco do
Couto, António Santamarinha,
non tivo máis alternativa que

cumprir a lei, ou sexa, mandou
parar as campás entre as 20:00 e
as 8:00 horas, non chamando,
por tanto, os fieis á misa da ma-
ñá, con excepción do domingo,
pero de acordo coa médica. 

“É certo que a lei existe e é
para cumprir. Pero esta é unha
cuestión de má vontade por par-
te desa médica”, sinala o párroco
entre a sorpresa e a protesta, con-
fesando que nunca se lle tiña
presentado unha situación destas
nos cerca de 44 anos que leva á
fronte da parroquia do couto. 

Revoltado con todo isto está o
pobo da freguesía, que ata está a ba-

rallar a posibilidade de criar unha
comisión que promova a defensa
do toque das campás para a misa. 

“Se a campá tocou todas as
nosas vidas, non é por causa
duns estraños que aparecen aquí
que deba deixar de tocar”, dixo
aos xornalistas unha residente
local de 76 anos de idade, que vi-
ve cerca da igrexa e que non es-
conde a súa indignación por “ha-
ber leis que se poñen por riba das
tradicións antigas. Esa médica
está aquí hai uns meses e xa que-
re alterar os usos e costumes da
terra, mais culpa é tamén dos no-
sos gobernantes, que fan leis que

chocan coas máis profundas raí-
ces culturais do noso pobo e das
nosas terras”. 

O presidente da Junta de Fre-
guesía do Couto, Manuel Barbo-
sa, considera que se está a “esa-
xerar” e que aínda non tivo coñe-
cemento de ningunha manifesta-
ción de descontento da freguesía,
engadindo que “non está de
acordo” coa forma esaxerada co-
mo algunhas veces tocan as cam-
pás, perturbando o sosego dos
veciños. “Hai que evolucionar”,
afirma o mandatario local, consi-
derándose, sen embargo, “afasta-
do de calquera polémica”.♦
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Non existe nas linguas románicas unani-
midade na evolución das palabras que en
latín comezaban por s “líquido”. O italia-
no, por exemplo, conservounas tal cal
(spina, scritto, spècie, stòmaco, spettàco-
lo, scàndalo),  o catalán, español e gale-
go-portugués engadiron un e inicial que
xa se desenvolvera en latín serodio para
axudar a pronunciación (espina/espinha,
espiña, escrit/escrito, espècie/especie/es-
pécie, etc.) e o francés absorbeu o s (épi-
ne, écrit), aínda que ás veces o conserva
(espèce, estomac) e nos cultismos é fiel
ao latín clásico (spectacle, scandale).

Cando se trata de palabras proceden-
tes doutras linguas e de incorporación re-
lativamente recente, o máis xeral é que
se utilice a grafía orixinal (slogan,
sketch, stop, stand, stock, strip-tease,
snack-bar, etc.) aínda que as veces hou-
bo intentos de adaptación que non che-
garon a triunfar (esmoquin á beira de

smoking, esnob á de snob, etc.) ou só nal-
gún caso (esquí  e estrés son case unáni-
mes fronte a ski e stress).

O que nos interesa aquí, en todo caso,
é sinalar o “fío” dalgunhas destas pala-
bras, que adoitan ser anglicismos aínda
que non sempre os son. O devandito ski
é noruegués e seica se pronuncia como
en galego xi; significa “tronco, zapato de
madeira”, en alusión aos esquís –orixi-
nalmente de madeira– que permiten an-
dar e correr sobre a neve. Slogan, un ter-
mo tan empregado na publicidade e a co-
municación, é palabra celta, gaélica, e

ven sendo o “berro de guerra dun clan es-
cocés”, algo próximo ao galego aturuxo.
Snob, procedente do inglés, parece ter
unha orixe moi clasista: sería unha pala-
bra (“zapateiro remendón”) que os estu-
diantes de Cambridge utilizaban  para  se
referiren ás persoas non universitarias e
que demostraban gustos “vulgares”.

Unha palabra que pode aparecer es-
crita conforme ao orixinal ou adaptada é
standard/estándar. Procede do inglés,
mais a súa orixe está –como noutros ca-
sos– no francés medieval; a palabra es-
tendart ‘estandarte’ (procedente dun ad-

xectivo xermánico que significaba ‘in-
móbil, firme, permanente’) conservou en
inglés o seu sentido primixenio de “mo-
delo, padrón, norma”. Lembramos, de es-
guello, que o tipo de vía pública chama-
do bulevar procede do francés boulevard
pero que no medioevo, naquela lingua,
significaba “baluarte”. Evidentemente,
estandarte e baluarte son galicismos.

Remataremos aludindo ao verbo es-
pecular, que procede do latín speculari
‘mirar, axexar, espiar’, palabra emparen-
tada con speculu ‘espello’ e mais espec-
táculo. Antigamente, o verbo significaba
“observar os fenómenos naturais, maior-
mente os astros”, despois aplicouse ao
terreo filosófico-científico “teorizar,
construír abstraccións”, para moderna-
mente aplicarse á économía “aproveitar
os fluxos financieiros para lucrarse”.

¡O que tal facemos cambiar as pala-
bras!♦

S ‘líquido’
HENRIQUE HARGUINDEY

A biblioteca Luís Seoane de Ar-
cade foi trasladada á entreplanta
comercial na que están situadas
a Casa da Cultura e a Oficina
Municipal de Información Xu-
venil, OMIX. O edificio da bi-
blioteca fora Casa Cuartel da
Garda Civil en tempos e agora
volverá a selo tras unha reforma
pagada polo concello. 

O equipo de goberno do PP
en Soutomaior consideraba que
o concello padecía insegurida-
de cidadá e, en lugar de solici-
tarlle á Garda Civil que se ins-
talase no municipio, optou por
cederlle un local e acondicio-
narllo. A idea de financiar as
obras non gustou ao grupo mu-
nicipal do BNG, que lembrou
que “a Garda Civil é unha ins-
titución pública co seu orza-
mento, que ten que pagarse os
cuarteis, e non que llos paguen
os concellos”.

Ademais, o concello cons-
truíulle un garaxe para dous ve-
hículos nuns terreos de titulari-
dade discutíbel na Xesteira,
xusto a carón do monte en man
común do mesmo nome. Preci-
samente a Xesteira é un monte
comunal hoxe sen xunta de

montes que está a ser ocupado
irregularmente por persoas pró-
ximas ao Partido Popular.

As obras do novo Cuartel
comezaron en abril de 2000,
cando a Comisión de Goberno
aprobou unha reforma da cu-
berta da biblioteca, que tardou
un ano en facerse. En Marzo de
2001 a Comisión de Goberno
tamén aprobou o traslado da bi-
blioteca e reformas interiores
no inmoble. Ante unha pregun-
ta do BNG, en xullo de 2001 o
alcalde explicou en pleno que
as obras se debían a que nego-
ciaba coa Garda Civil o seu
traslado a Arcade. Posterior-
mente, iniciouse a construción
do garaxe.

Segundo indicou o BNG, a
realización das obras en varias
quendas podería deberse á inten-
ción de evitar pasar polo pleno.
Os nacionalistas lembraron que
“en 1990 xa se lle ofreceran te-
rreos á Garda Civil para construír
un Cuartel pero marchou para
Redondela, e agora sométese á
penuria unha instalación munici-
pal como é a biblioteca para traer
á Benemérita; non temos nada
contra que veña, pero ten orza-

mento propio como para pagarse
un Cuartel”. Ademais, mentres

subvencionaba á Garda Civil, o
PP rexeitou a posibilidade de

construír un anexo da biblioteca
na parroquia de Soutomaior.♦

Unha médica galega obriga a calar a campá dunha igrexa portuguesa

Tamén paga as obras de reforma e constrúelle un garaxe

O concello de Soutomaior
cede a biblioteca de Arcade para cuartel da Garda Civil

A.N.T.
O concello de Soutomaior (PP) trasladou a biblioteca de Ar-
cade á Casa da Cultura (unha entreplanta comercial) para
ceder o inmoble á Garda Civil. Así mesmo, pagou as obras
de reforma e a construción dun garaxe para a Benemérita.

A Garda Civil estase a instalar nestes días na antiga biblioteca de Arcade.                                                              P. VILABARR O S



H. VIXANDE
Transportes A Unión presentou
unha denuncia por danos e pre-
xuízos contra a CIG e o comité
de empresa polos estragos nos
seus autobuses durante a folga
do pasado ano. Mentres, o sindi-
cato estudia denunciar a Cuíña
por uns servicios mínimos que
logo foron declarados nulos.

Transportes A Unión xa presenta-
ra unha denuncia o pasado mes de
abril pola mesma causa, pero non
seguira adiante con ela. Agora
abre de novo o procedemento pa-
ra evitar que caduque e reclama
261.700 euros (43 millóns de pe-
setas) á Confederación Intersindi-
cal Galega e aos doce membros
do comité de empresa por danos e
prexuízos derivados dos estragos
producidos nos seus autobuses
durante a folga do ano pasado.

De momento Transportes A
Unión só presentou a demanda
de conciliación no Servicio de

Mediación, Arbitraxe e Conci-
liación, SMAC. A razón de reco-
rrer á vía social é que os confli-
tos entre empresas e traballado-
res ou sindicatos están sometidos
ás salas laborais dos tribunais. 

Con todo, descoñécense os
argumentos da empresa ou se
conta con algunha testemuña,
aínda que xa se sabe que a deci-
sión da compañía de transportes
de xudicializar as relacións labo-
rais vai provocar unha enxurrada
de litixios, que destas procederán
do sindicato CIG.

Accións da CIG

A CIG estudia presentar unha
demanda polos danos e prexuí-
zos causados aos traballadores e
á imaxe do sindicato polos servi-
cios mínimos impostos durante a
folga do pasado ano. O conse-
lleiro Xosé Cuíña podería figurar
entre os demandados.

O 26 de xaneiro de 2001 a

Consellería de Política Territo-
rial de Cuíña promulgou un de-
creto para regular os servicios
mínimos na folga da Unión e
posteriormente a Dirección Pro-
vincial de Transportes ditou un-
ha resolución sobre a mesma
cuestión, impoñendo uns servi-
cios mínimos para 86 choferes,
aínda que naquel momento só
había 74 condutores na empresa.

O decreto da Consellería e a
resolución da Dirección Provin-
cial foron recorridos posterior-
mente e anulados polo Tribunal
Superior. En base a iso, a CIG
considera que se impuxeron uns
servicios mínimos que eran nulos
e que prexudicaron os traballado-
res e o sindicato. Tras aquela anu-
lación, houbo outra orde sobre
servicios mínimos o 1 de marzo,
tamén recorrida pero pendente de
fallo, polo que a denuncia que es-
tudia a CIG de momento só se re-
fire aos servicios mínimos do mes
de febreiro de 2001.♦
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A volta do consenso
MANUEL CAO

A situación política galega e española, o contexto socioeconó-
mico internacional e os cambios institucionais e organizativos
no seo da Unión Europea aconsellan unha revisión seria sobre
cal pode ser o futuro de Galiza durante os vindeiros anos. Antes
de nada, cómpre ter claro que o noso futuro social, económico,
político e cultural depende de factores internos e externos sen-
do esencial avaliar correctamente o tipo de relacións e interde-
pendencias entre eles para tratar de influír de xeito adecuado
con estratexias e instrumentos que poidan acrecentar o seu va-
lor no conxunto de negociacións cruzadas que se han de produ-
cir. A ignorancia, a inercia e a xenreira son mecanismos nos que
se pode asentar a acción política e a toma de decisións pero ten-
den a producir resultados negativos en estruturas políticas, ins-
titucionais e socioeconómicas moi desenvolvidas. Habitual-
mente, as posicións así formadas son derrotadas ou explotadas
en beneficio daqueles que se organizan e interaccionan seguin-
do patróns de comportamento máis racionais e asentados en
modelos de decisión orfos de apriorismos contraproducentes. 

Pois ben, no caso da Galiza de principios do século XXI
habería que poñer ao día as nosas prioridades como pobo di-
ferenciado e encadear estratexias e sistemas de organización
e toma de decisións que nos permitiran promover certas ini-
ciativas en asuntos que son do noso interese vital e que de non
ser realizados polos nosos representantes e integrantes da eli-
te dirixente han de ser levados a cabo por outros. Estamos nun
momento de crise económica e redefinición do poder estraté-
xico e militar global; nun período de reorganización institu-
cional no contexto da Unión Europea; nunha situación de re-
gresión política e institucional a modelos anteriores ao marco
constitucional de 1978 en España e, finalmente, nun período
de transformación no mapa e estrutura política interna de Ga-
liza. Esta situación require retomar o modelo do consenso tí-
pico da transición postfranquista española sendo desexábel
que os principais líderes políticos sexan capaces de definir,
acordar e acertar nas decisións fundamentais.

Tres son, ao menos, os aspectos nos que habería que cons-
truír e solidificar un consenso básico entre as principais for-
zas políticas, económicas e sociais de Galiza:

1.- Institucións. A definición da estructura e competencias
das institucións da CCAA de Galiza ten que gozar dun amplio
respaldo e apoio social e parlamentario tanto no referente á
estruturación interna, ás relacións de interdependencia no
conxunto do Estado español e ao tipo e características da par-
ticipación na Unión Europea. 

2.- Demografía. Arevitalización poboacional de Galiza é con-
dición esencial para a supervivencia e mantemento político e eco-
nómico como país e non é posíbel encetar medida algunha con
certo nível de eficacia que non conte co consenso da maioría po-
lítica e coa connivencia dos grupos sociais e do entramado eco-
nómico e empresarial. As políticas deseñadas e implementadas no
Norte de Europa e Francia poden ser útiles aquí pero será preciso
adaptalas á nosa realidade social, económica e cultural.

3.- Idioma.- O futuro do idioma galego depende dos galegos
e non é posíbel acadar éxito algún con políticas públicas orfas
dun consenso social básico moi amplio sobre que é o galego e
como potenciar o seu uso e coñecemento. As guerrillas parciais
entre colectivos, goberno e oposición só conseguirán que o ga-
lego vaia esmorecendo co que diminuirá o poder do conxunto
aínda que poida incrementarse o de algunha das partes en rela-
ción ás demais. Non é razonábel esperar que a poboación apos-
te polo uso, mellora ou aprendizaxe dun idioma permanente-
mente cuestionado e estragado pola acción ou omisión dos que
deberían ter como función e obxectivo potencialo.♦

‘A actual situación require retomar
o modelo do consenso típico
da transición postfranquista”

P. VILABARR O S

Polos danos aos autobuses durante a folga

A Unión reclámalle 43 millóns
á CIG e ao comité de empresa

H.V.
O xulgado do social número dous
de Ourense declarou nulo o despe-
dimento do correspondente da
TVE en Ourense ata hai dous me-
ses, Domingos Bobillo. O tribunal
indicou que se violou o seu derei-
to a reclamar o amparo da Xustiza
e estableceu unha indemnización
de 14.424 euros por danos morais.
Para calcular esta cantidade, a sala
determinou os beneficios que obti-
vo a TVE por non pagarlle a Se-
guridade Social a Bobillo nin abo-
narlle o que indica o convenio co-
lectivo da compañía. Cómpre ter
en conta que na orixe deste con-
flicto está a reclamación por parte
deste colectivo do recoñecemento
da súa relación laboral co medio.

Co recente fallo, xa son catro
despedimentos nulos e cinco de-
claracións de relación laboral
coa TVE a favor dun colectivo

formado por cinco correspon-
dentes. Falta por coñecerse a
sentencia sobre o despedimento
da correspondente en Ponteve-
dra, Loreto Fernández.

Basicamente, a TVE seguía
unha política laboral de precarie-
dade que se acentuou en 1995,
cando lles obrigou aos correspon-
dentes a constituír pseudo empre-
sas unipersoais para conservar os
seus traballos, aínda que na prác-
tica actuaban como traballadores
fixos. Esta situación levoulles aos
traballadores precarizados a recla-
mar a relación laboral coa TVE e,
acto seguido, a ser despedidos por
esa causa, incorrendo o medio pú-
blico na violación do dereito de
indemnidade, polo cal ningún tra-
ballador pode ser sancionado por
acudir á Xustiza.

Para evitar as denuncias, no
ano 2000 a TVE inventa as co-

rrespondencias literarias e os re-
dactores rematan traballando co-
mo se fosen produtoras e xa nos
últimos meses tratou de borrar
calquera rastro de laboralidade
con condutas como suprimir a voz
dun dos correspondentes nun con-
testador automático dunha delega-
ción local e outras semellantes.

En todo este proceso foi es-
pecialmente polémico o papel do
centro territorial de TVE na Ga-
liza, Octavio Rodríguez Nieto,
quen seguiu con excesivo celo as
indicacións da dirección do ente
público. Tanto é así que esta po-
lítica laboral e a conduta de Ro-
dríguez Nieto causaron malestar
nos representantes do PP nos ór-
ganos de control parlamentario
do centro territorial e mereceron
unha multa contra a TVE por
“notorio abuso de poder, fraude
de lei e mala fe”.♦

Nova sentencia favorábel aos
correspondentes despedidos na TVE-G

Non se produciron detencións tras as sabotaxes de autobuses do Grupo Monbus. Na fotografía, un dos autocares destrozados. A . N .T.



Asimesmo, Greenspan afirmou
que o PIB estadounidense medra-
rá entre un 2,5% e un 3% este ano.
Ademáis, o presi-
dente da Fed afir-
mou que “emerxe-
ron indicios cre-
centes de que al-
gunhas forzas que
constriñan á eco-
nomía no último
ano comezan a di-
minuir, e que co-
meza a afirmarse a
actividade”.

G r e e n s p a n ,
comparecía este
mércores ante o Congreso para fa-
cer un diagnóstico sobre a econo-
mía dos EE UU. Os últimos dados
publicados mostran ambigüidade:
os pedidos de bens duradoiros ás
fábricas aumentaron un 2,6% en
xaneiro, por terceiro mes consecu-
tivo, máis do esperado polos ana-
listas; mentres que a compra de vi-
vendas novas caiu un 14,8%.

Greenspan expuxo os seus ar-

gumentos ante o Comité de Servi-
zos Financeiros da Cámara de Re-
presentantes en meio de indicios

de recuperación
atemperados por
informes dun des-
censo da confian-
za do consumidor
que semella non
crer no retorno á
prosperidade.

Os indicios
positivos nos EE
UU víronse refor-
zados por unha
redución do de-
semprego de

5,8% en decembro a 5,6% en xa-
neiro, ademais dunha redución de
inventarios acumulados que reve-
la un aumento do consumo que
representa dous tercios da activi-
dade económica total do país.

Auga fría

Pero os resuldados da enquisa
dos consumidores de febreiro fo-

ron como unha xarra de auga fría
ao mercado. Tanto sobre a situa-
ción actual como no referinte ás
expectativas, os níveis foron in-
feriores aos do mes anterior
(mesmo o dado xeral é inferior
ao resuldado de decembro).

Apoiados pola chamada á
moderación do Índice de Con-
fianza, os analistas sinalaron que
Greenspan non anunciaría de ma-
neira definitiva o fin da recesión,
pero reiterou o que dixo o mes
pasado de que “a actividade eco-
nómica comezou a afirmarse”.

Nos últimos doce meses, a
Reserva Federal reduciu os tipos
de interese en once ocasións para
apuntalar a economía que come-
zou a desacelerarse a meados do
pasado ano e entrou en recesión.

Pero, segundo os especialis-
tas, o que diga Greenspan servi-
rá pouco para impedir a volati-
lidade do mercado bursátil que
sofreu primeiro a caída das em-
presas tecnolóxicas, os atenta-
dos de setembro e, por último, a
quebra da compaña enerxética
Enron, a maior da historia cor-
porativa do país.

Esa bancarrota levou á ruína
a milleiros de investidores e á
maioria dos seus empregados e
en meio das investigacións téme-
se que haxa outras empresas que,
como Enron, falseasen as suas
situacións contábeis.♦
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Perdonen que lles leve a contra-
ria aos que defenden que as po-
boacións de pescada do Atlánti-
co Norte están mellor que nunca.
Perdonen que nos lles crea nin
unha liña do que se escribe no in-
forme “independente” encargado
pola administración española pa-
ra contrarrestar o informe do
CIEM(1). Perdoen que non confíe
nun científico canadiense(2), sim-
plemente porque eles levan mer-
gullados ata as cellas nun plan de
recuperación do bacallao desde
hai máis de 10 anos sen resulta-
dos e o resto dos países da con-
vención NAFO(3) sufren a mora-
toria (ou sexa o peche da pesque-
ría). E todo por reaccionar tarde,
por defender posturas numanti-
nas, por mentir reiteradamente
nas cifras de captura, por pescar
xuvenís... Non me digan que non
lle soa esta actitude, esta ceguei-
ra, este sen sentido, esta senra-
zón. Perdoen que por unha vez
prefira a prevención(4) á improvi-
sación. Perdoen que lles fale nes-
tos termos e non siga a música
dos que defenden que todo está
moi ben, que non hai necesidade
de medidas especiais, que todo
vai vento en popa(5)…

A pescada é a especie raíña
das nosas pesquerías no Atlánti-
co Norte. Ocupa o mesmo lugar
nas preferencias do mercado pe-
ninsular que para os países máis
ao norte ocupa o bacallao. Non
se detén no mercado, en definiti-
va na tradición, o paralelismo
entre ambalasdúas pesquerías.
As dúas son demersais. Levanse
a cabo as dúas cunha ampla va-
riedade de artes (arrastro de fon-

do, redes de enmalle, arrastro se-
mipeláxico en parella, palangre).
As dúas, tamén, son especies al-
bo dunha serie de pesquerías
multiespecíficas. 

Aquí o cerne da cuestión.
Trátase de pesquerías multiespe-
cíficas, onde se captura unha es-
pecie considerada principal (nun
caso o bacallao, noutro a pesca-
da) asociada con cantidades im-
portantes doutras especies (o
merlán, o eglefino e o badeixo
no caso do bacallao; o rapante, a
cigala e o peixesapo no caso da
pescada). Pódese discutir se a
biomasa frezante que consegue a
renovación da poboación é de
165.000 ou de 140.000 tonela-
das, se o recrutamento medio dos
últimos anos é x ou y ou se cadra
z. Pódese discutir mesmo se a re-
dución necesaria do esforzo pes-
queiro debe ser a, ou b ou c. O
que non ten dúbida é que as can-
tidades desembarcadas destas es-
pecies no seu conxunto (como
pesquerías multiespecíficas) di-
minuiron nos últimos anos. Ou-
tra cousa é que este descenso fo-
se real (desembarcos menores)

ou figurado (desembarcos maio-
res pero declarados como outra
especie, por exemplo maruca e
bertorella, no caso da pescada).
Se foi figurado, pois doble falta,
proporcionarlle aos científicos
datos falsos (como tantas veces)
e logo pretender que eles reco-
menden unhas cuotas distintas. A
pescada que se morde a cola (ca-
rioca); o mentireiro compulsivo
collido na súa propia trampa.

O eixo central da nova Políti-
ca Común da Pesca que agora se
está xestando, segundo declara-
cións do propio Comisario
Fischler(6) é o desenvolvemento
sostíbel. Isto entra en contradi-
ción co concepto que tradicio-
nalmente temos de pesca. A pes-
ca como actividade depredadora
por natureza. Non hai máis que
escoitar aos pescadores mesmos
que din que o peixe que non pes-
cas hoxe non sabes se mañán o
vas coller, ou aqueles membros
dunha confraría que, pregunta-
dos polo flamante Conselleiro
López Veiga se querían gardar o
recurso para os seus fillos ou
arrasar con todo, dixeron a unha

“arrasar con todo”. 
Non se lle fai ningún ben nin

á industria da pesca negando a
realidade (se cadra o que se fai é
acelerar a súa desaparición ou
transformación radical). Poida
que a poboación de pscada do
Oeste de Irlanda non estea tan
mal como din os científicos do
CIEM (que podemos esperar se
lles damos datos falsos para que
fagan os seus cálculos). Poida
que a poboación de pescada do
Golfo de Bizkaia estea peor do
que se di (que podemos esperar
se lles damos datos falsos para
que fagan os seus cálculos). Poi-
da incluso que as poboacións de
gallo e de cigala esten mellor do
que pensa o CIEM (que pode-
mos esperar se lles damos datos
falsos para que fagan os seus cál-
culos) e sexa o peixesapo o que
peor o leve (que podemos espe-
rar se lles damos datos falsos pa-
ra que fagan os seus cálculos).
Difícil de saber. Difícil de saber
se ao que levamos xogando des-
de hai anos é a política de ocul-
tación e á mentira programada, á
falsedade nas declaracións e ao

xogo da víctima. 
Hai que ter a coraxe de dicir

a verdade de vez: a) as pesquerí-
as non están mellor que nunca (o
concepto de “nunca” é, neste
contexto totalitario e significa
ignorancia histórica e ausencia
de crítica, charlatanismo e au-
sencia de rigor); b) a pescada, e
se cadra outras especies asocia-
das necesitan de un coidado es-
pecial se queremos obter non xa
o rendimento máximo sostíbel
dende o punto de vista biolóxico
(MSY(7)), senón o rendimento
máximo sostíbel dende o punto
de vista económico (non sempre
coincide co MSY); c) se ben é
verdade que nos últimos anos se
reduciu a potencia pesqueira, a
capacidade de pesca da flota in-
crementou. Daquela, a flota está
sobredimensionada con respecto
as poboacións pescábeis. 

Un día explícolles a diferen-
cia entre potencia e capacidade
de pesca. Pronto. Prometido.♦

(1) Consello Internacional para a Ex-
ploración do Mar.

(2) A administración española contra-
tou un informe do Dr. Maguire, un científi-
co canadiense para contrarrestar os infor-
mes do CIEM. Resaltar que no CIEM par-
ticipan científicos españoles, que deste
xeito quedan deslexitimados.

(3) Organización de pesquerías del
Atlántico Noroeste.

(4) As propostas do CIEM e do Con-
sello de Ministros da UE basanse no “prin-
cipio de precaución”, un dos principios rec-
tores do Código de Pesca Responsabel
(na súa versión galega editado pola Con-
sellería de Pesca da Xunta de Galicia).

(5) Véxase a Revista “Pesca Interna-
cional”, voceiro da Cooperativa de Arma-
dores do Porto de Vigo, particularmente o
artículo “La merluza no necesita plan”, edi-
tado no número de febreiro do 2002.

(6) Ver a Revista “Industrias Pes-
queras” no seu número doble de decem-
bro 2001.

¿Por que a pescada necesita
dun plan de recuperación?

XAVIER QUEIPO

A protección das especies, a sostibilidade das capturas e os inte-
reses industriais poden estar en conflito e de nada serve pechar os
ollos á realidade das poboaccións de pescada no Atlántico Norte.

Pesca

Os mercados non comparten
o optimismo de Greenspan

R. MACEIRAS
O presidente da Reserva Federal estadounidense, Alan Gre-
enspan, asegurou ante o Congreso que os EE UU, “están pro-
babelmente pasando dunha contracción a unha recuperación
económica tenue”. Pero os últimos dados económicos coñeci-
dos seguen caracterizándose pola súa ambigüidade. E é que
fronte ao optimismo con que alguns economistas observan o
contexto económico, outros seguen advertindo sobre a posibi-
lidade dunha segunda desaceleración tras a recuperación actual.

Temor a que outras

empresas,

como Enron,

teñan falseados

os seus informes

contábeis.

W ILLIA M EG G LEST O N



O ministro de Economía, Rodri-
go Rato, asistiu sorrinte á publi-
cación dos arcanos do Índice de
Prezos ao Consumo (IPC) do
mes de xaneiro. Contra todo
prognóstico, o custo da vida des-
ceu no mes pasado unha décima.
“Había gran preocupación entre
a cidadanía sobre as circunstan-
cias negativas da chegada do eu-
ro pero os prezos comportáronse
de marabilla”, afirmou o vice-
presidente segundo do goberno.

O certo é que o novo IPC é
virtual. En realidade, a conver-
sión de pesetas a euros si que
trouxo consigo un aumento dos
prezos que racha as previsións
de inflación. Se se seguise o ve-
llo sistema, os prezos terían subi-
do sete décimas. Así o recoñe-

ceu, por exemplo, o presidente
do Instituto de Estudios Econó-
micos, Juan Iranzo, que, ao mes-
mo tempo, defendeu o novo sis-
tema. “É máis moderno e valora
mellor os novos hábitos da xen-
te”, virtudes que, segundo as sú-
as propias análises, non reflec-
ten, malia todo, a realidade cotiá.

Sistemas europeos

¿Por que existe tal desfase entre
as cifras oficiais e a realidade?
Con certeza, os parámetros do
novo sistema benefician os ob-
xectivos de inflación dos gober-
nos. Nos baremos inclúense con
moito peso as rebaixas e os mate-
riais de alta tecnoloxía, xusto os
que sofren unha baixa do seu pre-

zo final a cada mes que pasan no
mercado. Ao mesmo tempo, per-
den interese a vivenda e os pro-
dutos frescos, amplamente supe-
rados agora pola comida rápida,
caracterizada polo
seu baixo prezo e
a conxuntura per-
manente de ofer-
tas e promocións.

Para a oposi-
ción, sindicatos e
organizacións de
consumidores, os
datos do IPC son
moi enganosos e
prexudiciais para
a cidadanía. “Es-
tas cifras son as
que se van usar
como referencia
para a suba dos
salarios, se son
falsas, obviamente vai haber un
desequilibrio no poder adquisiti-
vo dos traballadores”, explicaron
desde diferentes colectivos de
usuarios. De feito, os grandes

beneficiarios serán o Estado, que
aforrará case 500 millóns de eu-
ros nas subas das pensións, e as
empresas, que quedarán con 300
millóns de euros destinados á su-

bas automáticas
dos soldos por
subas da infla-
ción.

A reforma do
IPC é a primeira
das que o goberno
Aznar ten decidi-
do aplicar para
“homoxeneizar a
estatística españo-
la aos sistemas
europeos”, dixo
Rato. A partir de
abril ou maio, ta-
mén a Enquisa da
Poboación Activa
cambiará. Espéra-

se que, de socato, a taxa de paro
en España caia en máis do 2 por
cento e, sen avisar, o país obteña a
súa mellor cifra de emprego de to-
dos os tempos.♦
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Ibarretxe logrou reunir en Ajuria
Enea a representantes de todos
os partidos políticos, agás Bata-
suna, e de todas as institucións,
para tratar a seguridade dos con-
cellais amiazados por ETA. Nela
acordouse criar unha comisión
que estudie esa seguridade, así
como levar e aprobar en todos os
concellos de Euskadi un docu-
mento consensuado de rexeita-
mento del métodos violentos co-
mo xeito para alcanzar obxecti-
vos políticos, e que recoñeza a
pluralidade da sociedade basca.

Pero esta reunión tampouco
foi dabondo para o PP. Para o PP,
nunca é abondo. Carlos Iturgaiz
foi o único que empregou a pala-
bra decepción, nunha coxuntura
na que desde o socialista Ramón
Jauregi até Arzalluz recoñeceron
que se deran máis avances dos que

eles mesmos agardaban. Decep-
ción no PP porque non se aceitou a
súa reclamación de aillar “social e
politicamente a Batasuna”. Os po-
pulares pretendían instrumentali-
zar esa mesa para convertila nunha
especie de Ajuria Enea bis. Eusko
Alkartasuna xa amosou a súa dis-

conformidade con ese modelo.
Ajuria Enea funcionou durante
máis de 10 anos como foro ex-
cluínte da esquerda abertzale. Un
foro que na súa última fase limitá-
base a emitir condeas estériles. 

O PP basco vive cada día máis
afastado da realidade. A última

proba é non apoiar o lema da ma-
nifestación de condea do atentado
contra o xoven socialista Eduardo
Madina, porque a pancarta, se-
gundo eles, “non condeaba o te-
rrorismo”. O lema escollérao a
própria víctima: “Non hai más
pátria que a humanidade”.

En calquera caso, estes acor-
dos son pasos que a sociedade in-
terpreta como positivos. Suponse
que os políticos deben resolver os
problemas. Un que xa está resolto
é o do Concerto Económico. Go-
berno vasco e central chegaron xa
a un novo pacto, reclamado sobre
todo desde o mundo empresarial.
Un concerto económico sen a po-
testade do goberno vasco de ter
presenza directa en Europa para
negociar a súa autonomía fiscal,
porque Aznar, ben o sabe Fraga,
por aí non pasa. Sen embargo, ese
concerto prorrogado o pasado 31
de decembro puidera terse apro-
bado antes. A reivindicación da
representación directa ante a UE
fora retirada polo Governo Basco
o 27 de decembro. Por qué non se
aprobou daquela só o saben Az-
nar e Montoro.♦

Partidos vascos e institucións
sentan na mesma mesa

DANI ÁLVAREZ

Ibarretxe reúnese con representantes políticos para tratar a segu-
ridade dos concellais, nun ambente de certa distensión pola fir-
ma do Concerto Económico e apesar do último atentado de ETA.

Bi lbao

O Plano
Hidrolóxico
seguirá
adiante
aínda que
o Parlamento
europeo
o rexeite

A.N.T.
O Plano Hidrolóxico con-
tinuará adiante aínda que o
Parlamento europeo vote
na súa contra. Así o confir-
mou o portavoz do PP ne-
sa instancia, Gerardo Ga-
leote. “O noso proxecto
non está en cuestión. Pou-
co importa o que decida
esta cámara”, subliñou.

Segundo Galeote, o
Parlamento non pode in-
miscuírse nunha decisión
particular dun dos estados.
“Esta é unha competencia
española e a decisión do
goberno é firme e inalterá-
bel, sexa cal sexa a vota-
ción europea”, dixo.

O pleno da eurocámara
pronunciarase o xoves, 28
de febreiro sobre unha po-
lémica emenda, presenta-
da por cinco grupos parla-
mentarios, engadida a un-
ha resolución sobre desen-
volvimento sostíbel, que
define o Plano Hidrolóxi-
co como “un exemplo de
desenvolvimento de siste-
mas errados de xestión da
agua”. Esta emenda está
apoiada polos socialistas e
outros grupos, como ALE-
Os Verdes.

Para Galeote, o único
interesante da votación
europea é comprobar se a
UE se fai cargo de 6.000
millóns de euros, un ter-
cio dos 20.000 millóns
que custará o plano. “Fa-
go un chamamento ao
PSOE para que rectifique
a súa postura e asuma o
proxecto para non perder
eses fondos por unha
cuestión partidista”.♦♦

De computarse ao vello xeito, os prezos subirían un 0,7 por cento

O IPC virtual

A inclusión das rebaixas de xaneiro nos cómputos axudou moito a facer baixar o índice dos prezos.                                                                                                   A . N .T.

As cifras oficiais

son as que se van

usar como

referencia para a

suba dos salarios e

das pensións.

CÉSAR LORENZO GIL
A estrea do novo sistema de análise e computación das varia-
cións no custo da vida foi moi beneficioso para o goberno Aznar.
Oficialmente, o primeiro mes do euro resolveuse cunha caída da
inflación do 0,1 por cento. Mais se se aplicase o anterior siste-
ma, a variación convertería a vida un 0,7 por cento máis cara.



GONÇALO NUNO DE FARIA
A morte de Jonas Savimbi
muda radicalmente a paisaxe
política de Angola. Coa súa
desaparición, Portugal e os
EE UU poden iniciar un pro-
ceso de paz que beneficie,
aínda máis o florecente mer-
cado de petróleo e diamantes.

O alto dirixente da Unita, João
Vahekeny, afirmou, nunha entre-
vista a un xornal portugués, que o
ataque das tropas gobernamentais
angolanas, no que faleceu Jonas
Savimbi, foi dirixido, por terra e
aire, por especialistas militares

portugueses. “O Movemento Po-
pular para a Liberación de Ango-
la (MPLA) –partido do goberno
en Angola– non actuou só”, ex-
plicou. “Eles mesmos recoñece-
ron que houbo portugueses que
participaran na operación, xunto a
mercenarios surafricanos e espe-
cialistas israelitas”.

Vehekeny, que reside en Xe-
nebra e está considerado un dos
homes de maior confianza do fi-
nado Savimbi, contou que as rela-
cións entre Lisboa e o goberno an-
golano son cada día máis fortes.
“Portugal pactou co executivo de
Luanda o asasinato de Savimbi e

presionou nos foros internacionais
para que a Unita fose sanciona-
da”, relatou. “Introduciron conse-
lleiros sobre o terreo. O ministro
de exteriores luso (Jaime Gama)
sabe que estou no certo”.

De feito, Portugal aínda non
desmentiu as acusacións. Curio-
samente, este foi o primeiro país
que visitou o presidente de An-
gola, José Eduardo dos Santos
despois da morte de Savimbi.

Santos entrevistouse en Lis-
boa co presidente da República,
Jorge Sampaio, e reiterou o fir-
me propósito do goberno que
preside de traballar no sentido de

conseguir, o máis rapidamente
posíbel, o fin das hostilidades en
Angola. No seu proxecto está a
celebración de eleccións, aínda
que estas non se realizarían antes
de 2004. Despois de achegarse a
Lisboa, o presidente angolano
partiu para os EE UU, onde se
encontrou co presidente George
Bush, ao tempo que este recibía
tamén a visita dos presidentes de
Mozambique e Botsuana.

Paz e petróleo

En varios países africanos co-
méntase que Savimbi tería sido

abatido o 18 de febreiro, pero pa-
ra que a visita de Santos a Was-
hington cobrase unha nova face-
ta, a súa morte foi anunciada o
día 22. Presionado polo lobby
petrolífero, Bush pediulle ao lí-
der angolano que dese pasos de-
cisivos para alcanzar a paz e aca-
bar coa corrupción que caracteri-
za todo aquel vasto e rico territo-
rio, que foi dominado, durante
máis de 400 anos, por Portugal.

Para os intereses norteameri-
canos e para a industria do cru en
Angola, Jonas Savimbi era un bo
interlocutor. A CIA colaborou en
varias ocasións coa Unita, espe-
cialmente no adestramento de
guerrilleiros e no fornecemento
de millóns de dólares en material
bélico, como mísiles Stinger e
helicópteros. Esta colaboración
aumentouse durante a partici-
pación na guerra das tropas cuba-
nas e soviéticas, nos tempos do
goberno comunista en Luanda.

As relacións entre os EE UU
e a Unita perderon forza logo
dos acordos de paz  e a queda da
URSS. O actual goberno virouse
para o lado norteamericano, que
aceptou a preitesía e elevou a
Angola á altura de Arabia Saudi-
ta como aliado estratéxico.

Savimbi tornouse substituíbel
despois de que rexeitara os resul-
tados das eleccións de 1992, can-
do o MPLA alcanzou o poder e
reiterou o ofrecemento do seu pe-
tróleo á industria estadounidense.
O réxime de Luanda é hoxe un an-
tro de corrupcións, no que circu-
lan sen control petróleo e diaman-
tes. A situación é tan coñecida que
incluso a organización estadouni-
dense Global Witness, denunciou
a oligarquía e esixiulle a Bush que
pedise explicacións no encontro
con Santos sobre o volume dos
desvíos de fondos xerados polo
petróleo desde as arcas públicas
aos petos da clase dirixente de An-
gola. Na base das investigacións
desta organización non goberna-
mental, acúsase a persoas ligadas
á presidencia de Angola de facer
desaparecer 1.400 millóns de dó-
lares só durante o ano pasado. Is-
to supón un tercio do Produto In-
terior Bruto do país africano.♦
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Aínda que quixeran levarse ben, real-
mente non o teñen nada fácil. Nin Jiang
Zemin nin George Bush poden pasar por
alto as mutuas desconfianzas estratéxicas
que, se ben sempre estiveron latentes no
delicado diálogo bilateral, emerxeron
con toda crudeza despois do 11 de se-
tembro. Para China esa data supuxo bási-
camente dúas cousas. En primeiro lugar,
unha recomposición radical da paisaxe
estratéxica de Asia; en segundo lugar,
unha quebra en profundidade daqueles
aspectos favorables que conseguira ren-
dabilizar na fin da guerra fría. 

Ata agora, o apoio chinés á estratexia
estadounidense de loita contra o terrorismo
universal foi moi medido e meditado, nin
unha décima máis do estritamente apropia-
do e necesario, incluso condicionado, nun
marco xeral de extremada preocupación
polas consecuencias a medio e longo prazo
do regreso apresurado e en masa de Was-
hington a un escenario asiático no que Chi-
na pretendía e pretende desempeñar un pa-
pel significado. ¿Cabe agardar algo máis?

Se diría que unha única premisa com-
parten ambos países. Como a EEUU, a
China non lle preocupa o terrorismo como
fenómeno xeral senón aquel terrorismo
que pode danar os seus intereses vitais.
Pero ademais, como afirma Wang Fu-
chun, director do Instituto de Estratexia

Internacional da Universidade de Beijing,
o terrorismo brinda a Estados Unidos a
posibilidade de dar un salto de xigante no
dominio mundial lexi-
timando o principio
de inxerencia militar. 

As análises publi-
cadas na prensa chi-
nesa abundan na idea
de que a estratexia es-
tadounidense é dobre:
avance e ratificación
da hexemonía nortea-
mericana no mundo, e
cerco progresivo a
China. En Beijing se
teme particularmente
a penetración USA en
Asia central e meri-
dional e non vai admi-
tir de bo grado que se
impoña unha orde
americana na rexión. A presencia de tro-
pas en Paquistán, en Afganistán e noutros
países da zona, nunha dinámica crecente e

sen aparente final (Filipinas, Singapur,
Camboia, Indonesia, etc), afecta ao desen-
volvemento das relacións bilaterais e

complica enor-
memente a política
exterior chinesa. Ao
desterrar Paquistán os
seus matices e abrazar
efusivamente o bando
americano perde unha
peza de enorme valor
na súa política de pre-
sión a India. O eixe
triangular das tres ca-
pitais debe recompo-
ñerse. Outro tanto
acontece coa relación
co grupo de Shanghai,
ideado fundamen-
talmente para equili-
brar a penetración da
OTAN na rexión a tra-

vés de Kazaquistán. Rusia non compartiu
coa China o seu xiro de cento oitenta gra-
dos e iso doeu en Beijing que en xullo de

2001 asinara con Moscova un novo acor-
do de amizade. 

Aínda que en voz baixa, o que real-
mente se di e se pensa en Beijing é que
na cruzada de Bush hai algo máis que
loita contra o terrorismo. E a pregunta é
inevitábel: a sabendas diso, ¿conven ou
non sumarse a esa estratexia? Os exper-
tos militares déronse presa a reforzar a
presencia do Exército Popular de Libera-
ción na fronteira occidental e novas pro-
xeccións se realizan sobre a necesidade
de reconsiderar a prioridade da moderni-
zación naval. Pero na orde económica
pesan outras consideracións. De feito, ao
mes dos atentados, a Boeing beneficiou-
se dun acordo co goberno chinés por va-
lor de 1,6 mil millóns de dólares. E ta-
mén na orde política: China non pode
permitirse o luxo dun enfrontamento con
Estados Unidos. Así pois, a súa marxe de
manobra é tremendamente limitada, e
ambos semellan abocados a convivir
xuntos como unha parella desilusionada,
sen capacidade para reinventar esa rela-
ción iniciada hai trinta anos e, en defini-
tiva, quizais compartindo a mesma cama
pero en ningún modo o mesmo soño.♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional

(IGADI), www.igadi.org

As relacións China - EE UU
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘Para China o 11 de
setembro supuxo unha

recomposición radical da
paisaxe estratéxica de

Asiae a quebra dos
aspectos que conseguira

rendabilizar na fin da
guerra fría”

Portugal, acusado de estar implicado na morte de Savimbi

Os EE UU pactan
co goberno angolano un novo proceso de paz

Membros da UNITA e xornalistas observan o cadáver de Jonas Savimbi, acribillado nunha celada do exército.
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CÉSAR LORENZO GIL
De “Juanito torero” a gran falsi-
ficador da súa propia gloria. Jo-
hann Muehlegg foi desposuído
do seu terceiro ouro por terse do-
pado con darbepoetin. O goberno
español sofre o descalabro dun-
ha política deportiva que pro-
cura o éxito a calquera prezo.

O caso de Johann Muehlegg é a
constatación do efémero que é o
mérito nunha sociedade dominada
polos medios de comunicación. O
pasado sábado, 23 de febreiro, o
esquiador abría telexornais co seu
terceiro ouro en Salt Lake City e
gañaba a gabanza de todo o mun-
do. Esa noite, o atleta deitouse no
máis alto do mundo. Espertou en-
sopado no suor do pesadelo.

O positivo no control de dopa-
xe foi por consumo de darbepoe-

tin, unha substancia moi semellan-
te á eritropoietina (epo), utilizada
para aumentar a produción de gló-
bulos vermellos. Esta análise, usa-
da por primeira vez nestes xogos,
tamén descualificou as rusas La-
rissa Lazutina e Olga Danilova.

Rapidamente, aínda antes de se
confirmar o positivo, os medios es-
pañois, que tanto se esforzaran por
converter este alemán de Baviera
nun “español de pleno dereito”, co-
mezaron a colocalo baixo sospeita.
Algúns xornalistas esixiron que se

lles retirasen todas as medallas e
outros incluso falaron de retirarlle
a nacionalidade española, que o
goberno Aznar lle concedera pola
vía da urxencia en 1999.

O deportista, agochado baixo
a carapucha do seu abrigo plumí-
fero, preferíu Alemaña para sufrir
o pau do veredito de culpabilida-
de. As mesmas televisións que fa-
laban con admiración da capaci-
dade de traballo de Muehlegg e
das súas vantaxes anatómicas pa-
ra a práctica do esquí de fondo,
pasaron a criticar que non estivese
baixo control de ningún médico
do Comité Olímpico Español e a
relacionalo cunha especie de com-
pañía rasputiniana, comandada
polo seu irmán e unha santeira
portuguesa que se convertera na
persoa máis influente da súa vida.

Curiosamente, o único que

puxera en dúbida a comenencia
de nacionalizar deportistas de
elite co único fin de obter éxitos,
o campión de esquí olímpico
Francisco Fernández Ochoa, sa-
íu na defensa do medallista.
“Non o podemos tratar coma un
criminal. Nas acusacións de do-
paxe nunca queda claro que haxa
responsabilidade total por parte
do deportista”, explicou.

Fábrica de medallas

Parece demostrado que o ocaso
de Muehlegg vai ser total, entre a
indiferencia dun país que non
sentira nada especial por este “to-
rero” de cara encarnada cando os
medios o colocaban no máis alto
dos loureiros e que reaccionou
pasivamente ante o escándalo.
Mais a análise garda demasiadas
sombras. Desque Muehlegg che-
gou a Utah, foi sometido a nove
controis por sorpresa. Ningún de-
les dera positivo, agás o derradei-
ro, feito público logo do remate
dos xogos. Aínda que moitos
afirman que foi un favor póstumo
de Josep Antoni Samaranch a Es-
paña a conservación dos dous
primeiros ouros, o certo é que o
Comité Olímpico Internacional
(COI) sabía que cometería unha
terríbel inxustiza se puña en dú-
bida as dúas primeiras vitorias.

O presidente ruso, Vladímir
Putin, puxo en cuestión a validez
dos controis e afirmou que houbo
unha persecución moi clara contra
os deportistas de Rusia nos EE
UU. O COI defendeuse afirmando
que “a dopaxe é unha praga que
atenta contra os alicerces mesmos
do deporte e que só coa súa erradi-
cación completa se lle pode devol-
ver a brillantez ao movemento
olímpico”, en palabras do seu pre-
sidente, o belga Jacques Rogge.

Mais o certo é que o caso
Muehlegg é a confirmación de
que é errada a política de crea-
ción de estrelas deportivas co
único obxectivo de asegurar
triunfos. O esquiador alemán re-
nunciou á súa propia bandeira
por desavinzas cos seus superio-
res e procurou refuxio en Italia e
nos EE UU, onde o rexeitaron
por non querer adscribirse ás nor-
mas de control e asesoramento
das súas respectivas federacións.
Pero en España nada diso impor-
tou. Os asesores das bolsas ADO,
de axuda aos deportistas olímpi-
co, considerou que este atleta po-
dería traer moitas medallas nuns
xogos nos que o Estado español
paga cara a ausencia de duros in-
vernos e tradición sobre o xeo.

O secretario de Estado para o
Deporte, Juan Antonio Gómez
Angulo, explicará no Congreso
dos Deputados as circunstancias
deste escándalo. A oposición esi-
xiralle ao goberno un cambio de
política deportiva, máis orienta-
da cara á formación dos depor-
tistas máis novos, a universaliza-
ción da práctica deportiva como
un elemento formativo e o fin da
etapa das nacionalizacións inte-
resadas. De momento, a única
declaración sobre o tema do pre-
sidente do goberno español, José
María Aznar, foi encamiñada ao
estado do deportista. “Non o dei-
xedes só”, pediulle a Angulo.♦
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Salt Lake City 2002 acaba con moita polémica e escasos resultados

O caso Muehlegg obriga a cambiar a política deportiva española
O diario
Marca
converteu
a gloria de
Muehlegg
nun fracaso
en pouco
tempo.



A viaxe galega
dun catalán
A peu per Galicia é o título do último li-
bro do escritor catalán Josep Mª Espinàs
que foi presentado en Barcelona por Basi-
lio Losada. Trátase do décimocuarto via-
xe que o escritor leva a libro e a cuarta fó-
ra de terras catalanas. Espinàs afirmou
que as persoas e as paisaxes que atopou
nos seus percorridos por Galiza fan que
este sexa un dos seus mellores libros.♦

A fama
de Warhol
O 22 de febreiro de 1987 morria Andy
Warhol vítima dunha operación de vesí-
cula. Protagonista do pop-art, o Tate
Modern de Londres celebra o quince
aniversario da súa morte cunha retros-
pectiva sobre a súa obra, unha das moi-
tas que organizan os centros de arte con-
temporánea. Neste caso a proposta é
moi do seu estilo. Os organizadores pro-
meten quince minutos de gloria envian-
do pola rede un retrato que logo conver-
tirán en obra de arte made in Warhol.♦

V Festival Mozart
da Coruña
Do 12 de maio ao 7 de xullo celebrara-
se a quinta edición do Festival Mozart
que se ven de presentar na Coruña. No-
ve óperas e numerosos concertos for-
man parte do amplo programa do festi-
val. Pianistas como Anatol Ugorski,
Paúl Lewis e Andràs Schiff ou cantan-
tes como Ewa Podles, Rockwell Blake,
Laura Polverelli, Annick Massis, Mat-
hias Goerne e Juan Diego Flórez  par-
ticipan no prestixioso festival organi-
zado polo Concello da Coruña co pa-
trocinio da Fundación Caixa Galicia.♦

úsica, literatura, teatro, ar-
tes plásticas. Arredor do 8
de marzo, Día Interna-
cional da Muller, artéllan-
se en todo o país unha

manchea de actividades culturais que
teñen ás criadoras como protagonistas.
C como botón de mostra pódese citar o
festival Son delas que recolle as máis
significativas voces de muller da nosa

música  e que chega este ano á terceira
edición. Uvegá Tetaro leva a escena
Mulleres de Dario Fo e Franca Rame e
tres escritoras, Ana Romani, Lupe Gó-
mez e Anxos Romeo únense o día 16
no Teatro Galán de Santigo para ofrecer
sobre a escena unha nova proposta po-
ética. Para o debate e reflexión do 1 ao
3 de marzo en Vigo organízanse as xor-
nadas “Muller, xénero e educación”.♦

M
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Trinta anos despois de
Alejandra Pizarnik 

Josep Mª Espinàs e Basilio Losada.



“Na catedral. Os grandes an-
xos, os fríos anxos. Os dedos
dos peregrinos téndose pousado
tantos séculos no mármore da
columna hai agora cinco fendi-
duras nas uqe introducín os
meus dedos”. Os textos sobre
Santiago de Compostela abren
un libro que sigue unha orde
cronolóxica e remítense a 1963,
ano no que a escritora arxentina
residía en París. No relato apa-
recen tamén referentes constan-
tes na obra da escritora como
son o xardín e a noite, termos
os dous de grande carga simbó-
lica na súa poesía: “Non pecha
unha ferida unha campá. Unha
campá non pecha unha ferida.
Foi a noite de Santiago. Chovía
moroso no xardín do Hostal.
Voume ver os fogos –dixo– con
xente de negro que veu de moi
lonxe a ser corpo presente”. 

Relatos, teatro, artigos, en-
saios de crítica literaria de libros
de Cortázar, Octavio Paz, Bor-
ges ou André Bretón e mesmo
entrevistas aparecen ordenados
de xeito cronolóxico nun volu-
me no que se recuperan textos
publicados en revistas de difícil
acceso. Recomenda Ana Nuño
no prólogo que os leitores dei-
xen os lugares comúns que van
sempre canda o nome da escri-
tora. Refírese á loucura e o sui-
cidio. “No caso de Pizarnik, a
mitificación da súa morte aca-
bou producindo unha especie de
relato de paixón que a recubre
cun veo dun Cristo feminino” di
Nuño pero é difícil, á vista das
páxinas que siguen, conseguir
separar a desgarrada –palabra
privilexiada pola poeta– obra de
Pizarnik do seu suicicio naque-
les días nos que se atopaba fora
do hospital psiquiátrico no que
estaba internada. 

A relación aparece mesmo
de forma explícita nalgún dos

textos recollidos. “A poesía é o
lugar onde todo sucede. A se-
mellanza do amor, do humor,
do suicidio e de todo acto pro-
fundamente subversivo, a poe-
sía desenténdese do que non é a
súa libertade ou a súa verdade”
afirma Pizarnik, despois de fa-
lar de “sacrificios célebres” co-
mo o sufrimento de Baudelaire,
o suicidio de Nerval, o silencio
de Rimbaud ou a vida de Ar-
taud e antes de escribir a que
sería a súa definición de poesía:
“lugar onde todo é posíbel”. 

A poeta que fuxía da luz

O apelido víñalle a Pizarnik da
procedencia rusa de orixe xu-
dea dos seus pais que se insta-
laron en Buenos Aires onde na-
ce a poeta en 1936. Na capital
arxentina estuda Filosofía e
Letras e publica en 1954 o seu
primeiro poemario, La tierra
más ajena, ao que seguirían La
última inocencia e Las aventu-
ras perdidas. A noite é xa nes-
ta etapa a dimensión da vida
mentras a luz a súa negación. 

Como tantos escritores lati-
noamericanos, Alejandra Pizar-

nik atoparía en París o destino
escollido no que reside entre os
anos 1960 e 1964 e onde coñe-
ce aos que sería grandes amigos
Julio Cortázar e Octavio Paz.
En París, como ela contaba, adí-
case a case todo, en especial a
colaborar coa revista Cuadenos
pero tamén complementa a xor-
nada con mil actividades. Etapa
esta de grande explosión vital
que conseguía enmascarar a an-
guria económica. Regresa en
1964 a Buenos Aires e títulos
como Extracción de la piedra
de locura (1968) e El infierno

musical (1971) deixan xa ver o
estado no que se atopa a poeta,
ao borde constante do desquicie
e a perda do sentido. 

A primeira depresión chega
no 1970 e desde aquela a poeta
deixa pasar aos seus versos o
proceso de loucura e un suici-
dio que cada vez se mostra
máis próximo. Son tempos nos
que admira á cantante Janis Jo-
plin que pon fin á súa vida en
1970 e a quen lle adica un poe-
ma. Nos últimos días a escrito-
ra apenas soporta a luz. Apro-
veita unha saída da clínica psi-

quiátrica para suicidarse en
1972, hai agora trinta anos.

“Afirmo que ter nacido mu-
ller é unha desgracia, como o é
ser xudeo, ser pobre, ser negro,
ser homosexual, ser poeta, ser
arxentino, etc., etc.., Claro é
que o importante é aquilo que
facemos coas nosas desgra-
cias” respondeu a escritora a
un cuestionario que lle entrega-
ron a distintas personaxes co-
ñecidas sobre a situación da
muller. Pizarnik tiña varias das
condicións que ela mesma si-
nalaba como desgracia.♦
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A.N.T.
A exposición de Darío Álvarez
Basso que se abre o día 26 de
marzo será o pórtico a unha se-
rie de mostras que levarán a
obra de seis artistas galegos ás
sas de exposición do Círculo de
Belas Artes de Madrid, dirixido
polo escritor galego César Anto-
nio Molina. A obra de Cándido

Fernández Mazas, Leopoldo
Novoa, Xosé Freixanes, Fernan-
do Casás e Xurxo Lobato pasará
tamén polo centro madrileño. 

O 26 de marzo inaugurara-
se no Centro de Belas Artes de
Madrid a exposición de Darío
Álvarez Basso (Vigo, 1966).
Co título de “Húmedo”, a mos-
tra recollerá cadros da última

creación do artista vigués e es-
tará aberta ata o día 20 de abril. 

Coa obra aínda pendurada
de Álvarez Basso, o centro diri-
xido por Molina, abrirá o día 4
de abril a esperada mostra sobre
o ourensán Cándido Fernández
Mazas cando se cumple o cente-
nario do seu nacimento. A mos-
tra, comisariada por Xosé Bou-

zas, narrará a súa biografía por
medio de escritos e obxectos
que formaron parte da súa vida. 

A exposición que Xosé Frei-
xanes (Pontevedra, 1953) ten
aberta no Museo do Pobo Gale-
go titulada “Os días lentos” e co-
misariada por Xosé Luís García
Canido pasará tamén polo centro
de Madrid. Para febreiro do pró-

ximo ano espérase que a mostra
se instale no Círculo de Belas
Artes poñendo inicio a un ano no
que o departamento de arte do
centro prevé expoñer tamén a
obra de Fernando Casas (Nigrán,
1946), Leopoldo Nóvoa (Ponte-
vedra, 1919) e Xurxo Lobato (A
Coruña, 1956) , en datas polo de
agora sen concretar.♦

O Círculo de Belas Artes de Madrid exporá obra de seis galegos
Darío Álvarez Basso inaugura ‘Húmedo’ o 26 de marzo

Toda a prosa
da poeta desgarrada Alejandra Pizarnik
A recompilación ábrese con textos sobre Santiago de Compostela

CARME VIDAL
O 25 de setembro de 1972 a poeta arxentina Alejandra Pizarnik
puña fin a sua vida inxerindo unha sobredose de seconal. A es-
critora, que tomara prestada a frase de Hölderlin “a poesía é un
xogo perigoso”, remataba cunha etapa na que convivira coa
loucura e creara a súa obra máis desgarrada. Trinta anos des-
pois publícase a Prosa completa (Ed. Lumen), un volume que co-
meza cuns textos sobre Santiago de Compostela. Desde a súa
morte, Pizarnik non deixou de gañar cada vez máis lectores nun
proceso que se incrementou de forma sensíbel nos últimos anos.  

Os textos falan dunha estancia de Pizarnik, á esquerda, en Compostela no ano 1963.                                                P O T O T O
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Nacido e proxectado hai xa
vintedous anos polas ides fan-
tásticas do xornalista Mario
Dorminsky, o Fantas nunca
deixou as áreas do suspense, a
despeito das moitas alteracións
introducidas no sentido de tras-
pasar as barreiras do fantástico,
ou sexa, como di Mario Dor-
minsky, “nunca conseguimos
dar unha imaxe do Fantas co-
mo un festival xeral que mostra
todo tipo de cinema”. 

O Fantasporto/02 inaugu-
rouse o día 15 coa exibición de
Purely Belter, de Mark Harman
_filme galardoado co Grande
Premio da Semana dos Reali-
zadores da edición anterior _ e
continuará ate o día 4 do vin-
deiro marzo, con 300 sesións,
onde se pasarán máis de 150
longametraxes e cerca de 100
curtametraxes. 

No que se refire ao sector
dos prestreas absolutas destaca
a presentación de The Royal
Tanenbauns, do realizador Wes
Anderson, novo nome-referen-
cia do cinema americano. 

Peter Jackson,
unha estrela ausente

Mas o convidado de honra do
Fantas/02 é o señor dos aneis,

Peter Jackson, que non poderá
estar en Porto pero a súa pro-
ducción inundará o festival, no
marco da retrospectiva da súa
obra que se inclúe no progra-
ma. Jackson atópase rodando o
último filme da triloxía que o
deu a coñecer no mundo,  Na
retrospectiva serán exhibidas
as primeiras obras do coñecido
realizador neocelandés, tales
como Braindead, Bad Taste e
Meet The Feebles. 

Carlos Saura, que si estará
en Porto, é outro dos directores
de destaque na presente edi-
ción do Fantas, a través da exi-
bición competitiva da súa últi-
ma producción titulada Buñuel
y la Mesa del Rei Salomón. Ju-
lien Temple, Alex Cox, Oswal-
do Caldeira, Alain Resnais, Pe-
ter Greenaway, André Tar-
kovsky, Pedro Almodóvar, Da-
vid Lynch e John Carpenter
son algúns, entre tantos outros,
que asinan realizacións presen-
tes estes días en Porto. 

Fora dos sectores compe-
titivos _Sección de Cinema
Fantástico_o Fantas/02 man-
tén a semana dos realizadores e
a sección dos videoclips e pre-
senta unha mostra de cinema
fantástico arxentino. Exibe
ademais Extrañas historias

d´Amor filmadas por Japone-
ses e promove e divulga dunha
Mostra de Cinema Portugués. 

Tres salas _dúas no Teatro
Rivoli, Porto, e otura no Cine
Arrábida, Gaia_, constitúen os
espacios loxísticos da 22ª edi-
ción do Festival que continúa a
manter un carácter de culto, a

respecto da diversidades de pú-
blicos que, ao longo de tres se-
manas asiste ás proxeccións.
Cento oito mil espectadores tu-
bo a pasada edición, un público
que estaba composto no seu
70% por persoas con idades
comprendidas entre os 16 e os
30 anos.♦

¿Decadencia
de
Occidente?
RAMIRO FONTE

Entre unha gripe que non me
abandona e unha boa racha
de escritura, roubo tempo

para seguir lendo Do mencer á
decadencia, libro que cobre un-
ha andaina de cinconcentos anos
de vida cultural en Occidente. O
seu autor, Jacques Barzun, é un
historiador e ensaísta de orixe
francesa, que desenvolveu un vi-
zoso labor intelectual no mundo
universitario norteamericano.
Humanismo continental e clari-
dade anglosaxona, eis as liñas
mestras dunha obra enciclopédi-
ca nos seus presupostos e sinxe-
la na súa exposición. De todos
os lectores que fun, un deles es-
tivo seriamente enfeitizado polos
libros de ensaio unha miga con-
ceptuais, pero cada vez me inte-
resa máis a claridade como arma
expositiva, como razón moral da
sabedoría e do estilo.

O libro de Barzun tén a vo-
cación de converterse nunha
obra de consulta, pero déixase
ler como un ensaio gozoso. En
certo senso, amplifica os
contidos doutra obra
memorábel, que é a Historio in-
telectual europea de Roland N.
Stromberg, que parte da data in-
signia de 1789. O seu milleiro e
pico de páxinas (eu vou polas
oitocentas) fai que sexa imposí-
bel de resumir nesta ventureira
columna. Si podemos utilizalo
como un exemplo para
reclamar, unha vez máis, desde
Galicia, a atención a ese eido de
pensamento e creación que cha-
mamos as humanidades. Sigo
crendo que a nosa produción
cultural debe gañar a batalla do
humanismo, da ilustración, da
grande tradición occidental se
non queremos perder a guerra.
O problema político de Galicia
segue a ser, en boa medida, un
problema cultural. As responsa-
bilidades están moi repartidas e,
sobre todo, sinalan as posicións
inmobilistas das teóricas capas
dos cidadáns ilustrados que, na
Galicia de hoxe, seguen dándo-
lle un valor ao amor polo saber.
Viaxar pola grande cultura euro-
pea fainos viaxar arredor de nós
mesmos. Falemos menos de
literatura nacional e falemos
máis das grandes obras, tamén
das galegas, expresándonos, iso
si, neste vello e renovado
romance occidental.

Como aínda non cheguei ao
remate desta obra monumental,
descoñezo as razóns polas que
Barzun tén escollido un título
que nos lembra a Spengler dun
xeito inevitábel. Spengler é,
por certo, un deses autores que,
desde Risco, está no noso eido
de atención. Os avisados cítano
pero non o len. Un verdadeiro
humanista da Galicia de hoxe
debería saber que aporta moi
boas ideas ao filósofo da histo-
ria, ao escritor e ao fino ensaís-
ta literario. Sabíacho ben o Pa-
dre Sarmiento: a verdadeira
creación intelectual é máis ami-
ga do silencio dunha cela que
deses escenarios nos que os ac-
tores representan, unicamente,
xogos de poder persoal.♦

O Fantasporto
no ano do señor dos aneis

GONÇALO NUNO DE FARIA
Douscentos quilómetros de cinta fílmica están a a ser proxectados
no Fantasporto, Festival Internacional de Cinema Fantástico do
Porto que se celebra do 15 de febreiro ao 4 de marzo. O programa
inclúe a proxección do documental Amando de Ossorio. El  último
templario do realizador Xosé Zapata que percorre a traxectoria do
director do xénero nacido na Coruña en 1918 e creador dos zom-
bis sen ollos. Amando de Ossorio finou en xaneiro do pasado ano.

Un documental lembra o director coruñés Amando de Ossorio.



Título: Ganga.
Autor: Antón Lopo.
Edita: Xerais.

Ganga cóntanos a vida dunha
personaxe singular, Eladio Vi-
llar López, Ganga, home máis
orondo que entrado en carnes,
que ademais está orgulloso da
súa gordura e por nada quixera
perdela, un drogodependente
adicto aos psicotrópicos, ho-
mosexual, persoa de bondade
extrema que só vive para facer
felices aos demais, sobre todo a
Rose, antes Luís Meixide Váz-
quez, a súa parella na vida e
quen, coa súa morte, desatará a
acción da novela. 

No inicio todo semella indi-
car cara o tráfico de drogas, coa
aparición de Maxwel Smart (o
nome provén dunha paródica
serie de televisión, o dato é im-
portante), pero logo irase com-
plicando deica rematar nunha
loita polo control mental e a in-
mortalidade, desmarcándose do
xénero negro para entrar nunha
dimensión nova onde o secta-
rismo controla todo. 

Ganga, de personalidade
pouco activa, sofre a acción.
Máis que actuar vese obrigado,
empuxado, a facelo. El é o cen-
tro da novela e todo o que
acontece afectalle directamen-
te. Prodúcese entón unha dia-
léctica que enfronta o afán de
arranxar e controlar o mundo
contra o indivíduo, dialéctica
moi posmoderna. 

A fragmentación da unidade
do eu, aspecto fundamental no
posmodernismo, aquí chega da

man dos anxos da outredade,
personaxe múltiple e á vez uni-
taria (tamén na óptica posmo-
derna) que é moi útil para sa-
lientar a incapacidade de Ganga
para actuar por si mesmo.

A de Antón Lopo, é unha no-
vela de raíces belixerantes, in-
conformista co mundo estable-
cido. Na espiritualidade que ex-
pira, e inspira, percíbese outra li-
ña de combate, unha liña contra
a superficialidade imperante nos
nosos días. Por iso Ganga é un-
ha personaxe marxinal. Pero
ademais a súa obesidade desafía

unha das normas que máis tira-
niza a sociedade actual (o culto
á imaxe, á figura magra) propo-
ñendo a estética oposta. 

A obra está composta por
91 capítulos de dispares dimen-
sións, algún son brevísimos (o
72 consta de liña e media) e ou-
tros non tanto, esta postura de-
safiante co canon tradicional ta-
mén lembra á posmoderna loita
entre o breve e o extenso. A téc-
nica empregada polo narrador
ten como eixo central a econo-
mía (desde o punto de vista de
que non hai lugar á digresión,

tan querida do posmodernismo)
e a servidume ao protagonista:
estratexia experimentalista sen
embargo levada á práctica con
tremenda naturalidade. Nun
principio resulta un tanto cho-
cante, pero logo se volve fami-
liar suxerindo mesmo no leitor
o desexo de chegar a unha nova
alternancia. 

Esta novela que comezou
apegada ao xénero negro, que
remata no eido da espiritualida-
de e que posúe ademais un mar-
cado lirismo, non é das de lectu-
ra fácil, sen
embargo faise
doada, envol-
vendo ademais
ao lector na ac-
ción, nas per-
sonaxes e no
estilo. Quizá
no remate, xo-
gar con tanta
abst racción,
desoriente un
pouco, sobre
todo a quen
puxera espe-
ranzas nun inicio moi preto do
xénero negro; pero é unha con-
secuencia natural da evolución
da acción. O que non se xustifi-
ca na novela é o emprego dia-
lectal, ben perceptibel no pro-
nome (persoal, sobre todo) pero
tamén, en menor escala, no ver-
bo e so substantivo).

Eis unha obra moi persoal,
das chamadas autorreferen-
ciais, desas pouco frecuentes e
que resisten o paso do tempo.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Fonduras no rural
Xerardo Quintiá retrata un
mundo rural de nenos que
esperan con ansiedade o
momento de voltar a ver os
seus pais tras anos de emigra-
ción, de
ducatis que
enchen de
ruído as co-
rredoiras si-
lenciosas,
de caixas de
galletas fon-
taneda mer-
cadas en ten-
das escuras,
da televisión
de Galicia
convertida no espello polo que
ollar o mundo. Un rabaño de
ovellas brancas, de Xerardo
Quintiá e publicada en
Galaxia, contén unha
colección de relatos que narran
sentimentos e experiencias de
persoas que viven na aldea e
no presente. O autor, de Friol,
asinara anteriormente a novela
Finísimo po nas ás e Unha soa
man e outros intres.♦

Versos de amor e
padecemento
“Aceptamos a realidade / para
non ter que padecela. /
Dicimos que si / para non ter
que arrepentirnos”.
Baldo
Ramos é o
autor de
Raizames,
primeiro
libro de ver-
sos aínda
que xa levara
espallados os
seus versos
noutras publi-
cacións. O es-
critor nacido
en Celanova presenta un
poemario ao redor do amor e
da memoria como táboas ás
que botar as mans. Sen embar-
go, tamén está o baleiro, a mu-
dez e o desterro, ameazantes,
que o poeta esconxura coas sú-
as rimas. Publicado por Libros
da Frouma, o volume recolle
ademais a faceta de Ramos co-
mo ilustrador.♦

Para celebrar
o Día das Letras
Isidro García Tato e Ana Mª
Suárez Piñeiro explican que no
século dezaoito as aspiracións
maioritarias eran a
centralización e
castelaniza-
ción, polo
que a reivin-
dicación da
cultura
popular do
Padre
Sarmiento foi
considerada
“disparatada e
ridícula”. Eles
son os autores
de Frei Martín Sarmiento,
biografía publicada por
Toxosoutos, na que recollen da-
tos da vida e da obra, e realizan
paradas especiais nas súas rela-
cións tanto co Padre Feixoo co-
mo coas xentes de Galiza.♦

FFIICCCCIIÓÓNN
1. INFIDELICIDADES.
Manuel Lourenzo.
Edicións Positivas.

2. O LADRÓN DE ESPERMA.
Xavier Queipo.
Xerais.

3. GANGA.
Antón Lopo.
Xerais.

4. BREVE CRÓNICA UNIVERSAL
DA CLASE OBREIRA.

Jaureguizar.
Sotelo Blanco.

5. CANTO DE MIN MESMO.
Walt Whitman.
Edicións Positivas.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A CARREIRA DO SALMÓN.
Suso de Toro.
Xerais.

2. GUÍA DAS ÁRBORES
DE GALICIA.

Henrique Niño Ricoi.
Bahia Edicións.

3. LITERATURA GALEGA. S. XX
Vários autores.
A Nosa Terra.

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

5. A VIDA DO PADRE SARMIENTO
Carlos Casares.
Galaxia.

Tabela das letras

Librarias consultadas:
Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).

Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

Novela que
evoluciona
do xénero
negro á es-
piritualidad
e, sen aban-
donar
nunca o
lirismo

Unha nova sensibilidade
Ganga de Antón Lopo

A . PA N AR O  /  Arquivo
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Título: Xeografías.
Autor: Francisco Castro.
Edita: Edicións Positivas. Colección Narra-
tivas Quentes.

O erotismo goza dunha enor-
me tradición na cultura euro-
pea e oriental, Galiza non é
unha excepción aínda que pa-
reza que literariamente haxa
certa escasez de literatura eró-
tica, a verdade é que a Idade
Media está inzada de cántigas
e outras formas literarias so-
bre este tema como demostra
a afirmación de Pilar Lorenzo
Gradín “entre os s. VI e IX
dispersos en varios concilios e
actas eclesiásticas atopamos
referencias a cánticos de mu-
lleres reprobados polo seu ca-
rácter pagán, erótico e obsce-
no” ou libros como Specolum
al Joder que para eludir a cen-
sura foron etiquetados como
médicos, agochando no seu
interior un verdadeiro tesouro
do erotismo da súa época. Es-
ta temática segue vixente nos
séculos posteriores a pesares
da oscuridade que gobernou.
A poesía popular está chea de
exemplos de sexo que pode-
mos ler no estudio que o pro-
fesor de antropoloxía da Uni-
versidade de Santiago, Mari-
ño Ferro, escribeu para a edi-
torial Do Cumio ou que se
poidera tirar do prelo un voca-
bulario do sexo,  indicativo da
riqueza existente no sustracto
galego e que só precisa nor-
malizarse na narrativa.

Non temos que investigar
nas casas de mala reputación
como fixo Sir Richard Burton,
descubridor do Kamasutra e
doutros textos e debuxos do
saber erótico oriental, froito
dun periplo de anos e dun es-
forzo de clasificación, traduc-
ción,... enriquecendo o saber
occidental e que unha parte do
legado deste insigne militar
perdeuse coa cruzada a favor
da moralidade emprendida
pola  súa viuva despois do pa-
samento do seu home, para
quen a súa labor de investiga-
ción sempre ficou incompren-
dida, non atopando mellor
morada para os tesouros de
Burton que o lixo. 

O erotismo na Galiza é al-
go cotián, seña picaresco ou
non, entrando incluso dentro
da tradición oral da que é un
magnÍfico e fermoso exemplo
o libro recentemente publica-
do por Xerais Colorados
–douscentos noventa contos
da tradición, froito do traballo
de compilación de Xoán R.
Cuba, Antonio Reigosa e Xo-
sé Miranda– o que é artificial
é ese baleiro que existía na
narrativa, en maior cantidade
que na poesía, sobre o erotis-
mo. Baleiro que tentaron en-
xugar iniciativas como a de

Contos eróticos /Eles ou a de
Edicións Positivas coa traduc-
ción de Apollinaire As once
mil vergas para aquela colec-
ción de peto, Popular, co ob-
xectivo de chegar aos quios-
cos e que tras un proceso de
maduración dou como froito
un premio de narrativa erótica
e unha colección, Narrativas
Quentes, da que Xeografías
de Francisco Castro é o se-
gundo volume e finalista do
devandito premio.

Francisco Castro é un escri-
tor que sente o anceio de contar
historias, dende Amor de cine-
ma foinos dando vidas como
en Play-Back ou na máis re-
cente A canción do náufrago.

Xeografías, é un campo xe-
neroso para a polisemia, aga-
sállanos retallos das vidas dos
protagonistas das doce narra-
cións integrantes do libro co-
mo conxunto unitario, estruc-
turado en cinco apartados. O
primeiro, Teoría do puritanis-
mo, móstranos a paisaxe onde
se van produ-
cir os encon-
tros amorosos
dos amantes
–a pensión da
señora Anto-
nia– e presén-
tanos ao cate-
drático de Xe-
ografía e His-
toria da Uni-
versidade de
Santiago, D.
Xulián Caba-
leiro, que lle
descubrirá a
Andrés Couto,
Santiago Sán-
chez e Isabel
Castro a súa verdadeira nature-
za, a realidade de cada un, den-
de a indiferencia e a distancia.
É D. Xulián o fio conductor
que lle dá unidade á obra, pre-
sente en todo o libro agás en
Toy Story, metáfora que rompe
esa feble unidade descolocan-
do ao lector, onde Ken, o eter-
no mozo de Barbie reivindica
non ser só un obxecto sexual,
reclamando un membro viril
para sentirse un home enteiro. 

Francisco Castro percorre
nos catro apartados seguintes
Fetichismos simbólicos, O
pracer de derrubar ídolos, A
erótica do poder e A perver-
sión diferentes estadios que
van dende o erotismo fino, fu-
xindo de encaixes e artificios
achegándose á poesía, delica-
da e romántica de relatos co-
ma Viva Zapata ou Qué duro é
traballar, coa reflexión sobre
as íntimas relacións entre o
sexo e a morte, ata contos
arraianos coa pornografía, de
linguaxe dura e directa, sen
agochamento, que pasan da
homosexualidade de Santiago
Sánchez, aos ciumes de An-

drés Couto ou ao pracer com-
partido de Cores, co vermello
como fetiche. O sexo en soli-
tario tamén está presente,

mesturado coa literatura en
Lendo a Cioran.

Xeografías móstranos un
erotismo, real, cotián, sen

picaresca, ancorado no día a
día, xérmolo para que o lector
fantasee.♦

XOSÉ FREIRE

Regreso ao erotismo
Francisco Castro
revisita un xénero con tradición

Xeografias
vai desde a
reflexión
sobre as ín-
timas
relacións
entre o
sexo e a
morte, ata
contos
arraianos
coa
pornografía

XULI O  G IL



Grupo: La Polla.
Lugar: Sala La Burbuja, Ourense.

“Cando teña corenta anos
voume facer a ciruxía e ven-
derei moitos discos”. Evaris-
to, cantante de La Polla, arre-
metía hai xa quince anos con-
tra todos as estrelas do rock
de pose rebelde e futuro pre-
decíbel. Agora que el ten co-
renta anos, o seu rostro refle-
xa o paso do tempo sen ciru-
xías e, aínda sen vender moi-
tos discos, o grupo de Euska-
di mantén un público que os
continua a ver como a banda
máis transgresora do punk en
español. Na sala La Burbuja
en Ourense, onde tocaron o
sábado 23 de febreiro precedi-
dos de Fe de Ratas e Segis-
mundo Toxicómano, xuntá-
ronse ao redor de un milleiro
de persoas para presenciar o
concerto. Xentes chegadas de
todo o país, cuios comentarios
facían referencia á frustrada
actuación do pasado ano na
praza de touros de Ponteve-
dra. Na sala mesturábase un
público de idades comprendi-
das entre os vinte e os cuaren-
ta. Eran os novos os que máis
fixeron traballar ao persoal de
seguridade ao ocupar conti-
nuamente o escenario.

Nunca o punk acadou tal
difusión dentro do Estado co-
mo coa Polla. Temas como
No somos nada, o máis corea-
do no concerto, pasaron de
xeración a xeración sen per-
der o seu significado. Evaris-
to, Charli, Sumé, Abel e Fer-
nando forman parte dun grupo
que publicou o seu primeiro
EP ¿Y ahora que? no ano
1983. Van alá case vinte anos
e acaba de aparecer nas tendas

Bocas, o último compacto que
inclúe o tema Fucking USA,
escrito antes do 11 de setem-
bro. Evaristo sigue compo-
ñendo para os desencantados,
para os aburridos –conta que
montou o grupo polo tedio na
súa vila, Agurain-, para os de-
sesperanzados. O fondo é o
mesmo que hai dúas décadas,
con temas novos nutrindo o
repertorio como a inmigra-
ción –el é fillo de emigrantes
galegos- ou a xenética.   

Segue blasfemando moito;
pérdese a con-
ta das veces
que o fai.
Láiase ade-
mais de que
agora o grupo
non recibe nas
a c t u a c i ó n s
tanto cuspe
como antes.
Despois de ter
que cambiar o
nome do gru-
po de La Polla
Records a La
Polla hai máis
de cinco anos
por litixios
con outro dos membros funda-
dores, Evaristo Páramos non
está disposto a deixar que o
grupo morra. Das letras que
non caben nos discos constrúe
relatos como os que ven de
publicar no libro Por los hijos
lo que sea, do que en dous me-
ses Txalaparta esgotou a pri-
meira edición. Tampouco ten
pudor nestas páxinas o neno,
que malia ser educado en cole-
xios relixiosos, rematou quei-
mando crucifixos enriba do
escenario.♦

A. ESTÉVEZ
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A Trabe de ouro
Publicación galega de
pensamento crítico

Nº 48. Outubro-decembro de 2001. Prezo 
9,02 euros.
Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.

Jacques Rancière fai unha
reflexión sobre o nihilismo
aplicado á
política.
Samir
Amin pre-
gúntase se
estamos
asistindo a
unha nova
fase do
capitalismo
ou se as cir-
cunstancias
económicas
e sociais mundiais obrigan a re-
novar o contido ideolóxico des-
te sistema. Xosé Antón Dobao
explica cómo o imperialismo
ocidental se fixo co patrimonio
do sentido da civilización. Xo-
sé Teixeira escribe sobre a
reconstrución política e institu-
cional do reino da Gallaecia lo-
go da caída do Imperio Roma-
no. Na sección de creación,
Xaquín Silva traduce poemas
de Mahmud Darwich.♦

Terra Chá
Nº 7. Febreiro de 2002.
Coordena: Fernán López.
Edita: Brigadas en defensa da cultura chairega.

Neste número reprodúcese inte-
gramente unha edición da “Re-
vista del Centro del
ayuntamiento de Guitiriz, villa
de Parga y
sus comar-
cas”, edita-
do en Bue-
nos Aires
na década
de 1940.
Dirixido da-
quela este
centro por
Secundino
Prado, as bri-
gadas fixeron
un facsímil
do exemplar que conservaba
Xesús Barreiro. Para conseguir
esta revista, cómpre chamar aos
números 982 211508 ou 982
200912.♦

Galicien Magazin
Nº 12. Decembro de 2001.
Dirixe: Dieter Kremer.
Edita: Universidade de Trier.

Ramón Lorenzo reseña os dez
anos do Galicien-Zentrum da
Universidade alemana de Trier.
No recordo desta experiencia
participan
tamén Ma-
ría Xesús
Lama, Mar-
ga Romero,
Miguel An-
xo
Fernández,
Xosé María
Álvarez Các-
camo e Win-
fried Busse.
Nathalie
Grischkat fai unha semblanza de
Felipe Fernández Armesto. Ca-
tuxa López Pato entrevista a
Xosé Luís Méndez Ferrín.♦

Carolina

Otero
N O V I D A D E

A NOSA TERRA
MMaarrggaa  ddoo  VVaall

Evaristo
contra as rock stars
La Polla (Records) presentou
o seu último disco en Ourense

Por los hijos
lo que sea é
o título do
libro de
Evaristo ven
de publicar
e que esgo-
tou a
primeira
edición ao
mes da súa
aparición



O tempo forma parte da arte e da
de Xosé Freixanes (Pontevedra,
1953) de xeito especial porque
do seu paso parte precisamente o
concepto que o artista ten da pro-
pia creación. Refuga da eternida-
de, da intemporalidade e da so-
berbia dos que pensan que o au-
tor ten que transcender. “A expo-
sición constrúese arredor da via-
xe como tema. Sempre tiven cla-
ro que a arte é efímera, mesmo
nesta mostra hai algunha serie
feita con materiais como po de
talco ou pedra pómez que esca-
chan. Os coleccionistas que mer-
can estas obras saben que non
van durar sempre. Gústame ver
nela o paso do tempo. Buscar a
eternidade é unha presunción e
xogar a intentar ser Deus” afirma
un artista ao que lle molesta a
teima de conservar e restaurar
obras para tirarlle a pegada do
paso do tempo. O concepto che-
ga ao seu extremo en Cartogra-
fía do tempo, a súa intervención
na Igrexa de Bonaval que, se-
gundo o autor, “sigue a idea de
que hai algo que pode quedar na
mente. A quen lle interese lem-
brará a igrexa con ese manto. A
eternidade non está no material
senón na cabeza porque a arte é
unha construcción mental”. 

Pero tamén nos materiais se
debuxa o universo artístico de
Freixanes. O oriental kolan mes-
túrase con pizarra moída. “Preci-
sei a mirada do outro como a ne-
cesitou toda a contemporaneida-
de, desde que os impresionistas
repararon na iconografía dos de-
buxos xaponeneses ate o propio
Picasso. Non son niso novidoso,
recollo a idea da viaxe, pero non
como desprazamento senón pola
mirada sorprendida. Na exposi-
ción hai tamén unha viaxe á mi-
ña infancia e a do meu irmá Víc-
tor, a Pontevedra que xa non
existe na serie titulada A memo-
ria borrada que recolle a imaxe
do avó Valeriano”.  

Os dez anos de percorrido fa-
lan de dúas condicións da obra
de Freixanes que o autor confir-
ma. A primeira delas, esa ponte
directa que establece entre as sú-
as vivencias e a obra que cons-
trúe. “Nunca me preocupou a ca-
lidade técnica. Sempre se me cri-
ticou que fixera tantos cambios,
que non tivese un estilo fixo, pe-
ro eu precisei expresarme desde
a diversión e a miña obra é refle-

xo diso”. A segunda condición é
a maneira como a obra transpa-
renta as súas preocupacións so-
ciais. “Nos dous últimos anos
metinme no tema da globaliza-
ción, da inmigración e o multi-
culturalismo e necesitei pasalo a
miña obra e por iso din un gran-
de bandazo e volvín á figuración
desde a fotografía. Cando me
meto nun tema que vivo sempre
sae á obra. Falo de vivencias, de
pisar o chan, de descalzarse mes-
mo, que é unha actitude non me-
tafórica senón física que propo-
ño. Non concibo a pintura lonxe
da imaxe do home e da muller
como referencia”.

Sen embargo, nunca quixo
Xosé Freixanes contar historias

coa pintura que, ao seu ver, bate
máis nos sentimentos e a poesía
que na narratividade. “A plásti-
ca é abstracta e se sabes sensibi-
lizala chega ás entrañas do ser
humano, como a música ou a
poesía. O poeta entende de se-
guido os artistas, está moi pró-
ximo. A novela ou a reportaxe
seguen camiños diferentes. Fa-
lamos cando o que temos que
dicir non se pode traducir en pa-
labras. Mesmo agora, estou tra-
tando de explicar algo que é im-
posíbel”, sinala. Interésalle por
iso a mística como medio de
achegarse á arte, á maneira de
Paúl Klee porque “a arte con-
temporánea non se pode enten-
der sen ese elemento de maxia”

Da xeración de Atlántica

Expón a súa obra en Composte-
la no Museo do Pobo Galego,
xusto ao pé do Centro de Arte
Contemporánea. Xosé Freixa-
nes foi unha das voces que máis
se posicionou no conflicto aber-
to no mundo da arte despois da
destitución da anterior directora
Gloria Moure. “Non teño infor-
mación concreta pero é curioso
que todos os artistas que daque-
la estivemos implicados non se-
xamos convidados a expor no
CGAC. Paréceme preocupante
que se exclúa unha xeración, a
Antón Patiño, Menchu Lamas,
Lamazares, os que fumos o nú-
cleo de Atlántica. Estase negan-

do aos galegos a posibilidade de
ver unha parte da súa historia.
Estase programando a nosa xe-
ración con artistas estranxeiros
pero en canto arte galega pásase
directamente á xeración máis
nova”, afirma Freixanes, un ar-
tista que vive a cabalo de Galiza,
Madrid e Granada, a cidade on-
de dá clases de arte, unha activi-
dade para el tan importante co-
mo a creación artística. 

Alégrase, pola contra, da no-
ticia de que o Museo de Arte
Contemporánea de Vigo se inau-
gure cunha revisión de Atlántica.
“Gústame esa decisión. Atlántica
está nos libros de texto e fálase
dela como precursora nos oiten-
ta da renovación plástica galega
pero non hai ningún museo gale-
go que se preocupe dese movi-
mento”, denuncia. Xosé Freixa-
nes recibira con satisfación a
idea de participar na criación de
Atlántica formada por unha xe-
ración de artistas da que unha
grande maioría continúan en ac-
tivo e case todos viven fóra de
Galiza. “Xa cando se montou
eramos dalgún xeito emigrantes.
Co tempo podemos dicir que foi
pioneira en moitas cousas. Fu-
mos áxiles e respondimos a unha
necesidade. Para nós foi funda-
mental, por exemplo, reivindicar
xente como Reimundo Patiño ou
Alberto Datas”. 

¿Foi unha estratexia de gru-
po ou realmente coincidían na
vontade de renovación artística?
“Atlántica, a dicir verdade, era
un batifundio, eramos moi no-
vos e con propostas distintas.
Non había ideoloxía algunha,
coincidiron a nosa xeración coa
maior que estaba marxinada con
figuras como Patiño. Morreu co-
mo o cancro, por abundancia,
cando chegamos a ser cincuenta
e tantos e non había identidade
algunha. Agora bótase de menos
unha alternativa así, o individua-
lismo é terrorífico”. 

Remata Xosé Freixanes a
conversa en San Domingos de
Bonaval cunhas sentencias que
definen o seu concepto de arte:
“O artista e a arte teñen que ser
transgresores sempre e para iso
abonda con pensar. Ese é o ele-
mento capital da arte”, “Se a
arte serve para algo é para re-
mexer a sociedade e pensar o
que está acontecendo”, “A arte
é necesaria como a vida”.♦
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Novidades narrativas

HISTORIAS NON IRREAIS

ler é ser

Xosé Freixanes
‘O CGAC está a deixar fóra

os que defendemos a Gloria Moure’ 
CARME VIDAL

Os días lentos son aqueles nos que as lembranzas se acumulan, que se extenden para vencer os lími-
tes do tempo. Xosé Freixanes toma este verso dun haiku para poñerlle nome á exposición que reco-
lle obra dos últimos dez anos no Museo do Pobo Galego. Na Igrexa de San Domingos de Bonaval, o
sábado día 23 distintos pés descalzos facían desaparecer as formas da obra que Freixanes titulou
“Cartografía do tempo” logradas con po de arroz e pizarra no chan da Igrexa de San Domingos de
Bonaval.  O tempo convértese en protagonista para un artista que non acredita na eternidade. 

PA C O  VILABARR O S
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Para convencer á xente de que
América é o paraíso, polas feiras
de Galiza enteira andan axentes
de emigración, chamados
ganchos. Estes homes, ben
traxeados e de sombreiro,
reciben unha comisión das
compañías de navegación por

cada emigrante que embarcan. A
xente vive nunha mala situación,
a comida non sobra, os caciques
mandan moito, e ben de xente,
sobre todo a máis nova, anda na
procura dunha saída. Os ganchos,
co seu palique, crean moita
ilusión e os mozos das parroquias

alístanse en grupo. 
Moitos pais mesmo anotan

aos seus fillos de doce e catorce
anos para procurarlles un porvir
e, de paso, libralos do servicio
militar. Cómpre saber que na
guerra de Marrocos morren
mozos a esgalla.♦

PEPE C ARREIR O

rapaces de 14 e 16 anos marchan a Am rica clandestinamente

Ducias de ganchos andan polas feiras
invitando a xente a emigrar

EN GALIZA CONSÚMEN-
SE ARREDOR DE 100
MILLÓNS DE LITROS
DE VIÑO AO ANO, DOS
QUE A METADE SON
PRODUCIDOS NO PAÍS.
EXISTEN CINCO

DENOMINACIÓNS
DE ORIXE:
O RIBEIRO,
VALDEORRAS,
RÍAS BAIXAS, RIBEIRA
SACRA E
MONTERREI.♦

¡Algo picou nese anzó!
todos puxan
pola mesma sedela.

LIBROS NOVOS

Helena e
o solpor
É esta unha novela para
mozotes xa grandes.
Trata de dúas rapazas
ben distintas. En cada
unha delas refléxanse os
diferentes camiños que
pode ter a vida. Helena
e o solpor foi escrito en
euskera por Juan Kruz
Igerabide. Agora tradu-
ciuno ao galego Mario
Unamuno e publícao a
editorial Galaxia.♦

A vacaA vaca
A señora Vaca
traballa sen tasa,
mantén a súa cría,
dá leite prá casa.

A señora Vaca
non dá descansado,
tira polo carro
e arrastra o arado.

A señora Vaca
ten a color teixa,
sófreche en silencio,
pero non se queixa.

A señora Vaca
vai do monte ó prado
e do prado ó curro
con ar resignado.

A señora Vaca
é humilde e mansa:
¡non sei que misterio
na súa ollada cansa!

¡Non sei que misterio
ten nos ollos quedos
que semellan feitos
de noites e medos!

Manuel María (do libro
Os soños na gaiola)
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O VIÑO GALEGO

VAN DE PESCA 5

Ten que ser
un peixe moi

gordo, non
hai quen o

dea subido.



Sinala Henrique Harguindey que
Le Petit Roi  de Galice (O reici-
ño de Galicia) é un posiciona-
mento ante a inxustiza “e moi
concretamente ante as usurpa-
cións, que xogaron un importan-
te papel na construcción dos es-
tados”. Harguindey traduciu hai
catro anos esta composición ao
galego, na editorial Laiovento,
que narra como o pequeno Nuno,
futuro rei galego, é raptado polos
seus tíos que queren dividir o te-
rritorio e, finalmente, liberado
polo cabaleiro francés Roldan.

“Ao cair a tardiña apareceu
Compostela. / O cabalo cruzou a
ponte que entre nela / que San-
tiago empezou a construír en
granito; / as torres das campás
debuxábanse a fito / e o orfo vol-
veu ver o paraíso natal”.

Os ollos de Víctor Hugo
póusanse nun anaco importante
da historia deste país: o momen-
to do reino independente de Ga-
licia co rei García, no século XI.
A cobiza dos seus irmáns, San-
cho e Afonso, por este territorio,
provoca que o desterren e o fa-
gan prisioneiro. Retornará para
recuperar o seu reino, pero de
novo o irmán Afonso pecharao
no castelo de Luna, en León,
aferrollado durante 17 anos ata
que morre, no 1090. Darío Xo-

hán Cabana recría en Morte de
rei esta parte da historia galega
de forma novelística.

A lenda dos séculos é unha
epopea construída por Víctor
Hugo na que a épica superponse
aos feitos históricos e que foi
publicada en tres etapas, 1859,
1877 e 1883. O reiciño de Gali-
cia non é unha excepción. O
francés imaxina un fillo de Gar-
cía, Nuno, que tamén é vítima
da cobiza. O pequeno monarca é
raptado de noite en Compostela.
García tamén é feito preso me-
diante enganos.

Poesía e rigor

¿Mais quen é Roldan que apa-
rece para liberar ao adolescente
e que remata coa vida de nove
dos seus dez tíos? Roldan é
Víctor Hugo, en certo xeito. Es-
te cabaleiro foi un dos doce pa-

res nomeados por Carlomagno
aos que o emperador, segundo a
lenda, consideraba os seus
iguais. O escritor de Besançon
tamén fora nomeado “par de
Francia” polo rei Luís-Filipe.

Cando Roldán fala en O reiciño
de Galicia, é Víctor Hugo que
está expresando os seus pensa-
mentos. “Eu creo que planei no
ceo solitario; / penso que aban-
donei o mundo de a diario / dos
homes e montado en monstruo-
sos grifóns / fun ata a profundi-
dade dos grandes nubarróns”.

Víctor Hugo nunca pisou Ga-
licia; o máis perto que estivo foi
en Madrid, onde pasou un ano
coa súa familia de pequeno, e no
País Vasco e Navarra, nunha via-
xe realizada no ano 1843. ¿Onde
se inspirou para construír este
extenso poema? ¿Por que esco-
lleu as torres da catedral de
Compostela como motivo dunha
das portadas que tiña deseñadas
para A lenda dos séculos?

As fontes do escritor para esta
lenda posíbelmente sexan Orlan-
do furioso, unha historia de Ludo-
vico Ariosto do século XVI, e a

medieval Chanson de Roland. Na
primeira, a princesa Isabel, “filla
do rei de Galicia e mahometana”,
ten unhas vivencias paralelas ás
do Nuno de Víctor Hugo. Do Dic-
cionario de Moreri tirou unha se-
rie de nomes para os infantes de
Asturias, os tíos malvados de Nu-
no. Na epopea de A lenda dos sé-
culos, non é o máis importante o
rigor histórico e cronolóxico. O
que importa ao autor é a visión
poética da Historia.

Ano Víctor Hugo

O 25 de febreiro en Besançon,
vila natal do escritor, inaugura-
ron o ano de Víctor Hugo, cun
programa que abrangue confe-
rencias, exposicións, cine e tea-
tro. A lenda dos séculos será le-
vada ao escenario do 26 ao 28 de
abril. Toda Francia lle rende tri-
buto ao neno prodixio que, con
quince, anos xa era distinguido
pola Academia francesa. Adi-
couse ao teatro, á lírica, á sátira,
aínda que sexa a novela Os mise-
rábeis a que espallou o seu nome
por todo o mundo. Practicamen-
te ninguén reparara, ata a apari-
ción da tradución ao galego, na
atención que Víctor Hugo pres-
tou á existencia dunha Galicia
diferenciada con reino propio.♦Nº 1.023 ● Do 28 de febreiro ao 6 de marzo de 2002 ● Ano XXV

A epopea galega de Víctor Hugo
A. ESTÉVEZ

Mentres a vila francesa de Besançon inaugura o ano Víctor Hugo (1802-
1885) co motivo do bicentenario do escritor, redescubrimos O reiciño de Galicia.
O autor de Os miserábeis incluíra este poema na súa obra A lenda dos séculos.

En Besançon,
a súa vila natal,

e en París,
a cidade na
que morreu,

comemórase
de xeito especial

durante todo o ano
o bicentenario

do xenial escritor
que atravesou

o século XIX.



“Un circo sen animais”. Así defi-
nen o Novo Circo os compo-
ñentes de Cortocircuito Produc-
cións. Andrés, Lei, Josep e a
contorsionista Ane Minen apre-
sentaron en Santiago o seu últi-
mo espectáculo, Cirque Melero,
con técnicas de malabares,
clowns e equilibrios. Falan dun-
ha evolución do circo tradicio-
nal, “unha aventura coas outras
artes” que trascende as gran-
des carpas con recendo a se-
rradura e toma forma en salas
como a NASA pero tamén en
teatros e “por suposto”, no seu
lugar de orixe e experimenta-
ción, a rúa. Aspectos técnicos
como a música e as luces ta-
mén nutren este espectáculo
que suma adeptos no público
adulto. “Hai que coidar a coreo-
grafía, as iluminacións. Se te fi-
xas, os malabares van crava-
dos coa música”, di Josep.

Pero ¿que grao de dificulda-
de ten a posta en escena des-
tes artistas que tanto fan de pa-
llasos torpes como de malaba-
ristas únicos? “Un profesional
entrena entre cinco ou dez ho-
ras ao día –revela Andrés. Con-
seguir facer o pino en vertical e
quedarte quieto pode levarche
máis dun ano. Mover cinco ma-
zas a un tempo, máis de dous”.
En Francia existe unha Lei do
Circo que regula a formación
dos artistas e a súa profesión.
Hai máis de 80 escolas de No-
vo Circo con estudos homolo-
gados polo Estado e o Diploma
profesional de arte circense
equivale a una carreira técnica.
“En Catalunya non podemos
queixarnos, temos un espacio
nos circuitos culturais. Existe

unha Escola en Barcelona e ta-
mén hai iniciativas privadas que
traballan na formación”, di Jo-
sep. “Neste momento hai máis
de vinte compañías e temos o
Festival Internacional Trapezi”,
engade Andrés.

O Novo Circo conta en Ga-
liza co envexábel antecedente
do Circo dos Muchachos. Co-
mo pioneiros, Manu Manaba-
randa, anfitrión e membro da
Asociación de Cabaret e Novo
Circo de Compostela, lembra

aos Tromboni de Lalín e Pi
compé, unha produción de Ma-
nabaranda, en Ferrol. Nesta ci-
dade funciona desde hai dous
anos unha Escola de Novo Cir-
co, a que acuden máis de trin-
ta persoas de diferentes ida-
des. Ten o apoio do concello e
está xestionada pola aso-
ciación Circus Fusión. Manu
descubriu os malabares nun
obradoiro da Casa Encantada
no 1998. “Empezamos un gru-
po de xente, ninguén tiña pen-
sado vivir disto e agora a maio-
ría están en escolas interna-
cionais. Aqui adícanse profe-
sionalmente ao Novo Circo un-
has vinte persoas. Trabállase
con clown, malabares e mani-
pulación e empézase a facer
algo de acrobacia. O problema
é que se queres aprender boas
técnicas circenses tes que
marchar fóra”. 

Os artistas están certos de
que hai público e reclaman un
espacio nos circuitos do IGAEM
e nas programacións culturais
para unha das artes escénicas
con máis tradición. Entretanto
continuan coas súas iniciativas.
No mes de Maio celebrarán en
Santiago as terceiras Xornadas
de Novo Circo, cun curso de
clown a cargo do prestixioso
Alex Navarro ademais de festa
e actuacións. Entre as propos-
tas, a de facer tamén espectá-
culos na rúa para achegalo á
xente. “Eu, por exemplo, se o ti-
vera coñecido de neno tería
empezado antes”, afirma Manu.
Ademais, como comenta Josep
“o circo tradicional era moita
pluma e moi familiar, pero a es-
to pode adicarse todo aquel

A BVG,
renovación
do mapa
de Fontán
MARGA ROMERO

Adrián cunha vela na
man ía alumeando os
lugares que don

Bernaldo lle ía dicindo e o
amado mapa de Fontán
daba vida á nosa
identidade. Otero Pedrayo,
ao alumear á memoria das
xentes polos vieiros da
saudade e ao pousar o seu
dedo no mapa exorcizaba
os lugares ausentes na
Galiza de América. Adrían
Solovio segue o trazo dos
camiños e a descuberta
ábrelle o desexo da
primeira viaxe polo
corazón de Galiza, logo de
andar sempre Arredor de si
coma un cego (1930).
Renace o mapa de Galiza,
renóvase o mapa de Fontán
(22-II-2002), a profesora
Brisaboa vai alumeando
nunha viaxe virtual as
Pelerinaxes oterianas, e
luciñas sinalan o camiño
nun computador. E as luces
detéñense en ermidas,
torres e pazos, acougan en
hoteis e balnearios,
lembran en museos e
encollen a alma nas ruínas
dos mosteiros. A Otero
Pedrayo habería de
gustarlle este mapa, que
tamén fala do camiñar dos
lobos de Fole e aínda
haberá de contar máis.
Esta viaxe virtual que nos
conecta co mundo, que se
acaba de iniciar, que
espalla os xa magníficos
vieiros.com, atópase no
novo Portal Web da
Biblioteca Virtual Galega,
que lle debemos á boa
colaboración existente
entre un equipo filolóxico,
dirixido por Laura Tato
Fontaíña, e un equipo
informático, dirixido por
Nieves R. Brisaboa,
apoiado pola Vicerrectora
de Innovación Tecnolóxica
da Universidade da
Coruña. O resultado é
unha xanela que abre ao
mundo retallos literarios,
comunica escritores e
escritoras co público lector
e contribúe á
normalización da cultura.
O mapa fai visíbel Galiza
no mundo, Carral, Ordes,
Sigüeiro, Compostela, fará
tremelecer as estrelas da
Ulla e como Paio Soutelo e
Adrián Solovio, fóra
saberán da nosa identidade.
Na mesa da presentación un
rector daba as gracias a
estas tres mulleres. Adrián
(Otero) imaxinara o futuro
mapa de Europa con zonas
vitais de transición entre as
harmoniosas conciencias
dos pobos. Alguén de lonxe
seguirá as luciñas do novo
mapa.♦♦

B r eak f ast in Ti f f any’s     Ga r r incha

EU O QUE PRECISO É PAIXÓN CON LUXURIA,
SENTIRME DESEXADA... PRECISO RECIBIR
FORTES VIBRACIÓNS...

QUE LITERAL TE ERGUICHES
HOXE... ¿NON?

O circo sen animaisO circo sen animais
PAULA BERGANTIÑOS

Na sala NASA de Santiago atopamos a oportunidade de conversar coa compañía catalana Cortocircuito
Producións e o artista galego Manu Manabaranda na descuberta da expresión contemporánea dunha das
máis vellas artes escénicas, o Novo Circo. Clown, malabares e acrobacias son algúns dos ingredentes.
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Retratos de Ramón Caamaño
M.V.

O fotógrafo muxián Ramón Caamaño realizou es-
tes retratos entre os anos vinte e corenta. Imaxes
destinadas a un familiar da emigración, á billeteira
ou a unha repisa da casa. A escolma preparada
por Xosé Luís Suárez Canal e Manuel Sendón
constitúe, sen embargo, unha visión contemporá-

nea que dista desa función que tiveron os retratos
no seu tempo e mesmo da concepción estética do
propio autor. Son imaxes solemnes, nas que a dig-
nidade consegue impoñerse nalgún caso sobre a
austeridade económica dos protagonistas. Trátase
ademais de fotografías realizadas por un veciño,

como era Caamaño, que coñecía perfectamente a
quen fotografaba e o seu mundo. A mostra será
presentada en Vigo (Centro cultural Caixanova) o
xoves 28. A responsabilidade do proxecto corres-
póndelle ao Centro de Estudios Fotográficos en
colaboración con Caixanova.♦♦

Ramón Caamaño co seu material de traballo.
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Xa o dixo Bill Gates, o teólogo
máximo do mercado informático:
“un minuto nesta industria corres-
ponde a unha década en calquera
outra”. Esta máxima serviu de
calzador perfecto para converter
os videoxogos en efémeros pro-
dutos que teñen unha data de ca-
ducidade máis exigua ca un iogur.

Pero esta práctica deixou co-
razóns partidos polo camiño. To-
dos os xogadores de ordenador
teñen nostalxia daquelas parti-
das que foron míticas no pasado.
Nos tempos das potentes tar-
xetas gráficas e os elaborados
sons da Soundblaster, parecen
antiquísimos aqueles xogos de
tecnoloxía EGA e sintetizador
con soniquete metálico.

Mais non hai tantos anos da-
quilo. Como é sabido, a tecno-
loxía informática non medrou a
prol das vantaxes para os usua-

rios, senón en unidade inviolá-
bel de fabricantes de hardware e
software para arrastrar ao mer-
cado a unha carreira entolecida.
É por iso que moitos daqueles
xogos non foron superados des-
pois. Quizais os gráficos mello-
raron e as introducións conver-
téronse en obras de arte, pero a
esencia daqueles títulos perma-
nece no maxín dos afecciona-
dos no andel dos clásicos.

Por fortuna, a internet per-
mite matar saudades de balde.
Hai unha manchea de páxinas
electrónicas que se adican a res-
gatar do esquecemento estas
xoias de finais dos anos 80 e
principios dos 90. Baixo as cla-
sificacións de freeware (mate-
rial informático gratuíto) e xo-
gos abandonados (aqueles que
foron creados para os primeiros
PCs ou outros ordenadores, co-

mo o Amiga de Commodore ou
os Amstrad), os nostálxicos po-
den resucitar o MS DOS, que, a
pesar do desprezo que ten por el
Windows, sobrevive nas cata-
cumbas do sistema operativo.

Contodo, hai xogos que non
superan as peneiras do tempo
sen adaptármonos aos requeri-
mentos técnicos da época na que
foron concibidos. Así, o Xoana
de Arco ou o Colonization (que
describía a conquista de Améri-
ca con moito realismo), baten de
fuciños coas “trampas” dos Win-
dows posteriores ao 3.1.

Armados de zip e paciencia

O labor de pescuda de vellos
xogos ten que contar co progra-
ma Winzip, de descarga gratuí-
ta en moitas páxinas da rede, e
moito tempo para baixar da in-

ternet os xogos. O seu tamaño
non é demasiado grande (entre
0,5 e 9 megas) pero cunha co-
nexión normal e a determinadas
horas pode facerse eterna.

Algúns enderezos intere-
santes, en español, son estes:
www.publispain.com/juegos.htm
; www.addictivegames.com;
www.dosgames.com; www.ellos-
nuncaloharian.com; www.bajar-
juegos.com ou www.gamehippo,
entre outros. Aí podemos atopar
mitos de hai dez anos como Ma-
niac Mansion, Lemmings, Pang,
Alone in the dark, Prince of Per-
sia, Tetris, Simcity, Panzer Gene-
ral, Warcraft ou Duke Nukem 3D. 

Os sentimentais, cando sin-
tan aquelas vellas sintonías e se
reencontren cos vellos persona-
xes, que teñan perto un pano.
Ás veces, non é tan difícil recu-
perar os paraísos perdidos.♦♦

Matar saudades de balde

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

Meu Santo, Miña Santiña                   f r ancisco a. Vida l

Conta o historiador López Ferrei-
ro que, cando Rosendo inaugu-
rou o mosteiro de Celanova, tivo
invitados a once obispos, vinte-
catro condes e imnumerábeis
abades, diáconos, monxes e pai-
sanos que o honraban como exe-
cutor de tan grandiosa obra. E
non é de estrañar, primeiro por-
que o promotor era fillo, neto, so-
briño e parentre dos principais
homes da política e do goberno
civil, militar e relixioso do país,
pero tamén porque a idea de tan
magno edificio lle viñera por ins-
piración divina, cando, sendo
abade de Caaveiro, soñou que o
mesmísimo Pai dos ceos lle pedía
tal edificio nas terras da súa fami-
lia. Daquela aínda non cumprira
os dezaoito anos, e tal día coma
este ía camiño dos trinta e cinco.

Se un príncipe nace coa
coroa debaixo do bra-
zo, Rosendo naceu con

dúas: coa da santidade e coa da
nobreza, e con tales coroas non
lle foi difícil prognosticar e
cumprir os seus desexos como
mandados de El-Señor.

Xa antes de nacer, cando a
súa nai, a devota e futura santa
Ilduara, se encomenda na ermida
do Salvador, no cume do Corva,
pedindo axuda para un parto fe-
liz, sentiu no seu corazón e na
súa mente a voz do arcanxo Mi-
guel predicindo que o froito do
seu ventre ía ser grande ante
deus e ante os homes.

Easí foi. Rosendo, que
marchou de neno para
estudiar as cousas da vi-

da e da igrexa co seu tío Sabari-
co, bispo de Mondoñedo, vese
con doce anos representando ao
seu titor nas Cortes de León, e a
partir daí, a súa carreira política
xa se dispara: rexenta as abadías
de Caaveiro e Portomarín, e can-
do acaba de cumprir os dezaoito
anos, morre seu tío e el herda a
cadeira episcopal mindoniense.

Era daquela unha Se necesi-
tada de comprensión, moita xus-
tiza e algo de man dura, que el,
coa axuda da súa poderosa pa-
rentela, emparentada co rei de
León e Galicia, non tardou en
aplicar, amosando, a pesar da

idade, as dotes dun experto polí-
tico sen alardear de tal. Por iso,
cando inaugurou o mosteiro de
Celanova con máis de oitenta
priorados dependentes del, podí-
ase considerar como a culmina-
ción dunha longa idea en favor
da capitalidade da súa terra, e to-
dos viron no promotor a un ho-
me capaz de cumprir calquera
cousa que se lle antollase. De
feito, ese día todos se decataron
de que un mosteiro é moito máis
ca unha casa de rezadores, tamén
é un pazo de goberno, e os ollos
dos seus superiores pousaron nel
unha mirada de esperanza.

N on era a primeira vez,
nin había de ser a de-
rradeira, que se cum-

pre o que el anuncia.
Foi en maio de 955 cando o

rei lle outorga o cargo de vicerrei
de Galiza, convertendo ao ecle-
siastico en guerreiro, encargado
de frear a mouros e normandos
que, por eses días fustigaban os
camiños de Compostela e saque-
aban e escravizaban as aldeas, os
pobos e os paisanos. Loitou co-

mo o máis experto xeneral, e
cando o país ficou máis ou me-
nos tranquilo, volveuse á Cela-
nova da súa alma, coma quen
volve ao pazo real a descansar.

Pero cando o inimigo non es-
tá fora está dentro, e El-Rei, cren-
do que o bispo de Compostela,
Sisnando, non lle era suficiente-
mente fiel, mandouno prender e
puxo no seu lugar a Rosendo.

Non foi o freire de moi bo
gusto a tal cargo, tanto así que
nin sequera quería firmar como
bispo, pero cando o rei morreu e
Sisnando saíu do cárcere, foi ás
habitacións episcopais chamán-
dolle usurpador a Rosendo, e sa-
cándoo da cama mandouno para
o seu mosteiro mentres el volvía
a rexer a diócese.

Sorprendido e indignado,
o vicerrei prognosticou-
lle que aquel acto íalle

custar a vida, e que morrería
atravesando por unha frecha.

En Celanova enterouse o des-
terrado da morte do bispo de
Compsotela, atravesado por un-
ha frecha normanda nos montes
de Padrón. Pero el xa decidira re-
tirarse da política activa e agar-
dar a chamada do ceo, o primei-
ro de marzo do 977.♦

San Rosendo, o vicerrei de Galiza

Faltan
pero sobran
LUÍSA VILLALTA

Falo da rapazada toda:
nenas, nenos, mozas e
mozos. Até hai pouco

temíamos polo futuro das
pensións ante o descenso da
natalidade. Agora parece
que van vir de fóra
traballar para nós, pero ese
xa é outro cantar, non moi
alegre tampouco. Así, os
poucos fillos e fillas dos úl-
timos vinte anos fóronse
criando como especie prote-
xida, rara, en perigo de ex-
tinción. Pechadiños nas ca-
sas diante da televisión os
máis, ou soltos polas rúas
tamén non os menos, vanse
facendo unha idea da vida,
entanto a masa urbana non
lles devolve, coa noite xa
pecha, o que fica duns pais
“que traballan arreu e dan
todo por eles”: zapatillas de
marca, playstations, game-
boys, videoxogos, logo xa a
moto... e que non lles falte
para o ciber e máis para as
súas cousas (?), que non
van ser menos que os dos
demais. Para algo traballan
os pais, que ben que llelo
sacan do lombo.

E así segue a vida, natu-
ral como ela mesma é. Os
pais, ou non puderon ou
non necesitaron estudar. E
total para que? Para pasar
de albanel a construtor só
fai falta ter espírito
decidido e levarse ben co
alcalde. E esa é unha boa
carreira, abofellas, das pou-
cas que prosperan no país.
Ademais, as nenas que
estudan non pasan de
profesoras, se teñen sorte,
que, se non, xa poden facer
o doutoramento na caixa
dun supermercado. 

Visto o visto, a cousa es-
tá que mete medo. Para ser
feliz segundo manda a tele-
visión fai falta moita pela e
boas agarradeiras, que só
quen ten padriño se
bautiza. E, para ser
sinceros, a televisión
somente dá ideas para facer
despois e non antes de ter
uns mínimos. Portanto será
que os que non chegan,
sobran.

Agora ben, mentres so-
bran os que sobran,
esperando, como a famosa
xusticeira, pola alba do día
en que se volva a abrir a
porta selectiva dos
escollidos, sempre fica a
noite, o alcool e a masa
irresoluta dos
esperanzados, que non
acaban de crer que non te-
ñan cabida, que non poden
duvidar de que unha socie-
dade avanzada, democráti-
ca e tal, non termine por
darlles a felicidade que lles
promete día tras día,
envolta en papel de contra-
to de traballo temporal, re-
dactado con tinta de cor a
xogo cos zapatos. Ademais
noite, medo, esperanza e
alcool... de que outra cousa
están feitas as
revolucións?♦

Imaxe do Duke Nukem 3D, considerado un dos mellores xogos de acción. Á dereita, imaxe do Transport Tycoon.



Na resposta que García de Ente-
rría dou ao discurso de ingreso
de Gonzalo Rodriguez Mourullo
na Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, o famoso
xurisconsulto fixo alusión ao co-
lexio santiagués onde aquil rapa-
rigo Gonzalo de Balcaide iniciou
os seus estudios.

Poucas horas denantes,
xantando no club de pe-
riodistas madrigalegos

coa comisión executiva do Con-
sello de Cultura Galega, ao infor-
marlle a Carlos Casares, Moncho
Castromil, Zulueta e Monteagu-
do, de que aquil mozo narrador de
Nasce un arbore e as Memorias
de Tains ía ingresar nise serán,
naquela corporación académica,
ocurréraseme falarlles, precisma-
nente, da excepcional escola
compostelán, onde o precoz es-
critor e agora o único penalista
con que conta a Academia de Ju-
risprudencia, preparouse pra in-
gresar no Bacharelato e estudiou
os primeiros cursos diste. Excep-
cional escola onde ensinaba, só,
un escolante excepcional. Un
mestre, do que non é a primeira
vez que trato en A Nosa Terra;
pois cando menos no 155 dos
anacos que levaba escritos aquí,
titulado No centenario do mestre
depurado, celebrando o do exce-
lente mestre e poeta ourensán,
Manuel Luís Acuña Sarmiento,
aludín ao seu colega e compañei-
ro de infortunio que foi escollido
“pra ser o inesquecíbel profesor
dalgúns dos máis eminentes gale-
gos“ do século que finalizaba e
do que está empezando. Pois foi

no 11-V-2000 cando escribín aquí
que “sería un daqueles que ase-
gún o Padre Serrano –o influinte
superior dos xesuitas en Santia-
go– eran os mellores mestres:

—Buscade un mestre depu-
rado que son os mellores, acon-
selloulles aos pais composteláns
que querían educar ben aos seus
fillos. E atoparon a don Xesús
Pereira que plantou nos seus dis-
cípulos Gonzalo R. Mourullo,
Xosé M. Beiras, os embaixado-
res Barcia, etc.– os alicerces do
que son”.

■ A PRECEPTORA SAN JOSÉ.
Logo, no exemplo de Vázquez de
Calo que puxen nista páxina, o
21-VI-2001, lembrei que ao re-
tornar o pai de Mourullo do
transterro arxentino, buscaba un
colexio onde o seu neno poidera
educarse coma Deus manda e,
chegou a falar “co seu antigo
amigo Manolo Beiras, que lle di
que está xestionando, con outros
prestixiosos composteláns, a
criación da Preceptora San Xosé,
para que poideran estudiar, sen
sair de Santiago, en colexios
alleos, os seus raparigos. Atopa-
ron pra iso, un mestre extraordi-
nario: don Xesús Pereira, que vai
a ser o excepcional educador de
seus fillos e doutros privilexia-
dos –por ter tal mestre– rapaces
da burguesía santiaguesa”. Enga-
día despois nise exemplo que
Xosé R. Vázquez, o mesmo que
Manuel Beiras, seguiríame fa-
lando dos profesores escolares
de seus respectivos fillos, que vi-
ñeran a ser os discípulos predi-

lectos de D. Xesús Pereira. “E
cando a Preceptoría empezou a
publicar unha revista, Vamos!!
que ainda hoxe é o órgano do co-
lexio Peleteiro, comentei nun
anaco da Noite, os primeiros es-
critos daqueles rapaces, entre os
que destacaba unha prosa de
Gonzalo de Balcaide.

‘Logo –seguiría lembran-
do– dende Vamos!!, pa-
sarían a escribir na páxi-

na da Universidade Literaria do
meu xornal, cando xa ingresaran,
coas máximas calificacións, na
Minerva galega, os antigos alum-
nos do mestre Pereira. Pasaban os
anos e cada vez tiñan que tratar
máis daquiles mociños que xa ían
sendo as brilantes estrelas da cons-
telación, ou Xeneración da Noite”.

■ AS XIRAS ROSALIÁNS. Da-
quiles mociños dos que xa escri-
bira sete ou oito anos antes, nun
dos Primeiros anacos santiague-
ses publicados en La Noche, e
que foron reproducidos no volu-
me con ise titulo editado, en
1990, por Ánxelo Novo. Nun di-
les relataba a sorpresa dun matri-
monio vigués que, indo pra San-
tiago, se detivo a cumprir co pre-
cepto dominical no santuario de
Nosa Señora da Escravitude, e se
atoparon ali “cunha misa anxeli-
calmente cantada polos rapaces
dun colexio compostelán; un co-
lexio de moi poucos alumnos po-
lo que poideron deducir”.

Sen solución de continuidade
pasei naquil anaco a louvar o be-
lido “pazo da Retén, solar da fa-
milia materna de Rosalía, e en

cuios xardíns ela xogaba e can-
tou, anque cecais nunca morara
alí. E nise pazo –engadía– volvé-
monos a encontrar imaxinativa-
mente cos nenos de colexio cita-
do, pois na realidade non estive-
mos, porque iñorábamos que ían
a acudir alá o último domingo.
Comunicóunolo varios dias des-
pois o pai dalgún dos nenos, o
señor Beiras, ou sexa Eu-ben-
sey, delicioso e esporádico cro-
nista do país”.

Eseguín escribindo o que
me contou aquil inesque-
cíbel e ventureiro cronis-

ta: “Os alumnos do orixinal e ín-
timo colexio –preceptoría San
Xosé– continuaban celebrando
alí a festa de fin de curso dunha
forma maxistral. Asegún o pro-
grama que nos entregópu Eu-
ben-sey,  deu unha lección o Mo-
nitor da preceptoria (o bon de
don xesús) sobre Rosalía canto-
ra de Galicia, no pazo dos seus
avós. E despois de visitar Pa-
drón, foron os pupilos e os seus
familiares a xantar de campo no
pazo de Lestrove. De sobremesa
os raparigos executaron un pro-
grama literario-musical selectísi-
mo. Si, de excepcional bo gus-
to”. E continuaríamos facendo
con agrado a reseña da sesión de
sobremesa, que máis ben era so-
bre a herba, anotando as obser-
vacións luminosas do señor Bal-
boa, un dos pais do grupo e agu-
do lector dos meus anacos.

■ TALLER DE INTELECTUAL.
Posto que varios dos pais soían
acompañar a seus fillos naquelas
excursións de extensión educati-
va, que organizaba, nos dias fes-
tivos, don Xesús Pereira; para ci-
mentar a cultura dos seus discí-
pulos, visitando lugares de inte-
rés histórico, literario, artístico
ou social e económico. Museos,
mosteiros, granxas, peiraos, fá-
bricas, canto poidera servir de
aprendizaxe nas súas xiras infan-
tís aos futuros, e xa precoces, in-
telectuais.

Pai dun rapaz que prometía
ser un orixinal artista era o sim-
patíquisimo D. Manuel Balboa,
quen, naquela excursión adian-
tou, seguramente, o que diría tres
ou catro anos despois, no mesmo
xardín do arquiepiscopal palacio
de Lestrove, durante a Pelegrina-
xe lírica aos lugares rosalianos,
celebrada no 1951 polo Patrona-
to Rosalía de Castro. E que foi
filmada na pelicula que encargou
facer Antón Beiras; convertida
nun vídeo moi evocador, pola
Caixa de Galicia, hai un par de
anos. Alí se ve a Balboa contan-
do as graciosas anécdotas do seu
xenial parente, Eduardo Pondal.

Con tanta digresión encol da
parentela dos discípulos de don
Xesús, xa somentes me queda
espacio pra sinalar que iste ad-
mirábel compsotelán, da familia
das catro nacións, aparte de ser
un mestre execpcional, foi un ex-
traordinario pai. Pois fillas súas
son, a estupenda locutora e actriz
Pili Pereira, a brilante Aurichu,
dona de Xosé Manuel Beiras, e a
pequena e tan xentil que casou
co que sería presidente de Boli-
via. Sen esquecerme do inteli-
xente fillo de don Xesús Pereira,
ao cal non vexo dende hai trinta
e sete anos.♦
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Isabel
González Avión
‘As escritoras
participan
dunha rede
de complicidades’
Participa nas xornadas
“Muller, xénero e educa-
ción” da AS-PG/CIG cunha
análise da literatura das mu-
lleres nas últimas décadas. 

O cambio é espectacular.
O que se dicía a comezos dos
noventa xa non vale. A trans-
formación é enorme pero non
se pode entender de xeito in-
dividual, senón como proxec-
to colectivo. As mulleres rei-
vindican a súa cosmovisión, o
corpo, cunha serie de rasgos
que atravesan as xeracións. 

¿Que relacións se esta-
blecen entre as escritoras?

Ese proxecto colectivo
vai acompañado por unha re-
de de complicidades entre as
mulleres que aparecen en
adicatorias, prólogos ou
mesmo na reivindicación de
figuras femininas anteriores
como Rosalía de Castro. 

A Rosalía dedícalle ou-
tra intervención na que fa-
la da vixencia da súa obra. 

Pode parecer paradóxico
pero todo o mundo sabe quen
é Rosalía e ao tempo segue
sendo unha descoñecida. Os
tópicos funcionan e transmí-
tese sempre a mesma imaxe.
É unha figura que hai que vi-
sitar a cotío, da que hai que
beber porque avanza moitas
loitas e debates que aínda ho-
xe están vivos

¿Existe un discurso lite-
rario propio das mulleres?

Existe e non se manifesta
só no nivel literario. Créanse,
por exemplo, redes de re-
ferencia histórica remitíndo-
se a figuras e dáse unha
conciencia de vontade de es-
crita de xénero. Ese discurso
tamén se contaxia nesta últi-
ma década aos homes e así,
poño por caso, as mulleres da
obra de Fran Alonso non se
entenden noutro contexto.
Esa literatura nova está a in-
fluír nas mulleres de xera-
cións anteriores e tamén nos
escritores. As mulleres temos
un discurso propio e iso non
debía ser tan cuestionado. 

¿E a presencia en xura-
dos, editoriais, academias...?  

Cada vez é maior pero iso
dáse porque se vai conquis-
tando e a propia realidade so-
cial o pide. As mulleres res-
ponden con militancia e
conciencia de que teñen que
estar en certos cargos. A en-
trada de novas académicas
ou a nova directiva da Aso-
ciación de Escritores son
mostra deste cambio.♦

O exemplo de don Xesús Pereira

A pedagoxía de Xesús Pereira incluía múltiples saídas polo país. A ruta rosaliana foi percorrida no 1951 e quedou refrexada nunha
película encargada por Manuel Beiras que, recentemente, saiu en vídeo editado por Caixa Galicia.



ArArteixoteixo
■ EXPOSICIÓNS

TROLEBÚS
30 aniversario da desapari-
ción dos trolebuses A Coru-
ña-Carballo (1950-1971),
que podemos ollar no Centro
Cívico Cultural. Fotografías,
gran cantidade delas inéditas,
que permitirán coñecer este
popular transporte. Pódese
ollar o documental, realizado
no Reino Unido nos 60, so-
bre os Trolebuses de Espa-
ña, no que se inclúe esta liña.
Organiza a A.C. Lumieira

■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Adaptación da obra de Cas-
telao, o venres 1 polo Teatro
do Morcego  no Auditorio.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

SOFÍA FDEZ. VILA
O 8 de marzo remata esta
mostra que acolle a sala de
exposicións de Caixanova.

■ TEATRO

SOLO PARA PAQUITA
Teatro do Atlántico ceni-
ficaraa o venres 8 na Casa
da Cultura.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

XESÚS SUÁREZ
A sala Amalia Domínguez

Búa vai acoller. ata o mérco-
res 6. esta mostra de pintura.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

XABIER FERREIRA
O C.C. do Salnés vai aco-
ller unha mostra da súa pin-
tura ata o domingo 3.

CangasCangas
■ TEATRO

ALTA COMEDIA
Teatro do Noroeste poraa
en escena o venres 8 no Au-
ditorio Municipal.

■ MÚSICA

ABE RÁBADE TRÍO
Concerto de jazz o venres 1
no Auditorio Municipal.

CarballiñoCarballiño
■ CONFERENCIAS

CURIOSIDADES
DA ALIMENTACIÓN
Charla que será impartida
por Miguel Mosquera Pa-
ans, naturópata doutorado
en Mediciña Natural, baixo
o título de a Historia e cu-
riosidades do alimento na
provincia de Ourense. Este
xoves 28 ás 20:30 h. no
Centro Comarcal.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
No ciclo dedicado a facer
unha retrospectiva íntegra
da obra de Orson Welles
poderemos ver, Cidadán
Kane (1941) o xoves 28.

■ CONFERENCIAS

XORNADA
SOBRE DESEÑO
É unha das actividades que
se desenvolven arredor da
mostra de Verner Panton e
que terá lugar o martes 5.
Lugar común no deseño,

previo á materialización e
desenvolvemento do pro-
xecto, é o espacio no que a
imaxinación do creador es-
tablece as pautas e a capaci-
dade de construir unha vi-
sión propia do mundo. Cre-
adores en distintos campos
como a arquitectura, o de-
seño industrial ou a moda
exporán os métodos de tra-
ballo, filosofía, e a explica-
rán as súas obras, nesta xor-
nada coordenada por José
R. Méndez Salgueiro, di-
rector da Escola Universi-
taria de Deseño Industrial.

HISTORIAS INMORTAIS
As fontes e relatos dos ca-
dros de historia do Museo
do Prado van ser analiza-
dos neste ciclo de conferen-
cias que a Fundación Ba-
rrié organiza. O xoves 28
ás 20 h. o catedrático de Fi-
loloxía Grega da Complu-

tense Carlos García Rial
falará sobre Relatos míti-
cos e momentos pictóricos.
De Ovidio a Rubens.

DESTINOS TRUNCADOS
Os problemas da infancia
e da xuventude van ser
tratados neste ciclo orga-
nizado por Caixa Galicia
na súa sede. O martes 5
será Andrés Aberasturi
quen fale sobre as de-
ficiencias.

■ EXPOSICIÓNS

MIRÓ TURMO
Mostra de pintura na gale-
ría Arte Imagen ata o 13 de
marzo.

SEOANE: 13 ESTAMPAS
DA TRAICIÓN
Mostra que acolle a Funda-
ción Luis Seoane ata o 10
de marzo.

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

A. PALACIOS:
CONSTRUTOR DE MADRID
Mostra retrospectiva da súa
creación, que podemos co-
ñecer, ata o 3 de marzo, no
Quiosco Afonso.

PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
Mostra fotográfica do presti-
xioso premio sobre natureza,
ata maio no Aquarium Finis-
terrae e Casa das Ciencias.

VERNER PANTON
A Fundación Barrié presen-
ta, por vez primeira no Esta-
do, unha mostra retrospecti-
va sobre este deseñador
(1926-1998) que abranxe
máis de 125 obras (deseños,
cadeiras, elementos de ilumi-
nación, textis, etc.) creadas
entre os anos 50 e mediados
dos 70. A meirande parte das
pezas chegaron directamente
desde o Vitra Desing Mu-
seum. Ata o 24 de marzo.

■ MÚSICA

NOVOS INTERPRETES
Ciclo organizado pola Fun-
dación Barrié na súa sede ás
20:30, que ten como obxec-
tivo a promoción de músi-
cos mozos, vinculados a Ga-
liza que demostraran sobre-
saíntes cualidades interpre-
tativas. O luns 4 estará Aste-
rio Leva Piñeiro, que inter-
pretará co clarinete obras de
Rossini, M. Yuste, B. Ko-
vás, Brotóns e Poulenc.

■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Matarile Teatro vai levala a
escena o venres 1 e sábado 2
no teatro Rosalía de Castro.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

RUZZANTE
Teatro Galileo subirá ás
táboas con esta obra o ven-
res 1 no Edificio de Servi-
cios Múltiples.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO
As obras da colección per-
manente de Vigo van estar
expostas na sala Caixanova
ata o 31 de marzo.

FerrFerrolol
■ CONFERENCIAS

DESTINOS TRUNCADOS
Os problemas da infancia e
da xuventude van ser trata-
dos neste ciclo. O xoves 7
Pilar Cernuda falará sobre
as adopcións na sede de
Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO FERNÁNDEZ
O Centro Carbalho Calero
acolle a súa pintura.

LEANDRO LAMAS
Mostra as súas últimas pin-

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

Auspiciado polo Teatro Galán
e a Sala Nasa de Compostela,
o 5 de marzo comeza a Volta
Alternativa 2002. Teatro,
música e danza reúnen na
capital compañías galegas,

vascas, catalanas, españolas,
holandesas e alemanas.
Novamente, Galicia acolle as
últimas tendencias das artes
que precisan dun escenario
para chegaren ao público.♦

Escena alternativaEscena alternativa
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión
de
informació
n nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos 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 co-
rreo
electrónico
info@ano-
saterra.com

A XXII edición ultima os detalles
para converter nun novo éxito esta
iniciativa, que desbordará un ano
máis o puramente gastronómico na
súa oferta de diversión e música os
vindeiros sábado 2 e domingo 3. En
canto ao cartel de actuacións desta-
can a de Kepa Junquera ou Mer-
cedes Peón, cuxas actuacións che-
garán o domingo 3 a partires das

19:30 na praza da vila. Esta mesma
xornada, pero a partires das 22:30 e
no campo da feira chegaralle o tur-
no para os mellores expoñentes do
cutre-heavy: Mojinos Escozios,
que virán acompañados por Sex
Museum. Sen embargo a música
comeza xa o sábado 2 coa actuación
de Fangoria, Deluxe e Wetbac-
kers, a partir das 23:30 na praza.♦

Festa do Queixo en Festa do Queixo en ArArzúazúa
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☞ UNHA MENTE MA-
RABILLOSA. A histo-

ria dun matemático xenial pe-
ro esquizofrénico que pensa
que é un espía e que recibe o
premio Nobel. Película para
lucimento de Russell Crowe.

☞ LUCKY BREAK.
Aproveitando a repre-

sentación dun musical no que
participan, dous atracadores
de telderete, un estafador e un
pirómano organizan unha fuga
da prisión na que están inter-
nados. Comedia de evasión.

☞ ANTIGUA VIDA
MIÑA. Historia de dú-

as amigas, unha delas obsesio-
nada con ter fillos e atopar á
súa nai e a outra artista en ho-
ras baixas. Drama.

☞PEDRAS. Catro mulleres
de todo tipo de ámbitos pe-

ro relacionadas por un nexo cir-
cunstancial, enfróntanse con dis-
tinta sorte a frustracións na súa vi-
da familiar e afectiva. Boa pelícu-
la aínda que un chisco triste.

☞ VANILLA SKY. Un
herdeiro de vida disipa-

da queda desfigurado tras un
accidente e comeza a ver alte-
rada a realidade ata o punto
de matar á súa noiva pensan-
do que é outra persoa. Boa
banda sonora.

☞ OLLOS ASASINOS.
Tras o asasinato da súa

muller, un detective do FBI
acude a unha clínica de reha-
bilitación para policías alco-
hólicos. Pero entón alguén co-
meza a matar aos enfermos.
Intriga prescindíbel.

☞ O PERDÓN. A nece-
sidade do tren e o ob-

xectivo da reconciliación
marcan a chegada a unha al-
dea do noroeste americano
dun enxeñeiro do ferrocarril
e, ao tempo, da muller e a fi-
lla do cacique local.

☞ VIDOCQ. Nos días
previos á Revolución de

1830, un detective trata de acla-
rar a morte de tres personalida-

des, aparentemente asasinadas
por un complot político. Intriga.

☞ OCEAN´S ELEVEN.
Un ladrón organiza,

xunto con dez compinches
máis, un atraco aos tres casi-
nos máis rendíbeis de Las Ve-
gas. Comédia de ladróns.

☞ INTIMIDADE. Unha
parella reúnese unica-

mente para manter relacións
sexuais ata que el decide se-
guila para saber algo máis de-
la. O que atopa non lle gusta e
síntese frustrado.

☞ A CUADRILLA (The
Navigators). Kem Lo-

ach volve con outro filme de
alto nivel, adicado ao periodo
de privatización dos ferrocar-
rís británicos. Boa labor dos
actores e óptimo ritmo narrati-
vo nun tema difícil.

☞ O MISTERIO DO
COLAR. No París pre-

vio 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 GÚS-
TANLLE AS MULLE-

RES. Tres mozas quedan ató-
nitas ao saber que a súa nai ten
unha noiva. Como non lles gos-
ta a idea, amañan un plan para
desfacer a parella. Comedia.

☞ THE HOLE. Para evi-
tar 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 DA-
QUEL DÍA. Redistribu-

ción 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 histo-
ria. De paso, un pode observar
que a única evolución deste sub-
xénero é a incorporación da cor.

☞ BANDIDOS. Dous pre-
sos fugados queren mer-

car un hotel, pero para finan-
ciarse rouban bancos mediante
o secuestro do director da enti-
dade. Comédia de acción.

☞ AS BEIRARRÚAS
DE NOVA YORK. En-

contros e desencontros entre
homes e mulleres da Grande
Mazá, antes do 11 de Setem-
bro. Edward Burns, director,
guionista, protagonista e ad-
mirador de Woody Allen, ana-
liza como viven amor e sexo
persoas de idades comprendi-
das entre os 19 e os 39 anos.

☞ O SEÑOR DOS
ANEIS. A IRMANDA-

DE DO ANEL. Un hobbit con
ganas de aventura (Frodo Bul-
seiro) ten a misión de destruír
un anel máxico que dá poder
pero corrompe. Acompañado
dunha irmandade de razas, de-
berá esquivar os servos do Se-
ñor Escuro que queren matalo
e ficaren co anel. Case tres ho-
ras de acción e aventura.♦

CarCarteleirateleira

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 hipe-
rrealismo metafísico. Estarán o xoves 28
ás 22 h. na sala Nasa en SANTIAGO,

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

SidonieSidonie

Os vellos
non deben
namorarse

será
representada

en ARTEIXO
o venres 1.



turas, durante febreiro, na
Fundaçom Artábria.

■ TEATRO

FAUSTO
Teatro de Ningures subirá
con esta obra ás táboas do To-
rrente Ballester o xoves 28.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

BROCOS E FAMILIA
A Fundación Caixa Galicia
acolle esta mostra.

ROSSINI:
RETRATOS E IMAXES
O Círculo das Artes será o
espacio onde poderemos
coñecer esta mostra.

COLECTIVA
DE GRAVADOS
A sala Augatinta acollerá
esta mostra estes días.

MIRÓ
Os gravados da Serie Ma-
llorca van ser expostos na
Deputación Provincial, ata
o domingo 3.

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

EUGENIO GRANELL
Esta mostra pictorica de es-
tilo surrealista vai estar
aberta, ata o 31 de marzo,
no Museo Provincial.

■ MÚSICA

PEDRO SIERRA
Este xoves 28 este artista,
nado en Hospitalet, oferece-
rá 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.

MonforMonfortete
■ TEATRO

SOLO PARA PAQUITA
A compañía teatral Teatro

do Atlántico vai poñela en
cena o próximo xoves 7 na
Casa da Cultura.

MurMurosos
■ TEATRO

ALTA COMEDIA
Teatro do Noroeste vai ser
quen a poña en escena o
venres 1 no Centro Cultu-
ral e Xuvenil.

NarónNarón
■ TEATRO

ELIANA EN ARDENTÍA
Nordesía Produccións
vaina subir ao cenario do
Auditorio Municipal o sá-
bado 2. E o  venres 8 No-
ba Producciones porá en
escena La costilla de
Adán.

NoiaNoia
■ EXPOSICIÓNS

DE PICASSO ABARCELÓ
Ata o 19 de marzo podere-
mos coñecer esta mostra na
sala de exposicións do Tea-
tro Coliseum.

OrdesOrdes
■ EXPOSICIÓNS

JUAN ÁLVAREZ
CASTRO
Exposición fotográfica
que poderemos coñecer
ata o domingo 9 no Centro
Comarcal.

OrOrtigueiratigueira
■ EXPOSICIÓNS

F. VILLOSLADA GARZÓN
O Claustro do Concello se-
rá o marco no que podere-
mos ollar as súas pinturas
ata o 8 de marzo.

■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS II
Da man de Fulano, Men-
gano e Citano subirá ás
táboas o sábado 2 no Tea-
tro da Beneficencia.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

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

ABDALAH SOUIECH
Os seus óleos van ser colga-
dos na Casa da Xuventude.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de marzo a sala Cai-
xanova vai acoller esta mostra
fotográfica submariña, unida-
de didáctica sobre o ecosiste-
ma mariño do noso país, que
pretende amosar a beleza e a
diversidade zoolóxica que en-
cerra o mar. Este traballo é o
resultado de 25 anos mergu-
llándose e fotografando o
mundo submariño.

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

A ARTE DO CONCELLO
O Museo Municipal acolle,
durante febreiro e marzo,
unha colección de 38 cadros
e 16 esculturas, pertencentes
ao patrimonio municipal, re-
presentativas de diferentes
autores, estilos, e movemen-
tos e que abranxen desde os
anos 40 ata a actualidade.
Entre os presentes podemos
destacar a Manuel Vidal,
Xavier Pousa, Vidal Sou-
to, Conde Escuredo, Pre-
go, Trabazos, Virxilio, De
Dios, Ortiz, Buciños, Basa-
llo, Cid, A. Quesada, Oro
Claro, Pestana ou X.
Quessada.

■ LEITURAS

AGÁLIA
O venres 1 a partir das 20 h.
a Livraria Torga acolle o ac-
to de apresentación do nú-
mero 63-64 desta revista asi
como da nova páxina elec-
tróncia da Associaçom Gale-
ga da Língua. O acto contará
coa presencia do presidente
da AGAL, Bernando Pena-
bade e de Vítor Lourenço e
Miguel R. Pernas, responsá-
beis da nova web.

■ MÚSICA

SOLISTAS DE PARÍS
Baixo a dirección de Didier
Benetti o mércores 6 actua-
rán no Conservatorio Pro-
fesional de Música.

■ TEATRO

ABADDON
Tempestades, baixo a direc-
ción de Ricardo Frazer vai
poñela en escena este xoves
28 no Principal, ás 20:30.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

ARTE E MULLER
Ata o 23 de marzo, na sala de
exposicións do Concello, po-
deremos ollar unha recompi-
lación de obras realizadas
por mulleres deste munici-
pio: Jaqueline Moys, Mari
Luz Anta Acuña, Ana Rei-
naldo, Valentina García
Abalo, Silvia Esperón, Pi-
lar Torres, Mª Angeles
Vázquez Lemus, Teresa
Brutcher e Felisa Villa.

MANS DE MULLER
Mostra de traballos en vivo
na que participarán mulle-
res que realizarán traballos
como palilleiras, de borda-
do, arte floral, ceramica, re-
des, debuxo e pintura, …
No C. C. A Barca.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

DEZASEIS OLLADAS
AO SOBROSO
Mostra organizada polo
Museo Municipal e a Esco-
la de Imaxe e Son de Vigo,
que podemos ollar no Cas-
telo do Sobroso.

BIO-DIVERSIDADE
Mostra elaborada polo Cen-
tro Nacional de Educación
Ambiental do Ministerio de
Medio Ambiente, que per-
manecerá aberta ata o 8 de
marzo na sala de exposi-
cións do Pazo da Música.

GALIZA EN FOCO
Fotografías do certame de fo-
toxornalismo, que baixo este
nome organiza o Clube de
Prensa de Ferrol, e que se en-
contra no Museo Municipal.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

A PROCURA DO TESOURO
Curso de expresión dramática,
plástica e musical, que se vai
desenvolver no teatro Princi-
pal este xoves 28 para crian-
zas de 4 a 7 anos de 18 h. a
19:30. Para máis información
e inscricións poñerse en con-
tacto co telf..  986 804 336.

■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS DE
GALIZA NO ARXÍU MAS
A sala Teucro acollerá ata o
vindeiro sábado 2 esta mostra.

JULIO ANTONIO
A sala de exposicións de
Caixanova da Pza. San José
acollerá esta mostra desde o
martes 5 ata o 6 de abril.

A AVENTURA
DAS VANGARDAS
Ata o 24 de marzo, o espa-
cio para a arte de Caja Ma-
drid preséntanos esta mos-
tra que explica, dun modo
sinxelo, as claves da arte do
século XX. Especialmente
pensada para que o público
non especializado poida
comprender doadamente os
fundamentos da arte, as sú-
as manifestacións e contex-
to, factores que provocaron
o seu nacemento e discernir
a súa repercusión.

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

■ MÚSICA

SOLISTAS DE PARÍS
Baixo a dirección de Didier
Benetti actuarán o vindeiro
xoves 7 no Pazo da Cultura.

■ TEATRO

DOMINGOS DO PRINCIPAL
Programa de animación in-
fantil que ten lugar no teatro
Principal todos os domingos
ás 18:30; o prezo da entrada é
de 1’8 euros (300 pta.). O do-
mingo 3 a Cía. Miro Maga-
riños levará Os Xigantes,
adaptación teatral do conto
Os xigantes de nunca acabar.

O NAVEGANTE
Chévere levará esta obra
ao teatro Principal o xoves
28, o venres 1 e sábado 2 ás
20 e ás 22 h.

RedondelaRedondela
■ TEATRO

ALTA COMEDIA
Esta obra vai ser cenificada

o sábado 2 na Casa da Cul-
tura da man de Teatro do
Noroeste. 

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

OS PATIOS DA MEMORIA
Da man de Teatro do Mor-
cego o domingo 3 no Audi-
torio Municipal.

S. SadurniñoS. Sadurniño
■ TEATRO

ALTA COMEDIA
Teatro do Noroeste será
quen poña en cena esta obra
o domingo 3, no Centro So-
ciocultural.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

GRUPO SALVAXE
Fita de Sam Peckinpah (EE
UU, 1969), en versión orixi-
nal subtitulada, o martes 5 ás
19 e 22 horas no Auditorio
da Facultade de Ciencias da
Comunicación, programada
polo cine-clube Compostela.
Socios e universitarios, 1,5
euros; non socios, 3.

■ CONFERENCIAS

DESTINOS TRUNCADOS
Os problemas da infancia e
da xuventude van ser estuda-
dos neste ciclo que organiza
Caixa Galicia na súa sede. O
venres 8 Pilar Cernuda fa-
lará sobre as adopcións.

■ EXPOSICIÓNS 

XAQUÍN CARPINTEIRO
Presenta unha mostra baixo o
título Explorador solitario,
na sala Nasa durante o mes
de marzo. ista serie bota man
dunha serie de elementos da
cultura de masas alienada e
fundamentalmente televisiva,
pero tratando de facer unha
pintura con referencias evi-

dentes a mestres clásicos co-
mo Picasso, Soutine, De Ko-
oming ou Philippe Guston.

MEMORIA DEMOCRÁTICA
Exposición organizada por
CC.OO., que poderemos co-
ñecer na sala de exposicións
do Colexio Fonseca, coa que
se conmemora o 25 aniversa-
rio da Asemblea de Barcelona.

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

PADRE SARMIENTO
O Instituto de Estudios Gale-
gos Padre Sarmiento organiza
esta mostra sobre a súa vida e
obra no Pazo de San Roque.

E. GRANELL:
AUTORRETRATOS E
RETRATOS
Na Fundación Granell pó-
dense observar os autore-
tratos e retratos de moitos
dos seus amigos, entre eles
Serrano Poncela, Vela Zanet-
ti, Federico García Lorca,
Duchamp, Juan Ramón Ji-
ménez. Outra exposición que
podemos ollar no mesmo lu-
gar é a Colección étnica:
obxectos de cerámica e ba-
rro, onde nos atopamos con
obxectos tanto das Américas
como da propia Península. E
unha terceira mostra que po-
demos ver é Surrealistas,
con obras recentes de Ismael
Tamayo, Xesús Carballido,
Yolanda Tabanera...

MARIANO DE SOUZA
A galería José Lorenzo or-
ganiza no hotel Puerta del
Camino (M. Ferro Caaveiro
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Franca Rame e Darío Fo perfilan e
confiren carne teatral aos persona-
xes desta obra, introducíndoos en si-
tuacións grotescas, onde a arma do
riso desvela e golpea nos puntos
máis fráxiles e que máis poden doer
ao eterno antagonista, o home. Pero
o feminismo dos autores, aínda sen-
do implacábel e certeiro como unha
dentada, nunca resulta fanático ou

sombrío. Tratase dunha visión críti-
ca e solidaria das sempre difíciles
relacións entre o home e a muller.
Mulleres vai ser levada a escena por
Uvegá teatro este xoves 28 en
COMPOSTELA no teatro Principal ás
22 h; en PONTEVEDRA no teatro
Principal o mércores 6 e xoves 7 de
marzo; e o sábado 9 no teatro muni-
cipal Das Torres de OLEIROS.♦

MullerMullereses

A coñecida compañía de danza esta-
rá no noso país coa obra Shehereza-
de, de Rimsky-Korsakov, e coa core-
ografía de Victor Yarenmenko, e
Suite Carmen, de Bizet-Schedrin,
seno a coreografía de Alberto Alon-

so. O xoves 28 estarán no Pazo da
Cultura de PONTEVEDRA; o venres 1
no Auditorio de Galiza de COMPOS-
TELA; o sábado 2 no Pazo Paco Paz
de OURENSE; e o domingo 3 no Au-
ditorio Gustavo Freire de LUGO.♦

Ballet da Ópera Nacional de KievBallet da Ópera Nacional de Kiev

A persecución nazi aos xudeos du-
rante a II Guerra Mundial é unha das
crónicas negras da nosa historia. A
familia de Ana vese obrigada a ago-
charse no Amsterdan de 1942 (ocu-
pado pola Alemaña) na bufarda das
oficinas do seu pai. A situación é in-
sostíbel para todos menos para Ana
que conserva libre a súa imaxina-
ción e transmite a través do seu dia-
rio unha mensaxe chea de paz e bon-
dade: “eu creo, sigo crendo, que,

malia todo, a xente é boa no fondo
do seu corazón”. Aversión teatral de
Goodrich e Hackett está máis preto
do realismo que da traxedia, non hai
símbolos, hai psicoloxías e accións
cotiás, nunha situación límite. A
compañia Lope de Vega levaraa a
escena o luns 4 e martes 5 no teatro
Principal de OURENSE; o mércores
6 no Pazo da Cultura de PONTEVE-
DRA; e o domingo 9 no teatro do
C.C. Caixanova de VIGO.♦

El diario de El diario de Ana FrankAna Frank

Áncora Produccións po-
rá en cena esta obra baixo
a dirección de Gustavo
Pernas. As escapadas
diarias, a ansia de desco-
nexión e renuncia do ho-
me moderno; as súas
aventuras minimalistas;
os prexuízos que levan os
turistas na equipaxe e ex-
hiben diante dos nativos
doutras latitudes; o fana-

tismo en que poden deri-
var eses perxuízos, o ra-
cismo, a homofobia, o
machismo... en fin, o ca-
tálogo de ruídos que
acompañan ao cidadán de
hoxendía. Este xoves 28
ás 20:30 no C.C. Caixa-
nova de VIGO; e o xoves
7 e venres 8 no Auditorio
Municipal Torrente Ba-
llerter de FERROL.♦

FootingFooting

A banda vai facer dúas paradas no noso
país: o venres 8 ás 22 h. actuará no Mar-
di Gras da CORUÑA; e o sábado 9 ás 23
h. farao no Vademecwm de VIGO. Máis
información sobre a banda ou os concer-
tos na páxina www.subterfuge.com.♦

MerMercrcrominaomina

Alta
Comedia

será
representada

o venres 1
en MUROS,
o sábado 2

en
REDONDELA,

o Domingo
3 en S.

SADURNIÑO,
e o venres 8
en CANGAS.



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 la-
brada, para enchelo despois
cun simbolismo no que pre-
domina a cor parda españo-
la. Ata o 14 de marzo.

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

COLECCIÓN CGAC.
DOAZÓNS E RESCATES
Ata o 12 de Abril exporan-
se as obras dos seus fondos,
que están formados por
obras de artistas como
Hans Hemmert, Florence
Paradeis, Francisco Lei-
ro, Vari Caramés, Alber-
to Carneiro, Chema Ma-
doz, George Rousse,
Adolfo Schlosser, Frank
Thiel, Dario Villalba, Al-
berto Datas, Rafael Bai-
xeras, Manuel Moldes…

M. QUINTANA MARTELO
Mostra de pintura que per-
manecerá aberta ata finais
de febreiro na sala O Co-
rreo Galego.

MÓNICA ALONSO
Obra moi mental e ao tem-
po táctil, sen referentes no

medio galego, dunha extre-
ma individualidade. O ton
poético dos seus pequenos
relevos sobre parede con-
trasta coa mistura de afir-
mación e desacougo que
producen os seus espacios.
Ata o 12 de Abril no CGAC, 

ANTONY GORMLEY
Primeira antolóxica no Esta-
do deste británico, gañador
do premio Turner en 1994, e
membro do pequeno grupo
de escultores que reconcibiu
o lugar do corpo na arte con-
temporánea. Unha recopila-
ción dos seu traballos desde
1978 ata a actualidade. No
CGAC ata o 31 de marzo.

UN MUSEO
EN CRECEMENTO
As adquisicións conqueridas
no período comprendido en-
tre 1996 e 2001 poderán ser
olladas no museo das Pere-
grinacións, ata abril de 2002.

FONDOS ETNOGRÁFICOS
Pezas de temática moi di-
versa coma os obradoiros
de carpinteiro, zoqueiro ou
telleiro, pezas de transfor-
mación do liño, ferramen-
tas do campo ou as artes da
pesca que coas novas ache-
gas proporcionan un maior
coñecemento das distintas
actividades económicas.

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALICIA
Acompañada do Coro da
Sinfónica de Galiza, a so-

prano Amanda Roocroft, o
tenor Joan Cabero e o barí-
tono Anthony M. Moore, e
baixo a dirección de Víctor
Pablo, interpretarán O fillo
pródigo de C. Debussy e o
Requiem de G. Faure o xoves
28 no Auditorio de Galiza.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Baixo a dirección de Enri-
que Asensio e acompañada
do guitarra solista Ernesto
Bitetti, interpretán obras de
J. Durán, JJ Castro, Angulo
e Milhaud, o xoves 7 por un
prezo de 8’41 euros, no Au-
ditorio do Galicia.

■ TEATRO

LOLA MENTO
(I’M ZORRY)
Belmondo, nova célula artís-
tica galega vinculada ao teatro
cómico, ao clown e ao cabaré,
vai levar este cabaré contem-
poráneo e interdisciplinar o
venres 1 ás 22 h. á Nasa.

OS ESPECTROS
Do autor noruegués Hernrik
Ibsen, coprodución do CDG
e a Companhia de Teatro de
Braga, versión galega de
Manuel Guede Oliva, diri-
xida por Rui Madeira e con
Luísa Merelas, Antonio
Durán Morris, Miguel Per-
nas, Miguel López Varela e
Mónica García no reparto.
No Salón Teatro o venres 1 e
sábado 2 ás 21 h. e o domin-
go 3 ás 18. Neste local per-
manecerá ata a primeira se-
mana de abril.

ÓSCAR
Este é unha das montaxes
máis recentes do Teatro de
Marionetas do Porto, es-
pectáculo extremadamente
simple pero dunha enorme
riqueza e humor. O sábado
2 ás 16:30 na Nasa.

EL TROTAMUNDOS
A compañía oscense Tara-
neya levará os seus títeres o
luns 4 ás 10:30 e ás 12 para

escolares de 4 a 10 anos, ás
sala Sant-Yago.

SoberSober
■ EXPOSICIÓNS

CAMILO J. CELA
Mostra bibliográfica de ho-
menaxe ao escritor, ata o 2 de
marzo, na Casa da Cultura.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO QUESADA
A galeria de arte Trisquel e
Medulio será o lugar onde,
ata o 16 de marzo, podere-
mos ollar unha mostra da
súa pintura.

FÍOS: LIÑO, LÁ, SEDA
A Área Panorámica acolle
esta mostra con paneis infor-
mativos, fotos e ferramentas
relacionadas coa elaboración
de fiados artesáns asi como

EDUCACIÓN PARA A PAZ
XVII edición destes encontros, que bai-
xo o lema Cultura de Paz para desa-
prender a guerra vanse celebrar, entre
o 6 e o 10 de marzo, organizados polo
Seminario Galego de Educación para
a paz, na EGAP compostelá. Están ho-
mologados pola Universidade cun cré-
dito de libre configuración e pola Con-
sellería con 30 horas de formación en
servicio. Entre os ponentes máis desta-
cados podemos salientar a Mariano
Aguirre, director do CIP; Xulio Ríos,
director do AGADI; Alberto Piris, xe-
neral de artillería na reserva; Xosé For-
tes, profesor, ex militar da UMD; Pedro
Sáez, analista do CIP; Gema Martín
Muñoz, Profesora de Socioloxía do
Mundo Árabe na UAM; Mireia Munta-
ner do Foro das Culturas 2004; Mano-
lo Dios, Presidente do SGEP; Lozano
Paz, Catedrático de filosofía no IES de
Bertamiráns; e Jordi Armadans, direc-
tor da Fundación per la Pau de Barce-
lona. Ademais haberá un día completo
dedicado a Obradoiros e Experiencias,
o sábado 9, no que intervirán os gaña-
dores dos premios de Innovación Edu-
cativa 2001. O prezo da matrícula é de
5.000 pta para docentes en activo, e de
3.000 para estudantes, parados e socios
da SGEP. Pode realizarse nos locais
Basquiños 33 - 1º B ou chamando ao
telf. 981 561 956.

TERRA DE MELIDE
II edición do certame de creación lite-
raria e investigación, convocado polo
concello de Melide, suxeito ás seguin-
tes bases. Á parte narrativa poderán

concorrer todos os autores cunha única
obra, de temática libre, en língua gale-
ga e con liberdade de normativa. Os re-
latos deberán ter un mínimo de 100 fo-
lios DIN A4, mecanografados a duplo
espacio, por unha soa cara e debida-
mente grampados ou encadernados e
baixo plica, sen remite, co título da obra
e un lema. Nun sobre a parte figurará o
título, lema, nome enderezo, telefono e
currículo do autor. Establecese un úni-
co premio dotado con 3.005’06 euros.
E á parte de investigación poderán
concorrer traballos de investigación
científica en xeral, sobre aspectos histó-
ricos, etnográficos, xeográficos, arqui-
tectónicos, musicais, literarios, lingüís-
ticos, etc. sobre  Melide e a súa comar-
ca, en galego e con liberdade de nor-
mativa. Os traballos deberán ser orixi-
nais e ineditos, e presentaranse por
quintuplicado en tamaño DIN A4, me-
canografados e enviados nas mesmas
condicións que os de narrativa, e co
mesmo premio. As obras deberán ser
enviadas antes do 31 de marzo á Secre-
taría Xeral de Concello de Melide, Pza.
do Convento 5, facendo constar o xé-
nero para o que se presenta.

CARTEIS DE SAN XOAN
O obxecto deste concurso é selecciónar
un cartel para empregar na difusión do
programa das festas patronais de S.
Xoan, que organiza a Concellería de
Cultura de Poio. Nel poderán participar
todos os rapaces e rapazas de Poio me-
nores de 18 anos, de xeito individual
ou en grupo, ben estean nos colexios
de Poio ou en outros. Poderán presen-

tar cantas obras desexen, coa condición
de seren inéditas e a cores. O cartel
sdebe ser en A3, en posición vertical e
en galego. Deberá incluir os seguintes
textos: “Festas de San Xoan 2002”,
“Poio” e “do 21 ao 26 de xuño”. Os
carteis serán presentados sen sinatura
e, escrito no dorso ou ben aparte, figu-
rará o nome e apelidos, idade, endere-
zo, telefono, colexio e curso do mes-
mo. Os lugares de entrega son os cole-
xios de Viñas, Lourido, Isidora Riestra,
Chancelas, Espedregada, IES de Poio e
o Concello, antes do 12 de Abril de
2002. Hai un premio único de 160 eu-
ros e 2 accésit de 70 euros cada un.

CONCURSO DE CONTOS
A Casa da Xuventude e a Agrupación
de Libreiros de Ourense, coa colabora-
ción da Concellería de Cultura e Ou-
rense, convocan a XIX edición deste
certame dirixido á mocidade. Poderán
participar todas as persoas entre 14 e
30 anos que o desexen, con un ou va-
rios relatos. Os traballos, de tema libre,
deberán ser orixinais e inéditos, non
poderán estar premiados en outros con-
cursos e estarán escritos en galego. A
extensión mínima será de seis folios, e
vintecinco a máxima, mecanografados
a dobre espacio e por unha soa cara
(entre 8.000 e 33.000 caracteres en to-
tal). Os traballos entregaranse na Se-
cretaría da Casa da Xuvenrude (Celso
Emilio Ferreiro 27, 32.004, Ourense),
ou, tamén, ser enviados por correo. As
narracións presentaranse baixo pseu-
donimo e irán acompañadas dun sobre
pechao, no exterior do que figurará o

pseudónimo (así como a frase “menor
de 17 anos” de seren o caso) e no inte-
rior unha fotocopia do DNI e máis o tí-
tulo dos contos así como o enderezo e
telefono. Os organizadores agradecen
o envio dunha versión informática do
texto, ben en disquete (word ou forma-
to compatíbel) ou por correo electróni-
co (a casaxou@teleline.es. O prazo de
presentación remata o 25 de abril de
2002. Hai un 1º premio de 600 euros, e
catro accésit de 150 euros cada un dos
que dous recaerán necesariamente en
menores de 17 anos.

BIENAL INTERNACIONAL DE
GRAVADO
A VII edición da bienal de Caixanova,
premio Julio Prieto Nespereira, con-
vocase cunha dotación de 16.500 eu-
ros. Concederase un primeiro premio
dotado con 9.000 euros e unha meda-
lla de ouro; o segundo con 3.000 euros
e medalla de prata; e o terceiro con
1.500 euros e medalla de bronce, así
como 5 mencións honoríficas de 600
euros cada unha. O primeiro premio
leva consigo a donación da prancha
matriz a Caixanova, así como unha se-
rie numerada de 50 gravados asinados
polo artista. As obras premiadas e ga-
lardonadas pasarán a ser parte do fon-
do de Caixanova. Cada gravador pre-
sentará un máximo de 2 obras inéditas
e orixinais sen enmarcar e que non fo-
ran presentadas anteriormente a nin-
gún certame. A medida do papel non
poderá ser inferior a 50 cm, canto me-
nos por algún dos seus lados, nin su-
perior a 70x100 cm. Asimesmo envia-

rase a ficha técnica da obra: título, ano
de execución, técnica específica, ta-
maño da prancha e do papel, estampa-
dor e tirada, fotografía (tamaño máxi-
mo 13x18 cm) para posíbel inclusión
en catálogo, e breve curriculum vitae
do autor, así como o seu valor econó-
mico co obxecto de poder ser asegura-
da e/ou vendida. Non será admitida
ningunha técnica que implique estam-
pación mecánica. O prazo de admisión
remata o 31 de xullo de 2002 e as
obras serán entregadas ou remitidas á
área sociocultural de Caixanova, avd.
de Pontevedra 2, Ourense (32005). Pa-
ra calquera consulta están o telf. 988
392 388 e o fax  988 392 389.

ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS
O Concello de Noia e a Casa da Gra-
mática convocan o I certame de rela-
to de aventuras, no que poderán par-
ticipar todas as persoas, de calquera
nacionalidade, cun único traballo en
galego, de temática libre que sexa
inédito, encadrado no relato de aven-
turas. A obra, cunha extensión entre
25 e 30 folios, presentarase por cua-
driplicado en exemplares separados,
mecanografados por unha soa cara,
debidamente grampados, cosidos ou
encadernados sen firma e cun lema e
utilizando o sistema de plica. O prazo
remata o 6 de marzo de 2002. Os tra-
ballos serán remitidos ao Concello de
Noia, Alameda s/n - 15200 Noia (A
Coruña). Establecese un único pre-
mio de 1.800 euros así como a publi-
cación da obra gañadora, nunha tira-
xe especial por parte do Concello.♦
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Serán 3 as semanas de teatro, mú-
sica e danza alternativa en COM-
POSTELA na 3ª edición do festival
organizado pola Sala Nasa e o Te-
atro Galán. Dos días 5 ao 23 de
marzo, catorce espectáculos terán
a capital galega como escenario.
O seu programa é o seguinte: os
dias 5 e 6 no Galán ás 22 h. Ma-
tarile Teatro escenificará A bra-
zo partido, o día 6 na Nasa ás 22
h. Lealeón T estreará no noso pa-
ís Bancarrota. Os días 8 e 9 ás 22
h. o Galán acollerá outra estrea:
La fuerza de la costumbre, da

man de El canto de la cabra. O
día 9 a na Nasa ás 23 h. Experi-
mentaclub estreará Laboratorio.
Os días 13 e 14 ás 22 h. no Galán
Korzo produccións escenificará
CYP17 (ReCombining), que ta-
mén é unha novidade en Galiza.
Os días 13 e 20 na Nasa ás 22 h.
SEN conTEXTO estreará Radio
Universo, e os días 14 e 15 ás 22
h. Semolina Tomic farao con
Body Safe(er). O día 16 o Galán
acollerá a estrea de SEN conTEX-
TO, programa propio de autoras
en escena, no que participan Ana

Romaní, Lupe Gómez e Anxos
Romeo. O día 16 na Nasa a Psi-
cofónica de Conxo actuará ás 23
h. Os días 19 e 20 o Galán acolle-
rá ás 22 h. Fora de série, progra-
ma propio de solos de danza, no
que participarán Carmelo Fer-
nández, Dominik Borucki e
María Muñoz. Os días 21 e 22
Elena Córdoba porá en escena
Los negocios empiezan a las
diez, na Nasa ás 22 h. e remata os
días 22 e 23 coa estrea en Galiza
de K.O.S. (fer-se el mort) da man
de LaVuelta, no Galán ás 22 h.♦

Alternativa 2002Alternativa 2002

O novísimo cuarteto madrileño que defi-
ne a súa música como eclecticismo puro
e duro, por conter elementos do funk,
hardcore, e hip hop, combinados ao seu
xeito, e que de ter unha etiqueta sería o
rock, está de xira e tocará este xoves 28
na sala Nova Olimpia de VIGO; o venres
1 na sala Inox da ESTRADA; e o sábado 2
na sala Camawey de PONTEVEDRA.♦

SugarlessSugarless

A antolóxica
sobre

Anthony
Gormley

continúa no
CGAC de

SANTIAGO.

Lola Mento
(I`m zorry) é o
espectáculo cómico
de Belmondo que
podemos ollar o
venres 1 na Nasa
de Santiago.

Fernando
Quesada
mostra as
súas últimas
creacións en
TUI.



as pezas tecidas con estes. A
exposición é consecuencia do
convenio asinado pola Socie-
dade para o Desenvolvemen-
to Comarcal de Galicia e a
Consellería de Industria e
Comercio e poderémola con-
templar ata o 13 de marzo.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
A Casa do Escudo acollerá,
ata o 3 de marzo, esta mos-
tra fotobiográfica na que se
mostran as distintas facetas
do ilustre patriota galego.

VVigoigo
■ CINEMA

GALACTEA
O auditorio do C.C. Caixa-
nova acollerá a súa proxec-
ción o xoves 28 ás 20 h. or-
ganizada pola Escola de
Imaxe e Son.

WEST SIDE STORY
O COAG, dentro do seu ci-
clo de Cinema e Arquitec-
tura vai proxectar esta fita
dirixida por Robert Wise
en 1961, que narra a historia
de dúas bandas xuvenís en-
frontadas nas rúas de Nova
York. O martes 5 ás 20:30
no Auditorio de Caixanova.

A PRINCESA PROMETIDA
Fita de Rob Reiner realiza-
da en 1987, que vai ser pro-
xectada polo Colectivo Ne-
mo de Fantasía e Ciencia
Ficción o xoves 7 no café
Uf (Pracer 19).

■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO CAMBEIRO
Baixo o título Galicia ceive
poderemos ollar a súa mos-
tra de fotografía na Casa da
Xuventude, desde o martes
5 ata o 15 de marzo.

ESTUDIO ABERTO
Mostra de pintura infantil e
xuvenil, escultura e gravado
baixo o título Arte, cor e de-
seño que realizaron os alum-
nos desta escola, e que pode-
remos coñecer ata o venres 1
na Casa da Xuventude.

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).

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 7 de abril, a sala de
exposicións do C.C. Caixa-
nova acollerá esta mostra
de fotografías tomadas nos
anos 20 e 30 que presentan
unha completa descripción
da vida do pobo mariñeiro
nesa época, con todo tipo
de actividades, desde o tra-
ballo manual, ata o comer-
cial. Desde os nenos na es-

cola ata as mulleres apren-
dendo a coser nas máquinas
Singer. Desde os gaiteiros,
festas, bandas, comparsas,
teatro, equipos de futbol...
ata os velorios e rituais que
acompañan á morte.

CARLOS AURÉLIO
Pintor portugués que ten
unha mostra do seu traba-
llo, baixo o título de Pai
Nosso, na Sala Polivalente
Lusofonia do Instituto
Camões.

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

■ LEITURAS

ENCONTRO CON...
O Clube de Leitura de Ale-
crín organízaos coa finali-
dade de fomentar a leitura
creada por mulleres e ade-
mais comentar e intercamn-
biar impresións sobre os li-
bros desde unha perspecti-
va feminista. Este xoves 28
ás 20 h. será con Luísa
Castro, na Casa do Libro
(Velazquez Moreno 27).

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Acompañada do seu coro e
a mezzosoprano Amanda
Roocroft, o baixo Ant-
hony Michaels e o tenor
Joan Cabero, todo baixo a
dirección de Víctor Pablo
estarán o sábado 2 no tea-
tro-sala de concertos do
C.C. Caixanova.

FESTIVAL FOLCLÓRICO
O C.V.C. Valadares orga-
nizao na súa sede o do-
mingo 3, ás 18 h. do serán
e nel participarán varios
grupos de diversos estilos
folclóricos.

■ TEATRO

3 DE IONESCO
o grupo de teatro Aforo in-
terpretará tres obras curtas
de Eugene Ionesco o sába-
do 2 ás 20:30 no Auditorio
do C.V.C. de Valadares.

VVilaboailaboa
■ EXPOSICIÓNS

MICHI
Pintor e escultor ponteve-
drés que durante o mes de
febreiro mostrará as súas
obras no teito da Casa dos
Druidas. Pintura experi-
mentada, polos seus cono-
cimentos e traxectoria, e
experimental ao deixarse
levar por impulso lúdicos.
Predilección por determi-
nados cromatismos e gusto
polas texturas.

VVilagarilagarcíacía
■ CINEMA

SANGUE FÁCIL
Do direcrto J. Coen (EUA,
2001) será proxectada, polo
cine-clube Adega, nos Mi-
nicines V. este xoves 28 ás
23:30 h.

■ EXPOSICIÓNS

VÍTOR MEJUTO
Baixo o título Compás, mos-
tra a súa obra na sala Antón
Rivas Briones, onde perma-
necerá ata o 31 de marzo.

■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
Teatro do Adro levaraa a
escena o venres 1 na Casa
da Cultura. E o venres 8
Versión Original farao
con El último verano.

VVilalbailalba
■ TEATRO

MENOS LOBOS
Talía Teatro poraa en es-
cena o mércores 6 no Audi-
torio Carmen Estévez.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
Mostra de cartaces feitos
entre 1870 e 1960, ata o do-
mingo 3 na Sala Municipal
de Exposicións.

■ TEATRO

SOLO PARA PAQUITA
Teatro do Atlántico vai
cenificala este xoves 28 no
teatro Pastor Díaz.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO FERRO
O madrigalego ten unha
mostra de Gravuras multi-
cores, do 1 ao 19 de marzo,
na sala Arnaldos da Escue-
la Madrileña de Cerámica
de la Moncloa (Francisco y

Jacinto Alcántara 2, Parque
del Oeste) de 9 a 14 h..

■ ACTOS

ENCONTRO
DE GAITEIROS
TRADICIONAIS
Para axudar a que os ins-
trumentos tradicionais ga-
legos sigan vivos, e coutar
os instrumentos forastei-
ros, que comezaron en Ou-
rense e xa chegaron a Ma-
drid, a Xuntanza de Gale-
gos de Alcobendas organi-
za a primeira edición deste
encontro, que se celebrará
o 2 de marzo a partir das 5
da tarde na praza da Arte-
sanía de Alcobendas,
coincidindo coa V festa do
polbo á feira e a I festa do
mexilón. Telf. de contacto
916 515 646.

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN PATIÑO
A Galeria dos Coimbras,
Largo de Sta. Cruz 506, al-
berga a mostra de pintura
do pintor galego titulada
Sinais de água.

PorPortoto
■ CINEMA

FANTASPORTO
XXII edición do festival
internacional de cinema
que se ven desenvolven-
do, ata o 4 de marzo, no
Rivoli Teatro Municipal.
Case duplica o número de
días de duración das edi-
cións anteriores, pasando
a ser un dos máis longos
festivais do mundo. Man-
ten a tradicional progra-
mación de estreas portu-
guesas, europeas e mun-
diais.

■ EXPOSICIÓNS

ROBERT SMITHSON
Xunto con Bernd & Hilla
Becher o museo Serralves
acolle unha mostra das obras
destes artistas que, aínda que
non teñen colaborado, as sú-
as obras teñen moito en co-
mún.  Ata o 3 de marzo.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

O INFERNO
James Nachtwey, o célebre
fotografo americano, expón
na Culturgest ata o 30 de
marzo. Percorreu o mundo
nos últimos 20 anos para de-
mostrar que a guerra tanto se
fai nun campo de batalla na
Tchetchénia como nos salóns
do Majestic. A mostra, titula-
da Inferno, mostra as marcas
cruas e viscerais da xenreira,
dunha punta á outra, de
Ruanda a Bangladesh, de El
Salvador a Indonesia de Afe-
ganistán a Haiti...♦

■ Véndense dúas camas xemelgas
co agasallo dos colchóns e máis os
cobertores. Telf. 630 400 925.

■ Oferécese prsoa para coidar per-
soas maiores en Santiago. Tamén
con experienciea na atención a enfer-
mos de Alzheimer. Telf. 646 736 595.

■ Coñeza a nosa literatura a través
da Biblioteca Virtual Galega en
www.bvg.udc.es.

■ Véndese Ford Mondeo 1.8, 16 vál-
vulas CLX, gasolina. LU-4802-O (ano
93). Con ar acondicionado, 4 portas e
165.000 Km, coa ITV pasada. Prezo:
2.200 euros (366.000 pta.). Chamar
ao telf. 982 176 589 ou 609 175 816.

■ Búscase urxentemente piso ou
casa amoblada en aluguer en Vigo.
Máximo 210,35 euros (35.000 pta.).
Telf. 651 146 537.

■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en lingua
e literatura galegas, filoxoxía e histo-
ria. Inclúe tamén revistas e discos.
Consúltanos en
http://es.geocities.com/libroteca21/in-
dex.html

■ Vendo artesanía por peche de ne-
gocio. Telf. 605 142 326.

■ Alugase apartamento en Carnota,
temporada verán e Semana Santa. A
carón da praia, completamente equi-
pado para 4 persoas. Prezo Semana
Santa (8 días) 330 euros. Telf. 981
761 144, mediodía e noite.

■ Vendese Honda Civic 125 CV Full
equip. como novo. E Porsche 928
GTS ano 86 54000 CC, 8 CL, full
equip. Telf. 605 301 378.

■ Vendo cans persa canario. Bo
prezo. Telf. 637 756 275.

■ Ofrécese deseñador gráfico con
ganas de traballar para aquela xente
interesada nunha imaxe novidosa en
distintos soportes e todo tipo de publi-
cacións (libros, trípticos, imaxe corpa-
rativa, logos, cds...). Barato, barato.
As persoas interesadas poden escri-
bir a alf mem@hotmail.com

■ Obradoiro teatral da A.V. de Bou-
zas (Vigo). Gustaríanos crear un
grupo de teatro, un par de horas un
día á semana, contando coa profeso-
ra 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.

■ Se queredes colaborar ou adquirir
Morituri, revista da faculdade de Hu-
manidades da U. da Coruña, escribide
a Morituri-Po.Box9 15500 Fene (A Co-
ruña) ou a araold2000@mixmail.com

■ Vendo solar de 2.200 m2 en Meirás
(Sada), con licencia municipal e proxec-
to básico para vivenda de 195 m2, por
10.000.000 de pta. Telf. 981 614 348.

■ Véndese zanfona case nova. Per-
guntar por Marcos no telf. 986 548 746

■ Traballador con estudos universi-
tarios busca emprego. Manuel, telf.
616 354 911.

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

■ Olá vizinh@ de Compostela, se
vas desfacerte de unha lavadora
ou de un frigorífico que aínda este-
xan en bon uso… non o deites ao li-
xo!!. Nós precisamos un. Encargá-
monos de transportalo ata a nosa
casa. Chama ao telf. 686 128 435 e
pergunta por Miguel.

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

■ Na Ribeira Sacra, Penalba-No-
gueira de Ramuín, vendo ou alugo
(fins de semana ou tempada) casa
amoblada de dous andares, 5 cuar-
tos, 2 baños, salón, cociña, garaxe.
Telf. 986 376 022.

■ Para todos os mestres interesa-
dos  en achegar o ensino en galego
á informática “lapisdecores” ten unha
nova páxina web: http://www.gale-
go21.org/ldc/ con máis de120 activi-
dades clic, “caderno de mates” un
programa para levar seguimento indi-

vidualizado do alumnado  na área ma-
temática, e moitos outros programas
de grande utilidade. Contamos cunha
rolda de correo na que o profesorado
non universitario de Galiza comparti-
mos as nosas experiencias. Visítanos
e únete á rolda. 

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

■ Estou na procura da primeira edi-
ción do libro “O Principiño” (Saint-
Exupery), dos anos 60... Sabes dal-
gunha librería? Algunha referencia?
Apdo. 780; 10450 Jarandilla- Cáce-
res/ Carzi – agcorreas@wanadoo.es.

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

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

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

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

■ Xa funciona na internet o portal
gallegos: datos e fotografías de per-
soeiros da actualidade ou da historia
do país (galego, castelán, inglés). Pó-
dese acceder a el a través de
www.Galiciadixital.com ou www.Gali-
ciadigital.com. Participa da iniciativa
enviándonos os datos e fotos que es-
times 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

LUME NOVO
www.lumenovo.com

Publicación electrónica miscelánea refu-
xio da galeguidade que inclúe informa-
ción sobre as letras galegas, actualidade,
inmigración, lingua, a Costa da Morte,
sendeirismo, festas e cociña.♦
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O sábado 2 de Marzo celebrarase
no Monte da Guía de VIGO o festi-
val I Mistura Teis, en defensa do li-
toral e contra a invasión da beira-
mar e a privatización da liña de cos-
ta. Colaboraron as asociacións Eco-
loxía Teis, a Plataforma pola De-
fensa do Litoral e o grupo Voces do
Litoral. Comezará a mediodía coa
actuación do obradoiro de teatro pa-
ra nenos Latexo de Moaña e unha
intervención do conxunto tradicio-
nal Sachadiço do Hio. Pola tardiña,
ás 20 horas, coral Voces polo Lito-
ral de Teis e a seguir actuará o gru-
po de punk-teatro de Teis, Puta Mi-
seria, Kontrairo de Euskadi, Alber-
to Mvundi e a Turma Angolo-Ga-

lega. O Cabalo do Malo de Teis re-
presentará A avoa pasota, adapta-
ciön da obra de Darío Fo. Co solpor
está previsto o recital dun dos me-
llores grupo de música mestiza do
Estado, Color Humano de Catalun-
ya. 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 Me-
dio Ambiente da UE polas denun-
cias de agresións contaminantes así
como polo intento de privatizar a
praia de A Lagoa, co pretexto da
instalación dun clube náutico pro-
movido pola Xunta.♦

Festival Festival I Mistura TI Mistura Teiseis

Unha
interesante
mostra
fotográfica
de Ramón
Caamaño
ocupa a
sala de
exposicións
de
Caixanova
en VIGO.

Fernando
Ferro mostra

os seus
gravados en

MADRID.
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G. LUCA
Os cancioneiros naceron sobre
unha pel rapada e limpa. A pe-
lica dun año que non podía pa-
sar de mes e medio de vida pa-
ra o pergameo non amosar as
marcas do tempo. A pel tratada
é tenra e reflexa unha luz mate
entre marfil e algodón, cun le-
ve recordo grisallo do que fo-
ra paisaxe lanar. É a materia
perfecta para copiar un códice.

A pel do año ten que pasar un
curtido metódico que a fará rena-
cer en pergameo. Un tratamento
biolóxico e sinxelo coma o que
fai na súa casa de Tui Antonio
Puras, profesor de Filosofía do
Instituto San Paio: o contido de
cal en media casca de noz esluída
en auga que deixará a la en con-
dición de ser desprendida despois
de sete días de maceración. 

O parche queda tensado nun
bastidor de carballo por medio de
chaves de buxo con pequenos
coios que arraigan os extremos do
tecido aos cabos de suxeición.
Previamente, o sacrificio do ani-
mal que vai servir de pergameo
debe facerse sobre cortes precisos,
non habituais. Na relixión hebrea,
o año para pergameo ten que ser
kosher (desangrado e morto con-
forme a estrictas normas). “A
práctica dos mosteiros medievais
–advirte Puras- obrigaba a un de-
sangrado completo, non fora que
as veas marcasen sombras sobre o
pergameo unha vez seco. Co lu-
mellum (coitelo de media lúa)
límpase a pel de graxa, carne e
ráspanse tamén os folículos de pe-
lo. Ao cabo de tres a sete días, a
pel está seca. Haberá que alisar
aínda os engurros con pedra pó-
mez e limpar derradeiramente con
po de oso e unha luva de ante. A
pel airéase pero non debe estar ex-
posta directamente ao sol  para
que non colla ondas”.

Coa pel dun animal de mes e
medio aproveitase un prego de
dúas follas (catro páxinas de 22

por 33). O pergameo é moi per-
durábel e nos scriptorium dos
mosteiros medievais aseguraban
que contra máis se pasaban as
follas, máis avivecían as cores.

José Antonio Puras da conta
dos trebellos dun scriptorium que
el mesmo reproduciu para a expo-
sición Os xograres e beatos na
Idade Media: sobre o pupitre alza-
do, coa man esquerda, suxeita un
recanto do pergameo coa punta da
navalla mentres escrebe coa derei-
ta sobre a pelica pautada. O tama-
ño do bico da pluma (de voitre,
corvo, aguia ou ganso) será a que
dea a medida do pautado do per-
gameo: tres veces a medida do ex-
tremo enfiado da pena para aco-
modar os reviraganchos da serifas.
A marca previa encol da pel faise
con grafito, chumbo ou unha lasca
de oso. Bórrase con miga de pan.

Plumas de águia

Para a cartilaxe non esgallar no
boureo da escrita, compre secar a
pluma seis meses ao raso ou un
día en area quente. As persoas
destras usarán mellor plumas re-

meiras da asa esquerda e as ma-
nechas ás da dereita. A pluma le-
va un corte en bisel e outros dous
nas beiras do bico para poder re-
cibir a tinta. 

Os pinceis son de madeira de
castiñeiro con pel
de marta ou de ca-
na india con pelos
das orellas do boi
por seren menos
graxentos. Tamén
se usa a cauda da
esguío. 

Os tinteiros de
cuncha do scrip-
torium tudense de
José Antonio Pu-
ras conteñen tinta
negra de cinsa ou
de carbón vexetal
con goma arábiga.
No século XII os
mosteiros usaban
tamén clara de
ovo como agluti-
nante. O óxido de zinc daba bran-
co e o cinabrio e o Pau do Brasil,
o vermello; a malaquita o verde e
o azafrán o marelo. A cor máis
prezada era o azul ultramar que se

fabricaba con lapislázuli de Afga-
nistán, tan escaso que se adoitaba
reservar para o manto da Virxe.

A exposición contén unha
mostra dos cancioneiros galegos
en versión de Kells (Eire) no que

os salseiros das
ondas do mar de
Vigo se meten na
escrita. Xograres,
trobadores, se-
greis e soldadeiras
completan esta
parte. Versión do
Beato de Liébana
dos mosteiros de
Valcavado, Silos,
San Pedro de Car-
deña ou San An-
drés del Arroio fi-
guran na mostra. 

Todos os ele-
mentos que inter-
veñen nesta arte
son naturais, au-
ténticos, de ela-

boración directa e tanto a execu-
ción coma os resultados, pola
man de artista auto-didacta de
José Antonio Puras, métennos de
vez na arte dos mosteiros.♦

Nº 1.023
Do 28 de febreiro
ao 6 de marzo
de 2002 As manifestacións ato-

ran o tránsito, as pro-
cesións son actos cívi-

cos. Cando hai manifestación,
algúns diarios titulan: “a xen-
te preferiu a praia”. Cando hai
procesión os mesmos diarios

titulan: “toda a cidade cele-
brou con devoción o Santo
Cristo”. Cando a rapazada
luxa os parques a fin de se-
mana é que falta man dura.
Cando os automóbeis luxan a
atmósfera urbana cunha capa

de contaminación, causante
de moitos cancros, hai que
tomalo como o prezo do pro-
greso. A contaminación non
se percibe a simple vista e as
latas de cervexa abandona-
das si. Sera iso.♦
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Dopaxe
informativa
MANUEL CIDRAS

Apolémica sobre os
ouros, os ouriños,
do Rei Juanito, que

como a Armada Invenci-
ble non o mandaron loitar
contra os elementos e o pi-
llaron a traizón os douto-
res, relega estes días ás de-
mais noticias a espacios
cativos nos xornais. Con
todo, algunhas, nun pe-
queno recadro entre anun-
cios, son tremendas. Poño
por caso que o Pentágono
estudia pechar a recén cre-
ada Oficina de Influencias
Estratéxicas (OIE), que
ten como función institu-
cional nada menos que di-
fundir polo mundo infor-
macións falsas que poidan
ser útiles para debilitar a
réximes hostís (a Was-
hington). Iso é ser claros e
fachendear da dopaxe in-
formativa, sen necesidade
de análises, contraanálises
e historias. Pola cara. Sei-
ca tanta franqueza produ-
ciu reservas en sectores da
Administración do Impe-
rio, que presionan para
que a Oficina peche e as
cousas se fagan con máis
discreción. 

O invento da OIE pa-
rece tirado dun cómic de
serie B, de grotesca inspi-
ración orwelliana. Un se
imaxina unha sinistra ofi-
cina en branco e negro na
que un fulano de queixo
prominente lle di a outro
sentado diante dun tecla-
do, nun bocadillo na parte
alta da viñeta: ¿Tes prepa-
rada a confirmación de
que Sadam Husein ten ra-
bo? Velaquí tes a foto,
perfecta. Por exemplo.
Fóra do cómic soa ridícu-
lo, é verdade, pero o certo
é que o discurso oficial
do Imperio exprésase de-
cote en termos de histo-
rieta: a Loita do Ben con-
tra o Mal, o Imperio do
Mal, o Eixo do Mal,... Fa-
la Bush, non Mazinger Z. 

Pero alén de lingua-
xes risibles e estereotipa-
das, alén de Oficinas que
só se poden chamar de
Influencias Estratéxicas
ou cousa semellante que
se lle ocorra a un guionis-
ta de banda deseñada, de
que as deixen abertas ou
as pechen, o que queda é
a sensación agre do pou-
co que conta a verdade.
Do instrumental que re-
sulta. Non sendo como
non é cousa nova, non é
de escandalizarse, e así e
todo un non pode deixar
de sentir un arreguizo ao
pensar canto merma  a
autenticidade no mundo
tan moderno que vivi-
mos, cando se escurre a
verdade entre as liñas e
as imaxes da noticia. 

Igual que os ouros li-
xados polos ouriños do
Rei Juanito. Ou os prezos
que baixaron en xaneiro.♦

Ano XXV
IV Xeira
1,75 Euros

Martín

Sarmiento
N O V I D A D E

A NOSA TERRA

Francisco Carballo

Unha casa das palabras medieval

O profesor

José A. Puras

constrúe

un scriptorium

no que reproduce

manuscritos

medievais con

pelica de año e

plumas de águia. 

Á esquerda, anxo trompeteiro do Beato
de Liébana de San Pedro de Cardeña.
Arriba, copia do Beato de Liébana na ver-
sión do Códice de Silos (s. XII).




