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¿Que pasa entre o PP e o BNG?

Fotografías: A N DRÉS PA N AR O . Fotomontaxe: PA C O VILABARR O S

Carlos Casares / A vida do Padre Sarmiento
Martín Sarmiento / Coloquio en coplas galegas
Dous libros fundamentais para coñecer a figura
do Padre Sarmiento: a biografía,
en versión de Carlos
Casares; e as “coplas”,
tamén coñecidas como
Coloquio de 24 gallegos
rústicos, único libro en
galego escrito polo frade
benedictino.

A SEMANA PASADA ERA O BOTELLÓN, ESTA É O ÉXTASIS.
Mañán pode que esteñamos falando da inseguridade nas rúas. Resulta cómodo botarlle a culpa á mocidade, semella incluso o máis
óbvio. Pero a pouco que se medite é fácil ver que a responsabilidade hai que procurala máis neses pais que cifraron a felicidade
dos seus fillos nas visitas aos centros comerciais e nunha sociedade que ofrece como única expansión e como única meta o consumismo. As drogas ou os estimulantes de variado tipo existiron en
todas as épocas e o seu consumo alcanza a todas as xeneracións.
Pensemos nas amas de casa alcólicas, na dependencia dos sonníferos, na elevada inxerencia de bebidas por parte de tantos adultos
que aparentan unha vida normal. O interese obsesivo por alterar o
estado de ánimo, poñendo en risco a propia saúde, oculta sempre
unha insatisfacción coa realidade que a persoa ten ante ela. Poderá ser calificada de reacción primaria, absurda ou mesmo de suicida, pero en todo caso é unha mostra de descontento, unha forma de
inconformismo que nunca atallará a represión. Sen ir na búsqueda
das súas raices, a drogadición poderá ser ocultada, disimulada, pero nunca suprimida, nen sequera probabelmente reducida.♦

O Plan Leader
fracasa
nos Ancares
(Páx. 2 e 3)

Informe:
Cándo e con quén fala
galego a mocidade
(Páx. 6)

Entrevistas con Miras
Portugal e Fernández del
Riego
(Páx. 9 e 24)
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Os dez anos de Plan Leader non deteñen o despoboamento

Os Ancares: progreso ao ralentí
HORÁCIO VIXANDE

Tras dez anos de investimentos europeos nos Ancares o saldo é negativo por canto o progreso é demasiado lento, tanto que non é quen de deter o proceso de despoboamento. A iniciativas como o turismo rural quedan na anécdota porque a colaboración institucional non existe.
Non quedan máis nenos que Pablo González en Ribón, no concello de Navia de Suarna. Pablo
entretense só, xogando ao baloncesto, vendo as dúas canles de
televisión que reciben no lugar,
correndo pola aldea de adultos
na que vive, e soña con marchar
a unha cidade algún día. “Ás veces, cando vén desde Lugo o
meu irmán, teño con quen xogar.
Ten dezasete e estudia alí, como
farei eu á súa idade”, asegura.
A historia de Pablo é a de Navia de Suarna e de todos os Ancares: a crónica dun fracaso, pero tamén a fazaña dos que quedaron a pesar dunhas Administracións públicas que cunha man
levan anos a soltar uns cartos e
coa outra a marcar pautas que,
máis que axudar, afogan.
Nos Ancares o progreso chega tan paseniño que ás veces xa
non hai quen poida gozar del.
Desde 1991 dous Plans Leader e
varios iniciativas sectoriais deitaron milleiros de millóns sobre a
comarca, pero continúa a perder
poboación e a renda que se consegue manter é paradoxalmente
gracias ao mal das vacas tolas.
O xefe de Extensión Agraria
de Comarca, Víctor Álvarez, denuncia que a Xunta “non aposta
pola montaña, por iso dos fondos de acompañamento do FEOGA en Galiza só se gastaron 200
millóns, e diso o 75% foi para
reforestación”.
As cifras que dá Víctor Álvarez son elocuentes: “No 2000
houbo 23 baixas de agricultores
que tiñan explotacións, e no 2001
as baixas foron 122. Ademais, do
rendemento que dá unha vaca ao
ano, o 70% corresponde á venda
dos dereitos de producción, que
ademais marchan para fora de
Galiza”, explica.
“Os obxectivos da Política
Agraria Común son impecábeis,
pero as políticas estatais e autonómicas rematan por prostituílos.
Como se prima o cebo de xatos,
aumentan os cebadeiros –explica
Víctor Álvarez ao facer un relatorio de consecuencias perversas da

PAC–; antes a UE pagaba 11.000
pesetas por un xato, agora son
30.000. A suba tiña como obxectivo producir carne de calidade e
apoiar ás pequenas explotacións,
pero como a prima é moi grande,
montáronse grandes cebadeiros
no sitios de sempre: Madrid en
Catalunya e son os que máis cobran porque teñen máis xatos”.
Suba de renda
Nos últimos anos, só se produciu
unha suba de renda a raíz da enfermidade das vacas tolas. “O ano pasado –explica Víctor Álvarez–, a
pesar das vacas tolas, subiu a renda
desde 1.375.000 pesetas despois de
gastos ata 1.460.000; iso foi porque subiron as primas gandeiras e
por unha vaca deron 11.000 pesetas e por un xato 10.000, iso compensou a caída da renda, pero se
iso foi así aquí, cánto mellorou a
renda en Estremadura, por exemplo, onde os grandes gandeiros benefícianse dunhas axudas e, como
teñen cartos, veñen á Galiza a pagar grandes cantidades polos dereitos de producción; por iso se traslada a nosa capacidade de producción fóra, por iso e porque non hai
unha bolsa galega de dereitos, con
prohibición de que marchen, como
pasa coa cota láctea”.
A consecuencia desta política é cando menos de ralentización do progreso. “Desde 1997,
entre as mellores explotacións
de Cervantes, que tiñan de media 12,27 vacas, pasouse 16,31
vacas. Tardamos cinco anos en
subir catro vacas, ¿cantos anos
terán que pasar para termos unhas ganancias dignas?”
A xuízo de Manuel Alonso, a
crise das vacas tolas provocou
un impacto significativo nos Ancares, onde a producción de carne é a primeira actividade. Manuel preside da cooperativa Artesáns Gandeiros, unha entidade
dedicada á comercialización e
cre que “o dano que se produciu
foi porque non as cousas non se
fixeron ben; noutras partes hai
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

maior incidencia da enfermidade, pero só se soubo do que
acontece en Galiza, por iso estase a vender fóra carne sen a marca de Terneira Galega”.
O cooperativismo na comercialización de carne é unha alternativa nos Ancares porque permite negociar mellores prezos.
“Desde hai trinta anos a carne en
orixe non subiu e o custe da vida
polo menos dobrouse –di Manuel
Alonso–, a cooperativa é unha alternativa pero hai que ter en conta que este mercado non é transparente, ten moito diñeiro negro
e unha cooperativa ten que ser
transparente porque todos os seus
socios merecen o mesmo trato”.
O cooperativismo nos Ancares ten dado resultados notábeis.
Un exemplo dáse entre os veciños de Vilaverde, en Navia de
Suarna. A través da concentración das súas terras e o seu gando
hoxe contan cunha explotación
na que abondan dúas persoas para dirixila. A fórmula non sempre
funciona, pero permite mellorar
as condicións de vida dos cooperativistas, que non precisan de estar constantemente presentes.
A iniciativa en Vilaverde non
evitou o despoboamento do lugar,
pero chegou nun momento que
impediu pechar as explotacións
que había. “Hoxe, a gandería na
montaña xa non é unha actividade
económica, é unha forma de vida,
explica Fernando Veiga, gandeiro,
xerente da cooperativa de explotacións A Carqueixa e profesor universitario en Enxeñería Agraria en
Lugo. “A capacidade de sobrevivencia é incríbel –engade–, pero
son necesarias fórmulas para evitar que marche a xente. A crise da
agricultura de montaña é estructural e hai que completar a renda das
explotacións, por iso a Administración ten que facilitar ampliar as
actividades, algo que non fai. Tamén hai unha dimensión social,
minusvalórase o rural, para triunfar hai que marchar á cidade e a
iso hai que engadirlle o envellecemento, que provoca que nos pequenos núcleos se estenda o desánimo, con dinámicas de decrepitude e pesimismo”.
A necesidade de diversificar a
producción nos Ancares que sinala Fernando Veiga choca cunha
realidade ben recente. O 26 de febreiro a Xunta vén de suprimir a
Subdirección Xeral de Extensión
Agraria. Agora, as súas antigas
sedes serán Oficinas Agrarias Comarcais e a súa actividade estará
máis centrada na xestión administrativa que no impulso ao desenvolvemento da economía rural.
Abandonada a vía de afortalar as bases económicas primarias do rural, o esforzo para combater o despoboamento ás veces
ten direccións equivocadas. O
propio Fernando Veiga coñece a
experiencia en carne propia. Vive na aldea do Piornedo, un núcleo histórico de Cervantes sometido a un proceso de rehabilitación discutíbel: “A Xunta trátanos como etnografía, non permite que melloren as nosas condicións de vida e, como moito,
concibe unha área edificábel lonxe do núcleo actual, para deixar
as casas e as pallozas como están, como un escaparate”.
Para Manuel Alonso a situación dos Ancares resúmese dicindo que “nos están acorralando,
terminarán por rematar con nós”.

“Desde 1997, entre as mellores explotacións de Cervantes, que tiñan de media 12,27
vacas, pasouse 16,31 vacas. Tardamos cinco anos en subir catro vacas, ¿cantos anos
terán que pasar para termos unhas ganancias dignas?”, pregunta Víctor Álvarez, xefe
de Extensión Agraria en Becerreá.

“Están acorralándonos, terminarán por rematar con nós”, denuncia o presidente da cooperativa Artesáns Gandeiros, Manuel Alonso.

“No Piornedo, a Xunta trátanos como etnografía, non permite que melloren as nosas
condicións de vida”, di Fernando Veiga.

Plan Leader
O alcalde das Nogais, o socialista
Xosé Luís Coedo, non ten un punto de vista tan pesimista; pola con-

tra é optimista, condición se cadra
imprescindíbel para desenvolver a
súa actividade como máximo responsábel da Asociación Desenrolo Os Ancares, a entidade que du-

rante os dez últimos anos xestionou os dous Plans Leader que se
desenvolveron na comarca.
O Plan Leader da Unión Europea ten como obxectivo fixar
poboación naquelas zonas de
montaña especialmente deprimidas. Os seus investimentos, que
combinan aportacións públicas e
privadas para conseguir a continuidade da actividade, están
orientados a sectores productivos transformadores e principalmente procuran crear micro empresas. “Temos tres queixerías,
tamén hai dúas fábricas de embutidos e outra de pan artesán e
moitas casas de turismo rural”,
relata Xosé Luís Coedo.
Pero a pesar dos plans en
marcha na comarca, case todos
os consultados critican a falta de
coordinación entre as institucións. Sonia Vázquez, xerente da
Fundación Comarcal Os Ancares, dependente da Xunta, indica
que “nós traballamos na dinamización da zona, na procura de
promotores, pero o certo é que
hai pouca colaboración entre todos os que estamos aquí”.
O punto de vista do alcalde
das Nogais só coincide en parte:
“Naturalmente que hai falta de coordinación, por exemplo, a Fundación Comarcal Os Ancares, da
que é xerente Sonia Vázquez, son
a ten a ela como traballadora e carece de presuposto e o único que
fai é xogar á confusión co nome
da Asociación Desenrolo Os Ancares para atribuírse éxitos”.
De todos xeitos, entre os veciños non hai confusión posíbel,
aínda que non sempre ven con
bos ollos as actividades da asociación que dirixe Coedo xestionando o Leader. “Os dez proxectos máis importantes do Leader
concentráronse na zona de Nullán, nas Nogais, nunha soa parroquia, cando había seis concellos no plan”, indica Fernando
Veiga. Manuel Alonso tamén é
crítico e afirma que “non o puideron levar peor, ou eras dos deles ou non había nada, non puñan
máis que pegas. ¿Que se fixo en
Cervantes”. Estas críticas, aínda
que severas, pretenden sinalar a
incapacidade do Plan Leader de
achegarse ás persoas para as que
está deseñado.♦

A masculinización da comarca
Recentemente María Eda
Pérez achegouse con
reticencia á Axencia de
Extensión Agraria de
Becerreá a asinar a solicitude
de incorporación á
agricultura, a pesar de que
as axudas que outorga a
Consellería son moi elevadas.
“Non o tiña claro, na nosa
aldea en Ribón non hai xente
da miña idade e non teño con
quen falar”, indica.
Os Ancares acusa un
proceso de masculinización
que contribúe ao seu
despoboamento. “Aquí hai
varios homes que cando eran
novos tiñan a ilusión de
casar, pero ningunha muller
quería vir vivir aquí”, indica
a sogra de María Eda, Fe
González.
A maioría das mulleres
novas marchan vivir fóra da
comarca, a cidades ou vilas
con máis servicios, e detrás

Mª Eda Pérez quéixase de que “en Ribón non hai ninguén da miña idade con quen falar”.

delas, van os mozos. Só
quedan quen non teñen
traballo fóra dos Ancares e o
resultado é unha sociedade
conformada por homes e
anciáns.
“Debería haber algún tipo
de medida para que as
mulleres puidesen xuntarse

de cando en vez, tiñan que
organizar actividades sociais
e culturais, para que as
mulleres visen que quedar ou
vir a vivir aquí é unha
alternativa viábel”, reclama
Manuel Alonso, presidente
da cooperativa Artesáns
♦
Gandeiros.♦

O alcalde das Nogais, Xosé Luís
Coedo (PSOE) é optimista nos resultados do Leader e co turismo
rural.
A . N .T.

Labregos
metidos a
hostaleiros
O esforzo para establecer
unha alternativa económica nas zonas desfavorecidas a través do turismo rural revela ata qué punto a
descoordinación das institucións impide a consolidación de moitas actividades. Nos Ancares na Pascua é imposíbel conseguir
unha reserva nunha casa
de turismo rural cunha anticipación menor a un mes
e medio, pero esta circunstancia non fai máis
que pór de manifesto o limitada que está esta potencialidade.
En todos Os Ancares
só hai un punto de información turística no Cebreiro e para iso non se
trata máis que dun panel
que indica algunhas posibilidades. Non hai unha
oficina de turismo aínda
que o Cebreiro é a porta
do Camiño de Santiago.
“Claro que hai casas
de turismo rural, pero a
reconversión de labrego a
hostaleiro non se fai da
noite á mañá, leva anos e
un proceso de formación”, indica Fernando
Veiga, xerente da cooperativa A Carqueixa. Nos
Ancares as casas de turismo rural superan as dúas
ducias, pero unha análise
detallada revela que poucas delas contan con verdadeiros servicios hostaleiros, o que indicaría a
autentica vocación de
constituír unha actividade
económica alternativa.
Na defensa do turismo
rural sae o alcalde das Nogais, Xosé Luís Coedo,
quen indica que “se fixeron uns cursos de formación en turismo rural e
constituíuse unha empresa
á que nas Nogais cedémoslle un aluguer barato
varias antigas escolas rurais, co compromiso de realizar actividades relacionadas co turismo rural”.
Aínda así, a iniciativa está
limitada a un só concello e
carece de publicidade.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

X Asemblea do BNG

Felipe González

Un home, nun café,
le un comic de
Miguelanxo Prado
(prestixioso debuxante,
traducido a varios
idiomas). “¿ Q ue?
¿Debuxiños?, comenta
un parroquiano con
retranca, convencido
de que pillou o home
nun comportamento
infantil. A
continuación, o
parroquiano agarra o
M arca e ponse a lelo
con aceno
circunspecto, coma se
estivese lendo a Hegel.
Un batallón do
exército colombiano
cheg a a un
campamento da
guerrilla abandonado.
Polo chan hai de todo.
A un xornalista que os
acompaña chámalle a
atención a biblioteca
abandonada. Libros
de Bolivar, ensaios de
economía política,
novelas de
Saramago... O
xornalista entón
pregúntase a si
mesmo: ¿E que
levarán no seu macuto
os soldados do
goberno? ¿ Q uiz á
algún libro? ¿E os
paramilitares? ¿E os
xenerais lerán antes
de dormir? ¿Leran
contos de Micky
Mouse, apoloxías de
Fukuyama ou quiz á
a biografía de N ixon?
Faro de Vigo, do 2 8
de febreiro, d alle
dobre esp acio á
crónica do Porto-Re al
M a drid que á do
Depor-Juventus, malia
que o equipo coruñés
fixo un gran p artido.
¿Sera por lusismo
incontíbel ou por
amor aos de
Lavapiés?
Hai quen di que o
pobo arxentino ten a
culp a do que sucede
por non protestar

A fins de abril o BNG celebra a súa asemblea nacional, a
primeira após as eleccións autonómicas.

N

o BNG sempre nos distinguimos polos
debates amplos a respeito da política e
perspectivas da organización. Nesta
ocasión, ante a próxima Asemblea Nacional,
moito máis, debido, fundamentalmente, á grave situación a nível internacional, estatal e nacional. Nunca o nacionalismo foi tan atacado;
nunca aturou tanta deformación da sua prática
e do seu ideário. O imperialismo, con Bush á
cabeza, aló, na metrópole do mundo, e Aznar
aquí, no Estado Español, arremeten das formas
máis ditatoriais e agresivas que se coñecen. E
neste pequeno mundo onde vivemos, os seus
representantes reproducen as mesmas tácticas.
O BNG sofre as consecuéncias, tanto a nível
interno como na sua proxección social. Este é
o panorama que envolve os traballos da nosa
Asemblea.
No culebrón informativo sobre o BNG, ao
que asistimos un dia si e outro tamén, está-se a
esquecer o aspecto ideolóxico, fundamentalísimo nos preparativos da Asemblea. O noso traballo terá, máis unha vez, que fixar con claridade o programa de actuación fronte ao impacto da globalización, e concretamente, da
Unión Europea, nas nosas bases económicas
fundamentais. Hai que frear urxentisimamente
a desfeita ou venda dos nosos sectores productivos. Sen eles, Galiza será un cemitério, e xa
comezamos a sofrir as suas consecuéncias
(povoación avellentada, despovoación do noso
agro, nova emigración…). Do mesmo xeito,
hai que poñer obstáculos reais á involución autonómica que leva a cabo Aznar. Volvemos ao
centralismo franquista, moi ben representado
aquí, na Galiza, por parte do PP. As liberdades,
o pluralismo, condenan-se hoxe ante a pasividade praticamente xeneralizada. E todo isto só
será posíbel combaté-lo cun forte traballo nas
institucións que se corresponda coa participación da militáncia do BNG e da própria sociedade, tres esteos ben unidos e activos que
han construir ese povo dinámico, orgulloso de
si e rexenerador dun país moderno, vivo e criativo. Por iso naceu, no seu momento, o BNG,
cunha alternativa política estratéxica e non táctica, e cuns pontos mínimos para unir as correntes e pensamentos nacionalistas.
E agora si, agora imo-nos meter no segundo aspecto, que é do que máis falan os meios de
comunicación. O BNG non é un partido, senón
a suma de homes e mulleres que toman os seus
princípios ideolóxicos como referente. Máis

Mudar as cousas
para que todo cámbie
LOIS DIÉGUEZ
lle corresponde oferecer unha alternativa á
Asemblea para a eleición da Permanente, na
que o Portavoz Nacional, que non é un secretário no sentido clásico dos partidos, expoñerá tamén a sua idea. Non esquezamos que esa Permanente terá que responder do seu traballo ante o Consello Nacional, non ante unha soa persoa. E se queremos corrixir defectos e inconsecuéncias anteriores,
esta Permanente debe ser efectiva, para
BNG
o cal ha contar cunha persoa, distinta naceu cunha
do Portavoz Nacional, que mova dialternativa
namicamente as vapolítica
riadas responsabilidades da mesma. E
estratéxica
e
para rematar, hai
que mudar as cousas non táctica, e
para que todo cámcuns pontos
bie, como fixo no
seu momento Bautista Álvarez. ¿Quen mínimos para
máis o imitou? Hai
unir as
que renovar contando con todos. Cada
correntes e
quen ten o seu papel
e todos e todas so- pensamentos
mos
necesários.
Non se trata de ex- nacionalistas”
cluir, senón de sumar e renovar, e diferenciar a valia polo traballo e o dinamismo. As mozas e mozos han ter
un importante papel nos novos órgaos do BNG,
e o actual Portavoz Nacional debe ser peza fundamental para que os cámbios sexan unha realidade no BNG e, logo, na Galiza.♦

‘O

A N A PILLA D O

que partidos, hai nel individuos, a maior parte
dos cales non teñen outra militáncia. Historicamente demostrou-se que esta fórmula frentista
que recolle a pluralidade de pensamentos e os
une na democrácia, foi a que máis éxitos trouxo para o país e para o nacionalismo. Outras alternativas partidárias teñen fracasado (a história
está aí). Os rexedores e rexedoras do BNG,
precisamente pola democrácia e o pluralismo,
han ser elixidos pola militáncia e dar conta a ela
mesma do seu traballo, tal como teñen que facer os cargos institucionais. A militáncia do
BNG non pode ser pasiva nen estar de convidada de pedra. O nacionalismo non pode viver da teoria e ten-se que implicar diariamente
na sociedade. O Consello Nacional elixido na
Asemblea Nacional, é un órgao colectivo, e a el

LOIS DIÉGUEZ é membro de Unión do Povo Galego

Cartas

Freixanes e o CGAC
Leo a entrevista realizada por
Carme Vidal a Xosé Freixanes no
número 1023 de A Nosa Terra e
véxome na obriga de facer algunhas precisións.Fágoo en contra
do meu costume, posto que entendo que estas polémicas deixan
sempre un recordo turbio que
non contribúe a aclarar as cousas.
Tanto no titular como no desenvolvemento da entrevista, afirma Freixanes que no CGAC se
marxina actualmente a aqueles que
apoiaron a Gloria Moure trala súa
destitución. Non foi esa precisamente a liña defendida desde que
cheguei á dirección do CGAC.
Afirmo isto coa mesma rotundidade coa que agradezo o traballo daqueles que fixeron posíbel que teñamos un programa de exposicións de calidade internacional, no
cal, por suposto, non faltan nomes
galegos; que alcancemos o centenar de publicacións; que abrísemos
unha biblioteca que conta con

15.000 volumes sobre arte contemporánea; que o CGAC dispoña da
mellor librería de arte contemporánea de Galicia, ou museos como
IVAM e o MNCARS se abrisen a
proxectos galegos: no instituto valenciano expuxeron Leiro e Seoane; no Reina Sofía fíxoo Salvador
Cidrás e, proximamente, acollerá
unha exposición de Vicente Blanco
e un ambicioso proxecto sobre as
vangardas artísticas galegas dos
anos 20 e 30 para o 2004. Que cadaquén xulgue o traballo realizado.
Ignoro a qué artistas se refire
Freixanes como marxinados. Como engade referencias ao grupo
Atlántica e á súa xeración (que é a
miña), sinalarei que as próximas
mostras individuais de artistas galegos programadas son as de Xoán
Anleo, Antonio Murado e Manuel
Vilariño, no 2002, e Ignacio Basallo, Luis Caruncho, Manuel Moldes e Vicente Blanco, no 2003.
Deles, dous estiveron en Atlántica,
e outros dous poderían ter formado parte do grupo se este se pro-

longase un pouco máis. Un é máis
veterano, os outros dous máis novos. Freixanes di que se exclúe a
súa xeración (“en canto á arte galega pásase directamente á xeración máis nova”) e non é certo.
Aos máis novos dáselles tamén espacio, o mesmo que reclamaban
os membros de Atlántica cando se
deron a coñecer. Se programamos
artistas de distintas xeracións e diferentes linguaxes é porque practicamos a pluralidade, e se damos
entrada á xeración máis nova é
porque estamos convencidos de
que as súas propostas posúen unha
cualidade que permite confrontalas con propostas exteriores. Poder
dicir isto é moi gratificante.
Non quero entrar en detalles
porque o que me gustaría é pedirlle a Freixanes que o analice mellor; decirlle que non entendo o
seu vitimismo fatalista, o mesmo
que guiaba a reflexión dalgún amigo común que me aseguraba que
no CGAC non poderíamos programar unha exposición de Luis

Seoane e, menos aínda, comisariada por Valeriano Bozal. ¿Que ocorre? ¿Quen teme a Virginia Woolf?
Un último matiz: lamenta Freixanes que ningún museo se ocupe
de Atlántica e ambos os dous sabemos que en breve se presentará
unha fundación con ese e outros
obxectivos. Tamén se alegra –coma min– da apertura do MARCO
en Vigo. O que acontece é que a
idea da súa directora e a miña é a
de conseguirmos que os nosos esforzos sumen, sen entrar en disputas por nomes e prioridades.
Quixen escribir unha carta breve para negar –por falso– o que se
afirma no titular da entrevista (“O
CGAC está a deixar fóra os que
defendemos a Gloria Moure”) e
lamentar o ton desde o que se resposta. Pero iso é motivo dunha
carta –persoal, non pública– que
lle enviarei a Freixanes; falando,
por exemplo, de pintura.♦
MIGUEL FERNÁNDEZ-CID
DIRECTOR DO CENTRO GALEGO
DE ARTE CONTEMPORÁNEA

Nº 1.024 ● Do 7 ao 13 de marzo de 2002 ● Ano XXV

X Asemblea do BNG

Recentemente aprobados os relatorios que discutirá a súa
militancia o debate de ideas comeza a medrar.

O

s dias 27 e 28 do mes de abril vai-se reunir a militanza do Bloque Nacionalista
Galego para celebrar a sua X Asemblea
Nacional. Na miña opinión, os esforzos do
BNG a partir dista asemblea deben dirixir-se a
transmitir á sociedade galega a necesidade e a
conveniéncia de que o nacionalismo governe as
institucións claves do país. Con efeito, o nacionalismo galego organizado, é dicer, o BNG,
enfronta-se durante iste proceso asembleário a
un cenário político distinto do que se estivo observando durante os vinte anos de vida do próprio BNG. E se, durante ise tempo xa pasado, o
BNG adicou os seus esforzos a asumir o papel
de ariete contra as forzas políticas que, mantendo as suas direccións fóra do noso país, defendian intereses alleos ao conxunto da sociedade
galega, ainda que boa parte dos cidadáns e cidadás afectados non se decataran ou mesmo participaran disa defensa, de agora en diante, e dando por afianzada a preséncia do nacionalismo
galego nas distintas institucións políticas e adeministrativas, o nacionalismo galego ten que
marcar-se como obxectivo prioritário governar
o conxunto do país. Para consegui-lo fai-se preciso que as accións a desenvolver pola organización vaian encamiñadas a achegar ao conxunto da sociedade galega, á que se dirixe, o con-

Gañar o futuro
ALBERTE XULLO RODRÍGUEZ FEIXÓO
vencimento de que o nacionalismo galego organizado está xa en condicións de asumir a responsabilidade do exercício das tarefas de governo do noso país e que, ademáis, é absolutamente necesário que ista opción política, á que ninguén lle discute a sua preocupación pola defensa dos intereses de Galiza e da prosperidade de
todos os cidadáns e as cidadás que eiqui habitan, poña en práctica os seus proxectos políticos, económicos, sociais e culturais dende as
institucións de máxima representación lexislativa e executiva do país. Para isto, a militanza nacionalista vai ter que esforzar-se en transmitir a
ise conxunto da sociedade galega á que dirixe a
sua mensaxe, da conveniéncia de poñer en práctica ise proxecto político concretado nos documentos e a própria práctica política do BNG.
Nembargantes, para poder facer posíbel a
consecución dise obxectivo político, tamén a organización frontista ten que perfeccionar a sua

Lauzán

liña de traballo. Niste senso, entendo que se fai
preciso mudar, cando menos parcialmente, a
mensaxe, o método e as persoas. Con efeito, a
mensaxe transmitida polo BNG á sociedade galega é susceptíbel de mutación no senso de incorporar unha visión máis actualizada e apegada ao momento que vivimos. Polo que respeita
ao método, tamén debe considerar-se o seu prefeizoamento a fin de
face-lo máis eficaz
tratando de conseara facer
guir o achegamento
ao conxunto dos ciposíbel a
dadáns e cidadás da
nosa mensaxe. Por
consecución
último, a renovación
dos nosos
de persoas faria máis
visíbel se cabe o paobxectivos
so adiante que o
BNG quere protagopolíticos é
nizar acompañado
dunha sociedade ga- preciso mudar,
lega a cada con
maior impronta e cando menos
maior desexo de reaparcialmente, a
firmar-se con identidade própria pero tamensaxe, o
mén renovada.
método e as
Istas liñas, apontadas en torno á celepersoas”
bración da X Asemblea Nacional do
BNG, veñen sintetizar algunhas ideas que serian merecentes de
maior exposición e pormenorización. Estou na
seguranza de que o resultado da asemblea vai ser
beneficioso non só para o conxunto da organización que a vai desenvolver senón tamén para o
conxunto da sociedade galega da que o BNG
quere ser instrumento útil para a defensa dos
seus intereses e a millora da sua calidade de vida e benestar social.♦

‘P

ALBERTE XULLO RODRÍGUEZ FEIXÓO é membro
de Esquerda Nacionalista

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Venezuela
ten quen lle escriba
Os xornais, tanto de Venezuela
coma estranxeiros, están creando un clima adverso cara o presidente da Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías. En febreiro
ocorreron tres ou catro pronunciamentos militares, de altos
mandos do Exército, a Mariña e
a Aviación. O primeiro foi Pedro Soto, Tenente Coronel da
Forza Aérea Venezolana, que
coma ben dixo o goberno:
“adiantou o Entroido”. No Hilton, ao mellor estilo mexicano,
das películas de charros, dixo
que non lle tiña medo ao presidente Chávez, que iste non era
quen de botalo da Aviación, que
fose a quitarlle o uniforme a ver
se podía. Clamou por liberdade,
liberdade, nun país coma Venezuela que nunca tivo máis liberdade de expresión que a de agora.
Existe unha “fauna” das cla-

ses meias que están contra o governo de Chávez. Dende a campaña presidencial de 1998, certas estratexias publicitarias foron orientadas a construír un
“perfil” tanto de Chávez coma
dos seus votantes. Os candidatos contrarios ao actual presidente, Irene Sáez (que un ano
despois sería gobernadora polo
movemento de Chávez na illa
de Margarita) e Henrique Salas
Römmer representaban o progreso, a cordura, a non violencia, a intelixencia, o éxito, o bonito; Chávez, polo contrario, representaba a encarnación do
malo, da desorde, da marxinalidade social, da violencia, da
Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

inexperiencia, do atraso, da pobreza, do feo.
Porén, para agrado duns
cantos millóns de votantes como nunca se viran na Venezuela
nunha elección presidencial, e
desagrado doutros, gañou Chávez, un mestizo, que gracias á
carreira militar, logrou ascender
socialmente e chegou ata a presidencia do país. Isto, trouxo
moitas consecuencias naqueles
sectores afeitos a sentir gran afinidade pola élite gobernante ou
simplesmente ser parte dela.
Axiña, a medida que desenvolve o seu labor de goberno o
presidente Chávez, increméntase o proceso de polarización de
identidades políticas, exclusivamente através dos meios de comunicación, que están, aberta e
descaradamente enfrontados ao
réxime democrático do presidente. Estes meios constitúen o
principal elemento de consumo
“cultural” (penso que o único)
da poboación venezolana. Deu-

se deste xeito a aparición dunha
nova “oposición” caracterizada
pola extraña composición social
de clase alta e meia, minoritarias no país.
Contrariamente á tan repetida idea que sinala a formación
dunha nova conciencia política
como responsábel de tales manifestacións, é a necesidade de
afirmación como grupo social a
guía de tales actos, e que as dimensións cuantitativas acadadas por estes son o resultado
dunha valoración positiva do
antichavismo coma: intelixente,
de clase, elitista, e fundamentalmente, a búsqueda de inclusión das clases meias na esfera
cultural da clase alta venezolana
a través do apoio ao seu movemento político.
Noutras verbas: facer oposición, hoxe, antichavista dá “caché”, é “cool”, é “guai”.♦
XURXO MARTÍNEZ CRESPO
(CARACAS)

máis contra a
corrupción dos seus
gobernantes. Sería
unha opinión
acerta d a , se non fose
porque os arxentinos
aínd a lembran as
salas de tortura no
soto d a Escola de
Mecánica d a Arma d a
e os helicópteros que
guind a b an os presos
en alta mar. O s trinta
mil desa p arecidos
d a quelas deixaron o
p aís sen oposición e
cun leve canguelo.
Din que o éxtasis
axúdalles aos mozos
a falar, a desinhibirse,
a identificarse coas
súas amiz ades. É
dicir: o éxtasis tómase
para perder a
timidez. Polo mesmo
que se bebe alcol. Por
iso en Cuba non o
necesitan. Sempre
teñen un “cariño” e un
“mi amol” na boca.
En Localia Vigo
entrevistan a Karina
Fála g an (en re alid a de
C arid a d Fala g án),
empresaria d a noite.
Pregúntanlle:
“¿Deitouse vostede
con Fra g a?”. Karina
responde: “ N on
penso que o
presidente teña moito
tempo p ara o sexo”.
O PP culpa os
servicios secretos de
M arrocos de intoxicar
á emb aixa d a
esp añola coa noticia
dunha inexistente
entrevista de Felipe
G onz ále z co primeiro
ministro marroquí. Pío
C a b anillas riz a o rizo
e di que os expresidente socialista
viaxou a M arrocos
p ara d arlle máis
credibilid a de ao bulo.
C omo se pode ver, os
populares seguen
a plicando a táctica
futbolística de que a
mellor defensa é un
bo ata que ou a
máxima de G oebbels
de que canto maior é
a mentira máis fácil
é que a xente a
cre a .♦
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O 60% de estudantes
pensa que o ensino
debe ser todo en galego
¡JOSÉ M. ESCRIVÁ DE BALAGUER ACABA
DE ADIANTAR A
ISABEL DE CASTELA!
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Fraga
sempre
no machito
Cesar Alonso de los Rios responde ás últimas declaracións
de Fraga (ABC, luns 4 de marzo) nun artigo titulado “Impúdico Fraga”. O que foi redactor-xefe de Triunfo afirma: “É
verdade que Fraga cambiou,
como todos... Pero o que o diferencia de nós, de todos os demais, é que a él os cambios
nunca o obrigaron a sacrificar
nada máis que as ideas, non o
poder. Sempre no machito. Sen
custo material algún. Sen autocríticas. Coa razón sempre. El
perteneceu ao pequeno círculo
de políticos que nunca perden.
Cando se enfrontou aos tecnócratas e tivo que volver á Universidade —por pouco tempo— comportábase como un
lobo engaiolado. Así que foi a
Inglaterra a poñerse o bombín
de virtuoso demócrata e conseguiu estar no primeiro goberno
da Monarquía, á que, por outra
parte, estivo a punto de botar a
rodar. Quixo facer o cambio
con aquel eslogan de “a rúa é
miña” pero afortunadamente as

forzas que viñan do franquismo (todo o que representaron
UCD e Suárez) eran máis poderosas e máis sensatas. A súa
gran obra foi sacarse a si mesmo adiante e hai que dicir que
o conseguiu gracias ao seu nulo pudor político. ¿Ou é que
aportou á democracia e ao sistema de partidos algo máis que
a si mesmo? Os Fernando
Suárez, os Fernández de la
Mora, os Osorio... non eran
menos intelixentes; pero tiñan
máis respeto polas súas propias
conviccións. Se aos demais políticos os cambios custáronlle a
desaparición, o relegamento, a
seguridade económica, ás veces a liberdade (pensemos desde Hedilla a Serrano Suñer, a
Ridruejo, a Areilza, a Ruiz
Giménez), a él nunca lle custaron nada”.♦

Os abertzales
a prol do
multiculturalismo
Mikel Azurmendi, presidente do gubernamental

Foro para a Inmigración,
calificaba hai uns días o
multiculturalismo de “gangrena da sociedade democrática”. O sociólogo, experto en identidades, Francisco Letamendía, contestoulle o pasado domingo 3
no diario vasco Deia. O que
foi parlamentario abertzale
durante a primeira transición, afirma que, a xulgar
polos exemplos que puxeron, nen Azurmendi, nen
algúns dos que o apoiaron
“teñen nin idea do que falan”. Letamendía sinala tamén que “non é casual o
apoio ao multiculturalismo
da esquerda abertzale, o
aliñamento coas posturas
progresistas no recente debate no Senado das representantes vascas Margarita Uría e Begoña Lasagabaster; nin tampouco o
compromiso da dirección
de Inmigración do Goberno
vasco de acompañar cun recurso xudicial a iniciativa
da coordenadora das ONGs
vascas de apoio aos inmigrantes “Harresiak Apurtuz” contraria ao cupo de
inmigrantes establecido en
xaneiro deste ano polo Goberno do PP”.♦

A.N.T.
Seis de cada dez alumnos de
entre 14 e 18 anos consideran
que o ensino debía impartirse na súa totalidade en galego. Este é un dos datos máis
positivos dun estudo estadístico da Asociación Socio-Pedagóxica Galega, realizado en
centros públicos e privados.
O pesimismo que puido xerar o
diagnóstico da UNESCO sobre os
perigos que axexan ao galego, ten
un contrapunto nos dados obtidos
por un inquérito, aínda inédito, da
AS-PG celebrado nos meses de
maio, outubro e novembro do pasado ano en centros de ensino públicos e privados de Galicia. Os
resultados obtidos falan de certa
precariedade nos usos entre esta
poboación escolar, pero son singularmente positivos en canto ás
atitudes e as valoracións que se
fan sobre a lingua.
O estudo revela que falan galego un 10% de mozos/as, fálano
priopritariamente un 9% e por
igual galego e castelán un 8% que
sumado dá un escaso 28% de
usuarios. De todos eles un 60%
aprende a lingua no ámbito familiar e o 37% no sistema escolar, o
que confirmaría a rotura da transmisión da lingua no ámbito familiar, que é o principal argumento
escollido pola UNESCO para diagnosticar a situación das linguas.
Como e con quen se usa o galego
O estudo aporta datos de grande
interese sobre como se utiliza o

galego na vida social, familiar e
escolar e confirmarían o problema
antes apontado da rotura xeracional. Así, fálano cos pais un 28%,
cos irmáns un 22% e cos avós un
51%. Fóra da familia, e no ámbito
escolar ou cos amigos, o uso do
galego varía entre un 12 e un 19%.
Dentro do sistema escolar a relación de uso cos profesores é definitiva á hora de decidir a lingua
vehicular: o 88% manifesta que fala en galego se o profesor ou profesora se dirixe a eles en galego e
un 92% contesta en castelán a un
ensinante que lles fale en castelán.
O inquérito confirma tamén
que a lei de usos do galego na escola estase incumprindo e detéctanse centros que só imparten en
galego tres horas semanais, as referidas a Lingua e Literatura Galega
Unha das preguntas do inquérito cuestiona sobre a oferta editorial: “¿Se un libro, un best-seller,
sae simultaneamente en galego e
castelán, que versión compras ou
lés?”, a resposta é que só 1 de cada 3 elexiría a opción galega.
Iso non é obstáculo para que
a valoración sobre a lingua propria de Galiza sexa negativa: un
90% cre que para vivir en Galiza
se debe coñecer o galego, dando
como razóns que “o galego é a
lingua de Galiza” (30%) e pola
súa utilidade (54%).
O dato máis positivo sobre as
posibilidades dunha diferente
política lingüística é que até un
60% dos preguntados pensan
que a lingua do ensino debe ser o
galego porque é válido para todas as materias.♦

A Mesa convoca un encontro
nacional sobre a lingua
A Mesa de Normalización Lingüística iniciou o proceso para
convocar o 25 de maio un “Encontro Nacional sobre a Lingua”, baixo o lema Necesitamos
un novo pulo sobre a lingua.
Con ese motivo elaborou o borrador dunha ponencia-marco
que enviará a perto de 450 asociacións de todo tipo que teñan
relación coa defensa da lingua

co obxectivo de espallala entre
os seus compoñentes, abrindo
un prazo que remataría o 20 de
Abril para recoller as aportación colectivas ou individuais,
que emenden e enriquezan o
texto proposto. O material refundido de todas estas aportacións sería o texto resultante a
poñer en discusión nesa xornada nacional.♦

Vigo
Instrumentos Os tres documentos
que arestora manexa Castrillo son
unha auténtica inmersión na realidade de Vigo, ben armados estatísticamente, profesionais e ata
críticos. Poden marcar unha senda
á cidade para esta década e parte
da próxima. As fases de diagnóstico do Plano Xeral de Ordenación
Municipal e do Plano Estratéxico
de Vigo e a súa Area Funcional,
xunto co documento de constitución da Area Metropolitana de Vigo, por primeira vez xuntos, a
tempo de encontrarse e acomodarse nunha especie de libro de bitácora único, precisan unha difusión masiva e de achegas que permitan establecer un modelo de cidade urbanístico e socioeconómico que non sexa posto en dúbida a
cotío polo interese individual.
A pre-diagnose do Plan Xeral
de Ordenación Municipal avanza

Renda e crecemento non son grande
cousa sen satisfacción cidadá
XOHÁN VILA

Tres recentes traballos sobre a situación e as perspectivas da cidade (Plan de Ordenación
Urbana, Plano Estratéxico e documento sobre a Area metropolitana), permiten encarar a
nova política municipal que debe rexir na cidade desde o comezo deste século XXI.
xa algunhas propostas como un
plan especial para o centro, un novo vial ou Ronda de Vigo dende
Comesaña a Teis e ata dez propostas ou iniciativas, pero tamén contempla unha mais que dubidosa
política de consolidación do rural
“arranxando a casa xa construída”
ou non ve como prioritario intervir
decididamente na beira litoral ata

Nigrán, para salvalo da especulación e as agresións urbanísticas. O
documento precisa aínda de moitas ideas e unha consulta maior para non caer no simplismo de propor un porto deportivo na ETEA.
A diagnose do Plano Estratéxico de Vigo e a súa Area, é un documento máis elaborado que reflicte o crecemento de Vigo nos de-

rradeiros seis anos, cun valor engadido bruto que duplica a media
galega e española, cun éxito industrial notábel pese a seguir afianzado nos tres peares tradicionais da
automoción, a pesca e a construcción, pero con avances tamén na
loxistica, turismo, bens de equipo e
servicios financeiros. Sorprende
que este crecemento non se tradu-

za na satisfacción dos cidadáns que
ven como a súa renda per cabeza
diminúe en comparación con outras vilas e capitais como pon de
manifesto o estudo da Caixa de
Barcelona. ¿Acumulación de riqueza por parte da clase dominante ou outros factores como subsidios, subvencións e aportacións de
emigrantes, como pretende xustificar o estudo diante da evidencia?
O terceiro documento, o texto do proxecto de lei da Area
Metropolitana de Vigo, debe servir para un novo ordenamento,
aplicación de sinérxias e outro
medidas, como se dun xigantesco ensanche se tratase.
A proposta é, dende logo, difundir masivamente os documentos para ter apoio global. Que non
se convertan só nun instrumento de
desenvolvemento empresarial, senón tamén de satisfacción cidadá.♦

A espectativa,
o BNG
FRANCISCO CARBALLO

N

os meses de xaneiro e
febreiro certos
reporteiros e
columnistas andaron á caza
das tendencias e diverxencias
na elaboración das catro
ponencias para a Asemblea de
abril do BNG. Mantiveron a
atención de sectores moi limitados na insistente busca de
contradicións dentro da
Permanente desa formación
política. Unha caza perdigueira de moito ruído e poucas
pezas. Algúns non perdoaron
descalificacións a persoas e á
mesma estrutura plural do
BNG. Algúns descoñecen todo o iter histórico do nacionalismo galego: un fenómeno
cautivador pero resistente aos
simplismos convencionais.
O feito de que o BNG dea
cabida a tantas correntes
nacionalitarias; de
procedencia republicana,
libertaria, marxista, democristiá, independentista, anticolonialista, etc. para crear un
programa e unha acción política unificada de
reivindicación nacional e de
progreso social, acredita a
madurez desta organización e
dos galegos. Somos un país
desprogramado desde finais
do s. XV. Un país ideolóxicamente plural diferentemente
apreciado alén dos nosos
límites xeográficos. Somos
“un país” que necesita
autoprogramarse desde sí
mesmo, que está a ser capaz
de conseguir un proxecto nacionalitario. Isto é algo necesario e marabilloso. Os partidos convencionais non poden
apreixar tal policromía. O
BNG é unha creación propia
de Galiza: por si mesmo
expresa a nosa realidade diferencial. Sarmiento dicía hai
séculos: nada se pode facer
para dar vida a este país por
moito que clamemos uns cantos, teñen que asumilo todos
os “compatriotas”.
O 23 de febreiro o Consello Nacional do BNG deu paso ao bosquexo de ponencias
e transmitiunas á militancia.
Poucas veces se deu unha
participación tan ampla na
aportación aos ponentes; agora é segura a mesma nun debate no seo da formación. O
día cinco de marzo comezou
en Pontevedra. Cada militante recibirá na súa casa estas
minutas e así a súa
aportación reflectida pode ser
contrastada nas asembleas.
A sociedade non está
afeita a este tipo de democracia. Por moito que certos
reporteiros teñan insistido en
aspectos marxinais das
ponencias, practicamente o
corpus doutrinal foi
totalmente ignorado nas súas
informacións e deformado en
cantidade de columnas.
Benvida a decisións do
do BNG de “acristalar” todo
o proceso ponencial perante a
sociedade; que teñan agora o
BNG a garra e o perfume que
atraia todas as olladas. Sería
unha mutación na andaina
democrática dos galegos.♦
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Os nacionalistas felicítanse polo clima de diálogo,
pero néganse a que se desfigure o seu perfil

Fraga xustifica o seu cambio de postura
cara o BNG porque
‘renunciou a posicións non constitucionais’
A.E.
Fraga defende o BNG fronte a
Arenas. Beiras defende a Fraga fronte a Aznar. Non se trata
dun espellismo, senón do novo
clima político que se ven instalando na Galiza desde as últimas eleccións. Posturas impensábeis hai tan só uns meses que
os seus protagonistas explican.
“O BNG fixo unha declaración
pública na que renuncia a todo
planteamento que non sexa constitucional e o único que quer é
deixar claro que Galicia é unha
nacionalidade histórica, cousa
que, por certo, xa é”. Así explica
Manuel Fraga o seu cámbio de
postura a respecto do BNG.
Un mes antes do seu xantar
con Xosé M. Beiras no Vilas,
Fraga afirmaba que “o millor que
lle pode pasar a Galicia é que o
BNG desapareza”, como colofón
a toda unha xeira de descalificacións que anatemizaban os nacionalistas galegos, situándoos
como unha organización non homologábel democráticamente.
¿Quen non recorda as acusacións
de filo-terrorismo dirixidas ao
BNG logo do pacto de Lizarra
asinado polos nacionalistas bascos? Un voceiro do presidente
Fraga xustifica agora aquelas
posturas como “froito dos excesos dunha campaña eleitoral”.
¿Renunciou o BNG a “posicións non constitucionais” como afirma Fraga? Francisco
García afirma que a fronte
“orienta o modelo actual ao
marco máis favorábel para o posicionamento do nacionalismo”.
O secretario de organización do
BNG recorda que na VIII
Asemblea, na ponencia sobre o
Estado Plurinacional, os nacionalistas posicionáranse xa
“por unha alternativa, un mode-

A Aznar todo o que non sexa desaloxo do nacionalismo non lle interesa, critica así a Fraga por boca de Arenas.

lo concreto na fase na que nos
atopamos, que aumente as competencias autonómicas, reforme
o Senado e o Tribunal Constitucional e pola presencia das comunidades nos órganos da UE”.
Froito deste posicionamento naceo a Declaración de Barcelona.
Na ponencia oficial da próxima Asemblea Nacional (“rafificándose no aprobado nas de
Ourense e Santiago”) pode lerse que “na actual coxuntura política, [o BNG] persegue que
Galiza sexa considerada unha
nacionalidade histórica e que
esta consideración teña unhas
consecuencías materiais e institucionais prácticas”. Quer dicir,
distinguir entre “nacionalidades” e “rexións” e que a formulación que aparece na Constitución seña aceptada por todas as
instuticións do Estado e non
quede na simple teoría como
ven sucedendo.

Os cambios do BNG
“Con estas propostas inténtase
atallar a involución autonómica e
non deben interpretarse –sinala
Francisco García– como un cambio nos princípios nacionalistas
do BNG. Nacemos nacionalistas
e seguimos séndoo, as propostas
de actuación fanse para un momento político dado”.
Fraga, pola súa parte, non só
defende un “trato civilizado” entre PP e BNG, algo que “se está
conseguindo”, aclara, senón que
sostén que, “en caso de necesidade, coido que se podía crear
un ambiente favorábel para un
pacto de goberno entre PP e
BNG”. Na entrevista que concedeu a El País o pasado día tres
vai máis alá aínda e afirma que
“teño a sensación de que á sociedade galega lle parecería ben”.
No BNG felicítanse polo “novo clima de diálgo” co PP, se ben,

Francisco García aclara que o
consenso só é válido para “os
grandes temas que afectan a Galiza”, recordando que o PP é o partido que ten que gobernar e o
BNG “facer unha oposición consecuente como alternativa que é”.
O responsábel de organización
deixa claro, na liña do comunicado oficial emitido polo BNG, que
“PP e BNG defendemos dúas alternativas totalmente distintas,
tanto no plano teórico coma no
práctico”. Ao mesmo tempo, García denuncia “os intentos de desfigurar o perfil nacionalista do
BNG, algo que non se corresponde para nada coa realidade”.
Fraga, pola súa banda, constestou ás críticas que lle lanzaron
desde Madrid o secretario do seu
partido, Javier Arenas e outros
dirixentes con esta frase moi no
seu estilo: “desde logo, para españolista e patriota, eu. Non recibo leccións de ninguén”.♦

O cambio terapéutico de Fraga
A. EIRÉ
Fraga ten medo do que poda pasarlle á súa España cando falte.
El mesmo dá as razóns: se non
se producen algúns cambios
constitucionais de pequeno calado, os nacionalismos poderían
esixir –e lograr– no futuro reformas máis profundas. O fundador do PP deuse conta do que
podía pasar cando a Declaración de Barcelona e o Pacto de
Lizarra sairon á luz. Tratábase
dunha ofensiva nacionalista
destinada a desfacer a estratexia
do café para todos e a remarcar
o status das tres nacionalidades
históricas. Só o fin da tregua de
ETA conseguiu paralizar temporalmente aquel intento.

O presidente da Xunta parece agora querer aproveitar este
momento, no que o Estado se
encontra forte coa maioría absoluta do PP, para propor un cambio constitucional preventivo
que conxure as posíbeis veleidades nacionalistas do futuro.
¿Por que senón, poucas semanas despois de afirmar que o
millor que lle podía pasar a Galiza é que desaparecese o BNG,
Fraga fala dun hipotético pacto
cos nacionalistas? ¿Por que Aznar lle ofereceo a CiU entrar no
Goberno do Estado? Na óptica
do presidente da Xunta estaría
desactivar os nacionalismos autodeterministas ou, polo menos,
chegar a un pacto polo que as

súas reclamacións queden postergadas, para así establecer un
escenario cómodo no que reformar a Constitución. Neste clima
abordaríanse as reformas constitucionais e, tamén, a negociación con ETA, sen ningunha
forza no cónclave que poña en
cuestión a conformación fundamental do propio Estado.
Fraga parece temer, pola
contra, que Mayor Oreja, como
sucesor de Aznar, provoque un
rearme dos nacionalismos como ocurriu en Euskadi. O seu
candidato predilecto, neste sentido, é Ruiz Gallardón.
O BNG atópase neste debate, impensábel hai só tres meses, con que Fraga, en certo xei-

to, lexitima o nacionalismo ante unha parte da sociedade. Pero ese berniz tamén podería difuminar os perfís do BNG. Unha cousa é a normalidade, o
diálogo democrático, e outra
que na Galiza unicamente exista unha ideoloxía que o fagocite todo, o Fraguismo.
Se a aposta de Fraga semella estar clara, aínda non o está
tanto a do BNG. ¿Abrazaría o
BNG un futuro pacto constitucional? A próxima Asemblea
marcará o rumo dos nacionalistas e permitirá coñecer algúns
pormenores da famosa conversa que Xosé M. Beiras e Manuel Fraga mantiveron no Vilas
♦
compostelano.♦
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Ambos políticos explican o seu cambio

Fraga ‘civilizouse’
e Beiras ‘enterra’ as súas vivencias

Manuel Fraga recoñece que era
“o primeiro que tiña que civilizarme”, pois, para “procurar a convivencia nunha España máis civilizada”, xa non se pode dicer que
“hai que colgar” ao que discrepe,
senón “imos ver se o meu punto
de vista pode coincidir co honorábel representante da oposición”.
Na primeira autocrítica que se lle
recorda, Fraga recoñece que combatiu “unhas posicións extremas
que creo que non son dominantes
no nacionalismo galego”. Así explica nunha entrevista a El País o
seu cambio que pasa por recoñecer que “a España de hoxe non é
a España de antes”.
Xosé M. Beiras afirma que se
reuniu con Manuel Fraga para
“poder facer unha política que sirva ao proxecto do BNG e que sirva a este país”. Recoñece que as
súas relacións con Fraga estaban
“cargadas de subxetividade” e que
tivo que “meter nun caixón todas
as miñas vivencias de 40 anos e
con elas o que era para min a persoaxe Fraga”. Beiras afirma que

A . PA N AR O / Arquivo

A.N.T.
¿Que ocurriu para que Manuel
Fraga e Xosé M. Beiras se entendesen despois de 12 anos de
liortas? Ambos políticos explicaron as razóns esta semana.

Tanto Fraga como Beiras fan unha autocrítica da anterior etapa de desencontro.

tomou a decisión de dialogar con
Fraga en “base aos intereses dos
cidadáns”. Así se manifesta o lider
nacionalista en Faro de Vigo.
Fraga afirma que se propuxo
“que neste país a política se faga
mantendo cada un as súas posicións”. Beiras, pola súa banda,
afirma que o BNG “asume a plena lexitimidade de Fraga como
presidente do Goberno galego” e
que el, pola súa parte, asumiu
“que o BNG xoga no marco da
Constitución sen intencións secesionistas”, rexeitando calquer
forma de violencia, segundo declaracións realizadas polo lider

nacionalista a El Correo Gallego.
Fraga considera tamén que
“Beiras está inmerso nun proceso que agardo o consolide no liderazgo do seu partido”, facendo
votos para que a próxima Asemblea do BNG ratifique a proposta de Beiras de “manter a súa reivindicación política na defensa
de Galiza nos límites dunha nacionalidade histórica”.
Pola súa parte, Beiras recoñece
que, despois da súa entrevista con
Fraga, “cesou o acoso ao BNG,
tanto no que dependía do presidente, coma do seu partido na Galiza e do grupo parlamentario”.♦

Beiras dalle
a razón a Fraga e
Cuiña
ataca o BNG
“O presidente Fraga foi tan claro e rotundo que non teño nada
que engadir”. Así contestou
Xosé M. Beiras a pregunta de
que lle parecían as declaracións
de Fraga en Madrid refutando
as críticas de Javier Arenas sobre a entente PP-BNG. Só lle
faltou dicir “e punto” para mimetizar a súa resposta coas habituais do Presidente da Xunta.
A respecto dos posicionamentos constitucionais do
BNG, Beiras afirmou que “está
corraborada desde hai moitos
anos a traxectoria do BNG que
é de acatamento á Constitución
e ao Estatuto”. Beiras denigrou
ao secretario xeral do PP, Javier
Arenas afirmando que “é moi
grave que descoñeza o que significa o BNG e a súa política
nos últimos anos”. Na mesma
lonxitude de onda ca Fraga,
afirmou que “o que pasa é que
en Madrid non se enteran do
que ocurre na Galiza”.
Xosé Cuiña, pola contra,
marcou distancias coas declaracións efectuadas recentemente polo presidente
Fraga, advertindo que el
“nunca vai ter nada que ver
co nacionalismo radical que
representa o Bloque”.
Os ataques ao nacionalismo producíronse por parte
do Conselleiro de Obras Públicas e Vivenda nunha comparecencia parlamentaria.♦

PP e PSOE néganse a incentivar a corresponsabilidade familiar

Tres minutos para as listas de espera
P. BERGANTIÑOS
Mesmo goberno, mesmos conselleiros e poucas novidades na
xestión. Nas súas primeiras comparecencias, os conselleiros de
Sanidade e de Familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude tampouco romperon
moldes. Unha mañá especialmente tediosa na que o Parlamento rexeitou a oportunidade
de impulsar unha reforma lexislativa no estado para incentivar o
reparto de responsabilidades familiares entre homes e mulleres.
El mesmo o recoñeu. O Martes 5 de marzo no Parlamento, o
conselleiro de Sanidade, Xosé
María Hernández Cochón, pasouse de longo coa súa intervención.
Máis dunha hora de comparecencia na que sen embargo non atopou o momento oportuno para deterse nas listas de espera que si
acapararon, pola contra, boa parte
do debate coa oposición. O deputado do PSOE, Francisco Cerviño
reprochoullo. “Fixo unha intervención autocompracente e non
fala dos problemas. Só lle adicou
tres minutos a falar das listas de
espera en Atención Primaria”. A
masificación das urxencias, os
problemas que padece o persoal
sanitario –para os que se anuncian
dúas covocatorias anuais de prazas- ou as políticas de privatización foron outros temas que sacou a debate o deputado do BNG,
Francisco Ferreiro. Como medidas estrela o conselleiro apresen-

A deputada Pilar García Negro defendeu sen éxito a Proposición de lei de Corresponsabilidade Laboral e Familiar.
A . PA N AR O

tara, previamente, a receita infantil e un decreto que, afirmou, reducirá os tempos de espera para as
operacións a dous meses.
Manuela López Besteiro cargou tintas no denominado Plan
Labora para a inserción laboral
da xuventude e buscou titulares
recollendo a promesa electoral
dun primeiro emprego para os
mozos. Un programa que segundo indicou comezará este mesmo
ano con 60 millóns para financiar uns 8.000 contratos, unha
cantidade que, en base aos novos
orzamentos, puxo en dúbida a
oposición. Olaia Fernández
(BNG) dixo que a conselleira só
anunciaba “máis do mesmo” e a
deputada Margarita Pérez Herraiz (PSOE) aproveitou a oca-

sión para referirse a posíbel candidatura de López Besteiro a alcaldía de Lugo e acusala de utilizar a súa estancia na consellería
para promociarse.
Que se debata en Madrid...
Tanto PP como PSOE comezaron
a mañá negándolle o seu apoio a
unha proposición de lei de corresponsabilidade da vida familiar e
laboral –que o BNG tamén apresentou no Congreso– e que contempla, entre outras medidas, a
creación dun permiso de paternidade independente do da nai, como recomenda a Directiva
96/34/CEE. A deputada Pilar
Garcia Negro lembrou as dificultades que teñen as mulleres para

acceder ao mercado laboral e afirmou que esta reforma lexislativa
impulsaría un verdadeiro exercicio de corresponsabilidade en
determinadas tarefas domésticas
e permitiría superar a división de
roles no referente ao coidado das
crianzas. Pero o PP puxo de manifesto que existen outras prioridades. “O custo da súa aplicacion
é inasumíbel”, sinalou, entre outras cuestións, a súa deputada Susana López Abella.
Na súa estrea na Cámara, a deputada do PSOE, Laura Seara recoñecía a urxencia de adoptar medidas para a conciliación da vida
laboral e familiar, pero explicaba
que o seu grupo se ía abster, porque non consideraba oportuno debater esta reforma no Parlamento.
O PSOE, engadía ao fio, xa apresentou unha iniciativa no mesmo
sentido no Congreso. Uns argumentos que para García-Negro
significan devaluar o Parlamento e
restarlle competencias. Aos conselleiros, Xosé Cuiña e Xaime Pita,
o tema semellaba non interesarlles
demasiado. Ata o punto de que a
deputada do PSOE se viu na obriga de pedirlles que deixaran de parolar na primeira fila para poder
continuar coa súa intervención no
estrado. Horas máis tarde, na súa
comparecencia, a conselleira de
Familia, tamén daba a súa opinión.
“Non son partidaria de incrementar os permisos de paternidade”
porque entre outras razóns “disuaden as empresas”, dixo.♦

Flor
de santidade
XOSÉ MANUEL SARILLE

O

aparato ideolóxico
do PPG, coa imprensa incluída, iniciou
unha nova xeira consistente
en inmortalizar a Manuel
Fraga Iribarne. Nestes tempos sen lírica nin
transcendencia pode soar
mal e exaxerado, pero é así.
Trátase de que todos asumamos coa maior rapidez a figura incuestionábel do novo
construtor de Galiza. E Fraga coñece os mecanismos
para lograr a pervivencia
máis alá do seu tempo. Sabe
como facer para construír o
seu propio mito; á fin foi el
quen inventou o Xacobeo
para resucitar o símbolo de
Santiago Matamoros, o
patrón guerreiro de España,
¡sen que os outros nin o
cheiraran!
Agora propoñerannos a
imaxe de defensor deste país, situarano por riba de
moitas continxencias políticas, dulcificarán a súa imaxe e exaltarán a súa boa
vontade. Comezou Dositeo
Rodríguez, declarando que
o Estatuto de Capitalidade
para Compostela era un
trunfo de don Manuel, porque animara aos
representantes dos tres grupos municipais a
traballaren unidos. Un
Patrón para todos alén de
debates secundarios entre
familias, ese é o desexo.
Fraga elabora así un imaxinario en torno a el mesmo,
sen renunciar ao seu negro
pasado nin á idea integrista
de España, por moito que
postule a representación
das rexións en Europa.
¿Onde se lle presentan
as dificultades para lograr
esta especie de
santificación? No
rexeitamento que provoca o
autoritarismo e a
servidume social na poboación con maior fortaleza
democrática. E na
evidencia de sermos un dos
países máis atrasados de
Europa despois destes doce
anos, sen que se resolvese
ningún dos grandes problemas estruturais. Estas cousas percebíanse ben desde a
esquerda e desde o nacionalismo, pero tamén parecen
revisábeis. O líder do BNG
acaba de declarar que Fraga fai todo o que pode por
Galiza. Hai un par de
meses dicía que era unha
peste e o seu reino a corte
dos milagres. Unha de tres:
ou se erraba antes, ou se
erra agora, ou nas dúas
ocasións. A máis probábel é
a terceira, xa que o traballo
de boa oposición non se sostén co discurso da louvanza
nin co da denostación
permanente. Se a manobra
consiste en darlle
lexitimidade a Fraga para
recuperar o protagonismo
perdido, soster o sorpasso e
ensombrecer ao PSOE, estamos apañados. Se é para
♦
outros fins estamos listos.♦
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Nace a Consellería de Emigración despois de doce anos de
ensaiar unha estrutura que pareceu insuficiente. ¿Por que se
tardou tanto?
Hai momentos en que as decisións maduran e iso sucede por
acumulación de datos obxectivos.
Antes tampouco había Consellerías ou Ministerios de Medio Ambiente porque non había sensibilidade abondo na materia. En Galicia a emigración síntese intensamente, máis que en España e quizais só é comparábel á sensibilidade de Irlanda. Tamén inflúe que
Manuel Fraga, desde que asumiu
a presidencia, adicoulle interés,
preocupouse e conseguiu unha
doble identificación entre el e a
emigración. Probabelmente puidese nacer antes a Consellería,
pero agora é o momento.
A diferencia respecto á Secretaria de Relacións coas Comunidades Galegas que había anteriormente é política pero, ¿qué
outras diferencias vai haber?
O presuposto vai ser moito
maior pero, indo máis alá, é un intento de articular distintos aspectos da Galicia do exterior, que son
os emigrantes e a súa imaxe alí e
acá. Coidábamos que había que
engarzala coa cooperación exterior, non só entendida esta como
acción humanitaria realizada con
outras institucións e con ONGs,
porque hai grupos de emigrantes
nosos que están pasando dificultades e hai que apoialos. Xa temos
accións puntuais en marcha coa
Arxentina, que pasa por unha situación terríbel, e estamos mandando axudas sobretodo de alimentos e medicamentos. A maiores, esta actividade solidaria tamén
debe contrarrestar unha imaxe ás
veces deturpada de que só van alí
as empresas para levar os cartos.
Cando estiven na Arxentina a xente parábame na rúa, porque saímos
na TV e nos xornais, e dábanme as
gracias. Non eran emigrantes, eran
arxentinos recoñecendo que os galegos fixemos unha grande aportación ao seu país.
Semella que coa emigración americana só se pensa en
asistencia social...
E tamén cultural na doble dirección. Nós somos un pobo cunha cultura moi potente e os centros galegos foron un refuxio cando as circunstancias políticas levaron a moitos galegos á Arxentina, México ou o Uruguai. Hoxe a
acción prioritaria é social, sanitaria, porque é unha emigración envellecida á que as circunstancias
levaron en moitos casos ao desamparo. Temos que actuar coa
maior precisión posíbel cos máis
necesitados, non sementando ao
tres bolillo, senón actuando.
Chámase á solidaridade a
Concellos, Deputacións, ONGs...
¿que papel vai cumprir a consellería respecto a esta multiplicidade de organismos que
interveñen?
Nós temos que coordenar
moitas accións, de entrada as de
varias consellerías; tamén nos
reunimos coa FEGAMP para que
os fondos puidésemos centralos
en axudas aos máis necesitados.
Non hai un censo estrito, e é moi
difícil facelo, pero estamos colaborando para que desde os centros galegos se avance máis que
nas listas oficiais e así coñecer o
millor que se poida a situación
dos cidadáns galegos emigrados.
Vostede ten falado de for-

PA C O VILABARR O S

Aurelio Miras Portugal
‘O censo na emigración medrará máis,
pero hai que depuralo con coidado’
XAN CARBALLA

Aurelio Miras dirixe unha consellería en construción. Soan
no despacho os martelos derrubando tabiques, vese o frenesí
do traslado a unhas novas dependencias e a propia páxina
web da Xunta aínda non enlaza os servicios deste organismo
recén nado. O día 13 o Parlamento debate o primeiro orzamento da Consellería de Emigración e Cooperación Exterior.
mar unha Fundación que agrupe e distribúa recursos. ¿Que
fundación? ¿Ábrese un camiño
á privatización de recursos?
A Fundación Galicia Emigración está en tramitación e incluirá recursos das institucións e
persoas particulares, como un pé
máis neste traballo. Estaría presidida polo presidente da Xunta,
incluíndo a Consellería, a FEGAMP e a sociedade civil, sen a
que nada se pode facer. O padroado establecería as liñas a seguir,

tendo en conta os criterios dunha
Mesa da Emigración na que queremos integrar a todo o mundo
que teña algo que aportar (partidos, sindicatos, asociacións de
retornados,...). A Fundación definirá as súas accións escoitando
o goberno, o parlamento e a Mesa da Emigración. Non privatiza
recursos senón que busca agrupar esforzos dispersos. Porque
sen a vontade solidaria da sociedade non hai nada que facer. Temos unha débeda de fraternidade

coa emigración, que ninguén esquenza as máis de trescentas escolas, catorce asilos, fontes, alumeados,... que se fixeron cos
cartos dos indianos e ademais
apoiadas con fundacións para
que se sostiveran no tempo. E
non ignoremos as enormes remesas de diñeiro que axudaron a levantar a paletilla da economía de
Galicia en anos moi difíciles.
O fenómeno actual é de regreso de moitos fillos e netos de
emigrantes á terra dos antepa-

sados. ¿Vaise ocupar desta
cuestión a súa Consellería?
O noso labor cos retornados,
alá e aquí, é formalos e informalos. Pero non son inmigrantes, son
galegos con plenos dereitos, e teñen unha inserción máis rápida na
sociedade. Queremos montar esa
base de información nos concellos
da maneira máis práctica posíbel.
A Xunta non ten competencia en relacións exteriores, ¿é
un obstáculo para o labor dunha Consellería de Emigración?
Non temos responsabilidades
de representación, porque é unha
competencia exclusiva do goberno central, pero si de acción e información. Pero non hai colisión,
a relación coas embaixadas e os
consulados é magnífica e sérvennos de apoio en todo momento.
Cando o problema dos fondos de pensións perdidos na
Suíza os emigrantes falábannos de que os consulados non
estaban abondo especializados
e botábase en falta unha presencia máis directa da Xunta.
Os estados relaciónanse entre
sí e a nós infórmannos. Nós urximos ás administracións para axilizar procesos e prestar apoio loxístico se se precisa. Pero nalgunhas materias non podemos
ser concurrentes.
As preocupacións da emigración europea son diferentes.
Queren saber da posibilidade
de volver a traballar ao país e a
vellez planean vivila na Terra.
Teñen todo o relacionado coa
saúde e a xubilación resolto, pero os que veñen en edade laboral
entran no mercado xeral sen dereitos especiais de preferencia. O
que eles demandan son accións
de carácter cultural, para manter
o vínculo seu e o dos seus fillos
co país, pero ao chegar son cidadáns cos mesmos dereitos e as
mesmas posibilidades.
¿Que foi daquel intento de
promover unha acción común
de empresarios galegos no exterior a través da FEGAEX?
Aquelo esmoreceu e coido
que hai que refundar este tipo de
asociacións pero sen pretender
ser tan maximalista no número
de empresarios. Foi un traballo
importante, conseguiuse unha
base de datos magnífica e demostrounos que todo é posíbel.
Polas circunstancias esmoreceu
e quizais haberá que facer núcleos máis pequenos.
Sobre o Censo de Residentes Ausentes. Ten habido polémicas sobre se está abondo depurado, sobre se hai control
nas eleccións...
Ese censo medrou moito e
probabelmente ten que facelo
máis. Pero se aquí é difícil realizalo ben, apesar dos recursos e a
especialización, hai que comprender que na emigración duplícase a dificultade de mantelo perfectamente ao día. Pero hai que
depuralo ben apesar das dificultades, tendo en conta que non se
poden dar baixas de oficio, por
exemplo se en tres anos non houbo contacto. Ademais agora estase actualizando tendo en conta as
novas disposicións do Código Civil sobre a adquisición da nacionalidade en segunda xeración.
As cousas estiveron moi politizadas no periodo electoral, pero coido que baixou esa tensión despois
das visitas dos líderes do PSdeG e
do BNG que se comportaron con
grande responsabilidade.♦
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Na tenda de Júlio os sinos son tema de conversa. Custódia e Filomena non entenden por que proiben esta tradición.
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Unha parroquia do Alto Minho quere que volvan soar os sinos
que calou unha médica galega

¿Por que non tocan as campás?
C. VIDAL
O silencio é tan limpo na parroquia do Couto do concello de
Arcos de Valdevez que soan as campás de sete parroquias da
redonda. Os viciños desta freguesía portuguesa do Alto Minho
aínda non deron creto á prohibición de facer soar o seu sino
para anunciar a misa da mañá. A denuncia dunha médica galega levou á intervención da garda e ao fin dunha tradición
que se remonta máis alá do nacemento dos máis vellos do lugar.
A media mañá a parroquia do ou inverno. Tocaba uns cinco ou
Couto está pechada a cal e canto. dez minutos e tres badaladas ás seUnha placa de 1983 na fronte con- te, cando comezaba a misa” explimemora as vodas de prata no lugar ca. Rita, a súa muller, apenas partido párroco Antonio Morgado e cipa na conversa, ocupada como
mostra o agradecemento dos seus ela anda en rematar o regueiro das
viciños polos servicios prestados verzas pero, aos poucos ergue a caque, a esta altura, están perto xa de beza e afirma: “Os sinos indicábancumprir os enlaces
me o comezo do
de ouro. Os pridía, ten vido máis
meiros indicios
xente de fóra e
unca ninguén
apuntan a que no
nunca a ninguén
Couto, como logo se queixou.
lle molestaron”.
se comprobará, to“Onde vive
¡Ela
está
do dura moito temela agora estivepo.
ron antes uns proatrapallada!
A uns trescenfesores do Porto
tos metros do temcon dúas crianzas
plo atópanse os vie o sino tocou
ciños máis próxisempre. Hai tanmos. Plantan nabitos anos, ¡meu
zas mentres un coche do PSD –o Deus!”, repite Maria con lamenpartido máis votado pola freguesía- to. José indica que o conflito cheanuncia que é hora de mudar. Diri- gou a palabras maiores. “Veu a
xindo o labor do campo está Mª guarda e todo e o señor abade foi
Amélia Lopes de 81 anos e coñeci- chamado a Porto”, sinala a pesar
da como Maria do Couto da Cruz de coincidir os tres en que o tema
polo nome do lugar no que morou se levou “con sosego porque aquí
toda a vida. “Sempre estiveron os todo o mundo é moi tranquilo”.
sinos a tocar e ninguén raiou por
Ao fin das negociacións, coa
iso. Só é agora que esta muller fixo lei do ruído por medio, a resoluparar” laméntase. Canda ela na fin- ción quedou en que os sinos só
ca está José Cerqueira, encargado comezarían a tocar a partir das
durante unha década e ata o pasado oito da mañá. Foi un acordo saano de tocar os sinos da discordia. lomónico entre a posición extre“Ía ás seis horas e media fose verán ma que pedía que o reloxo non
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soase na noite e a do párroco que
reclamaba poder chamar ao rito
ás seis e media da mañá. “As horas non fan barullo ningún, o noso reloxo é dos vellos, de pesas,
non dos eléctricos de agora.
Nunca ninguén se queixou, a
igrexa está no medio do monte”
defende Alfredo Dias, de 84
anos, montado no chimpín no
que se traslada. “Ela está atrapallada”, califica á denunciante.
Sen embargo, como antes Maria,
Rita ou José, non acerta dicer a
orixe da médica. “Só agora eu
sei que non é portuguesa” afirma unha muller que ronda os corenta anos e que non quere dar o
seu nome.
Júlio, o cronista
No Couto só hai un comercio.
Atende Júlio Estévez Silva que,

en poucos minutos, descubrirase
como verdadeiro relacións públicas da comunidade. “Isto dá para
un estudo sociolóxico” di desde
o mostrador que leva a familia
rexentando desde os tempos do
seu bisavó, outra institución lonxeva do Couto. En poucos minutos e, mentras Custódia Rodrigues e Mª Filomena Goncalves
agardan ser atendidas, fai Júlio
un completo retrato da situación.
O Couto é un lugar de emigración no que están censadas arredor de 760 persoas. A maior parte dos viciños marcharon para os
Estados Unidos, Brasil, Canadá
ou Andorra. Case ninguén se adica xa á agricultura e, os poucos
que quedaron están empregados
no sector servizos nos Arcos,
Braga ou Porto, o que explica a
elevada idade dos que se atopan
no Couto nun día laboral. Nos

últimos tempos, instaláronse no
lugar algúns novos viciños que
buscan a tranquilidade e tamén
os que atopan neste espacio miñoto a mellor localización para a
súa vivenda de lecer.
“É o señor Júlio quen sabe”, tiñamos xa oído. No mostrador comeza a sacar documentación sobre
o asunto. En primeiro lugar, o texto
completo da lei do ruído. “Cando a
médica veu para acá xa era así. Teño case sesenta anos e nunca tal pasou. A lei foi feita en Lisboa e nós
somos do Couto. A lei non se identifica con nós. Temos máis relacións
con vostedes, os galegos, que con
Lisboa. Non é de entender que podan tirarnos os nosos usos e costume. Os sinos tocan en todas as freguesías do Alto Minho. O desta muller ten que ser unha aversión psicolóxica, non ten outra explicación. O
que lamento é que a señora doutora
non se tivese metido máis na vida
da comunidade”, afirma ao tempo
que apunta un dato que se entrevé
nos comentarios de varios dos viciños. De Mª Belén fálase pero case
ninguén a coñece. De seguido, tira
de dentro do local o xornal Noticias
de Arcos do que é cronista local desde tantos anos que xa nin se lembra.
“Quando houver incêndio, o sino
nâo pode tocar a rebate?”, di un dos
seus últimos artigos. Abandeirado
do conflito, Júlio nunca acordou cos
sinos. Só os domingos, cando a súa
cabeza está preparada para oílos e
conseguir así que o día sexa o máis
longo da semana. A cada pouco entra un novo fregués na casa de Júlio
e participa no espontáneo inquérito.
Só un mozo ronda nestas horas polo Couto. Trátase de Samuel Amorin de 22 anos que traballa na Franza e pasa agora uns días de ferias na
aldea. Samuel sabe do conflito por
Júlio. Non foi tema de debate na casa nen sabe da opinión dos viciños
e non é dos asiduos á misa pero, á
fin, di que “é unha tradición que
non pode desaparecer”. “Todos están a favor dos sinos. Quen diga o
contrario está a faltar á verdade”
afirma el convencido.
“Chamáronme do Canadá e
dixéronme que no Couto non hai
xente. Ninguén protestou. Se isto
pasase no Alentejo xa estaba a
manifestación montada” afirma
incomodada Maria Filomena
Gonçalves. Para a falta de protestas ten unha explicación Mª Angelina, encargada da taberna Toca do Caçador. “A calquer lle pode dar unha dor de barriga na noite e ser ela a que este de Guarda
no hospital dos Arcos”, aponta.
Mª Angelina pensa que a defensa dos sinos responde a persoas “que son moi antigas, que pensan que por non tocar os sinos xa
non son católicas”. Ela gosta de
oílos, –“só son contra cando tocan
a morte”– pero tamén entende que
non soe cando as persoas que traballan están a durmir. “A misa só
van tres ou catro e ela non impediu que tocasen senón que só comezasen a soar ás oito horas”, comenta, nunha opinión que comparte o seu home António Barros.
Nen o crego António Morgado nen a médica Mª Belén están
nesta mañá no Couto. Os viciños
din que falaron entre eles e que
nos termos do acordo incluíron
tamén non facer máis manifestacións públicas. Esperan que algún día o Couto volva acordar
cos sinos mentras ecoan as badaladas de campanarios aos que a
vista non alcanza.♦
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Non convoca plenos e dispón ao seu antollo do municipio, laíase a oposición

Piñor de Cea, un concello propiedade do alcalde

XESÚS VEIGA BUXÁN

P

P.B.
Presume de levar no concello desde o ano 1964 e non atura que
ninguén lle diga como ten que gobernalo. O alcalde de Piñor
de Cea, Manuel Fariñas (PP) é gandeiro e gústalle utilizar o
vehículo de Protección Civil para ir de caza, ás feiras ou para
carretar penso. Con impunidade absoluta, evita a convocatoria de plenos e despreza a oposición. Explícano os seus veciños.
Piñor de Cea é un concello que
non chega aos dous mil habitantes. Ten seis concelleiros do PP,
dous do PSOE e un do BNG, pero a oposición está anulada. O pasado ano só se convocaron tres
plenos ordinarios ainda que existe
un acordo municipal, de Xullo de
1999, que obriga a celebralos como mínimo cada dous meses.
PSOE e BNG, malia as advertencias do Valedor do Pobo, seguen
sen poder utilizar as infraestruturas do Casa Consistorial para
xuntarse ou receber as visitas dos
cidadáns. Ademais, só poden
apresentar mocións nos plenos extraordinarios, ainda que este acordo vaia en contra a Lei Regulado-

ra das Bases de Réxime Local.
Para este ano que comeza o
PSOE decidiu grabar os plenos.
“Ademais de utilizar de maneira
clientelar a rede de operarios do
concello, o alcalde non soporta
ter que dar explicacións. Ao non
convocar plenos ordinarios non
podemos facer rogos e preguntas. Cando tratamos de intervir
insúltanos. Chámanos tolos, subnormais, fillos de puta. A única
concelleira que temos, que é do
meu partido, ten que soportar os
seus comentarios sexistas, pero
logo, todo isto, non aparece recollido nas actas”, explica Francisco Fraga, do PSOE. O concelleiro do BNG, Xabier Saco, ta-

Manuel fariña (PP), alcalde de Piñor de Cea.

mén coincide. “É un maleducado
e ten unha actitude despótica.
Non respeita os tempo, córtanos
a palabra e mesmo insulta”, di.
Sen posibilidade de exercer as
funcións que lles corresponden,
o PSOE volveu denunciar a si-

V O Z N O TICIAS

tuación diante do Valedor do Pobo e no Parlamento e o BNG púxoa, en Decembro, en coñecemento da Delegación Provincial
da Consellaría de Presidencia.
¿Responderá a Xunta?, pregúntanse agora.♦

a Coruña

A cidade dos museos
MANUEL MONGE

O comezo das obras no edificio que albergará definitivamente na Fundación Luís Seoane chama a aatención sobre a espléndida oferta dunha cidade que oferece como atrac-tivo especial a cultura e os seus museos.
O pasado 24 de xaneiro colocábase a primeira pedra da Fundación LuÍs Seoane, coincidindo
co 90 cumpreanos da súa dona,
Maruxa Fernández. A empresa
Ferrovial executará o proxecto
dos arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco para convertir
o antigo cuartel de Macanaz
–edificio de dúas plantas, do século XVII, que ocupa unha superficie de 1716 metros cadrados– na sede da Fundación, que
se inaugurará no 2003.
Cun presuposto de 3,7 millóns de euros, a Fundación disporá dunha sala de 600 metros cadrados de exposición permanente, que recollerá 100 pinturas, 50
gravados e 50 debuxos de Luís
Seoane. Unha biblioteca acollerá
3000 volumes dos fondos do artista, pero con capacidade para
15.000 libros, especialmente de
arte contemporánea. Outra sala
de 250 metros cadrados estará especializada en exposicións temporais de arquitectura e pintura
vanguardista. Haberá un salón de
actos de usos múltiples cun aforo
de 150 persoas e acondicionada
para celebrar pequenas representacións, concertos ou proxeccións. O museo será tamén a sede
da Universidade Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP).
Con este novo proxecto A
Coruña reforza a súa oferta museística, que é un dos seus maiores atractivos turísticos. Os nosos museos atópanse entre os
máis visitados de toda España
Os tres museos científicos coruñeses, que se presentan agora
agrupados baixo a orixinal fórmula mc2, recibiron durante o
2001 unhas cifras espectaculares
de visitantes: O Aquarium Finis-

Museo de Bellas Artes na Coruña.

terrae, 363.220 persoas, a Domus 173.082 e a Casa das Ciencias e Planetario, 126.423. Outras 184.412 persoas visitaron a
Torre de Hércules e 66.447 o
Museo Arqueolóxico.
É dificil atopar unha oferta
tan variada e interesante. Perto da
Fundación Luís Seoane está o
museo Arqueolóxico no castelo
de San Antón e o museo militar.
Na Cidade Vella estará tamén a
casa-museo de María Pita. Contamos cos museos de Belas Artes
e de Arte Contemporánea de
Unión Fenosa; os museos de Reloxos no palacio municipal e de

A . N .T.

Arte Sacro na Colexiata. Están en
proxecto a casa das Plantas no
Parque Atlántico, a casa da Historia (Artabria) no castro de Elviña, que terá unha inversión de
máis de 12 millóns de euros, outro museo das casas de Picasso e
Casares Quiroga. Pola súa parte,
a Deputación Provincial promove en Labañou o Centro das Artes, que será executado polos arquitectos Victoria Acebo e Ángel
Alonso, gañadores do concurso,
cunha inversión de 4,2 millóns de
euros. A todo isto hai que engadir
as salas de exposicións municipais do Kiosco Afonso, Palacio

Cero
en déficit

de María Pita e a do novo Palacio
de Congresos no porto, e máis de
20 galerías privadas...
A Coruña é xa visita obrigada para miles de xoves estudantes que queren coñecer os nosos
museos, aproveitando as saídas
culturais dos centros de estudios
ou as excursións de fin de curso.
Para o público en xeral está a
oferta da tarxeta familiar Coruña Card (para dous adultos e
dous menores de ata 12 anos)
que lles permite, por 25 euros,
visitar en 48 horas os museos,
con viaxes no tranvía incluído.
¿quen dá máis?♦

or se non o sabían, o
2002 vai ser o segundo
ano con “déficit cero”
nos orzamentos da Xunta.
Unha advertencia previa: non
se asuste pola abusiva
utilización da linguaxe técnica feita por alguns economistas e políticos que desexan
bunkerizar un recinto onde
poder practicar determinados
ritos iniciáticos. George
Bush confunde deflacción
con devaluación e segue sendo presidente dos USA. Vostede, por tanto, podería
chegar á Casa Blanca descoñecendo a diferencia entre
unha caída dos prezos e unha
baixada do valor da moeda.
Por iso é lóxico que vostede
non entenda que nun país
con tantos déficits no benestar colectivo, os gobernantes
decidan eliminar o recurso
ao endebedamento para
financiar gastos socialmente
necesarios.
A súa sorpresa será maior
cando comprobe que en Portugal, en Alemania e nos Estados Unidos –sí, alí tamén–
están actuando con
previsións orzamentarias que
admiten un determinado
nivel de déficit: nuns casos
para promover mais dinamismo no tecido económico,
evitando os efeitos negativos
do estancamento rexistrado
nos últimos meses. No caso
norteamericano, a
xustificación pertence á galaxia preferida de Bush: hai
que gastar máis en artefactos
militares e asumir os efeitos
colaterais sobre as contas públicas.
Comprendo a súa
confusión. ¿Por que temos
que ser mais papistas que os
nosos viciños de Portugal e
máis ortodoxos que os
proprios xestores da
economía alemana ou nordeamericana? ¿Por que esta rixidez no “deficit cero” se
agora o presidente da Xunta
está facendo unha das maiores demostracións de flexibilidade política das últimas
décadas?
Tal vez lle pareza un
tópico pero non teño outra
resposta: Galiza “is
different”. Se habita entre
nós unha das 25 maiores fortunas do mundo mentres
seguimos ocupando os
últimos postos nos indicadores de riqueza e benestar da
UE e se naceu aqui –na terra
do director deste semanarioo principal executivo dun
dos bancos españois máis
poderosos mentres moitos
emigrantes na Arxentina
están bailando o dramático
tango que escrebe ese e
outros grupos financeiros do
primeiro mundo, por qué non
manter tamén o contraste no
asunto do déficit orzamentario. ¿Que Aznar é un devoto
practicante do dogma? Velaí
a demostración de que xa estamos influíndo na política
estatal.♦

As mulleres ocuparán, polo menos, o 40
por cento das listas e organismos do BNG
PAULA BERGANTIÑOS
A décima asemblea nacional do
BNG pode abrir a porta a unha
maior participación das mulleres na organización. Os textos
aprobados polo Consello Nacional apostan por elevar a súa
presencia nas listas electorais e
para cargos de dirección a unha
porcentaxe que se ten que situar
entre o 40% e o 60%. Mulleres
con responsabilidades no Bloque celebran o que consideran
un paso adiante fundamental.
Os textos que agora van ser debatidos polo conxunto da militancia recollen como unhas das
prioridades da formación nacionalista a de “incentivar a participación das mulleres, tanto no
que atinxe á súa afiliación ao
BNG, como ao seu acceso a cargos de responsabilidade” e propón unha serie de medidas que
tenden á paridade de xénero. Para a deputada e responsábel de
políticas para as mulleres na
Permanente, Pilar GarciaNegro, o BNG atende así unha
demanda reiterada e tamén unha
necesidade social de cura de discriminación. “Este tema non pode abandonarse á lei da selva
porque as mulleres parten dunha
situación histórica deficitaria.
As resolucións poden axudar a
un obxectivo político que o
BNG ten definido como básico,
que é que no conxunto das mulleres desaparezan as discriminacións máis grosas. A maior
presencia debe servir a unha mellora das condicións de vida de
todas as galegas que padecen
condicións materiais moi discriminatorias, incluso maiores que
en outros lugares do Estado”.
“Non abonda con garantir
que nas listas exista unha porcentaxe determinada de mulleres, pero é necesario facelo –indica a deputada e vicepresidenta
do Parlamento, Salomé Álvarez.
Como é moi necesario seguir a
traballar noutros ámbitos para
acadar a paridade. Do mesmo
xeito, tamén é importante ter unha responsábel na Executiva e
nos consellos comarcais e locais
para ir cara a unha sociedade
máis igualitaria. Aínda que o
BNG ten avanzado nesta cuestión, vai ser nesta asemblea na
que se dea o paso máis significativo. Pero insisto, non hai que
quedarse só aí”. “No camiño cara a unha sociedade máis igualitaria” encadra tamén estas medidas a súa compañeira no Parlamento, Olaia Fernández Davila,
coordenadora neste proceso
asembleario do documento de
Acción Social.
Correxir eivas
“Tendo en conta que aínda non
están aprobados definitivamente,
estes acordos son unha posta ao
día necesaria e manifestan unha
vontade clara por correxir eivas
e deficiencias que existían na organización –di a responsábel de

Branca Rodríguez, concelleira do BNG en Lugo e Tareixa Novo, próxima deputada do BNG substituíndo a Henrique Tello.

políticas para as mulleres no
Consello Nacional, Goretti Sanmartin. Obriga as zonas a facer
un esforzo previo para a confección das listas, que é o que interesa se queremos que se incremente a afiliación feminina. Hai
moitas simpatizantes que non se
atrevían a militar porque non
percibían esa aposta clara. Por
outra banda, aínda que as comisións de mulleres xa eran as que
estaban facendo as propostas de
responsábel para os consellos
(locais, comarcais e nacional) no
90% dos casos, non está demais
que iso apareza recollido nos
textos, porque se garante que
exista sempre unha ligazón entre
as comisións e eses organismos”.
Outra proposta subliñábel,
ao seu ver, é a presencia dunha
responsábel de políticas igualitarias na Executiva, unha dirección máis reducida que a Permanente actual. “O traballo no
día a día vai permitir abordar
cantidade de cousas”, comenta.
Refírese, por último, a decisión
de celebrar xornadas de sensibi-

lización dirixidas sobre todo a
persoas en cargos insitucionais
ou que desempeñan responsabilidades “coa idea de involucrar
todo o mundo no traballo no
campo feminista. Aínda que o
BNG xa mantiña unha política
inequivocamente feminista”,
engade. Opina o mesmo Tareixa
Novo, que vai substituir como
deputada a Henrique Tello no
Parlamento. “É importante que
se plasme en cuestións concretas algo que ata agora estaba
asumido como tendencia, ás veces insatisfactoria. A súa aprobación no Consello Nacional
–do que forma parte– pon de
manifesto que son teses asumidas pola gran maioría da organización. Para as mulleres é un
reto que asumimos e dará lugar
a unha nova dinámica de traballo, máis intensa e de maior integración social, sobre todo á
vista das propias mulleres. Son
instrumentos que permitirán
traballar nun ámbito algo esmorecido”.
A concelleira da Muller e te-

GARRINCHA
ENCÁNTACHE
ASOBALLARME,
CRITICARME...

¡BUSCA NO MAPA,
DÍXENCHE!

ESQUECE O MAPA,
IMBÉCIL...

¡ESTAMOS PERDIDOS!
¿ENTENDES?
PER-DI-DOS

nente–alcalde en Santiago, Encarna Otero, fala dun salto tanto
cuantitativo como cualitativo.
Fai fincapé na importancia das
medidas polo que significan pero
tamén polo método que levou a
súa aprobación. “Cun pacto de
mulleres e desde a defensa da
democracia, conseguimos que
unha parte importante do Consello Nacional apoiara uns acordos
que lles dan ás mulleres do BNG
o dereito á visibilidade. Se as
cousas se defenden cara fora tamén hai que asumilas para dentro”, engade.♦

Paquete de medidas
■ As listas eleitorais contarán cunha porcentaxe non superior ao 60% nin inferior ao
40% para cada un dos xéneros.
O Consello Nacional dictaminará as posíbeis excepcións.
■ Unha das áreas de responsabilidade da Executiva
será a de Políticas para as
mulleres”.
■ A responsábel da área
da muller nos Consellos locais, comarcais e nacional será nomeada previa proposta
da correspondente Comisión
de Mulleres.
■ As listas para a elección dos órganos de dirección contarán cunha porcentaxe non superior ao 60% nin
inferior ao 40% para cada un
dos xéneros.
■ Levarase adiante un
traballo político no ámbito
institucional e social no
campo feminista e organizaranse con carácter periódico
xornadas de sensibilización
dirixidas sobre todo ás persoas que ocupan cargos institucionais ou que forman
parte dos órganos colexiados
de dirección”.♦

Paco
del Riego
PERFECTO CONDE

P

oucos homes da cultura
galega merecen tanto
ser homenaxeados
coma Paco del Riego. Digo
isto por diversas razóns, e
non é a menos importante a
que se deriva do seu carácter
de persoa boa e solvente.
Demasiado a miúdo solemos
mostrarnos admiradores e ata
disciplinados fregueses das
grandes personalidades que
fixeron montes e moreas en
tal ou cal actividade sen
importarnos tanto a súa
dimensión íntima,
subxectiva, como o
curriculum ou a traxectoria
profesional, algo obxectivo
en teoría.
No caso do galeguista
que imos homenaxear o día 8
en Vigo é doado conciliar as
dúas facianas. Del Riego
mostra unha das biografías
máis suxestivas que temos
entre as persoas vivas da
nosa terra, en materia de
realidades obxectivas. Son
poucos os que traballaron
tanto e tan eficazmente coma
el no terreo da cultura e da
relación social dos galegos, e
aí quedan as súas pegadas en
actividades tan dispares e que
foron tan necesarias coma
Fundación Penzol, a Editorial
Galaxia, a Real Academia
Galega, a BBC, a Gran
Enciclopedia Gallega ou a
súa investigación
sociolingüística
–seguramente, a máis
importante de todas–,
literaria e histórica.
Sen embargo, aos que
tivemos a sorte de tratalo
persoalmente non nos faría
falta contar con que Paco del
Riego é unha das máis
senlleiras figuras da Galicia
contemporánea. Para
homenaxealo abondaríanos
con ter gozado da súa
presencia de home de ben, da
estirpe dos bos e xenerosos,
sensíbel, tolerante, dialéctico,
intelixente, progresista, e, por
se fora pouco, alegre,
divertido e moderno. Del
Riego é un mestre, no
auténtico sentido da palabra,
que tanto soubo ensinarnos
aos que chegamos en
xeracións posteriores á súa a
descubrir un libro, a
interpretar un dato, entender
un razoamento, disfrutar un
habano, apreciar un bo viño
ou saborear un whisky. E non
digamos xa a distinguir unha
boa caldeirada de peixe ou a
virar os ollos en seguimento
da figura dunha boa moza.
¿Será un “bon vivant” este
galeguista de Lourenzá? Pois
claro que o é, como debe ser.
E non só iso, Del Riego é
mesmo un apaixonado da
vida, un “enragé” da
sociedade que lle tocou vivir
e un paladín das boas
maneiras. O que é Paco é un
mozo eterno.♦
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As militantes sinalan que se trata dun paso adiante fundamental
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A.N.T.
Exposicións, proxeccións de
películas e inauguración de
rúas adicadas ás mulleres serven para conmemorar a loita
feminista no 8 de marzo. Seguen a ser as manifestacións o
eixo dunha data que non perde
o contido reivindicativo, nacido da morte de 129 mulleres
carbonizadas nunha fábrica
estadounidense en 1908. “As
burkas están en todas partes”
é o lema da manifestación nacional, convocada en Compostela o sábado 9 de marzo
ás sete da tarde e que sae da
Alameda. Nela participan os
sindicatos, organizacións políticas e asociacións que forman
parte da coordenadora galega
da Marcha Mundial das Mulleres, entre elas as secretarías
da muller da CIG e CCOO,
Mulheres Nacionalistas Galegas, o BNG, Mulleres Progresistas e Alecrín.
Propoñen, ademais, ao
concello compostelán, a feminización do rueiro con alternativas que homenaxean a Carme Cornes, galega fundadora
das Nais de Maio, Pepa a Loba, a bandoleira do XIX, María
Castaña, revolucionaria no Lugo do século XIV, e as Marías,
as veciñas de Compostela torturadas por pertencer a unha
familia anarquista. Pola súa
parte, a concelleira nacionalista en Compostela, Encarna
Otero, anunciaba o martes 5 de
marzo a apertura de novas rúas
con nomes de muller, dos que
xa están decididos o da raíña
Urraca e o de Xohana Torres.
A Marcha Mundial das
Mulleres ten convocadas concentracións para o propio venres en Ferrol, A Coruña, Pontevedra –onde chaman a bautizar de maneira non oficial a
praza 8 de marzo–, Lugo, Vigo e Cee. Serán varios os concellos nos que ondee durante a
xornada a bandeira da marcha
mundial. Un deles será o de
Vigo, onde as mulleres están
convidadas a participar nunha
manifestación que sae da praza 8 de marzo ás oito da tarde
e que rematará na praza da
Constitución con varias intervencións e moita festa.
Cinema e teatro feitos por
mulleres entran con forza nos
programas de actividades do 8
de Marzo. A concellería viguesa da muller proxectou tres filmes os días previos á conmemoración e prepara un ciclo de
teatro do 13 ao 15 de marzo
coas montaxes dos grupos de
mulleres de Moaña, Dorna de
Vigo e Producciones Circunstanxias. Son moitas as actividades en todo o país; como a
exposición “Muller e publicidade” no centro municipal da
Coruña, a mostra “Tecido con
dignidade”, organizada en Ribadeo, e a inauguración da rúa
8 de marzo en Redondela.♦

As caixas galegas menos avanzadas que La Caixa e os cinemas

Televenda de entradas, negocio máis que servicio
H. VIXANDE
A televenda de entradas por teléfono e internet a miúdo máis
que un servicio para o público,
constitúe un negocio que encarece o prezo da localidade. Neste campo a catalana La Caixa
penetrou máis no mercado
galego que as caixas galegas.
Mentres que Caixanova e CaixaGalicia contan con servicios de
televenda que se centran nos espectáculos propios e, como moito, en programacións públicas, a
entidade catalana La Caixa ofrece todo tipo de espectáculos en
Galiza. La Caixa vende entradas
por internet para os cinemas Yelmo de Lugo e da Coruña, Área
Central e os espectáculos do Coliseum da Coruña e o Multiusos
do Sar en Compostela.
A televenda de entradas en
Galiza por teléfono emprega
sempre números co prefixo 902,
o que implica que é o usuario
quen corre a cargo co custe íntegro da chamada –iso si, metropolitana, aínda que se chame desde
outra localidade–, aínda que en
casos como a entidade entradas.com. asegúrase telefonicamente que o custe é compartido.
No caso dos cinemas Área
Central e Yelmo, o proceso de
venda telefónica é integramente a
través de operadora, o que facilita a operación e reduce tempos
de espera, aínda que son os que
máis recargo inclúen: 0,60 euros
e 0,63 euros respectivamente.
CaixaGalicia abre o servicio cun
contestador pero de inmediato dá
paso á operadora. Neste caso,
non hai recargo nas entradas, aínda que basicamente son de espectáculos da entidade e de institucións públicas. Caixanova tampouco inclúe recargo nas súas
vendas telefónicas de entradas,
que se cinguen exclusivamente
aos espectáculos organizados por
ela. Sen embargo, a venda telefónica de entradas de Caixanova é
a través dun sistema de contestador con moitos pasos, algo que
desespera a un comprador que,
ademais, ao final descobre que a

P. VILABARR O S

Mobilización
de mulleres
en Compostela
o 9 de marzo

A maioría dos cinemas galegos venden as entradas por teléfono a través dunha empesa de Caja Madrid. Na foto, os cinemas Box de Vigo.

operadora que pecha a venda
descoñece que espectáculo quere
presenciar, de modo que o contestador convértese nun trámite
innecesario.
A venda telefónica máis trapalleira é a que realiza Caja Madrid a través de entradas.com.,
unha entidade que establece un
número moi elevado de pasos para realizar a venda e que non emprega as teclas, senón que obriga
ao comprador a dicir de palabra
qué cinema ou qué película quere. Por suposto, o sistema non está adaptado á fonética galega e a
miúdo se rexistran erros. Neste
caso é habitual que os usuarios,
aburridos, colguen antes de rematar a compra.
Venda na rede
Na rede a venda de entradas de
CaixaGalicia limítase ás que
ofrece por teléfono, tamén sen
cargo algún, aínda que non permite a elección de butaca –si de
zona. Caixanova carece deste
servicio pero está a preparalo e
La Caixa si conta con esta oferta, de maneira que vende entra-

Tonel é unha palabra que dende o francés antigo entrou
noutras linguas.
E de tonel procede tonelada, que de primeiras foi unha
medida de capacidade dos barcos calculada co volume necesario para almacenar un determinado número de toneis. Esta medida, que
por extensión se aplica tamén a outros vehículos de transporte, suxeitouse modernamente a unha norma internacional que nos
nosos días establece a tonelaxe dos navíos.
Posteriormente estableceuse, tamén para os
barcos (pero agora para calcular o seu desprazamento), unha unidade de peso igualmente chamada tonelada, equivalente a
1.000 quilos, que se espallou logo como
unidade de peso en xeral.
Tamén do antigo francés (tonnel) procede o inglés tunnel que logo entrou noutras
linguas e é o noso túnel. Como é doado de
entender, a forma do tonel ten que ver no
asunto. Por certo que a algúns non deixará
de lles lembrar que, cando da construcción
da autoestrada Santiago-Vigo, uns pasos
para animais e persoas, de capacidade e for-

das para espectáculos do Coliseum da Coruña e do Multiusos
do Sar, ademais dos cinemas
Yelmo de Lugo e Coruña e Área
Central de Santiago. De todos
xeitos, o sistema de La Caixa é
moi complexo. Neste caso, inclúe un recargo de 0,5 euros por
venda, independentemente do
custe da localidade, pero rebaixa
0,6 euros se se emprega un sistema de compra a través do móbil
chamado Visa-móbil. A oferta revela que a televenda case nunca
se considera un servicio pero
que, cando se trata de abrir novos mercados como das vendas
combinadas de telefonía móbil
–La Caixa é accionista de referencia de Telefónica– e sistema
de crédito, entón o cliente merece maior consideración.
O sistema de venda de entradas
de cinema a través de internet máis
completo é o de entradas.com..
Neste caso hai oferta para os Box
de Vigo, os Lauren de Pontevedra
e Ourense, Multicines Gran Arousa e o Novocine 1 de Ourense. O
método é moi cómodo e permite a
elección de butaca cando a sesión é
numerada, pero inclúe un recargo

Tonel
HENRIQUE HARGUINDEY
ma de pouco máis dun tonel, levantaron a
oposición dos veciños ata que foron substituídos por outros dignos. De túnel, aqueloutros “pasos” non tiñan senón o aspecto máis
escuro.
Nada ten que ver co anterior –canto á
orixe– o adxectivo tunante,”truán, bribón,
vago, vagabundo” que –como acontece con
moitos adxectivos deste tipo– se empregou
despois de xeito atenuado e mesmo garimoso. Del procede o tuno que denomina aos
membros da tuna, ronda musical universitaria tan típica e tan tópica. Pero a palabra ten
unha historia ben curiosa.
No París medieval existía un bairro, verdadeira cidadela dos ladróns, mendigos e
vagabundos, denominado a Corte dos milagres pois os supostos tolleitos “curaban”
desque regresaban a el. Pululaban por alí

Entradas por internet
■ www.entradas.com. Box de
Vigo, Lauren de Pontevedra
e Ourense, Multicines Gran
Arousa de Vilagarcía.
■ ww2.serviticket.com. (La
Caixa) Yelmo de Lugo e Os
Rosais da Coruña, Coliseum
da Coruña, Área Central e
Multiusos do Sar de
Compostela.
■ www.caixagalicia.es
Espectáculos da entidade e
doutras institucións públicas.

Venda telefónica
■ 902 888902 Box de Vigo,
Lauren de Pontevedra e
Ourense, Multicines Gran
Arousa de Vilagarcía,
Novocine 1 de Ourense e
Multicines Séptimo Arte de
Ponteareas.
■ 902 124134 Yelmo de Lugo e
Os Rosais da Coruña
■ 902 333231 Área Central de
Compostela
■ 902 434443 CaixaGalicia
■ 902 504500 Caixanova.

nómadas procedentes doutros
países e a un dos xefes atribuíaselle o título de rei de Túnez.
Daí que tune se convertera en
sinónimo de mendicidade e ladroízo. Compre dicir que o título rememoraba a figura do
“Duque do Baixo Exipto” que
capitaneaba os xitanos que chegaran a París.
O pobo xitano, procedente da India,
apareceu primeiro en Grecia e na Europa
Central para se espallar máis tarde pola Europa Occidental, aínda que en España entrou tamén un amplo grupo procedente do
norte de África.
É de exiptano (exipcio) de onde procede
a palabra xitano (español gitano, francés gitan, inglés gipsy, etc.) ao lles atribuír tal orixe. Outras denominacións como a portuguesa cigano (do tamén francés tsigane/tzigane), o italiano zìngaro/zìngano ou o húngaro czigany, remóntanse ao grego azínganos “que non se debe tocar”, nome dado aos
membros dunha secta de Asia Menor que
evitaban o contacto coas demais persoas e
tiñan sona de magos, adiviños e encantadores de serpentes.♦
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NOVA ENTREGA DE

Fascículos 19, 20 e 21 xa en quiosques e librerías

Unha Historia da Arte Galega feita
desde Galicia como centro desde o
que interrogar, ollar cómo realizamos
na arte o que somos e cómo os
períodos históricos dependen das
dinámicas internas do propio país.
Existe unha arte galega na que está
depositada a nosa memoria histórica e
social, a nosa identidade, a nosa
interpretación do devir, a nosa
concepción do sagrado, etc.

Índices onomásticos, de ilustracións, mapas, gráficos.
3.500 ilustracións a toda cor.
150 fascículos de 16 páxinas impresos a cor en papel estucado arte de 130 gr/m2 encadernábeis en 7 tomos temáticos con entregas de tres fascículos cada vez.
Tamaño do volume de 230 x 315 mm.

A NOSA TERRA
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Verdadeiro ou falso
MANUEL CAO

Manifestación da CIG o pasado 10 de marzo en Ferrol.

A CIG convoca manifestacións,
o 7 de marzo, nas principais cidades

O 30 aniversario das folgas do 72
coincide cun deterioro
da situación económica
RAMÓN MACEIRAS
Os trinta anos das folgas do 72 en Ferrol e Vigo e daquel 10 de
Marzo, coas víctimas da dictadura que reclamaban precisamente a negociación dos convenios en Galiza, coinciden cun
importante retroceso nos dereitos e nos salarios dos traballadores. O Dia da Clase Obreira Galega, será celebrado o 7 de marzo
con manifestacións nas principais cidades, convocadas pola CIG.
Para este ano 2002, como xa
aconteceu en anos anteriores, o
Goberno fixa un IPC previsto do
2%, sabendo de antemán que non
se cumprirá. Consegue sen embargo incrementar menos as pensións, subir menos o Salario Mínimo Interprofesional e, con el,
todas as prestacións que dependen deste concepto, como poden
ser os topes do desemprego ou o
dereito a percibir a axuda familiar. As pensións veñen perdendo
todos os anos poder adquisitivo
ao subir menos que o IPC real.
Esta medida afecta tamén ao
incremento de salarios de todos os
traballadores, porque os convenios
negócianse sobre o IPC previsto e
moitos non dispoñen de cláusula
de revisión salarial, quedando especialmente afectados nestes últimos anos os empregados públicos.
Pola contra, o PP ven aplicando unha subida importante
nos impostos indirectos e nas retencións de Facenda. O Goberno
aprobou unha subida superior ao
15% en servizos que afectan a
toda a poboación e en prexuízo
dos que menos ingresan. En liña
con esta política, grávanse as peaxes, os transportes e o gas, e a
maiores vense modificadas as

contaráselle este período do desemprego. Así, unnha persoa
que sufra un accidente laboral e
que tarde un ano en recuperarse
perderá todo este tempo na
prestación.
No tocante ás xubilacións, e
co acordo asinado polo Goberno
retencións do IRPF, retirando as e CCOO, atrásase a idade de prefraccións das nóminas, o que po- xubilación ata os 61 anos e emsibilita que por
peoran tamén as
percibir un euro
condicións de acmáis nos ingresos
ceso para ter este
previstos do ano
s salarios galegos dereito, esixíndohaberá que pagar
se agora 30 anos
unha media de son inferiores nun
cotizados e ser
20.000 pta. máis.
despedido previa22% á media
Nesta modificamente. Ata este
ción tamén saen estatal, de modo
acordo só eran
prexudicadas as
preciso ter cotizafamilias con fi- que os acordos de
do
durante15
llos, así como
anos e facíase
aquelas unidades subidas porcentuais mediante solicitufamiliares
nas agravarán máis as
de voluntaria.
que non traballa
Fontes da CIG
o cónxuxe, xa diferencias
califican de inque non é tido en
comprensíbel que,
conta para os
con este panoraefectos de dedución e descontos. ma, as centrais estatais asinen coa
patronal un acordo de contención
Redución das prestacións
salarial para os convenios deste
de desemprego e límite
ano, sobre a base do IPC previsto
(2%), o que, para os galegos, “ten
para as pensións
unhas consecuencias inda peores
A principios de ano, o Goberno e discriminatorias”.
reduciu por lei as prestacións de
Os salarios galegos son inferiodesemprego. Con esta nova lei, res nun 22% á media estatal, de
a todo aquel traballador que fi- modo que os acordos de subidas
nalice contrato ou sexa despedi- porcentuais agravarán máis as dido e durante este tempo esteña ferencias. A mesma razón afecta ás
en situación de IT (baixa por pensións de xubilación e invalidez,
enfermidade ou accidente), des- ao desemprego, as baixas, etc.♦

De sempre se dixo que o galego contestaba a unha pregunta
con outra ou trataba de alixeirar compromisos cun prudente e
pouco agresivo depende. Habitualmente, este tipo de improperios viñan de partes pouco afeitas ás discrepancias e matizacións, foran éstas razonadas ou non. Todo mero desvío da
adhesión inquebrantábel, da liña correcta ou das cousas como
son era interpretado en clave de perigosa deslealdade ou voluntaria ou involuntaria connivencia co adversario. O adversario –máis ben inimigo– estaba sempre ben definido pola autoridade correspondente e habería que estar atento aos cambios pois podería mudar tanto nas súas características como
identidade. Nesta dinámica de adictos e desafectos hai dous
perdedores: os desafectos e, sobre todo, a verdade.
Pois ben, todo parece indicar que este estado de excepción
global no que se converteu o planeta dende o 11 de setembro
está a espallar unha situación de gran incerteza sobre o que
realmente pasa na sociedade. A diferencia entre realidade e
ficción esváese de tal forma que case non podemos fiarnos de
nada. Mais, non se trata de asuntos de política internacional,
secretos militares ou de Estado senón que nin a economía, nin
a socioloxía (electoral ou non), nin o xornalismo merece xa
un grao de mínima confianza ou credibilidade na que asentar
conviccións sobre institucións, empresas, produtos, políticos,
médicos ou curas. Neste contexto, a opción máis razonábel
para a maioría pasa por verificar a información para “ir tirando” con estratexias a curto prazo baseadas na minimización
de riscos. É o caso, en España, que o IPC de xaneiro baixou
para uns pero pareceu subir, o medre do PIB estimado para o
último trimestre de 2001 no 2,4% semella increíbel, os datos
do paro son –como sempre– obxecto de manipulación, as
contas públicas cumpren o déficit cero segundo para quen, o
investimento en I+D é, en realidade, gasto militar disfrazado,
etc. Se todos estos datos teñen pouca credibilidade que se poderá dicir de outros relativos á saude, educación, benestar ou
seguridade. En xeral, os datos de tipo socioeconómico son
percibidos individual e parcialmente pola maioría pero corresponde ás institucións públicas da sociedade democrática
establecer mecanismos, dotar medios e crear instrumentos válidos e fiábeis para coñecer, medir e avaliar a realidade económica, política e sociolóxica do conxunto da sociedade.
A indefinición e as dúbidas sobre o grao de veracidade da información estatística en aspectos relativos ás variábeis macroeconómicas básicas e aos indicadores parciais e máis detallados
nos diversos mercados ten efectos decisivos para os axentes sociais, económicos e políticos da sociedade democrática ao verse
privados duns recursos imprescindíbeis para exercer con eficacia
as accións correctoras que correspondan. A xeralización deste
proceso de ocultación ou manipulación a todo tipo de información pon en claro perigo ás propias bases da sociedade democrática que se asenta antes que nada nunha axenda de problemáticas
e situacións compartidas e coñecidas pola gran maioría dos participantes do proceso político e socioeconómico. A famosa axencia de divulgación de mentiras proposta pola Administración
Bush representa un paso máis nese estado de excepción global
que ameaza ás sociedades democráticas do noso tempo.

O

A publicación do IPC de xaneiro semella unha noticia fabricada a prol do goberno.

A

‘ axencia de divulgación de
mentiras proposta por Bush é un paso
máis no estado de excepción global que
ameaza ás sociedades democráticas”
A dificultade en distinguir o verdadeiro do falso produce indefensión na cidadanía, exclúe a amplos colectivos da acción política e social, favorece unha posición acrítica e pasiva por parte
da maioría social e permite a grupos de interese opacos levar a
iniciativa decisional e asignativa de fondos públicos e privados
apoiados nunha avantaxa informativa manexada por axentes e
intereses alleos ao conxunto da sociedade. Parece que o galego
da escaleira só foi un comportamento adiantado ao seu tempo.♦
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Agro
Actualmente está aberto un debate na Unión Europea sobre a
Política Agraria Común aprobada na Axenda 2000. Está previsto que a finais deste ano ou principios do que ven, e en función
dos resultados desta avaliación,
se tomen na Unión Europea importantes decisións sobre a política agraria. No que se refire ao
sector lácteo, as cuestións mais
importantes son as que fan referencia ás cotas e aos prezos.
Hai 10 estados que xa se teñen pronunciado pola liberalización, Reino Unido, Países
Baixos, todos os Nórdicos e Italia, entre outros. Francia estaría
polo control da produción. Aínda non se coñece cal é a posición de Grecia, Portugal e o Estado español e, polo que respecta a este último non ve importante consensuar unha posición

teo un sector estratéxico para
Galiza, non ten aberto ningún
debate e o Conselleiro de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural a estas alturas nin
sequer ten realizado un intercambio de impresións cos sindicatos agrarios para ver se é posíbel chegar a unha posición consensuada para defender desde
Galiza como ten acontecido noutras ocasións. Se o goberno galego non toma posición neste
asunto e presiona para que Madrid considere este asunto como
unha cuestión importante, atoparémonos que o Ministro de Agricultura, ao igual que xa fixera
Loyola de Palacio na Axenda
2000, cambiará o leite e a carne
por prebendas para beneficiar os
intereses de determinados sectores da agricultura industrial e
orientada á exportación.♦

Prezos e cotas do leite outra vez
na mira da Unión Europea
CARME VENCES

A finais de 2002 e primeiros de 2003 a UE volverá tomar decisións sobre a política a seguir no sector lácteo. Mentres a maioría dos países van definindo posicións, o Estado español segue
sen dialogar co sector e sen adoptar unha posición negociadora.
cos representantes do sector.
Nos círculos europeos considérase clave a postura de Alemania, onde está habendo un importante debate. Polo que empeza a
manifestar os xermanos estarían

pola desaparición progresiva do
sistema de cotas, pola eliminación da intervención e por establecer unha cantidade de diñeiro
por si ocorrese unha grave situación de emerxencia.

Mentres todos os gobernos
están falando cos produtores e
produtoras do seu país e debatendo e fixando posicións, atopámonos con que o goberno galego, a pesares de ser o sector lác-
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Os críticos salientaron a progresiva importancia das reivindicacións nacionais

Francesc Frutos defende unha alianza de comunistas,
cristiáns, ecoloxistas e humanistas contra a mundialización
G. LUCA
Francesc Frutos defende unha alianza da esquerda cos cristiáns, ecoloxistas e humanistas para facer fronte á marea imperialista. Ao ser reelixido secretario xeral do Partido Comunista de España (PCE) polo 79% dos votos, admitiu que unha
das polas desta nova oliveira podería ser, previa selección, para algún partido socialdemócrata. No eixo contra o capitalismo salvaxe e asilvestrado non hai cabida para os nacionalistas.
A alianza anti-global do XVI
Congreso do PCE parece un pé do
viveiro da Rifundazione Comunista italiana na súa interpretación de
que no mundo algo se move cara
un proceso revolucionario, segundo se puido interpretar en Seattle.
Será coma un movemento de movementos , máximo acontecemento do noso tempo e primeira conmoción social digna deste nome
dende o século XX.
O Congreso prefire o termo
mundialización para definir o imperialismo contemporáneo (contra
o máis anglosaxón globalización
que implica a inexorabilidade do
comercio libre universal) e sinala
que é un proceso procedente da
confrontación social, non da loita
de clases, susceptíbel de intervención pero só dende un plano internacionalista. A intervención política mundial ten que ser plural e revolucionaria. Plural porque para
ser efectiva terá que operar en
alianza con todos aqueles que se
sitúen contra o neoliberalismo aínda que non pretendan a superación do capitalismo. O que se busca é o socialismo pola vía do voto.
A invitación a establecer unha nova internacional da esquerda democrática parte do principio renovado de que capitalismo
xa non se pode combater nun só
país: é preciso elaborar alternativas globais e concretas e crear as
condicións para combinar e coordinar a loita mundial cos obxectivos próximos. En tanto non
se chegue a alianza universal das
esquerdas, as diferencias cos sindicatos deben entrar no conxelador. Esta é a opinión da maioría
do Congreso pero non a da ex

deputada do PCE Ángeles Maestro, que conta co voto do ex-secretario de organización Víctor
Díaz Cardiel e co de Marcelino
Camacho. Será inviábel un plano
mundial sen incidencia en situacións concretas, como por exemplo definir a política de alianzas,
reivindicar a república federal e
establecer a posición do partido
sobre o dereito a autodeterminación. Tamén se busca un acordo
que defina a reforma política e a
relación con CC.OO.
A opinión da maioría sobre a
forma do Estado a penas incorpora novidades. O catalán Francesc Frutos (Calella de Palafrugell, 1939) tense pronunciado
ben de veces contra os nacionalismos por considerar que rara
vez son factor de desenvolvemento da soberanía popular. No
contexto da mundialización, o
Secretario Xeral entende que os
nacionalismos fan o papel de
aliados obxectivos da internacionalización do capital xa que
contribúen a romper a resistencia
dos Estados fronte aos abusos da
capital transnacional.
Esta visión do que Frutos define como balcanización da clase
obreira, non é compartida polo
sector crítico que anota a configuración do Estado como unha das
debilidades do sistema político de
la oligarquía española: “No contexto da unión capitalista de Europa, os movementos centrífugos
das burguesías nacionais no Estado español manifestan unha tendencia a acentuarse xa que os
seus intereses de clase comezan a
chocar coas estructuras políticas
pactadas durante a Transición”.

Frutos quere formar un eixo contra a mundialización pero exclúe os nacionalistas. A . N .T.

Nacionalismo popular
Os críticos tamén se refiren ás reivindicacións nacionais de sectores
populares de moita importancia
que están a adquirir valor progresivo e axudan a procesar compromisos da Reforma Política cos que xa
non están dispostos a se recoñecer.
“O Partido Comunista, como forza
política que aspira á transformación social, non pode sentirse responsábel da estabilidade dun sistema político e dunha configuración
do Estado imposto aos intereses
populares e nalgúns casos, á vontade claramente expresada en contra, como expresou o referendo sobre a Constitución en Euskadi, ou
o ingreso na OTAN, recusado en
Catalunya Euskadi e Canarias”.
Mentres as nacionalidades pa-

récenlle a Francesc Frutos axentes
do FMI para romper a resistencia
dos Estados ao libre comercio
mundial, Ángeles Maestro coida
que os aparatos ideolóxicos do sistema botaron man do narcotráfico e
o nacionalismo, entre outros expedientes, como coartadas da crise
profunda na que se debate o capitalismo e como xustificación da política imperial. A maioría do Congreso convén que o andazo triunfante
é o terrorismo internacional ao que
tanto a socialdemocracia coma a
dereita cualifican de problema capital do noso tempo, sobre todo se
ven co engadido de islámico.
A imaxe dunha pax washingtoniana perpetuamente ameazada
pola perversión terrorista, é outra
das denuncias da asemblea comunista. Unha insistente construcción

ideolóxica da información dominante que reborda despois dos
atentados do 11 de Setembro de
2001 contra as Torres Xemelgas de
Nova York. Non se indaga nas causas do terrorismo, nin se define
exactamente qué cousa é o terrorismo ao tempo que se zafa desta cualificación ao terrorismo de Estado.
Na asemblea denunciaron a chamada terceira vía, definición tomada dos mussolinianos que hoxe
trunfa na socialdemocracia mundial plenamente integrada no liberalismo económico e na dereita
más dura, coa conxelación de toda
discrepancia interna. Non causa
sorpresa aos comunistas a practica
librecambista da socialdemocracia,
aplicada nos seus gobernos dende
os anos 70. Considérase en todo
caso unha novidade a construcciön
teórica sistemática (cítase a Huntington e a Anthony Giddens) que
a socialdemocracia europea e o laborismo copian do Partido Demócrata norteamericano.
Francesc Frutos foi relexido
para a Secretaria Xeral cos votos
do grupo de goberno de Esquerda
Unida mentres que o sector crítico de Ángeles Maestro recadou o
21%, representación coa que xa
contaba no Comité Federal do
partido. Na candidatura de Frutos
estaban Rosa Aguilar, actual alcaldesa de Córdoba, que fora voceira de EU con Julio Anguita; o
representante de EU Gaspar Llamazares e o voceiro de EU no
Congreso Felipe Alcaráz.
Ao ser proclamado, Frutos
convocou un foro estatal contra a
mundialización a celebrar en
Barcelona durante o cumio de
xefes de Estado dos próximos 15
e 16. Entre os partidos socialdemócratas que serán admitidos á
sombra da oliveira da esquerda
non estará, polo de hoxe, O
PSOE, segundo precisou o renovado Secretario Xeral. No peche
do Congreso, Llamazares chamou á transformación social e á
confrontación co PP.♦

Madrid
Un sempre pensa que, nesto da
política, todo está xa visto –“dejá
vu”, din os franceses– e que , como na mesma vida, todo é cuestión de ciclos que se repiten unha
e outra vez, como na maquía dos
muiños. Pero, ás veces, un non
sabe moi ben se está desperto ou
se o que ten diante é froito dunha
alucinación. Botadas as contas e
aplicada a retranca galega aao
material obxecto de análise, chégase a conclusión de que a política é así e que hai que afacerse.
Vexan, se non, fragmentos da realidade destes días: atentado en
Euzkadi contra unha concelleira
socialista. Mayor Oreja declara
que ETA ataca ao PSE porque é
un partido con dúbidas. ¿E logo
porque ETA ataca aos concelleiros do PP se están instalados na
certeza absoluta? (Por certo, na liña da miña última información,
xa saben que se dí que Aznar vol-

Alucinando coas declaracións
de Mayor, Arenas e Fraga
MANUEL LOMBAO

Mayor Oreja di que ETA ataca ao PSOE porque é un partido con dúbidas.
Arenas que é Chaves quen ten que disculparse non Cabanillas ou Piqué polo de Marrocos. Fraga que un goberno PP-BNG sería posíbel. Para alucinar.
tará a facer ministro a Mayor despois da presidencia da UE para
que teña a súa “cota de pantalla”
correspondente. Chámase igualdade de oportunidades). Montaxe, con trazas de caza, da viaxe a
Marrocos de Felipe González.
Supoñendo que serían felicitados
polo xefe, a trinidade Arias Salgado, Pío Cabanillas e Piqué protagonizan unha ópera bufa digna do

século XVIII. Pero a guinda do
pastel puxérona Javier Arenas e o
propio presidente. O primeiro dixo todo serio na homilía dominical, dende Andalucía, transmitida
polas televisións, que quen tiña
que pedir disculpas era... Manuel
Chaves e o presidente-displicente
afirmou nunha entrevista ao grupo Correo que el non perdía o
tempo con “cotilleos”. E momen-

tos antes de porme a escribir este
artigo, nun domingo de frío e neve en Madrid, atópome cunha entrevista de María Antonia Iglesias
co presidente Fraga. E non sei de
que asombrarme máis, se do acerto no análise da Constitución e a
defensa das Constituciós flexíbeis
fronte ás ríxidas, propio do catedrático de dereito Político que foi;
se da confesión de que el tamén

tivo que “civilizarse” ou do pronóstico de que un goberno de coalición PP-BNG non só sería posíbel –lóxicamente sempre que os
populares non contasen con
maioría absoluta– se non que sería moi ben visto polos galegos.
Certamente teñen razón os que
dín que algo lle deu Beiras no famoso almorzo. Estarán comigo
en que, visto dende Madrid, é para alucinar. Se cadra o que ocorre
é que un xa non está na onda. Teño que falar co director porque,
de seguro, que visto dende Galicia, ten explicación. De momento
vou aceptar a invitación para ver
a final da Copa. Como o Depor é
o meu equipo de nenez e adolescencia –como bon lugués– e o
Madrid é o meu equipo de madurez teño a alma dividida pero, no
Bernabeu, sempre acabo berrando a favor do Depor. É outra forma de alucinar.♦

Palestina lanza un chamado ao mundo para parar
o xenocidio israelita
CÉSAR LORENZO GIL
A situación de Palestina non é de guerra aberta senón de
matanza indiscriminada. Cada día morren varias ducias de
palestinos e son feridos centos, moitos deles mulleres e meniños. O responsábel, o goberno de Ariel Sharon, nin sequera recibe a sanción verbal de ningún organismo internacional.
Dá calafríos consultar as listas
de vítimas da violencia israelita
en Palestina. A meirande parte
dos mortos, normalmente dirixentes políticos, policías ou
simples resistentes da intifada,
non pasa dos 30 anos. Ademais,
aumenta día a día o número de
mulleres que morren baixo o
fogo dos helicópteros e tanques
hebreos.
Como obvia resposta á
constante ofensiva sionista, os
palestinos escollen o suicidio
con bombas pegadas ao corpo
ou disparan indiscriminadamente denantes de seren abatidos. Cada un destes actos desesperados sérvenlle ao primeiro ministro Sharon como escusa
para apertar o nó ao redor do
pescozo dos árabes.
Os ministros máis dereitistas
de Israel falan publicamente de
bombardear totalmente as infraestruturas palestinas e obrigar os
árabes a “suplicar clemencia”. O
propio Sharon afirmou que continuaría atacando os palestinos
ata lograr “total seguridade” para
os seus concidadáns.
Desde a asa laborista do goberno de Tel Aviv, as posturas
son máis equilibradas. O ministro de Exteriores, Shimon
Peres, advirte de que “é imposíbel loitar contra un pobo que
pelexa pola súa sobrevivencia”. O líder laborista, Benjamin Ben Eliezer opúxose á reocupación total dos territorios
autónomos. “Virán contra nós
con bombas, suicidas, fusís,
pedras e esgarros”.

Mais a retórica do laborismo non produciu aínda unha
crise gobernamental en Israel.
Coa súa presencia no gabinete
ratifican o apoio ao xenocidio
de Sharon e simplemente fan
un papel de “policía bo” diante
da opinión pública internacional.
A situación dos palestinos é
moi grave arestora. A Unión Europea botou terra por riba dos
seus intentos de mediación. Os
EE UU xa consideran abertamente que Iasir Arafat é un “terrorista con conexións en Irán” e
a famosa Al-Qaeda de Ben Laden. Os políticos norteamericanos soñan con poñeren a kipa
e recibiren gabanzas ao pé do
Muro das lamentacións.♦

Estado no que quedou o coche dun líder de Hamas logo de ser bombardeado cun mísil israelita. El salvouse. Morreron os seus tres
fillos e a dona.

O plano saudita vai para a gaveta
As esperanzas de que o programa de paz que argallou o
príncipe Abdulá Ben Abdelaziz, de Arabia Saudita, atopase eco entre árabes e israelitas
rapidamente se esgotaron.
Os únicos que o ollaron
con ilusión foron os palestinos, cansos da sangría e desexosos de que se chegue a
un final na escravitude do
seu pobo. Mais nin Israel nin
os países da Liga Árabe atopan as vantaxes para as súas
posicións estratéxicas na rexión.
As liñas mestras do plano
saudita pasaban por oficializar

o mapa da Palestina anterior á
guerra de 1967. É dicir, Israel
recoñecía a independencia
dun estado árabe que incluiría
os actuais territorios autónomos e ocupados e o retorno
dos refuxiados que arestora
están no Líbano, en Siria e
Xordania.
A cambio, os países árabes
recoñecerían o Estado de Israel e establecerían relacións diplomáticas.
Esta proposta será discutida no cumio de Beirut, o 27
de marzo, no que a Liga Árabe decidirá o xeito de intervir
no masacre palestino, pero

pode chegar morta para alá.
Siria e o Líbano xa negaron o
seu apoio. Bashar El Assad,
presidente sirio, segue pensando o mesmo ca o seu pai:
só é asumíbel polo seu país un
goberno palestino no territorio previo á guerra de 1948,
con capital en Xerusalén.
Do outro lado, Israel non
acepta retornar á división
fronteiriza anterior. “Retemos
os Altos do Golán, o sur do
Líbano e os territorios palestinos por unha cuestión de seguridade”, explicou un alto
portavoz do goberno israelita.
Entrementres a alta diplo-

macia internacional calceta
contando moi ben os puntos, a
desesperada poboación palestina berra por unha intervención internacional que cale as
armas sionistas.
De momento, o Consello
de Seguridade das Nacións
Unidas cala e incluso o Tribunal de Hague, raudo para
xulgar a Slobodan Milosevic
por crimes de guerra en Iugoslavia, pídelles aos xuíces
belgas que paren de facto o
proceso contra Sharon en
Bruxelas, polas matanzas nos
campos de refuxiados de Sabra e Chatila.♦

Aquí fóra
O anuncio do envío de tropas de Estados
Unidos á Xeorxia post-soviética disparou
de novo as alarmas en Moscovo, especialmente en medios militares. A raíz do 11 de
Setembro, Putin falou dunha nova alianza
con Washington para loitar contra o terrorismo no que se interpretou como un novo
xiro na súa política exterior: apoio total á
Casa Branca na súa cruzada universal a
cambio de silencio e comprensión na loita
contra o independentismo checheno. Semella pouca cousa a obtida a cambio habida
conta que as críticas occidentais á política
rusa no Cáucaso foron sempre máis ben cativas e comedidas e que Estados Unidos logra o parabén para instalarse en Asia central, nun territorio antes vetado á súa presencia. ¿Serán eses os seus novos límites?
Argumentando primeiro a delicada situación existente no val de Pankisi e despois a fragmentación de boa parte do seu
territorio por un tridente malévolo de mafia-terrorismo-secesionismo, quen fora ministro de asuntos exteriores da ex-URSS,
Eduard Sheverdnadze negociou de costas
ao Kremlin un acordo para acoller a varios
centos de instrutores militares norteamericanos. Ata agora os intentos xeorxianos de
aproximación a EEUU e á OTAN atopaban
sempre co veto de Rusia, pero a loita anti-

Máis perdas para Putin
XULIO RÍOS
terrorista brinda a excusa perfecta para súas aspiracións a ostentar sen padriños o
levar adiante unha operación destas ca- liderato rexional, era o floco máis feble
racterísticas, impensable hai uns meses. do novo eixe prooccidental na zona, e
Despois de Xeorxia
aínda conserva unha
podería ir Azerbaidzimportante presencia
han, que volta a súa
militar rusa. Nas cinutin, a pesar do seu co bases existentes
mirada cara Turquía,
o que suporía un duro
no seu territorio resirevés para a estratexia discurso inicial a prol da den uns quince mil
r e x i o n a l r u s a n a recuperación rusa, segue soldados que non deTranscaucasia.
sexa retirar. En 1999
Cómpre ter en acumulando no seu haber aceptou a evacuación
conta que toda a rede dúas delas, pero
xión do Cáucaso ten novas perdas. ¿realismo procura alongar os
para Moscova un inperíodos e reconverou submisión?”
terese político e simtir os seus cometidos.
bólico de grande imEn medios militaportancia, pero tamén
res rusos irrita sobreeconómico e estratéxico polas súas impli- maneira que en Tblisi se opte por establecacións no futuro das alianzas en marcha cer unha alianza cos norteamericanos canpara por en explotación os enormes re- do sistematicamente veñen rexeitando toda
cursos enerxéticos da rexión. Por outra posibilidade de actuación conxunta coas
banda, para o Kremlin, Xeorxia, que nun- tropas rusas no val Pankisi. Neste val insca foi un veciño fácil para os rusos polas taláronse, segundo Moscova combatentes

‘P

chechenos, segundo Tblisi, ademais dun
número reducido de combatentes, cidadáns
kistes de Xeorxia. Os kistes son unha rama
do pobo checheno que simpatiza tamén co
wahabismo. O brazo dereito de Salman
Raduev, mítico comandante checheno, é
Alexi Aavtarachvili, un kiste xeorxiano.
Rusia acusa a Xeorxia de ser a responsábel
do prolongamento da guerra chechena e
por iso utiliza múltiples formas de presión:
dende violacións do espacio aéreo ata a introdución do réxime de visados e, sobre todo, apoio incondicional aos abxases que
loitan contra o goberno de Tblisi. Xeorxia
acusa a Rusia de ser a principal responsábel da súa fragmentación en catro cachos:
Osetia do Sur, Abxasia, Adzaria e o resto
do territorio e por iso lle nega sistematicamente a posibilidade de autorizar a intervención das tropas rusas estacionadas no
seu territorio na guerra contra Chechenia.
A río revolto, ganancia de Estados
Unidos. Vladímir Putin, a pesar do seu
discurso inicial a prol da recuperación
rusa, segue acumulando no seu haber novas perdas. ¿realismo ou submisión? De
Chechenia a Occidente, ven sendo vítima dos seus propios degoiros.♦
Xulio Ríos é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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Os laboristas critican a Sharon pero permanecen no seu goberno

Nº 1.024 ● Do 7 ao 13 de marzo de 2002 ● Ano XXV

Contra trofeos

Encontros
MONCHO LEAL

EDUARDO GALEANO

Neste artigo, o escritor uruguaio descobre unhas cantas contradicións deste “mundo ao
revés”, título dunha das máis importantes e atinadas obras do autor. Nesta ocasión, Galeano propón galardoar os abusos dos poderosos que non teñen titulares na prensa.
■ 1.

A pesar dos terroristas que nacen, con
certa frecuencia, nas súas sagradas areas,
Arabia Saudita é o principal bastión de Ocidente en Medio Oriente.
Unha monarquía democrática: cada día
véndelles aos Estados Unidos un millón e
medio de barrís de petróleo, a baixo prezo,
e cada día compra armas, a alto prezo, por
10 millóns de dólares.
Unha monarquía que ama a liberdade:
prohibe os partidos políticos e os sindicatos, decapita ou mutila os seus prisioneiros
ao estilo talibán e non permite que as mulleres conduzan automóbiles, nin que viaxen sen o permiso do marido ou do papai.
Desde maio de 2000, Arabia Saudita é
membro da Comisión de Dereitos Humanos
das Nacións Unidas.
■ 2.

Este recoñecemento internacional aos
méritos de Arabia Saudita, que tanto fai polos dereitos humanos dos seus 5.000 príncipes, anímame a propor outras recompensas.
Ben se podería, por exemplo, outorgar a
Copa Mundial da Democracia Representativa
á empresa petroleira Unocal, dos EE UU. Antes de conseguir emprego como presidente de
Afganistán, o elegante Hamid Karzai traballaba para a empresa, e outro tanto facía Zalmai
Khalilzad, que agora é delegado do goberno
de Washington en Kabul. A chuvia de mísiles
que varreu a tiranía dos talibáns librou o camiño para a democracia representativa dos representantes de Unocal, que xa están a empezar a
concretar o seu vello proxecto: o gasoduto que
permitirá a saída cara a Ocidente do gas do
Mar Caspio, a través de territorio afgán.
■ 3. Numerosos candidatos tería, un supor, o

galardón latinoamericano ás Mans Limpas.
Un final cabeza a cabeza: moitos son os
gobernantes que cobraron caros os servicios prestados aos seus países, nestes últimos anos da gran rifa das privatizacións.
A Raúl Salinas, irmán do que foi presidente de México, chamábano “señor Quince por Cento”. Carlos Menem creou unha
Secretaría de Asuntos Especiais para facer
efectivas as súas comisións. O fillo do presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fixo
unha festa para celebrar o seu primeiro millón. Co que se atopou nunha das contas de
Vladimiro Montesinos, brazo dereito do
presidente peruano Fujimori, poderíanse
terse construído 500 escolas.
Mentres foi alcalde de Managua e presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, que
vale o seu peso en ouro, aumentou a súa
fortuna de 26.000 dólares a 250 millóns, segundo denunciou o seu embaixador diante
da Unión Europea, que ben lle coñece os
negocios. ¿Sería para chegar a isto que Ronald Reagan desangrou nunha longa guerra
un dos países máis pobres do mundo?
■ 4.

Tamén me atrevo a suxerir que se distinga a empresa Daimler-Chrysler co trofeo
á Responsabilidade Social.
O ano pasado, no Foro de Davos, que é
algo así coma o Foro de Porto Alegre ao revés, un directivo de Daimler-Chrysler pronunciou o discurso máis aplaudido. Jürgen
Shrempp emocionou a concorrencia exhortando a asumir “a responsabilidade social
das empresas no mundo de hoxe”. De hoxe,
dixo. Ao día seguinte, a súa empresa botou
26.000 traballadores.
■ 5.

No tren de seguir coas felicitacións,

As dificultade de expresión de Bush, na imaxe á esquerda con Aznar, actúan ao servicio da verdade.

coido que George W. Bush merece un Pre- ■ 7. O premio ao Dinamismo na Economía
tería que serlle atribuído, paréceme, á inmio á Honestidade Involuntaria.
Como se sabe, o presidente da humani- dustria do medo.
Agora que se privatiza todo, tamén se
dade ten algúns problemas coa boca. A pesar dos consellos da súa mamai, ás veces privativa a orde. A delincuencia medra e
esquécese de mastigar antes de tragar e asusta. No Brasil, por exemplo, as empreatragántase con algunha galleta marca En- sas privadas de seguridade constituén un
ron. E a cotío enrédase coas palabras que exército cinco veces máis numeroso que as
forzas armadas. Sumando os empregados
di, e entón di o que de veras pensa.
As súas dificultades de expresión actúan legais e ilegais, chegan ao millón e medio.
Este é o sector máis dinámico da econoao servicio da verdade. O 2 de marzo do ano
pasado, por pór un exemplo, Bush declarou: mía no país máis inxusto do mundo. Unha
implacábel cadea pro“Quero comunicar esta
dutiva: o Brasil produequívoca mensaxe ao
ce inxustiza que promundo: hai que abrir os
presidente afgán
duce violencia que
mercados”.
traballou antes
produce medo que
Equívoca mensaxe,
produce traballo.
como ben dixo. Nos EE
UU, mercado pechado, para a petroleira UNOCAL,
8. Habería que lle
multiplicáronse por sete
que agora pode construir ■pendurar
a Medalla ao
os subsidios agrícolas
Mérito Militar no peinos últimos cinco anos.
un gasoduto
to ao xubilado NorE mentres tanto, nos panese territorio.”
berto Roglich.
íses do sur do mundo,
Ocorreu na Arxenmercados abertos, miles
tina, a primeiros deste
e millóns de campesiños
ano. En plena guerra
foron condenados a viviren coma o caracol, que pode pasar un ano contra a xente, os bancos confiscaran os
aforros. Roglich, xubilado, doente, desessen comer.
perado, lanzouse ao asalto dunha fortaleza
■ 6. O premio á Impunidade do Poder tería
financeira. No puño, apretaba unha granaque ir ás mans da revista Newsweek.
da:
Un par de meses despois da caída das
—Ou danme os meus cartos ou voaTorres Xemelgas, a revista publicou un ar- mos todos.
tigo do seu xornalista estrela, Jonathan AlA granada era de xoguete, pero devolter, que sen peleiros na lingua recomenda a véronlle o seu diñeiro.
tortura. O xornalista fai méritos desenvolDespois foi preso. O fiscal pediu de oito a
vendo as ideas do presidente Bush, que nos 16 anos de cadea: para el, non para o banco.
seus discursos advertira: desde agora, vale
todo. Segundo o artigo, a tortura é o méto- ■ 9. Para min, non hai dúbida. O trofeo de
do máis axeitado para lle facer fronte ao Ciencias Sociais debe ir para as mans de
inimigo nos tempos que veñen.
Catalina Álvarez-Insúa. Ela definiu a poO xornalista non o di, porque iso non se breza mellor ca ninguén:
di, pero a guerra contra Satán e aguerra
—Pobres son os que teñen a porta pechada.
contra o terrorismo non ten nada de novo
Se se aplicase o seu criterio, habería que
como coartadas para exercer o terror de es- corrixir os cálculos: os pobres do mundo son
tado. Desde os verdugos da Inquisición ata moitos máis ca os que as estatísticas confesan.
os militares que aprenderon a torturar na
Catalina ten tres anos de idade. A mellor
Escola das Américas, sábese que a tortura idade para se asomar ao mundo, e ver.♦
non é moi eficaz para arrincar información,
pero é eficacísima para sembrar o medo.
LA JORNADA

‘O

A

recente
celebración do
Foro de Porto
Alegre serviu tamén
para que saíran á luz
movementos e
organizacións críticas
co réxime no que
vivimos, alternativas
aos planos económicos
que defenden as
multinacionais, dentro
dunha pluralidade non
exenta de polémica. Non
é flor dun dia. Son
marés que levan anos
batendo, ventos que se
formaron hai ben
tempo. En novembro do
ano 2000, reuníanse na
Habana 4.664
participantes no II
Encontro Mundial de
Solidariedade e
Amizade con Cuba,
representando a 125
países. Deles 600 viñan
de EE.UU., desafiando
as leis que prohiben
viaxar a Cuba, baixo
penas de cadea e
multas, impostas polo
Departamento do
Tesouro ianqui. Por
suposto, agás neste
periódico, non ocupou
unha liña, non supuxo
decibel algún, non saiu
ningunha imaxe nos
medios de
comunicación. Pero
existiu. E alí tamén o
noso país estivo
representado, por vez
primeira, coma
Delegación Galega,
formada por 18
organizacións sociais,
sindicais, solidarias,
políticas. Todas
distintas entre si, pero
fomos quen, naquela
mesa da Asociación
Galega-Cubana, de
programar, falar e
organizar xuntas.
Porque lle demos máis
importancia á
intersección, estarmos
unidas polo que nos
une, que á
unanimidade. Agora
temos unha tarefa ben
concreta. Os 17 e 18 de
maio vai ter lugar o
Cumio EuropaAmérica, en Madrid,
onde se van xuntar os
mandatarios de todos
eses países, dentro da
presidencia española da
Unión Europea. Vai
haber mobilizacións,
reunións en contra do
neoliberalismo,
rexeitando que quen
mande na xente sexan
as directivas dos FMI,
OMC e demáis foros do
poder. Tamén a prol da
Revolución Cubana e de
todos os movementos
que defenden o futuro
da humanidade. Xa
empezamos a
♦
xuntarnos.♦
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A Convención bota a andar sen un proxecto definido

C.L.
A Convención europea, inaugurada o pasado 28 de febreiro en Bruxelas, iniciou o camiño parlamentario para fraguar a constitución da UE en
2004. Entrementres os partidarios de centralizar a unión
discuten cos que queren fortalecer os estados, as nacións sen
estado e as rexións esixen un
papel activo na construción do
futuro político do continente.
O único punto en claro no inicio da andadura da Convención
é a necesidade de achar un consenso entre todas as posturas
para deseñar o novo mapa político da UE. Tamén se coñece o
nome do encargado de compoñer o crebacabezas, Valéry Giscard d’Estaing, ex presidente
francés e asinante do Tratado de
Roma, que creou a Comunidade
Económica Europea en 1958.
Mais o resto todo fica por aclarar. A primeira pugna xurdiu
entre os que pretenden incluír
todas as entidades políticas,
alén dos estados e os que consideran que a unión debe respectar, por riba de todo, as competencias de cada un dos países,
coa súa configuración política
particular.

Nogueira:
‘Queremos evitar
que Eslovaquia
poida no futuro
presidir un consello
de ministros de
pesca, sen ter costa
marítima, e que
Galicia non poida
estar presente’

Para o grupo parlamentario
Alianza Libre Europea (ALE),
do que forma parte o eurodeputado do BNG, Camilo Nogueira, o
proceso constitucional debe contar coas arelas da cidadanía, sen
prefixalo a través dos intereses
estatais. “Se se asegura un papel
protagonista para as nacións sen
estado e as rexións, os que acabarán gañando serán os cidadáns”,
explicou o representante deste
grupo na Convención, o escocés
Neil McCormick.
O papel de Galicia
Segundo Camilo Nogueira, que
preside no Parlamento europeo
o Intergrupo de nacións sen estado, a representación de Galicia como tal na constitución
evitaría que os seus intereses

fosen subxugados no nome da
preminencia dos estados, tal e
como queren subliñar todos os
dirixentes presentes en Bruxelas para a apertura das sesións.
“Queremos evitar situacións
absurdas, como que Eslovaquia
poida no futuro presidir un consello de ministros de pesca, sen
ter costa marítima, e que Galicia non poida estar presente”,
destacou.

Para Nogueira, a constitución
europea deberá impedir que as
nacións sen estado vexan os seus
intereses trepados por parte dos
estados aos que pertencen politicamente. “As cartas magnas fanse para regularen os cidadáns pero convén tamén deixar claros os
intereses das nacións para que
non haxa abusos no futuro por
parte dos países membros da
UE”, aclarou.♦

A. PANARO/ Arquivo

As nacións sen estado reclaman o
seu lugar na constitución europea

Os integrantes do Intergrupo das nacións sen estado deseñaran en Compostela, en xaneiro do ano pasado, as liñas mestras das súas demandas no futuro de Europa
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Fran, Mauro e Sergio comandaron o equipo galego, que mareou os brancos

O Deportivo trípalle o centenario ao Madrid
con ese 0-2. “Isto non estaba previsto”, pensaban moitos roendo
nas unllas. Só os facedores do
mito madridista seguían gardando con cobiza a esperanza.
“Queda moito partido. Quédanos
a remontada”.

CÉSAR LORENZO GIL
Todo estaba preparado para a
gran festa do Real Madrid.
Cen anos de historia que recordarán para sempre este
aniversario. O Deportivo foi
mellor, gañou 1-2 e non saíu do
Bernabéu goleando porque
non tivo toda a fortuna do seu
lado. O grande molde para
glorificar o madridismo escachou baixo os pés dos galegos.
“Non contamos, en ningún caso,
coa derrota”. Así de claro estaba
o presidente do Madrid, Florentino Pérez, denantes do encontro.
Todo era demasiado perfecto. O
Deportivo era só o convidado
necesario, o rival de certo prestixio que caería entregado á maior
gloria do “mellor equipo da historia do fútbol”.
Pero os coruñeses quixeron
escribir a historia ao seu xeito.
Xa antes de comezar o encontro, todo cheiraba demasiado a
roupa branca. Televisións, radios e xornais celebraron o centenario do Madrid con máis afán
ca os aniversarios do rei, que
saudaba desde o palco aliviado
de non terse encontrado co espectáculo de Operación Triunfo.
Os cantantes da academia eran
un dos piares do nacionalmadridismo que impuxo nesta tempada o goberno Aznar. Agora, coitados, igual acaban por ser chamados gafes.
Grupo salvaxe
O Deportivo rapidamente se encargou de amosar as súas cartas.
Entre o brillo de purpurina dos
madridistas, Fran botou man dos

O pecado da soberbia

O equipo campión da Copa 2002. De esquerda a dereita e de arriba a abaixo: Molina, Mauro Silva, César, Tristán, Naybet, Romero,
Scaloni, Víctor, Sergio, Fran e Valerón. No segundo tempo entraron Duscher, Capdevila e Djalminha.
Voz N oticias

galóns e púxose a repartir cartas.
No minuto 5, Sergio deixa sentado a Hierro e bate por entre as
pernas o porteiro César. Non sería o último cano que paparía na
noite.
O guión desmontouse así de
socato. Raúl, coma neno desgustado, tentou levar o partido polo
carreiro da liorta pero encontrou
vellos vaqueiros enfronte. A banda de Fran ten nomes ilustres.
Mauro Silva foi novamente un
xogador superlativo. Atacou, defendeu e curtou balóns imposí-

beis. Naybet, coa dentamia brillante, acochou baixo a asa a
Morientes e Sergio, ao xeito de
principiante, demostrou que ten
dotes para gañar guerras que parecen perdidas de antemán.
Co 0-1, todas as alarmas saltaron no Bernabéu. A escaleta do
gran programa do madridismo ía
por mal camiño. Os xornalistas
do Marca esbozaban o titular
“Maracanazo”, pero borrábano
axiña para non ventar os agoiros
sobre a bancada muda. Soaban
entón 20.000 gorxas coruñesas

que lle pedían ao seu equipo outra do mesmo.
Foi entón cando Valerón reclamou o seu posto na gavela de
foraxidos. O seu pase é froito da
perseverancia. O remate de Tristán, resultado dun futbolista que
segue ao pé o estrito réxime da
cirurxía do dianteiro: cada balón
que remata ten a punzada dun
bisturí. Que llo digan a César,
que volveu sentir nas coxas o aire do balón ao atravesalo coma
un túnel.
Non foi fácil ser do Madrid

Na bancada contraria, os deportivistas vivían na gloria. A mesma
que os visitou en Manchester ou
en Riazor diante da Juventus. Pero agora os deuses do fútbol púñanse a aprender dos branquiazuis nunha final de Copa do Rei
entregada de antemán a un equipo nacido de pé. Javier Irureta
ollaba desde o banco mastigando
nervioso un chicle. Zidane acaba
de lanzar ao largueiro.
Na segunda parte entrou o arxentino Solari, auténtico revulsivo
do Madrid nos últimos tempos.
Foi nese momento cando o Deportivo tivo a goleada na man.
Decatouse de que era un visitante,
de que non xogaba unha final típica. Fran púidolle ter dito a Mauro:
“esta vitoria vale moito máis ca un
título, vale un pé na historia”. Tivo daquela un tiro ao largueiro e
un remate fóra de Sergio, un erro
deses que encirran o rival a aproveitar o presente da fortuna.
Pero o gran xogo deportivista
encontrouse cun atranco insalvábel: o medo. No minuto 60, Raúl
marca a pase de Morientes e
acende os avisos na cabeza de
Irureta. Inmediatamente senta a
Valerón e coloca no centro de
campo, con casco e carabina, o
pousón Duscher. Xa parecía imposíbel marcar.
Os galegos abandonaron o
campo contrario e comezaron a
cavar trincheiras. Fran desesperábase. Tristán ficaba tan lonxe
que xa ninguén o vía. Mais o
Madrid non soubo aproveitar o
regalo. Como tocados pola peste
do pecado da soberbia, todo o talento dos multimillonarios brancos derramouse en centros sen
sentido que os bos defensas coruñeses aliviaban sen problema.
A cinco minutos do final, no
banco o suplente Casillas ensaiaba as bágoas. Xa había tempo
que o frío criara xeada nos padais dos madridistas. Moitos coruñeses procuraban as cámaras
para lles abrir unha bandeira galega nos fuciños, coma un pano
no que secaren a súa desilusión.
Cando o árbitro, Mejuto
González, perfecto no seu labor,
asubiou o final, Galicia tiña outro título para o seu fútbol. Como
hai 7 anos, o Deportivo traía para a casa o trofeo que o Celta
buscara en van o ano anterior.
Dous foron os grandes tristes
da noite do 6 de marzo. A Cibeles, que quedou sen compaña logo de que a enfeitaran con esmero e José María Aznar, que xa debía andar a buscar a Pío Cabanillas para indicarlle como colocar
este novo “fracaso” do seu goberno na bagaxe de culpas dos
delirios galeguistas de Fraga.
“Está claro que teño demasiados
croios galegos no zapato”, segu♦
ro que pensou.♦

Manuel Rivas,
premio Julio Camba

As músicas
de Paulino Pereiro
Presenta en Ferrol o escritor e compositor Paulino Pereiro os libros titulados
Melodías paisanas e Cancións de aquí
e acolá que inician a nova colección
editorial Baia Música. Partituras e textos compoñen as melodías que Pereiro
recolle para dúo de frautas de bico en
dó mentras que no segundo volume oferece cancións tradicionais galegas harmonizadas a tres voces, nunha edición
que recolle tamén un CD. Os dous libros están ilustrados por Ana Pillado.♦
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“Estampas e aforismos” é o título do
artigo do escritor e xornalista Manuel
Rivas que este ano foi merecedor do
premio Julio Camba de Xornalismo.
A emigración é o tema central do texto de Rivas que gaña o concurso convocado por Caixanova, dotado con
6.000 euros. O segundo premio recaiu no artigo de Vicente Verdú titulado “El yo del bolsillo”, o terceiro
en “Una placa envuelve a Pontevedra” de Susana Fortes e o cuarto en “Un
país sin cielo” de Pancho Tristán.♦

O entusiasmo dun galeguista

F e r ná nd ez d el R i eg o

C ALR O S SILVAR

Dez anos
sen Vieira da Silva
O 6 de marzo de 1992 morría en París
a grande artista portuguesa Helena
Vieira da Silva. Co motivo do aniversario publícase en Portugal un libro
de fotografías que recordan os principais momentos da súa vida. A presentación tivo lugar no Museo aberto en
Lisboa para comemorar a súa figura e
a do seu compañeiro Arpad Szenes
que, ao tempo, abriu unha exposición
dos contemporáneos dos dous artistas.♦

C

omemoraranse nesta semana dúas
datas importantes. O sábado dia 9
de marzo celébrase o aniversario
de nacimento en 1695 de Martín
Sarmiento, a quen este ano se adica o Día das Letras Galegas. En
Vilafranca do Bierzo comezarán as actividades para comemorar ao sabio cun encontro
arredor da súa figura organizado pola Comisión Cultural Sarmiento 2002. Un día despois cúmprese unha década da morte do po-

eta Antón Avilés de Taramancos. Con este
motivo o día 13 en Compostela catro amigos
do escritor –Xosé Agrelo, Luísa Villalta, Cesáreo Sánchez e Xosé Mª Álvarez Cáccamopresentarán un amplo volume cunha manchea de estudos e textos literarios que lembran a súa figura. A data é significativa tamén porque a Academia esixe que pasen dez
anos do pasamento para ser candidato ao Dia
das Letras Galegas. Con Avilés de Taramancos comeza xa unha campaña de xustiza.♦
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Un recente estudo da UNESCO
di que o futuro do Galego é
preocupante.
Eu aturo mal os números e
as estatísticas son sempre mentiráns. ¿Que é iso de que desaparece o idioma, como din agora
en titulares? O Latín foi idioma
de conquistadores e del naceran
os idiomas neo-latinos que, cando son auténticos, non desaparecen: viven o que teñan que vivir.
O Galego superou catro séculos
de desatención na escrita, no ensino, a igrexa, a administración
e o exército. O Galego resistiu
na corredoira e na beiramar. Parecía que estaba morto pero renaceu. Cando chegou o ferrocarril alguén dixo que o idioma
morrería, que non resistiría a
modernización. Dende aquela
houbera unha chea de sentencias
de morte sobre a lingua. Despois
abríronse pequenas fiestras e o
idioma renaceu. A seguir veu o
Franquismo que foi terríbel para
a cultura, para o país. O pobo
criou unha literatura popular
enorme para aguantar a noite da
escrita. ¿Que parvada é esa da
morte dos idiomas?
¿Que balance fai da súa
presidencia na Academia?
Cinco académicos designados dende había anos non tomaran posesión das súas cadeiras.
Con cada un deles falei individualmente para convocalos a
aportar o seu senso crítico e creatividade dentro da institución
antes que criticar dende fora. Todos aceptaron a proposta. Tamén
quixen que as vacantes se cubrisen con personalidades da literatura e do país, entre elas mulleres
porque un dos obxectivos era incrementar a representación feminina na Academia. Outro obxectivo era a aprobación duns estatutos que sintonizasen cos tempos. Os anteriores eran de 1906.
Apliqueime a esta angueira e
despois de non poucos atrancos
conseguimos que se aprobasen.
¿Que problema representaban os estatutos?
Aparte outros aspectos, era
preciso facer desaparecer o carácter vitalicio dos cargos. O presidente e demais directivos estaban no cargo ata que morresen.
Conseguimos que fosen catro
anos renovábeis por unha soa
vez. Tamén me preocupaba a situación do arquivo no que había
unha enorme cantidade de material sen catalogar e sen rexistrar
sequera. Co traballo de especialistas puideron por as cousas en
orde. Outra teima miña era a publicación dunha Gramática, que
xa fora propósito promotores da
Habana e dos fundadores. Nesta
idea, a Academia tiña que abranguer todos os campos da cultura
do país e con todo había algo preponderante que era a edición dun
diccionario e mais dunha gramática. O diccionario de autoridades
ficou inconcluso e a gramática
estaba por facer. Exercendo como presidente acordouse designar un equipo de especialistas
que se ocupasen destes traballos.
Durante a miña presidencia contei coa axuda inapreciábel de Xosé Ramón Barreiro. Por iso considerei que había ser o meu sucesor idóneo pola súa capacidade
de traballo, entusiasmo e coñece-

Francisco
Fernández del Riego
‘O galego resistiu catro séculos
de desatención ¿que parvada é esa
da morte do idioma?’
GUSTAVO LUCA

A uns meses de cumprir 90, Francisco Fernández del Riego (Vilanova de Lourenzá 1912)
traballa a diario no seu despacho na Biblioteca Penzol, como fai sen interrupción dende
1963. Cando asista á homenaxe pública que se lle vai render o próximo 8 de Abril, Del Riego terá na súa conta 71 anos de labor a prol da lingua e a cultura do País con milleiros de
artigos publicados, unha longa experiencia como profesor de filosofía e literatura, a posta
en marcha de Galaxia, a dirección de Grial e outras revistas, unha intensa presidencia da Academia e a atención continuada á Fundación Penzol, hoxe medrada dentro da Casa da Cultura.

PA C O VILABARR O S

mento da realidade académica.
A súa presidencia tamén se
debe considerar coma unha
transición política.
Eu non me auto-promovera.
Aceptei por facer un servicio ao
país e porque tiña conciencia
clara da ineficacia da Academia. Tratándose do único organismo oficial representativo da
cultura galega, eu pensaba que
dentro dun ámbito de total
independencia de partidos e
tendencias puidese actuar en
nome da cultura e dinamizala.
¿Cando será revisada a
normativa?
Observei que as tendencias
están moi marcadas. Se cadra o
erro foi pretender que se aceptase integramente. Un sector dos
lingüistas estaba polo acordo
pero outro non. Partimos de que
a normativa actual ten moitas
deficiencias que compre rectificar. Aínda así vexo algo de artificioso no asunto porque coido
que o fundamental é rectificar
cando o idioma non sexa discutíbel. As persoas que están dubidosas e retraídas a respecto do
idioma en canto non ven rigor
na norma mandan todo ao carallo. Dende o punto de vista patriótico e de lealdade ao país entendo que hai que recoller agora

os sacrificios que se fixeron antes en situación de perigo, de sacrificio económico e persoal.
Hai quen coida que todo xurdiu
agora, repentinamente.
A conta dos Estatutos
houbera diferencias co ministerio de Cultura que case
provocan a súa dimisión da
presidencia
Disposto a marchar non estaba pero a deixar o campo libre si. Nunca pensei en marchar. ¿Que máis lles tiña a eles?
Querían que previamente se
transferise a Academia á Xunta.
Nós argumentabamos que deberiamos facer a reforma de estatutos dentro da legalidade do
Estado e despois transferir. A
Academia Vasca e o Institut
d´Estudis seguen dentro desa
legalidade pero a nós impúñasenos a transferencia previa.
¿Por qué votou a Academia contra un acordo normativo proposto polos académicos lingüistas?
Fixéranse defensas por ambas partes con razoamentos de
carácter científico. Non me parece que en ningún momento se
tratase dun debate político. Eu
presidía pero non intervín na polémica. Con todo, os meus antecedentes son de precursor da nor-

mativización porque cando cheguei a Galaxia os primeiros orixinais que editei estaba escritos
nun idioma anacrónico, con solucións da normativa das Irmandades da Fala, arcaísmos e hiperenxebrismos. Eu mecanografei
todos os textos para unificalos. A
primeira unificación que se fixera foi aquela. O razoamento era
que o lector ao ver o idioma que
non usa, asústase. Andando o
tempo observei un cambio nos
letreiros das estradas: Sangenjo
pasou a Sanxenxo pero de repente chega outra etapa na que se
restitúe o que antes se rectificara.
Non o entendo. A Carvalho Calero preguntáballe: ¿non debe ser o
primeiro asegurar? A xente móstrase hostil ao Galego e hai profesores que o fan antipático. No
primeiro tiñamos que establecer
a seguridade de que o idioma penetra no mundo escolar. Un conductor co que eu traballaba preguntárame un día se había crases
de galego nos institutos. Ao lle
responder que si díxome que a
súa sobriña o que estaba a aprender era portugués. A xente do común chega a estas conclusións.
¿Pero somos patriotas ou non somos? Hai que ser patriota e defender o País a ferro e fouce e
asegurar as cousas, non crear

confusión cando están a nacer.
Non me opoño a nada e penso
que todas estas correntes están
ben porque hai que cambiar. Todo isto lle dicía eu a Carvalho.
Galiza e Portugal viven
dentro da UE como países
con linguas diferentes
Deberíase buscar un achegamento entre Galego e Portugués.
Nós fixerámolo moito. No ano
1934 organizáramos unha Semana Galega en Porto na que interviran Castelao, Risco e Xaquín Lourenzo e o idioma que
empregamos era o galego. A
única diferencia é fonética e iso
non se vai corrixir nunca. Lexicamente o portugués ten máis
castelanismo ca o Galego e está
inzado de galicismos. Dicíalle a
Rodrigues Lapa “a ese caíronlle
as bagoas” “¿E que coisa son as
bágoas?, preguntaba. Os portugueses din lágrima. Sintacticamente, son o mesmo idioma e
un portugués pode ler o Galego
sen problema. No epistolario
que publiquei está ben claro.
Vai receber a homenaxe
en Vigo, onde chegara fuxindo da represión franquista
hai 63 anos.
Acabada a Guerra fun a Vigo porque en Santiago non estaba seguro. Montei no tren con
oitocentas pesetas. Pasando por
Redondela merquei o Faro de
Vigo no que aparecía a noticia
da detención de Paz-Andrade co
que eu me tiña que entrevistar
por ver que me dese un traballo.
¡Que facer? Mal se volvo a Santiago pero en Vigo non coñecía a
ninguén. No despacho de PazAndrade
encomendáronme
asuntos de dereito civil. Chegaba cunha pedantería enorme pero na práctica non sabía nada.
Así foi como me fixen cargo da
revista Industrias Pesqueras sen
saber cousa de pesca. Por facer a
revista dábanme cen pesetas.
Atopeime con Maside, ao que
botaran do ensino e traballaba
nun obradoiro na praza de Almeida. Facíamos unha comida
ao día. Na rúa Velázquez Moreno estaba o restaurante Mundial
que nos daba un só prato e tres
anacos de pan con vermes e como Maside esfarelaba o seu pan
e botábao a perder comíallo eu.
Despois puiden ensinar filosofía
e literatura como Francisco Fernández, para que non me identificasen como expedientado. Para completar os ingresos fixen
revistas de farmacia, de deportes
e de cine.
¿Ao cabo de 71 anos de
traballo como é a súa situación económica?
Teño un retiro que non dá
para todo e cómpreme seguir
traballando. Despois de escribir
de balde toda a vida na prensa
de aquí e na de América, a primeira colaboración en Galego
que cobro é a de La Voz de Galicia. Para min é unha excepción
cobrar por escreber en Galego.
Dende o 63 traballo na Penzol
sen salario. As condicións de vida cambiáronche moito: dous
profesores de instituto que facían unha tese na biblioteca dicíanme hai pouco que non cobrar
é de parvos. A esta altura, eu teño a satisfacción de deber cumprido, que non é pouco.♦
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Sabela
VÍTOR VAQUEIRO

H

ei de recoñecer que a
Conferéncia Episcopal
é para min unha fonte
perpétua de ledícia, de saúde
psíquica, de limpeza corporal.
As suas novas –sempre dun
progresismo insubornábel,
vencelladas a unha radical actualidade– sementan e
afortalan en min un optimismo
–como o amor que axia en
West Side Story– sen barreiras.
Licitamente, penso que
cumpriria pedir-lles aos membros da Conferéncia Episcopal
que trasladasen a sua sede a
calquera lugar do Reino
Unido. Alí, onde se guia sempre pola esquerda, atoparian o
seu lugar ideolóxico axeitado
e acharian-se cunha comodidade que, probabelmente, no noso Estado, Aznar non é quen
de fornecer-lles.
A última boa novidade que
abrolla nas páxinas dos xornais
é a solicitude de reanudación
do proceso de beatificación de
Sabela a Católica,
inexplicabelmente detido
desde o ano 1958. A min, juancarlamente, parece-me unha
idea extraordinária. Xa sei que
aparecerán os fariseus de sempre a dicer que Sabela e mais o
seu home Fernando foron os
responsábeis da designación
do inquisidor Tomás de
Torquemada, que –como o seu
próprio apelido aponta– posuia
pendor cara aos procesos de
ignición con resultado de faíscas múltiples, que os devanditos reis foron ruíns no esgazamento da personalidade política, social e cultural da Galiza,
e, xa no límite da tolémia, que
mesmo os controlos de calidade hixiénicos da raíña eran moi
deficientes –isto último
poderiamos retruca-lo
doadamente sinalando que este
é o grande momento de lavar a
reputación da raíña–. Non
debemos crer neles.
Eu poño, sen embargo, unha
pexa á idea, referida á oportunidade temporal da decisión. Se
cadra este non é o momento
máis axeitado para o Papado
pór en marcha outravolta o proceso de beatificación, xa que
–suspeito– o traballo debe-se
amorear, igual que cogumelos
en outono, por enriba das mesas
vaticanas: os cregos que confesan a sua homosexualidade, os
párrocos que fan as beiras pola
rede, marchan a Sudamérica e
voltan casados con exfreiras como simples emigrantes retornados e, feito trascendental, o proceso santificador de Monseñor
Escrivá, deben ter atafegado o
herdeiro de Pedro. E, despois,
un problema engadido e perigoso: Sabela conta no seu debe co
banimento dos xudeus. E aí, tremendo risco, atopamo-nos con
Ariel Sharon que, como todos
sabemos, incluído Piqué, non
anda con chiquitas. A Conferéncia Episcopal ten de avaliar a
posibilidade certa de espertar
unha mañá cos tanques israelís
apontando cara ás suas
dependéncias. A poesía haberá
ter por fin a verdade práctica. A
sua misión é difícil, afirmaba
Valente. Tamén a é a dos
bispos.♦

O deporte
convírtese en obxecto da filosofía
A Aula Castelao adícalle o seu congreso do 1 ao 5 de abril
A.N.T.
Arredor de vinte conferenciantes que proveñen de distintas disciplinas intelectuais participarán na XIX Semana
Galega de Filosofía que promoverá nesta edición un amplo
debate arredor do deporte e as súas implicacións sociais.
Historiadores, sociólogos, xornalistas, urbanistas e tamén
deportistas formarán parte do amplo programa que se desenvolverá en Pontevedra do luns 1 ao venres 5 de Abril.
Será sen dúbida a ocasión na
que o deporte se convirtirá con
máis amplitude en obxecto de
reflexión e debate. Durante
cinco días e en tres sesións diarias protagonizará conferencias
e encontro de ideas sobre un fenómeno que se pode analisar
desde múltiples facetas.
O programa do congreso organizado pola Aula Castelao expándese en quince sesións que
se artellan no ciclo da mañá titulado “O deporte como creación e práctica de valores”, no
da tarde adicado á análise da realidade galego e no da noite que
se centrará no deporte como
educador de masas. Convidados
estarán o sociólogo alemán
Klaus Heinemann, o antropólogo da Universidade de Montpellier Jean-Marie Brohm, o historiador e académico Francisco
Rodríguez Adrados, o profesor
da Universidade da Coruña José Luís Salvador e a especialista en socioloxía do deporte Nuria Puig que comporán o programa das mañás analizando o
tema do deporte desde os puntos de vista da política, a economía, a sociedade, a cultura e
a historia.

Teóricos e prácticos
O arquitecto-urbanista Xosé
Lois Martínez, o profesor do
INEF, Eduardo Blanco, o xornalista e director de A Nosa
Terra, Alfonso Eire, o historiador Andrés Domínguez e o
profesor Ricardo Gurriarán serán os protagonistas das sesións de tarde nas que se dará
unha visión da situación do
deporte na Galiza. Os atletas
Andrés Díaz, Sebastián Rodríguez Veloso (Chano) e María
Xesús Sanguos comporán unha mesa redonda sobre o presente e o futuro das prácticas
deportivas en Galiza.
O coñecido deportista
olímpico Juan Antonio Corbalán iniciará as sesións de noite
nas que tamén ofrecerán conferencias o antropólogo do deporte da Universidade de Porto, Rui Garcia, o xornalista e
escritor Manuel Vázquez
Montalbán e o profesor da
Universidade de Madrid, Benilde Vázquez.
A Aula Castelao de Filosofía chega coa celebración do
congreso “Filosofía e Deporte”
á dezanove edición consecutiva

Cobi, deseño de Mariscal, símbolo dos Xogos Olímpicos de Barcelona.

das súas Semanas Galegas de
Filosofía. Nos últimos anos por
volta de dúas mil persoas inscribíronse nas xornadas que en-

tre outros, trataron os temas da
democracia, o xénero, a lingua,
a autodeterminación, o cambio
de milenio e a tecnoloxía.♦
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A viaxe
da memoria
de Lois Diéguez

Caos, natureza e poesía
Dous poemarios que fan bandeira da diversidade
Títulos: Fucsia, talladas, estampados, boca /

Breviario do sol.
Autores: Celso Fernández Sanmartín / Francisco Duarte Mangas & João Pedro Mésseder.
Editan: Edición do autor / Caminho.

En Fucsia, talladas, estampados, boca de Celso Fernández
San Martín, o primeiro que se
percibe é a ausencia do nome do
autor na capa e tamén na contracapa, indicativo de que o nome (un, a persoa) ben pouco vale se non é como integrante de
algo máis grande. Ese algo máis
grande atopámolo dentro: a terra, a natureza, a xente (na verdadeira sociedade conflúen as
tres) e, en definitiva, a poesía.
O libro é un contínuo procurar na poesía, e esta é achada
na terra (nos regos, nos montes,
nas leiras, hortas, prados...) na
natureza (nas parras, nas mazás, nas cereixas, pavieiras, cirrios, lobos...) e na xente (as voces do pai, nai e avoa non son
as únicas). Mesmo productos
humanos como o fume do
avión, a moda ou os incendios
teñen aqui o seu lugar. Entre todos eles, busca acomodo o eu
do poeta, quedando explicado
pola interacción de todos eles e
non polo egocentrismo personalista. Se non contamos mal,
no poema número 23 lese, a
xeito de poética, ben claro:
“non compre abusar do rexistro
bonito/ a espontaneidade te-la
sen porta/ e a ventá sen marco/pura abertura, nas paredes”.
Dicimos se non contamos mal
porque o poemario está concebido como un caos harmonioso.
E neste caos as páxinas carecen
de numeración. Hai casos particularmente complexos, onde
costa discernir cando remata un
poema e comeza outro, chegando inclusive a desaparecer, deixando lugar á nada, ao baleiro,
que tamén pode ser un poema.
Nós coidamos ter encontrado tres partes neste, o máis caótico poemario que coñecemos. Unha terceira baixo o título de “O lobo” que está constituida por un poema de unha
estrofa, outro de dúas e outro
de catro. Inmediatamente antes
está a segunda parte, onde a
poesía chega á súa mínima ex-

presión (unha palabra, un verso, dous versos) e case a confundirse coa prosa. A parte que
resta, a primeira, é a máis numerosa, 57 poemas, e nela escenifícase ao completo toda a
cerimonia da confusión: comeza de forma inequivocadamente poética (e remata así tamén)
logo, xusto debaixo do poema
nº3 aparece o desfile de moda
(descripcións, tal que nunha revista do ramo, de prendas de
vestir, complementos, todo e A poesía
necesario),
desfile
que adquire
serpeará, apa- aquí plena
recendo, desa- conciencia
parecendo e da súa
mesmo meta- pequenez.
morfoseándose na propia
poesía, ocupando seu lugar. Por descontado, non se
queira achar nada que se pareza a un índice. Xógase tamén
cos espazos interestróficos, os
sangrados, cos subliñados, coas maiúsculas e minúsculas,
coas dimensións do poema, coa
súa natureza xenérica. E tamén

coa participación activísima do
lector, así o poema nº 36 consta dunha fórmula (incompleta,
de aparencia económica) e o
desfile de moda, polo que o
lector debe imaxinar como sería o poema: de frases feitas (as
fórmulas iniciais dunha carta,
por exemplo) que dan inmediatez. Ás veces o texto semella a
trascripción de notas tomadas
dunha revista de moda, pero
iso tamén pode ser poesía, poesía móbil, cambiante en metarmorfose perpétua.
Poesía simple,
pero con verdade
Breviário do sol de Joao Pedro
Mésseder e Fracisco Duarte
Mangas (vencedor do primeiro
Eixo Atlántico con Xeografía
do medo) aínda estando édito
en colección para crianzas e
mozos, é un volume de fonda
lectura adulta. Componse de
unha parte de poesía e un glosario, que teñen como vértice o
sol. A poesía ten como tema o
astro e no glosario defínenense
palabras relacionadas con el.
Coa desaparición das certe-
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Manuel Lourenzo.
Edicións Positivas.
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Suso de Toro.
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Xerais.
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Galaxia.
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Bahía Edicións.
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zas promulgadas na época moderna, o home reflíctese a si
mesmo como integrante do caos universal, ás veces só e coa
única compaña segura da
(ameazada) natureza. O caos
vímolo xa no título de Celso
Fernández Sannmartín e tamén
a natureza. Pero a natureza que
agora se nos presenta é diferente e de carácter fixo: o sol, coa
compaña de derivados seus (ou
da súa ausencia) como a sombra, as flores ou a noite. E a poesía adquire plena conciencia
da súa pequenez, da súa leveza,
adaptándose a ela, gozándoa,
sendo en moitos casos poesía
brevísima, preto, en ocasións,
da descripción poética mínima
(Sob os plátanos/ha restos ressequidos de sol”, para interrogar dentro de si e, entón, acode
a describir a vida de fóra no
proceso de pretender entender
o seu lugar no mundo.
Con ser este un poemario
moito máis homoxéneo que o
anterior, garda dentro tamén diversidade, e non só como recurso para evitar a monotonía (lémbrese que ten tema único), senón
como froito da ruptura de fronteiras xenéricas ou, mellor dito,
da indefinición xenérica que iso
trae consigo. Pero non hai dúbida de que tan poesía é a descrición poética mínima, como o caligrama, o poema en prosa, como os poemas de andadura máis
convencional ou aqueles de raigame popular-popularizante.
En todo caso, unha poesía
simple, enemiga de aritificios
pirotécnicos insubstanciais; pero unha poesía complexa porque dentro desa simplicidade
ten lugar o milagre da verdade
cotiá que nos rodea e na que,
cegos, pola superposición de
tantas vendaxes alienantes non
sabemos recoñecer o instante
poético, ese polo que paga a
pena vivir. Pecha o libro un
glosario solar que nos devolve
o riso e fai pensar tamén. Tamén é unha boa maneira de
convencer a calquera de que o
portugués se pode ler (sen diccionario) con total facilidade.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Desde a aparición de O ferro
dos días, en 1982, Lois
Diéguez non retornara á poesía. Faino agora con Ónfalos,
un libro nacido da inmensa
dor producida pola perda da
súa irmá e que se vai transformando
nunha sorte de
bálsamo
esconxurador da
amargura.
Tal como
afirma Pilar
García
Negro no
prólogo os
poemas van
marcando un itinerario circular que constata que “todo
mudou, mais a catarse é posíbel, porque se incorporou a
ferida da morte á propia
vida”. O escritor estructura o
poemario en tres partes e conta coas ilustracións de Xesús
Otero. En Espiral Maior.♦

Unha novela
romana
O asno de ouro é a única novela da literatura romana que
permanece íntegra hoxendía.
O seu autor, Apuleio, naceu
en Madaura, o que agora é
Alxeria, no ano 125. Foi un
gran orador e estudioso das
relixións
orientais.
Neste
libro,
editado por
Galaxia na
súa
colección
de clásicos
e traducido
ao galego
por Estrela
Fernández, o
personaxe de Lucio, un mozo
convertido en asno, vai fiando diferentes historias.
África forneceu ao imperio
de moitos escritores nos tempos que era provincia
romana.♦

Ao redor do islam
Tras o interese xerado entre os
leitores polo islam tras os
atentados do 11 de setembro,
continúan aparecendo nas
librerías novos materias de
reflexión.
Na
editorial
vasca Hiru
compilan
tres
traballos:
El islam jacobino, de
Santiago Alba, El islam
actual ante su tradición y la
globalización, de Mohamed
Arkoun, e Egipto: islam, política y sociedad, de Javier Barreda. De fondo, a incidencia
da globalización na
transformación das culturas islámicas.♦
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Continúa o enigma da Raiña reclusa
Invitación á lectura (e publicación) de Emily Dickinson
Título: Antoloxía.
Autora: Emily Dickinson.
Tradutora: Amalia Rodríguez Monroy.
Edita: Alianza.

Borges, no relato La casa de
Asterión, imaxinou como o
degoiro último do Minotauro
era ser liberado do seu labirinto por Teseo (o emprego da
palabra liberar é unha forma
moi emersoniana de alu- Se hai un
dir á morte).
Así, imaxino escritor en
a Emily Dic- lingua
kinson coma inglesa que
unha Esfinxe, deitase en
case tan des- xénero
g a r r a d o r a , epistolar
propondo o unha prosa
seu enigma a
cantos a ela se poética
achegan, sen relevante,
atopar aínda digna dos
hoxe un Edi- seus mellopo digno da res poemas,
súa intelixen- é ela.
cia, que a libere. Quero
pensar que tal
estudioso ou
crítico nunca chegará, e se
chega, alomenos, non poderá
desvear completamente a verdade íntima da súa vida e
obra, porque o enigma, a elusión, o hermetismo, son os
alicerces sobre os que a “Bela
de Amherst” constrúe o seu
universo, iso si, sen faltar a
verdade:
Di toda a verdade, pero dia sesgada.
O éxito atópase no rodeo.
(poema 1.129)
Emerson, o ensaista norteamericano, forxou a doutrina
postcristiana do poeta coma
deus liberador; á súa chamada
acudiron Walt Whitman e
Emily Dickinson, e se ben,
Whitman, aparentemente acaparou todo o que podía nomear ou darlle un novo nome, tal
foi o seu afán catalogador,

deixou detrás súa os seres e
lugares máis pequenos e insignificantes, e así foi como a
ollada perspicaz de Emily
resgatou para si ao paporroibo, a abella, a mosca, a araña,
a bufarda, a tumba. Semella
que con istes materiais só se
pode construír un mundo inocente, infantil, máis atribuíbel
aos seus primeiros poemas,
pero non nos levemos a engano, a natureza de Emily Dickinson pode ser case tan perversa como a súa intelixencia,
e erao moito. Acostúmana a
comparar con Blake, non é
gratuito, detrás dos doces
años, amigos, os tigres chimpan. Un exemplo será máis
elocuente:
Saín cedo-co meu canE fun visitar o MarAs sereas do soto
Subiron para verme-

Tumba da escritora, abaixo, e mataselos conmemorativo.

E as Fragatas-do Andar de ArribaExtenderon a súa Man de CáñamoCrendo que eu era unha CubaEncallada-na AreaPero Ningúen me moveu de alí-ata que a Marea
Pasou por enriba do meu simple ZapatoE cubriu a miña saia-chegou ata o Cinto
E rebasou o Corpiño-taménFixo coma se fose devorarmeDun bocado, tal pinga de Rocío
Sobre unha Ponla de MexacánE logo-Eu-tamén-votei a andarE El-El seguiume-de pretoSentín o seu Talón de Prata
Rozándome o nocello-e logo os meus zapatos
Rebosaron de PerlasE así chegamos a Vila en Terra firmeNon semellaba coñecer El a NinguénE cunha reverencia-e unha ollada IntensaQue me dirixiu-O mar retirouseO poema, que comeza cun
candor case infantil, remata
por amosarnos cunha forma
elegante e contida unha natureza sexual verdadeiramente
volcánica e para nada inocen-

te. ¿E quen sería este mar?
¿Algún dos seus pretendientes? ¿A súa cuñada Susan? Con Emily Dickinson todo é posíbel, menos a certeza;
salvo na morte, e ainda así...
É unha mágoa que os seus
poemas non estean vertidos á

nosa lingua, e se ben comprendendo as dificultades do
mundo editorial galego, un
pequeno esforzo podería dar
lugar a unha máis que notable
antoloxía; poren advirto que
as súas cartas tampouco están
editadas en castelán, e se hai
un escritor en lingua inglesa
que deitase en xénero epistolar unha prosa poética relevante, digna dos seus mellores
poemas, é ela; adiantarse ao
mundo editorial en castelán
sería un acerto. En portugués
tampouco podo recomendar
nada, porque nada hai, ¿Para
cando Ana Luísa Amaral, a
súa especialista no país veciño, nos fará entrega das súas
traducións? Ao lector quédanlle polo tanto dúas opcions, ou
lela en lingua inglesa, para o
cal ten a edición canónica de
Thomas H. Johnson, ou acudir
ao castelán. Das oito antoloxías que hai no mercado, inclínome pola edición de Amalia
Rodríguez Monroy, a cal respecta escrupulosamente a for-

ma de escribir de Emily Dickinson, e é a que delata con
maior lucidez o ter comprendido o mundo da autora, o que
perde en número de poemas
traducidos, 101 fronte aos
1.775 que se coñecen, gañao
no acertado da súa tradución.
Emily Dickinson morreu
en 1886, tiña 56 anos e fíxoo
de forma tan elegante e discreta como viviu. Témome que,
como ela temeu e reflectiu nos
seus versos, nada sabemos por
moito que esteamos preparados para o escuro: do alén; ou
se recoñeceu, nese ceu dun
Deus ao que ela chamou banqueiro e ladrón, aos anxos que
xogaron con ela, nin tan sequera se os cabalos que levaron a súa carroza apuntaban
contra a eternidade. Pero si sabemos que se alguén ten gañada a inmortalidade literaria a
forza de intelixencia, sensibilidade e ambiguidade, esa é
Emily Dickinson.♦
ADOLFO BOADO
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A revista
do CGAC
Nº 3. Xaneiro-xuño de 2002.
Dirixe: Miguel Fernández Cid.
Edita: Xunta de Galicia.

A tradução do inglês científico
Um novo manual de apoio
Título: Aspectos teóricos e práticos da tra-

duçom científico-técnica (inglês-galego).
Autor: Carlos Garrido.
Edita: Associaçom Galega da Língua. Ourense, 2001.

O autor é doutor em Biologia e
licenciado em Tradução e Interpretação, tradutor científico
do inglês e do alemão, autor e
coautor de textos científicos
monográficos e dicionarísticos
diversos, professor titular da
cadeira de Tradução de Textos
Científico-Técnicos na Universidade de Vigo, e secretário da
Comissão Linguística da Associação Galega da Língua.
O objetivo do volume é oferecer, tanto ao estudante universitário da tradução especializada
como ao estudioso do fenómeno
translativo (tradução e interpretação), um material de consulta
acessível e sintético que supere a
dispersão bibliográfica no campo da tradução de textos escritos
dos ramos da Matemática, das
Ciências Naturais e da Técnica.
Numa pormenorizada introdução teórica, na que maneja
com destreza a mais recente bibliografia especializada no tema, inglesa e alemã, o autor carateriza a tradução como uma
ação que gera um produto a
partir duma informação prévia,
e emprega o termo translação
para abranger a tradução escrita
e maila oral ou interpretação.
Trata-se duma atividade pluridisciplinar que requer a integração de conhecimentos do
mundo (duma determinada especialidade), conhecimentos
linguísticos (pelo menos duas
línguas naturais) e destrezas de
pesquisa documental e terminológica. Repara que, devido a
deficiências factuais e formais,
em muitos casos de textos científico-técnicos, a versão traduzida está melhor redigida do
que o original. No caso da Galiza, esta atividade insere-se na
vanguarda do processo de normalização que tenciona ganhar

para a nossa língua registos e
âmbitos de funcionalidade que
tradicionalmente lhe estiveram
vedados. E, no que se pode
prever, o mercado dos textos
científicos e técnicos vai em
aumento, entre eles fundamentalmente os de procedência anglo-saxónica.
O autor aconselha documentar-se, tanto na língua de partida
como na de chegada, com artigos
especializados, enciclopédias,
textos paralelos e dicionários bilingues e monolingues, tanto em
formato de livro como em suporte informático, incluída a Internet (correio eletrónico, com
anexos, revista virtual, local na
rede, etc.) além
das consultas a As variantes
informantes eslusitana e
pecialistas por
estes e outros brasileira da
meios (telefo- língua
ne, telefax). As comum povariantes lusi- dem agir
tana e brasilei- como
ra da língua co- supletório
mum podem
quando na
agir como supletório quan- Galiza haja
do na Galiza carências
haja carências terminolóterminológicas gicas ou
ou pressão in- pressão
devida do cas- indevida do
telhano, sendo
castelhano
então conveniente adaptar
(levemente) a
ortografia dos termos luso-brasileiros.
Além do mais advoga pela
convergência com as soluções
empregadas em Portugal e no
Brasil, preferindo as primeiras
em caso de haver divergência
entre elas. Considera que esta
divergência é um caso particular
da variação diatópica ou geográfica da língua especializada
(sendo as outras a variação diacrónica ou temporal, a divisão
horizontal ou temática, e a divisão vertical ou estratificação
de estilos ou graus de abs-

tração). Mas a seguir considera
que um dos traços que caraterizam a língua especializada é a
sua universalidade ou internacionalidade no nível formal,
semântico e neológico (os outros são a precisão, a coerência e
a formalidade e funcionalidade).
Adverte ao tradutor galego
que, embora seja possível, por
exemplo, apresentar o pedido
duma patente redigido na nossa
língua (no Registo de Patentes e
Marcas da Comunidade Autónoma Galega), este deverá necessariamente ir acompanhado
da correspondente versão castelhana que, em caso de dúvida
ou contradição entre os dous
textos, gozará de prioridade
(Oficina Española de Patentes).
Entrando já na matéria em
consideração, assinala que o estilo inglês é mais personalizado e
direto, menos académico que o
nosso (maior frequência de uso
de pronomes pessoais e adjetivos
possessivos, expressões dialógicas, etc.), pormenores que não
têm que figurar na tradução.
Analisa o emprego dos verbos
modais must, shall/should, may /
might, can / could, will / would,
assim como de muitas outras formas inglesas. E o emprego frequente da passiva naquela língua.
Os tipos textuais considerados são a enciclopédia, o manual
de instruções de utilização (e o
folheto de medicamento), o artigo de divulgação científica (e o
livro de texto), a recensão (e o
resumo), o artigo de revista especializada, a patente (e a norma).
Os casos conflituosos na determinação de equivalentes terminológicos são: do termo monossémico ao polissémico (p.ex. to
weld>soldar [sem solda] e to
solder>soldar [com solda]); do
polissémico ao monossémico
(ex. conductivity>condutibilidade [propriedade de conduzir corrente] e conductivity>condutividade [medida da condutibilidade, inverso da resistividade]); do
polissémico ao polissémico (cell
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[eletricidade]>pilha, mas pilha
[mecânica]>pile, e cell [biologia]>célula, mas célula [computadores]>frame); sinónimos (entre eles as variantes nacionais,
como train>comboio em Portugal mas trem no Brasil); falsos
amigos (reciprocal [henry]>inverso [do henry]); parónimos
(resistance [grandeza] e resistor
[componente]>resistência); termos homónimos e homógrafos
(bow>proa ou arco, segundo a
pronúncia seja bau ou bou);
equivalência incompleta de
noções (tartaruga<turtle [quelónio marinho] e tortoise [quelónio
terrestre], sapo-concho<terrapin
[quelónio de águas continentais]); tradução de grupos nominais complexos; e interferência
linguística (não só do inglês mas
também do castelhano).
Na segunda parte, prática,
alerta para as sempre presentes
interferências do castelhano, p.ex.
traduzir ship ou vessel como *buque (que deve ser barco ou navio), ou pose a problem como
*plantejar um problema (por colocar, levantar, pôr, acarretar);
habilitação do particípio de passado
como
substantivo:
drying>*secado, por secagem;
abuso dos derivados verbais regressivos em termos de processos: deterioration>*deterioro,
por deterioração ou deterioramento; formação de deverbais segundo o castelhano: salting>*salgação, por salga; sufixos semântico-nomenclaturais:
clupeids>*clupeidos (!), por clupeídeos, sodium chloride>*cloruro sódico, por cloreto de sódio,
hydrocarbons>*hidrocarburos,
por hidrocarbonetos; género e
número gramaticais: the eye piece>*o ocular, por a ocular, pincers>*pinças,
por
pinça,
scissors>*tesouras, por tesoura;
interferências prosódicas: osmosis>*ósmose, por osmose; interferências semânticas: entre poluir
(<to pollute) e contaminar (<to
contaminate), etc.
Insiste ainda nas questões
de formato e afins, cada vez
mais importantes para o tradutor autónomo, por lhe “roubarem” o tempo da tradução propriamente dita, pois espera-se
dele que entregue um texto
pronto para se imprimir, com o
qual a editora que o encomendou poupa na mecanografia e
na composição.O livro inclui
ao final um apêndice para praticar, com o texto original inglês
do capítulo 2, sobre um tema
fundamental para a economia
galega como são os métodos e
artes de pesca, intitulado justamente “Fishing Gear and Methods” e tirado do manual Fisheries Biology, Assessments
and Management, composto
por Michael King, ed. Fishing
News Books, Oxford, 1998,
com ilustrações. Todo o qual o
torna utilíssimo para o universitário e o tradutor em geral, e
amplamente merecente de se
recomendar como manual básico desta disciplina cada vez
mais importante entre nós.♦
CARLOS DURÃO

Toda a actualidade do Centro
Galego de Arte Contemporánea
(CGAC) durante os próximos
seis meses pasa por estas
páxinas. Entre as exposicións do
centro
reseñadas
están as de
Ernesto Neto, Salvador
Cidrás, Marine Hugonnier, Antony
Gormley,
Mónica
Alonso, Juan Navarro
Baldeweg, Xoán Anleo e Josiah
McElheny. Respecto aos artistas
itinerantes, destacan Rafael Baixeras ou Efraín Almeida.♦

Duvi3
Diario Dixital da
Universidade de Vigo
Nº 3. Maio-decembro de 2002.
Dirixe: Primitivo Carbajo.

Neste volume veñen recollidos
os extractos do diario dixital da
Universidade de Vigo,
recollidos na páxina electrónica
www.duvi.uvigo.es. As
informacións están clasificadas
en diferentes áreas. Baixo o epígrafe de
Campus,
aparecen Infraestruturas,
Aulas e
docencia e
Estudantes e
asociacións.
No eido da investigación,
subdivídese en
experimentais,
tecnoloxías,
xurídico-social
e humanidades. En canto ás artes, diferénciase entre plásticas,
cine, escrita, teatro e música.♦

Encrucillada
Revista Galega de
Pensamento Cristián
Nº 126. Xaneiro-febreiro de 2002. Prezo 4
euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

Esta revista celebra o seu vixésimo quinto aniversario. Para
conmemoralo, varias sinaturas
se reúnen para achegaren a súa
visión a estes anos en Galicia.
Bernardo García reflexiona sobre o papel dos laicos na Igrexa
galega. Xosé Luís Barreiro
fai o achegamento
político a
este cuarto
de século e
Xosé
Ramón Barreiro, fai o
histórico.
María do Cebreiro escribe
un poema
conmemorativo. Agustín Díaz entrevista a
Engracia Vidal, denominada
polo entrevistador como “alma
mater de Encrucillada”.♦
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O primeiro libro
Escritores de varias xeracións presentan a súa primeira obra
CARME VIDAL
Samuel Solleiro, Rosa Vidal, Lucía Novas, Baldo Ramos ou Beatriz
García Turnes. Son algúns dos nomes de escritores que veñen de
ver publicado o seu primeiro libro. Con idades comprendidas entre os corenta e dous e os dezanove anos asinan novelas, relatos ou
poemarios. Os cinco novos autores contan como chegaron a publicar un volume individual e o que esperan do seu futuro literario.
A Rosa Vidal (Laxe, 1960) pasoulle coa literatura igual que
co tabaco. Nunca foi quen de
deixala. Despois de levar “toda
a vida” escribindo ve agora publicado o seu primeiro libro de
relatos titulado O baile das mariolas (Abismos, Xerais). “Estaba xa desesperanzada, perdera a ilusión que tiña aos dezaoito anos e mesmo me sentía desprazada pola xente nova, ás veces, parece que a mocidade é
un valor en si mesmo tamén na
literatura” comenta Rosa Vidal
sen agochar o orgullo que lle
produce ver o seu libro nos andeis. Malia estar engaiolada
coa literatura decimonónica,
quere Vidal oferecer un xeito
distinto de contar, cun ponto de
vista social e que aporte algo
novo ao panorama literario actual. “O que pode resultar máis
novidoso é o xogo de palabras
que é onde rompe a miña escrita, máis clásica na forma” valora esta escritora que afirma coñecer a varios autores frustrados durante décadas por non
conseguir publicar a súa obra.
O poemario dun artista
Se para Rosa Vidal publicar
foi unha idea que nunca se lle
escapou da cabeza, a preocupación chegoulle hai ben pouco
ao poeta Baldo Ramos (Celanova, 1971). Leva escribindo
desde os dezasete anos e nas
gabetas garda milleiros de poemas pero considera que non
son senón “exercicios que un
escritor ten que facer”. Ás librarías chega agora Raizames
(Libros da Frouma) e non tardará en acompañalo o poemario A árbore da cegueira, gañador do V Certame de Poesía
Concello de Carral e que sairá

publicado baixo o selo de Espiral Maior. Singularidade do seu
libro é que o propio escritor é o
autor das ilustracións. De feito,
na traxectoria criativa de Baldo
Ramos conviven as exposicións e os concursos literarios
e mesmo a escrita está moi presente na súa proposta plástica,
tantas veces centrada na caligrafía. “O libro aporta a novidade de ser unha edición
coidadada e intento ofrecer tamén unha proposta literaria
distinta, quero que cada poema
sexa unha obra rematada, sen
palabras de máis nen de menos,
sen cair no excesivo verbalismo” aponta o escritor que ve
agora o seu primeiro libro publicado en edición comercial
pero que antes xa asinou distintos libros de artista, feitos a
man e á venda en galerías de
arte e lugares especializados.
Raizames é, para o autor, “un
poemario radical, que como o
indica o título, vai a raíz, o que
significan os antecedentes. Sae
agora o traballo de todos os
anos previos”.
Baldo Ramos coida que gañar un premio literario é a forma máis fácil de ver publicado
un libro, pola participación das
editoriais en distintos concursos ou mesmo pola distinta forma de presentar un texto a quen
ten a capacidade de comercializalo.
Lucía Novas (Bueu, 1979) é
a anterior gañadora do premio
do concello de Carral que Baldo Ramos acadou na súa quinta
edición. Con pouco máis de
vinte anos asina o seu primeiro
poemario, Epiderme de estío
(Espiral Maior). “Tendo en
conta a miña idade coido que
non podo pedir máis” responde
á pregunta de se lle costou pu-

Lucía Novas, Baldo Ramos e Rosa Vidal.

blicar o seu libro. Á vista dos
poemas é fácil dar a razón á autora nos seus obxectivos literarios: “Quixen escribir un libro
sobre a felicidade, o amor, a calidez... busquei que fose moi
sensorial, que se poidese oler o
mar ou a resina e que estivesen
en xogo todos os sentidos”.
Coida a escritora que unha das
principais rupturas da nova poesía galega está a ser protagonizada polas mulleres que promoven unha transgresión que, ao
seu ver, consistiría en “introducir unha voz que antes non
existía, recuperar o corpo e oferecer unha nova visión de nós
mesmas”. Nova autora de poesía é tamén Charo Pita, (A Coruña, 1966), poeta-contacontos
da que se ven de publicar Desde Arcadia para Govinda, libro
gañador do IX Premio de Poesía Espiral Maior.
¿Onde está o meu libro?
En cambio o de Beatriz García
Turnes (Compostela, 1973) é o
nome dunha muller que vai
formar parte da aínda non moi
ampla nómina de autoras de
novela. Valdamor (Costa Oeste, Galaxia) é o primeiro título

da escritora. O orixinal quedou
finalista nun certame literario e
logo a editorial interesouse na
súa publicación. Recibe a publicación con “satisfacción pero tamén con desacougo”. Desde que foi escrito, cambiaron
moitas cousas na vida de Beatriz, entre elas, convertiuse en
profesora de ensino medio.
“Agora vexo de forma distinta
aos adolescentes a quen, en
principio, se dirixe a novela”,
comenta. “Unha das singularidades de Valdamor é que se insire no ámbito da ciencia ficción, do que hai pouco escrito
na nosa literatura. A novela trata temas de actualidade. Un libro pode dar conta da época na
que está escrito” considera a
escritora.
A Samuel Solleiro (Tui,
1982) non lle cambiou en exceso a vida ver nos andeis tan novo o seu libro de relatos Elexías a Deus e ao Diaño (Abismos, Xerais). Considera que o
seu papel comeza e remata á
hora de escribir o libro, o que
ven despois xa non corre da súa
man. Cadra que, curiosamente,
o seu primeiro libro é narrativo
pero o autor confesa que o xénero que máis visitou é o da

poesía. Se calquer novo autor
busca aportar algo novo á literatura, algúns dos primeiros
leitores de Solleiro coinciden
en louvar a calidade dos relatos
recollidos no volume. Temática
apóstata en contos anticlericais
son algúns dos termos cos que
se define a proposta de Solleiro
pero o autor é moito máis preciso e non quere confundir os
termos. “Non se trata dunha
crítica á relixión nin ao sistema. Interésame o grotesco como material literario e, diso, na
relixión atopo unha mina” comenta. Coincidiu con outro novo narrador, Roque Cameselle,
autor de O pausiñas (Descuberta, Galaxia) no instituto San
Paio de Tui e mesmo asinando
na revista do centro. “Son textos de formación, non publicaría agora nada diso” sinala Solleiro. ¿Coidou que publicar un
libro ía provocar maior balbordo? “Algo máis coidei pero
tampouco lle daba moitas voltas”. Idea que comparte con
boa parte dos novos autores,
que se enfrontan por vez primeira con problemas como non
atopar o seu libro nos andeis
das librarías ou buscar nos xornais a reseña desaparecida.♦

OBRA POÉTICA COMPLETA
Manuel María
PREMIO
MELLOR LIBRO DO ANO 2001
FEDERACIÓN DE LIBREIROS DE GALICIA
XI Edición Premios Irmandade do Libro
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Ve en os
pescadores
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Veñen os pescadores
saltando os tombos,
deixaron risa e pranto
no mar máis fondo.
Veñen os pescadores,
buscando a praia,
o sol brilla na escuma
como unha alfaia.
Veñen os pescadores,
xorden da néboa,
coma fantasmas
mudos
por ve-la terra.

PEPE C ARREIR O

terror no morrazo

piratas turcos atacan cangas

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

O ano 1617 entrou na ría de Vigo
un barco turco, fondeou frente a
Cangas e bombardeou as casas da
vila. A xente fuxiu arrepiada.
Os piratas desembarcaron na
praia e degolaron os homes que
intentaban defender o lugar.
Deseguido, os turcos roubaron o
que había, incendiaron a igrexa e,

LIBROS NOVOS

tempo despois, marcharon.
A xente do Morrazo aínda
hoxe lembra a unha muller que
toleou ao ver morto o seu home:

Polos areais de Cangas
a voz do vento xemía
¡ai que soiña quedaches
María Soliña!

Hai que di que algúns
costumes da vila
lembran a presencia otomana.
É o caso do mercado
do terrado que
se celebra todos os venres e
que se asemella a
un gran bazar de
Estambul.♦

QUE DURA É A VIDA DOS PEIXES
SER PEIXE E NON SER
P E S C A D O R E S U LTA A
CADA MÁIS DIFÍCIL. OS
MARIÑEIROS USAN ARTES
SOFISTICADAS PA R A D A R
CON NÓS, AÍNDA QUE
N O S A GA C H E M O S E N
A U GA S E S C U R A S E P R O-

Minilibros
para soñar 2

FUNDAS. OS BARCOS
DISPO Ñ E N D E R A D A R E S ,
P R O G R A M A S D E L O C A L IZACIÓN DOS CALADOIROS
PO R S ATÉLITE, SONDAS
Q U E R E B O TA N N O F O N D O
E SENSORES COLOCADOS
N O S A PARELLOS.♦

A editorial Kalandraka
ofrece o segundo
estuche de minilibros
para soñar. Unha ben
xeitosa presentación
que inclúe, en formato
independente, sete
contos Once damas
atrevidas, Os dous
corcovados, O traxe
novo do rei, ¿Onde
perdeu Lúa a risa!, O
galo quirico, Paco e
Tío Lobo.♦
PEPE C ARREIR O

¡Uf! Non era peixe
ningún. Era un
farrapo vello que estaba
no fondo do mar.

O avó pescou
outro peixe,
este semella un ollo
mol pequeno.
VAN DE PESCA 6

O
ESCENARIO
DO FUTURO
A. ESTÉVEZ

O festival de teatro, danza e música Alternativa
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Todo cabe no teatro. Hoxendía
as artes plásticas son máis que
un óleo nun lienzo; son instalacións multimedia, experiencias
sonoras e xogos co propio corpo. Tamén a posta e en escena
dramática busca novas linguaxes. O teatro e a danza que o espectador pode ver en Alternativa 2002, do 5 ao 23 de marzo,
resposta á creación artística sobre os condicionantes comerciais e de mercado, di Ana Vallés, da sala Galán e unhas das
organizadoras do evento. Tanto
ela como Xesús Ron, da Nasa,
respectivamente, subliñan o alto nivel dun encontro que reúne
a compañías non só da península senón doutros puntos de Europa. Moitos deles estréanse

nesta Alternativa que, chega a
súa terceira edición.
“A fusión de linguaxes é unha consecuencia da indagación
artística nas artes escénicas. Xa
non se manteñen os límites cadrados do que é teatro ou do que
é danza”, afirma Ana Vallés. As
compañías Matarile e Chévere,
residentes das salas anfitrionas,
encargáronse de abrir o festival
cos seus novos espectáculos A
brazo partido e O Navegante.
Nesa liña dun teatro de recursos
ilimitados, os Chévere definen a
ubicación da súa última montaxe “sobre as fronteiras do teatro
que pode ser calquer cousa”.
Para empezar, actores e espectadores comparten o mesmo espacio no que se analiza a patentabilidade dos seres vivos e unha
posíbel monopolización dos recursos xenéticos. O corpo humano en O Navegante convírtese en material de traballo teatral. Ana Valles define A brazo
partido como un “conxuro contra a morte, no que cantamos e
bailamos para rirnos dela”.
Outros decídense pola música como recurso identificador no
escenario. É o caso dos Experimentaclub coa súa peza Laboratorio, espectáculo audiovisual no
que os actores son músicos-científicos e o escenario o seu centro
de operacións. Para pechar a Alternativa deste ano este programada a actuación da Psicofónica
de Conxo, banda encargada de
poñer a banda sonoras as montaxes dos Chévere na Nasa. Durantes as tres semanas de festival
pódense ver en Compostela, entre outras compañías, a Legaleón-T, cunha asociación de teatro,
xestos e palabras, Korzo Productions, que presentan unha instalación de danza e vídeo, e a compañía Semolina Tomic, cun espectáculo nacido cando o cabeza
visíbel deste grupo retorna a
Croacia en 1999.
Alternativa é un trinque para
as compañías máis vangardistas
do país e referencia para as compañías residentes da península,
asegura Ana Vallés. “Non abondan a nivel español citas deste tipo e son as compañías as que
queren estar en Compostela aínda cunhas condicións económicas por debaixo do habitual”, engade. Os promotores da Alternativa falan ademais de “compromiso” e amosánse anoxados por
non ter máis apoio institucional.
“Resulta xa ridículo ter que repetir que seguimos facendo o festival baixo mínimos e que temos
que facernos cargo as salas de
máis da metade do orzamento”,
afirma Vallés. De calquer maneira, o telón non cairá ata o 23 de
marzo, xa na primavera.♦

O grupo Experimenta Club, cos seus “músicos-científicos”, participa no festival.
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Páxaros
canoros
BIEITO IGLESIAS
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Do diafragma de prata ao
parche anticonceptivo
A. ESTÉVEZ

A Axencia Europea para o Medicamento ven de darlle o visto bo
ao parche anticonceptivo, de efectos semellantes aos da píldora
pero de uso externo. Pode estar nas farmacias en tres meses.
Alá polo ano 138 un médico grego chamado Soranus publicou
unha das primeiras obras de xinecoloxía. Aconsellaba unha táboa de exercicios ás mulleres para evitar o embarazo que remataba cunha serie de espirros continuados. A historia dos anticonceptivos é tan vella como o sexo
e, aínda que semella incríbel, no
ano primeiro despois da nosa era
xa se usaba o diafragma. Na Idade Media as nais, cando chegan á
menopausi, regalábanllo ás súas
fillas. Eran pequenos e de prata.
Sete séculos despois a multinacional Johnson & Johnson
lanza o parche que, posibelmente, en tres meses se atope xa á
venda nas farmacias. Non se coñece cal será o seu prezo pero si
que ten menos efectos secundarios sobre as mulleres. Tras o trámite da Axencia do Medicamento, esta remitirá a súa recomendación á Comisión Europea. O
parche contén as mesmas hormonas que a píldora pero en cantidades máis reducidas, que pasan directamente ao sangue sen
ter que mediar o aparato dixestivo. Pode colocarse nun brazo,
nos glúteos ou noutra zona do

corpo que non sexan os peitos. deron coa fórmula nesa data, a
Utilizase tres semanas seguidas e partir da cal a muller occidental
descánsase unha.
fixo un uso xeralizado deste méAs avantaxes son obvias –en todo. Ata daquela, todo eran
Johnson & Johncomplicacións. O
son remarcan que
coitus interruptus
as mulleres non
era no século
se esquecerán depesar de que está XIX a maneira de
les como aconteevitar a natalidace coa píldora-, a crear expectación
de entre as famipero ¿cales son os
lias burguesas.
entre
as
europeas,
perxuízos?
Os
As raíces desta
que levan tras- o parche non
práctica xa se
cendido dos enatopan na Biblia.
saios con máis de revolucionará
Onán, a pesar de
mil
mulleres,
estar asociado á
poucos: irritación as súas vidas
masturbación
da pel, dores como fixo a píldora
era, en realidade,
menstruais e moun precursor do
lestias no peito. no ano 1955.
método anticonParece
seguro
ceptivo máis usaque non servirá
do, máis elemenpara as mulleres que pesen máis tal e menos seguro. O pai de
de noventa quilos xa que non Onán obrigouno a casar coa viusubministraría as hormonas ne- va do seu irmán para que tiveran
cesarias.
un fillo que levara o nome do
A pesar de que está a crear morto. “Pero Onán, sabendo que
expectación entre as europeas, o a prole non sería a súa, cando enparche non revolucionará as súas traba na muller do seu irmán devidas como fixo a píldora no ano rramaba na terra para non dar
1955. Un biólogo estadouniden- prole ao seu irmán. Era malo aos
se, Gregory Pincus, e unha em- ollos de Yavhé e matouno tamén
presa farmacéutica, GD Searle, a el”, di a Biblia.

A

Papel de seda e tripas
Antes da aparición do preservativo, as mulleres buscaron remedio nas meigas. Ás veces, as solucións eran mortais. A historia
sitúa os condóns no século XVII
pero sábese que os chinos os facían moito antes con papel de seda engraxado. A partir de 1800
xa se utilizaban tripas de animais
que se desinfectaban, lavaban e
secaban ata deixalas nun tamaño
aproximado de 18 centímetros.
Cen anos máis tarde, o látex usábase de forma masiva, pese á
prohibición que recaía sobre o
uso dos condóns.
Coa posta á venda do parche
a oferta anticonceptiva amplíase
para a muller. E, aínda que os homes xa non recorren aos condóns
de tripas, a aparición do anticonceptivo masculino ádiase cada
ano con novas escusas. As proba
de píldoras e inxeccións en homes, que deterían a producción
de esperma sen efectos sobre a
testosterona, non deron aínda os
resultados buscados. O que si sabemos é que a eles tamén lles
cambiaría o estado de ánimo e
gañarían peso.♦

e non hai máis
carallo, falaremos
dese rito triunfal
romano requentado pola
televisión, cos seus
desfiles, coroas e loureiros.
En Roma tiñan o costume
de completar a festa
rachada co sacrificio dos
inimigos capturados. Aquí
e agora, sentimos os
carmina triunphalia sen
arroiada de sangue.
Albízaras! Vin dez
minutiños de Operación
Triunfo e quedei máis cheo
ca se os comera (aos
concursantes). Pero os
xornais e as conversas do
entorno téñenme ben
informado da meada. Polo
de pronto direilles que as
trangalladas actuais non
lle gañan en burrice ás
paxaradas dantes. Sendo
novo, escoitaba programas
da radio aos que escribían
garotas tan hormonadas
como as de hoxe, con
pseudónimos do tipo La
niña de los ojos verdes de
la Rúa. Misivas
endireitadas a Anzarda e
Santillana, gladiadores
merengues. Nesta partida
trunfan ouros, unha dama
repoluda e dous valetes
rasurados (crespo e cereal
o máis feito, que certa
carta do tarot presentaría
como jeunne homme blond,
adroit e rusé: mozo loiro,
armadanzas e intrigante).
Suspeito que votou por
semellante terna unha
lexión de nenas chionas.
Escolleron á muller
morena de Romero de
Torres –eliminando a
competencia, pois non se
axusta ao canon de beleza
vixente, top-model ou así–
e un dúo de Ganimedes.
Un dos efebos troianos é
albanel, pero non da
condición dos cabaliños
que galanteaban á miña
tía cando pasaba por baixo
do andamio (“Estás podre
de boa”), tira máis ben a
aqueles que enflautaban a
voz en arromedo de
Antonio Molina. Debo
gabarlles o gusto. Eu
mesmo, aínda orfo do
entusiasmo polos
raparigos que manifestan
os comensais do Banquete
de Platón, nun caso de
apuro preferiría folgarme
con eses dous Antínoos
(anti-noos, en grego, vén
significando insensato)
antes que coa enésima
versión –un tantiño
labrada pola dietética–
♦
da Pantoja.♦
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Canci n, literatura e a arte

delas

Fotografía da primeira edición de Son Delas, no ano 2000.

C. VIDAL

Son delas. Catro Poetas Suicidas. Autoras Galegas en Escena. Mulleres. Corpos de produción. Nestes días que rodean o 8 de Marzo toman máis forza as propostas culturais promovidas por mulleres.
O primeiro ano foi en Compostela. O segundo pasou a Pontevedra. Nesta terceira ocasión o
espectáculo que reúne máis voces de mulleres medra e celebrarase en Vigo –7 de marzo–,
Santiago –8 de marzo–, Lugo
–9 de marzo– e rematará a xira
na Coruña o día 11 de abril. En
Son delas participan Uxía Senlle, Mercedes Peón, Rosa Cedrón, Susana Seivane, Guadi
Galego, Sonia Lebedynski, María Manuela e Uxía Pedreira.
Ana Romaní ponlle a poesía,
Berta Cáccamo a escenografía e
Alessandra de Queirós os sons
do seu acordeón. Para Uxía
Senlle, promotora do proxecto,
Son delas integra mulleres que
se adican á música, literatura e
plástica e pretende “amosar as
sucesivas xeracións de cantoras
en activo e cun amplo caudal
creativo, que usan a nosa lingua
e se expresan sen complexos”.
Segundo Uxía, “de María Manuela a Sonia Lebedynski, a
máis nova, hai unha ponte que
quere suliñar a continuidade e
aplacar as voces que insinúan o
pouco enraizamento do canto en
Galiza. Cántase máis alto e máis
forte que nunca”. E son as mulleres as que máis cantan, como
deixa a vista Son delas.
A escritora e xornalista Ana

Romaní participa tamén desde a
orixe neste proxecto que cada
ano por volta do 8 de marzo reúne no escenario a un abano plural de artistas. “Nun panorama
musical galego cada vez máis
extenso e intenso, as mulleres teñen algo que cantar, algo distinto, persoal ou colectivo. Teñen a
necesidade do son, do Son delas,
e a aposta decidida por si mesmas. Son delas rachan corsés e
suben aos escenarios recuperan-

do a súa propia voz. As que no
silencio habitamos a Historia, recuperamos a voz e pode ser outra” di a escritora na presentación do espectáculo.
Ana Romaní participa en
tres dos proxectos culturais que
neste mes de marzo comemoran
desde a cultura o Dia Internacional das Mulleres. Ademais
de en Son delas, estreará xunto
con Lupe Gómez e Anxos Romeo o día 16 no Teatro Galán de

Compostela a proposta poética
Autoras Galegas en Escena.
Con “Estalactitas”, a parte que
ela protagoniza no proxecto,
ofrece unha reflexión desde a
poesía, amparada en técnicas teatrais, sobre os medios de comunicación. Lupe Gómez fará
en “Porno” unha relectura do
seu primeiro poemario, un libro
que ela mesma editara e que no
seu momento foi, ao dicer da
autora “rompedor porque falaba

Unha cidade ocupada por corpos de produción
Será este o ano no que máis proxectos
culturais se xeren arredor do 8 de marzo. En
Compostela presentarase nesa xornada
Corpos de produción, unha iniciativa
promovida por un grupo de artistas plásticos
que se presenta como “un proxecto de
intervención no espacio urbano de Santiago
de Compostela”.
A concellería da muller da cidade, a
Universidade e o CGAC colaboran nesta
proposta que quere dar un golpe de vista en
rúas e prazas de Santiago.
Intrépidas&Sucias, Uqui Permui, Carmen
Nogueira e Antonio Doñate, Xoán Anleo e
Manuel Olveira son os artistas que
participan nesta primeira etapa que se
prolongará ata o día 31 de marzo.
A deseñadora Uqui Permui
–coordinadora xunto con María Ruído do

proxecto– explica o obxectivo da campaña.
“Utilizaremos o mesmo medio publicitario
para ofrecer outro discurso”, afirma. Na
práctica consistirá en tomar os vinte valados
publicitarios do concello e empregar unha
das súas partes en mostrar un discurso
rompedor co que é habitual na publicidade.
“A visión é sempre unilateral e nós
rexeitamos ese modelo, partindo dos estudios
e plantexamentos feministas” di Permui.
Ata o fin de mes os artistas tomarán os
espacios publicitarios dos lugares públicos. A
partir de ai comezará outra nova etapa que
se prolongará ata o Dia Internacional das
Mulleres do próximo ano. Abrirase así un
tempo para a análise e reflexión e tamén
para programar un taller de artistas e un
seminario teórico e práctico que se extenda
♦
na elaboración de novos proxectos.♦

de temas tabús como as putas e
o facía coa inocencia dunha nena pequena”. Completa a proposta a poeta Anxos Romeo que
levará ao espectáculo non só a
súa faceta literaria senón tamén
a de artista plástica.
Volve ademais a por en escena Ana Romani “Catro Poetas
Suicidas” –estreada en Ferrol no
mes de outubro– onde a palabra
rende homenaxe a catro escritoras presentes no seu imaxinario.
Relata os últimos días e a morte voluntaria de Florbela Espanca, Marina Tsvetaeva, Sylvia
Plath e Ann Sexton e préstalles a
voz para recitar de novo os seus
poemas. Comparte con todas
elas, nas que o xénero non é
anécdota nin na biografía nin na
obra, a idea da “poesía como vivencia radical”.
“A complicidade ven dada
por unha pasado común, polo
silencio que compartimos e pola
necesidade de buscarnos e expresarnos. Somos nós quen escollemos a nosa xenealoxía, a
nosa liñaxe que pode ser distinta para cada unha de nós. Temos
a conciencia de ter circunstancias comúns pero tamén necesitamos recoñecernos como poetas, ebanistas ou arquitectas,
con obras propias e persoais”,
explica Ana Romani.♦
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Sitios

A. Estévez

De parola cos mortos de San Francisco
Cando alguén comenta que gusta dos cemiterios, o do lado bota unha risa como querendo dicir “es máis raro que cagar para
arriba”. Por sorte, non hai seres
únicos e os cemiterios de Colón,
na Habana, Montparnasse, en
París, ou o xudeu, en Praga, son
dos espacios máis visitados polos turistas. Camiñando o pasado luns polo cemiterio ourensán de San Francisco atopamos
aos seus amigos, os que forman
parte dunha asociación que quer
defendelo das gadoupas do urbanismo que carece de compaixón. Van acompañados dun notario e, ao achegarnos para comprobar que acontece, este certifica a propiedade dos panteóns.
Desde hai cinco anos, concello e
propietarios manteñen unha loita xudicial; o primeiro quer que
a potestade sobre as tumbas se
limite a 99 anos, os segundos
non. Elvira, a filla de Florentino
López Cuevillas, soterrado en
San Francisco, foi unha das primeiras en poñerlle un contencioso ao concello.
Abonda tanta escultura, pintura e cantería popular neste
céntrico cemiterio de Ourense
que podería competir cos museos. Ademais, este espacio, consagrado no ano 1834, é fonte de
inspiración na cidade; que llo
digan aos Suaves que titularon
un dos seus discos San Francisco Express, xogando coa proximidade da estación de ferrocarril. Ao “tren da morte” cantaba
o grupo heavy galego máis popular. San Francisco sobrevive
abafado entre edificios, e xa
mutilado. Moitos cadaleitos,
que non teñen quen os reclame,

XURXO G. LEDO

A

Unha vista do cemiterio no que están soterrados Blanco Amor, Otero Pedrayo e Vicente Risco.

foron trasladados a estas alturas. Ben Cho Sei, ou sexa, Xosé
Ramón Fernández Oxea, deixou escrita a premonición: “estarei alí ate que os edís do concello o queiran”.
Entre murais modernistas e
figuras tétricas, o paseo, sen
embargo, non resulta desacougante. A densidade de poboación en San Francisco é moi alta. Un dos seus últimos defensores e, desde xuño do ano
2000, morador, é o poeta Xosé
Ánxel Valente, soterrado no
mesmo panteón que o seu fillo.
Antes que el, Eduardo Blanco
Amor, Cándido Fernández Ma-

zas,Valentín Lamas Carvajal,
Ramón Otero Pedraio e Vicente
Risco. Case todos eles quedaron perto da rúa da Paz, onde
vivían (de vivos) e tomaban os
seus viños. E, aínda que as tumbas non sexan doadas de atopar
-caso da do autor de A Esmorga, en terra e cunha mínima inscrición-, os gardas do cemiterio
saberán indicar perfectamente o
lugar. Un sinte que non está tan
só no paseo necrófilo cando
houbo antes tantos interesados
polos cadaleitos.
E, antes de marchar, non podemos esquecernos de que hai
mortos anónimos, que non per-

A . N .T.

tencían aos círculos literarios e
artísticos. Son os fusilados no
36, que morreron alí mesmo,
perto xa de onde ían ser soterrados. Tamén todos os veciños
que permanecen en San Francisco, con flores ou sen elas,
lembrados ou esquecidos. E a
“pobre Asunción”, cuio nome
pódese ver no libro de mármore
co que tropezamos ao entrar no
cemiterio e que foi asasinada en
1891 por un home ciumento do
seu mozo, o artista Luís Fernández Xesta, que encargou a inscrición. Valente dicía que só esa
lenda xustifica a pervivencia de
San Francisco.♦

Meu Santo, Miña Santiña

f rancisco a. Vida l

Santa Matilde nai de gobernantes
A casa de Matilde era casa de
santos e diaños emparentados
para maior gloria da Igrexa. Santos recoñecidos por decreto papal e diaños nunca recoñecidos
polas dinastías a que deron lugar
os prolíferos e concienzudos matrimonios acordados entre condes, duques, reis e demais señores da Europa medieval.
atilde casou con Henrique o Paxareiro, rei
dos francos e dos saxóns, con quen tivo cinco fillos
que se repartiron o continente á
morte do pai, tocoulle ao máis
vello, Otón, a tallada máis grande, o imperio alemán que redondeou tras a alianza matrimonial
con Adelaida, a Henrique o ducado de Baviera, a Bruno o arcebispado de Colonia, Gervega casa
en segundas nupcias con Luís IV
de Francia e Eduvixes acabará
sendo a matriarca da poderosa familia francesa dos Capetos.
¿Que se pode dicir de tan excelso pedigrí?
Como en toda boa familia, os
fillos de Matilde, e ela mesma,
axudabánse ou pelexaban entre si
segundo os intereses do momen-

M

Emigrantes
de dúas
clases

to, polo marco dunha leira ou pola chave dun castelo; e ela, nai co
seu corazonziño, queríalle a todos por igual, sen se decatar de
que cando hai unha coroa polo
medio as contas non se fan cunha
división a partes iguais, e o que
se sente desposuído entra en cólera e acusa de malvada e traidora á mesmísima proxenitora.
la só quería que non houbese distinción entre eles,
pero se ben todos saíran
polo mesmo sitio, non todos tiñan
os mesmos dereitos dinásticos, e
polo tanto trata de influír nas decisións de estado co fin de asegurar un equilibrio entre os irmáns,
inclinándose por Henrique, quen
en alianza cos duques de Lorena e
Franconia enfróntase a Otón, e
acaban derrotados.
No tratado de paz, cando se
pretende axustar contas, Matilde
foi acusada de malgastar o patrimonio familiar, e os irmáns, de
mutuo acordo, metérona nun convento para apartala do intrigante e
mundanal ruído dos gobernos europeos, mentres os fillos, dirixidos polo primoxénito, que acaba
sendo recoñecido por todos, ven

E

aumentar o patrimonio; e daquela
Matilde descansa tranquila e reconcíliase con Otón, que será coroado emperador seis anos antes
do pasamento da súa nai.
ara ser santa non é necesario ser equitativa, e basta
con saber favorecer as
ideas ou a economía da igrexa ou
daquela que ten poder para poñer
ou quitar Papa, e se Matilde pertencía a unha familia convencida
da necesidade de estar a ben co dirixente romano, mentres os homes
da casa real pelexaban nos despachos ou nos campos da batalla por
engrandecer o seu poder firmando
alianzas de santidade, as mulleres
facían o propio das primeiras damas, amosar a cara amábel cos nenos favorecidos para gañar o prestixio e a devoción do populacho.
Como pequena curiosidade
dicir que a capela do pazo real,
pouco a pouco, non necesitou de
santos alleos á familia para cubrir as peañas e os retablos, ela, a
súa nora Adelaida ou o seu bisneto Henrique o Coxo son pequenos exemplos da Santa dinastía desta familia.
Recoñecida pois a autoridade

P

de Otón, ben situados e colocados
os cinco irmáns onde non lles puideron pasar factura os males da
época, Matilde, muller de manga
ancha, dedicouse a beneficiar a
quen a beneficiaba a ela, principalmente á Igrexa, regalándolle abadías e mosteiros tan importantes como Engern, Wesfalia ou Poehlde.
as útlimas horas, o seu
neto Guillermo, arcebispo de Maguncia, acompáñaa, e ela non quere que el se separe do seu leito, sen embargo, os
deberes de gobernante dunha dióxcese, obrígano a ausentarse, e Matilde, nunha profética discusión,
prognostícalle a morte e acerta.
Xa nas últimas vontades,
Matilde manda que cando lle
chegue a hora a ela, a enterren a
carón do seu home en Queldinburgo, e dedica os últimos días a
rezar e a mortificar o corpo polos
moitos pecados achacados a pasadas intrigas cortesás.
Así, coa aura de visionaria,
de bondadosa, de desprendida e
de sacrificada co cilicio ferindo a
propia pel, Matilde agarda polo
derradeiro alento ata o catorce de
marzo do 968.♦

N

incoherencia do ser
humán pode chegar a
límites insospeitados.
Un exemplo desta afirmación
témolo na emigración.
Grande cantidade de galegos e españois postos a
opinar acerca de se poden ou
non poden vir estranxeiros a
traballar a Galicia chegan á
conclusión de que non hai
traballo para todos e que se
necesita unha regulación que
limite o acceso.
Hai medo a perder postos
de traballo e a que os de fora
nos rouben o pouco que
temos. Por iso a reacción é
contraria a que veñan persoas
doutros pobos.
Pero curiosamente cando
falamos en clave de deporte e
casi exclusivamente de
futbol, a opinión xa non e a
mesma e dá a impresión de
que os xogadores estranxeiros
non son traballadores, non
son unha ameaza e incluso
hai casos nos que se recadan
cartos para levantar estatuas
(caso Mostovoi) para algún
destes emigrantes que veñen
de países tan dispares coma
Rusia, Brasil, Francia, Portugal, Marrocos ou Arxentina.
¿A que se debe esta
opinión tan diferente en función do traballo ao que se
adique o emigrante? ¿Cal e a
diferencia entre o paisano
que vende material pola rúa,
o que traballa no campo e os
que xogan a futbol, baloncesto ou balonmán?
Non se pode ser tan intolerante para cos débiles e necesitados e pola contra aplausar os poderosos. Non se poden facer peñas en honor a
Karpin, Mauro Silva o
calqueira outro e despois mirar con receo o negriño ou o
mouro que vende o que pode
para comer.
Moitos dos galegos que
emigraron a outras terras hoxe
en día non terían cabida en
ninguna delas, sen contrato ou
con el. Non se pode pensar
que todos os emigrantes son
uns delincuentes sen escrúpulos e pagar por ir ver o Celta
ou o Deportivo onde apenas
traballan galegos e si emigrantes ricos que conducen coches
deportivos e comen nos
mellores restaurantes.
A culpa de que non haxa
traballo non hai que botarlla
aos cidadáns que veñen de
lugares pobres, hai que pedirlle responsabilidades aos gobernantes que cobran miles
de euros dos nosos petos e
aos fachendosos ricos que se
nutren do noso traballo coma
por exemplo Botín,
Koplowitz, ou Amancio
Ortega e que necesitarian
moitas vidas para gastar o
que posúen.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de don Tanis de la Riva
Roberto
Argüelles
‘Prefiro que as
caricaturas sexan
máis cómicas
que críticas’
A.N.T.
Hai uns días recolleu o primeiro premio do concurso
de caricaturistas noveis en
Ourense. Silvia Superstar,
Morris, Serxio Pazos, etc
¿Por que esta selección de
personaxes? ¿Por que non
políticos ou Bin Laden?
Busquei xente nova, coñecida no ámbito cultural galego, pero tamén recoñecíbel
fora de Galicia. Xente que estivera en activo, traballando.
Non me interesaba outro tipo
de personaxes; quizais o único
dos caricaturizados que sae do
meu criterio inicial é o presentador Xosé Ramón Gayoso.
¿Xa debuxara caricaturas antes?
Si, de feito participara en
todas as edicións do concurso de Ourense, salvo nunha.
Gañei un accésit nunha ocasión cunha caricatura de Arsenio Iglesias cando entrenaba ao deportivo. As caricaturas pódense facer buscando
un punto crítico ou máis cómico. Eu prefiro as segundas, collo un rasgo característico do personaxe e esaxero, pero sen mala intención.
Para a xente como vostede que se adica ao mundo da
ilustración e o grafismo, ¿como se pinta o panorama?
A verdade é que resulta
bastante difícil adicarse ao
que un en principio quere.
Por iso son tan loábeis as iniciativas da Casa da Xuventude de Ourense, tanto con este
concurso como coas xornadas de banda deseñada. Tamén hai que destacar o festival de cómic da Coruña, pero
non é algo moi espallado. En
Vigo, onde eu vivo, non temos estas alternativas. Hai
que esperar a que as editoriais se fixen no teu traballo.
Un pensa que vai ser artista e remata no deseño gráfico.
É unha saída laboral importante para os debuxantes. A
min non me incomoda nada.
Gústame aplicar a miña técnica de debuxo a terreos como a
animación, as paxinas web,
cabeceiras para televisión, etc.
Ante as dificultades para traballar de maneira máis artística, o deseño gráfico ábreche
moitas portas. Finalmente rematas traballando onde pensabas que non ías estar, pero non
ten porque ser negativo.♦

Hai unhas semáns os entrañabeis dioscuros rianxeiros recurriron ao meu
telefónico consultorio sentimental para que lles puxera os alicerces dunha estupenda biografia que pensan escribir. O poeta Santos de Asados (de quen fixen xa aquí a suúa semblanza, antes de empezar
cos setenta e tantos exemplares que levo postos) e o
bon pintor Comoxo, sempore xuntos e afanados
nos seus excelentes traballos de erudición local, enfocan agora a súa atención
nun personaxe que só tranxencialmente toca ao seu
Rianxo.
ais, a carta de
Valle-Inclán a
Tais de la Riva, na que declara a súa nacencia vilanovesa, puxo de
actualidade a figura do patricio padronés, a quen don
Ramón María escribeu as
cartas que, moitas delas,
publiquei, eu xa hai moitos
anos. Isa carta, publicada
agora, despertou o interés
de Santos e Comoxo para
compoñer a exacta e exhaustiva biografía de D.
Estanislao Pérez Artime.

M

■ SEMPRE GAÑABA
TANIS. Posto que istos son
o nome e os apelidos legais
do grande amigo, contraparente e mecenas do fablistán das Españas, aínda que a
súa denominación hipocorística
de Tanis, tan frecuente na familia
Artime, alcanzaba maior popularidade e fixérase incluso proverbial no vocabulario da Terra de
Iria. Dado que o sintagma exclamativo ¡gañóu Tanis!, viña a ser a
resposta obligada á pregunta que
se facía ante os resultados incertos nos xogos e disputas: ¿Quen
gañou? pois quen iba senón a
triunfar: ¡Gañou Tanis!
Pois nunca deixaba de gañar
Estanislao Pérez Arime nas eleccións municipais ou nas parlamentarias, efectuadas nos anos inmediatamente anteriores á Ditadura de Primo de Rivera, e despois dos “sete anos sen lei”, nas
que trouxeron a República, o 12
de abril, e as que seguiu habendo
mentras ista durou. Pero, aínda
que gañar as gañaba limpamente
(?) o aparato caciquil e literal de
Tanis de la Riva, quen a fin de
contas levou o gato á auga, tras o
golpe de estado do 13 de setembro
de 1923, era don Juan Pazos que
foi alcalde de Padrón naquiles sete anos. Ou ben logo, co “glorioso
Movimento Nacional” o seu fillo
Ramón Pazos, quen sería alcalde
padronés namentras transcurriron
os “vintecinco anos de paz” que
nas orelas do Sar se alcumaron
graciosamente de Pazos.
■ O PERFECTO CACIQUISXa que D. Estanislao a penas disfrutou do poder que lle
debían de proporcionar os votos
emitidos a favor dos seus candidatos. Porque hei de advertir que
MO.

Tanis de la Riva, no exercicio do
perfecto caciquismo, que consistía somentes en influír na administración a través de persoas interpostas, coido que xamais aspirou siquera a unha concellería
nos comicios locais, nin presentou nunca a súa candidatura a diputado en Cortes.
sto explícase porque Pérez
Artime xogaba na política
dende mozo dentro do sistema caciquil dos Gasset. Empezou sendo o lugartenente de don
Carlos Pazos, o irmán maior e
mortal enemigo político de don
Juan. Namentras don Carlos
exercía en Padrón cun papel semellante ao do famoso Viturro
en Rianxo, como axente dos oligarcas Gasset e xefe, por tanto,
dos liberais, o seu irmán Juan era
o máis destacado dos conservadores padroneses; o mesmo que
D. Mariano Rodríguez Dios, o
pai de Castelao, dos rianxeiros.

I

■ O CUÑADO DOS GASSET.
Controlaban D. Carlos Pazos e D.
Manuel Viturro a política municipal e espesa do distrito xudicial e
electoral de Padrón nos primeiros
lustros do século XX; e, en canto
á política española, cumplían o
seu cometido dando os pucheirazos indispensábeis para que obtivera a acta polo distrito padronés
o diputado cunero de quenda sinalado por Rafael e D. Eduardo
Gasset que nise tempo era o seu
cuñado. D. José Ortega Manilla,
o pai dos Ortega Gasset; que dirixía El Imparcial dende que o seu
irmán político, don Rafael, o polí-

tico hidráulico, pasou a participar
nos consellos da Coroa, coma ministro de Fomento normalmente.
O recente pasamento de José Ortega (da quinta de Cela e da miñá)
fixo que se volvese a recordar ao
seu ilustre avó, Ortega Manulli,
en El País, reproducindo as páxinas que o neto, fundador dise xornal, lle adica no seu póstumo libro sobre Los Ortega. Aínda que
supoño que non aludirá nelas ao
pouco que se ocupaba o entón
moi coñecido xornalista e novelista, do distrito que representaba
en Cortes.
omo censuraba con
moita razón o correspodnente padronés de
El barbero municipal; quen coido que era o médico D. Manuel
Carballido, poeta festivo e director de Café con gotas, onde empezóu e escribir Valle-Inclán;
sen esquecer que foi tamén parteiro de Camilo José Cela e atendeu ao seu colega Daniel Alfonso cando enfermou de coidado.

C

■ OS ARTIME E OS LA RIVA.
Carballido foi en Padrón o médico dos conservadores, namentras
D. Ernesto Martínez de la Riva,
viña a ser o dos liberais. Entre
eles, naturalmente, a prole da estirpe camerana de Pérez de la Riva, que era a paterna de D. Estanislao Pérez Artime. Pois a materna pertencía á linaxe asturgalaica dos Artime, que o emparentaban cos Peña de Vilanova de
Arousa e, por ende, cos Valle-Inclán. De ahí viña amistade de Tanis con D. Ramón, quen sabía

moi ben a importancia
mercantil que a firma La
Riva tivera xa no século
XIX. Tanto que o introduce en El Ruedo Ibérico, coma personaxe episódico, a certo La Riva,
home de negocios que
regresa de Londres no
mesmo navío en que
veñen o xeneral Prim e
máis Paul y Angulo para derrocar a Raiña castiza. Embarcando tamén no paibelote, fabulosamente, a Miguel
Bartíumin, o sumo pontífice dos anarquistas.
Tiña o acaudalado
Tanis de La Riva veas
republicanas. O seu tío
carnal, don Eloy Artime,
o dono da popular colchonería da Calderería,
era o patriarca dos republicanos santiagueses, e
sería o primeiro alcalde
alí da República de non
morrer en vísperas do 14
de abril. Penso que sería
quen relacionóu a Tanis
con Alejandro Lerroux o
adail espantamonxas do
partido radical, que semellaba entón tan de esquerdas. Gardo fotocopias das cartas nas que
Lerroux lle pide, insistentemente a Tanis
axuda económica, e que
o patricio padrones atende; dun xeito parecido
ao que facía co creador
dos Esperpentos; de quen falaa
moito, por certo, o antigo emperador do Paralelo nas súas Memorias.
■ MONTESCOS E CAPULETOS. A ideoloxía republicana non
lle impidéu a Pérez Artime ser o
sucesor de D. Carlos Pazos na
representación política dos Gasset, coma cabeza que era da liberal familia de la Riva, enfrentada
en Padrón coa conservadora e
farmaceútica dos Baltar. Cunha
dama dista casara don Ramón
Tojo, o adail maurista do distrito
e acérrimo contrincante de Viturro. Por iso a voda de Tanis con
Anxelita Rey Baltar foi en Padrón un acontecemento semellante ao que sería en Verona o
casamento de Romeo e Julieta,
se os Montesco e os Capuleto se
puxeran dacordo denantes da traxedia que Shakespeare inmortalizou. Hoxe os Baltar e os La Riva pode decirse que forman o
mesmo clan xa sen arelas políticas, que mantivo don Tanis aínda
no tempo do Frente Popular.
rriscado tempo no que
chegou a desempeñar
ben transitoriamente,
un cargo público: a presidencia
da Diputación coruñesa. De resultas diso, cando ocorreu a de
Dios es Cristo, metérono nas
mazmorras do Palacio de Raxoi.
E gracias que para sair delas non
tivo máis remedio que pagar o
arranxo do cárcere santiagués,
onde moitos dos mellores galegos
daquela época viviron os seus terríbeis e derradeiros días.♦
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O Trinque
Agatha Christie en galego
Nestes días de neboeiros e sol
que ataca a traizón, é un bo momento de volver ao misterio, por
ver se achamos explicación ao
enigma deste inverno tan seco.
Galaxia dános a oportunidade de

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

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

nal e novedosa interpretación
da obra El Jardín de las Delicias de El Bosco. A través
da análise da época, os documentos escritos, as correntes
filosóficas e religiosas conclúese a releitura do cadro.

■ EXPOSICIÓNS

MIRÓ TURMO

SOFÍA FDEZ. VILA

Mostra de pintura na galería Arte Imagen ata o 13 de
marzo.

■ TEATRO

SOLO PARA PAQUITA

Mostra que acolle a Fundación Luis Seoane ata o 10
de marzo.

Betanzos

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

Casahamlet porá en escena esta obra o domingo 17
na Casa da Cultura.

Boiro
Boiro
■ TEATRO

SEXISMUNDA
Sarabela teatro levaraa o
venres 15 á Casa da Cultura.

OF THE YEAR

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

de parte das pezas chegaron
directamente desde o Vitra
Desing Museum. Ata o 24
de marzo.

VICTOR AREIROS

ANATOMÍA
DO CORPO HUMANO

■ TEATRO

Ata setembro deste ano esta
mostra vai poder ser ollada
na Domus.

EL ÚLTIMO VERANO

■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
A banda pontevedresa de
rock’n’roll vai estar o sábado 9 ás 22:30 no Mardi
Gras, por 2 euros. E o venres 15 contarán coa actuación de Surfin’lungs ás 22
h. por 10 euros.

O blues deste ferrolán chegará este xoves 7 ao Fórum
Celticum.

Versión Original vai levala a escena o domingo 10
no teatro Rosalía de Castro.

Culleredo
Culleredo

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.

■ CONFERENCIAS

COLECTIVA

DESTINOS TRUNCADOS

A sala Rúa Nova Arte acolle esta mostra.

DE PINTORES

Os problemas da infancia e
da xuventude van ser tratados neste ciclo. Este xoves
7 Pilar Cernuda falará sobre as adopcións na sede de
Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

A ARTE DA

CONVERSACIÓN:
EUGENIO GRANELL

Mostra pictorica de estilo
surrealista que vai estar
aberta, ata o 31 de marzo,
no Museo Provincial.

Xaquín
Carpintero
mostra as
súas
pinturas na
galería
Sargaldelos
de FERROL.
e na sala
Nasa de
SANTIAGO.

XAQUÍN CARPINTERO

O Centro Carbalho Calero
acolle a súa pintura.
■ LEITURAS

Apresentación deste libro de
poemas de Gloria Teiga
Freijomil, o venres 8 ás 20 h.
no salón de actos do Ateneo.
■ TEATRO

CINEMA MARAVILLAS
McClown subirá con esta
obra ás táboas no Torrente Ballester o próximo xoves 14.

Friol
■ ACTOS

FEIRA DO QUEIXO
Que se vai desenvolver o do-

■ MÚSICA

DOKTOR DESLAÏ,
KRAHE,
CARMENDOLORES...
Reggae desde Iparralde, presentando o seu novo CD
Wadada Egunero, este xoves 7 no Clavicémbalo. On-

Carteleira
Carteleira

☞

AS IMAXES
DE CASTELAO

A Coruña

DESDE O INFERNO. Un inspector da
policía investiga os brutais
asasinatos que realiza Jack o
Destripador e sospeita que hai
unha trama para ocultar un
asunto amoroso do príncipe
herdeiro. Intriga anti británica.

As fontes e relatos dos cadros de historia do Museo do
Prado van ser analizados
neste ciclo que organiza a
Fundación Barrié, todos os
xoves ás 20 h. Este xoves 7 a
escritora Marina Warner
exporá o relatorio Metamorfoses fantásticas. Tentación
e castigo en El Bosco, orixi-

FAMILIA

A Fundación Caixa Galicia
acolle esta mostra.

POEMAS
EN TERRA HÚMIDA

ATANDO CABOS.
Na compaña da súa filla
e a súa tía, un home recén viúvo vai a Terranova, fogar dos
seus devanceiros, e descobre
que a súa familia non era moi
civilizada, aínda que na vila
todos teñen algo que ocultar.

HISTORIAS INMORTAIS

Proxección desta fita que
remata co ciclo adicado á
muller, este xoves 7 ás 20
h., no Ateneo.

ANTONIO FERNÁNDEZ

Teatro do Noroeste subirá
ás táboas para representar
esta obra o venres 15 no Edi-

■ TEATRO

■ CONFERENCIAS

ISIDORO BROCOS E

O PAÍS ACUATICO

SOBRE A MULLER

A sala de exposicións do Auditorio acollerá ata o 31 de
marzo esta mostra fotobiográfica na que se mostran as
distintas facetas do ilustre
artista e político galego.

LAXEIRO

Presenta a mostra Nunca se
sabe, na galería Sargadelos.
Até o 19 de Marzo.

Organizadas pola Asoc. Cultural A Cepa e a Escola de
Adultos do IES Rodeira.
Martes, 12 de marzo: charla
coloquio a cargo de Victoria
Rodríguez, do Colectivo
Donicela. “A muller e a globalización”. Mércores, 13:
emisión de duas fitas sobre o
tema. Xoves, 14, coloquio ao
redor de “A muller no século
XXI”, con Ana Bringas.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

XORNADAS

O Carballiño

Lugo

■ EXPOSICIÓNS

SENTIDO E SENSIBILIDADE
Susana Seivane.

mingo 17 de marzo na vila.

A Estrada

■ CINEMA

■ CONFERENCIAS

Teatro do Noroeste poráa
en escena o venres 8 no Auditorio Municipal.

E S P E C T Á C U L O S

Ferrol
Ferrol

Cangas

ALTA COMEDIA

E

As obras da colección permanente de Vigo van estar
expostas na sala Caixanova
ata o 31 de marzo.

DA TRAICIÓN

PHOTOGRAPHER

HAMLET E FAMILIA

Concerto de voces femininas galegas, no que participarán Uxía Senlle, Mercedes Peón, María Manuela, Susana Seivane,
Rosa Cedrón, Guadi Galego, Sonia Lebedynsky,
Uxía Pedreira e Paloma
Suances, interpretando
textos de Rosalía ou de Xohana Torres entre outros, o
xoves 7 no teatro-sala de
concertos do C.C. Caixanova de VIGO; o venres 8
no Auditorio de Galiza de
SANTIAGO; e o sábado 9 no
Gustavo Freire de LUGO.♦

SEOANE: 13 ESTAMPAS

Teatro do Atlántico cenificaraa o venres 8 na Casa
da Cultura.

■ TEATRO

C U L T U R A

ficio de Servicios Múltiples.

CARTOGRAFÍA
DE GALIZA

Ata o 7 de abril o Quiosque
Afonso.

D E

Son delas

■ EXPOSICIÓNS

O Barco
Barco
Este venres 8 clausurarase esta mostra que acolle a sala de
exposicións de Caixanova.

Os pontevedreses de
Sugar
Mountain
levan o seu
rock ao
Mardi Grass
este
sábado 9.

ler a mestra da literatura negra.
Agatha Christie xa está traducida
ao galego. A terceira obra no
mercado é Cianuro espumoso e
ten todos os ingredientes para
nos cortar a respiración.♦

☞

☞

UNHA MENTE MARABILLOSA. A historia dun matemático xenial pero esquizofrénico que pensa
que é un espía e que recibe o
premio Nobel. Película para
lucimento de Russell Crowe.

☞

LUCKY BREAK.
Aproveitando a representación dun musical no que

participan, dous atracadores
de telderete, un estafador e un
pirómano organizan unha fuga
da prisión na que están internados. Comedia de evasión.

☞

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

☞

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

☞

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

☞

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

máis, un atraco aos tres casinos máis rendíbeis de Las Vegas. Comédia de ladróns.

☞

☞

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

☞

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

O PERDÓN. A necesidade do tren e o obxectivo da reconciliación
marcan a chegada a unha aldea do noroeste americano
dun enxeñeiro do ferrocarril
e, ao tempo, da muller e a filla do cacique local.
VIDOCQ. Nos días
previos á Revolución
de 1830, un detective trata de
aclarar a morte de tres personalidades, aparentemente asasinadas por un complot político. Intriga.

☞

OCEAN´S ELEVEN.
Un ladrón organiza,
xunto con dez compinches

☞

☞

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

☞

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

☞

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

☞

O SEÑOR DOS
ANEIS. A IRMANDADE DO ANEL. Un hobbit con
ganas de aventura (Frodo Bulseiro) ten a misión de destruír
un anel máxico que dá poder
pero corrompe. Acompañado
dunha irmandade de razas, deberá esquivar os servos do Señor Escuro que queren matalo
e ficaren co anel. Case tres horas de acción e aventura.♦

O argumento desta obra de teatro de
Ronald Harwood xira en torno á vida de 4 persoas, 2 homes e 2 mulleres, nunha residencia de anciáns. Teñen o pasado común como cantantes
de ópera todos eles, e que viven a súa
decadencia de maneiras moi distin-

tas. O xoves 14 no Teatro Principal
de OURENSE; o venres 15 no Pazo
da Cultura de PONTEVEDRA; o sábado 16 no C.C. Caixanova de VIGO;
o domingo 17 no Teatro Pastor Díaz
de VIVEIRO; e o luns 18 no Auditorio do CARBALLIÑO.♦

O diario de Ana Frank
A persecución nazi aos xudeos durante a II Guerra Mundial é unha
das crónicas negras da historia universal. A familia de Ana vese obrigada a agocharse no Amsterdan de
1942 na bufarda das oficinas do seu
pai. A situación é insostíbel para todos menos para Ana que conserva
libre a súa imaxinación e transmite
a través do seu diario unha mensaxe
chea de paz e bondade. A versión
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 compañía Lope de

cións do Pazo da Música.

O hotel Libertad acolle unha mostra das súas pinturas
ata o 31 de marzo.

Monforte
Monforte
■ TEATRO

SOLO PARA PAQUITA
A compañía teatral Teatro
do Atlántico vai poñela en
cena este xoves 7 na Casa
da Cultura.

Narón
■ TEATRO

LA COSTILLA DE ADÁN

Vega levaráa a escena xoves 7 e sábado 8 no teatro Rosalía de Castro
da CORUÑA, e o domingo 9 no teatro do C.C. Caixanova de VIGO.♦

Noba Producciones vaina
subir ao cenario do Auditorio Municipal o venres 8. O
sábado 9 será a quenda de
Versión Original que porá
en escena El último verano. E o venres 15 e sábado
16 Teatro do Aquí ofreceranos Animaliños.

Noia
■ EXPOSICIÓNS

DE PICASSO A BARCELÓ

Mulleres
Mulleres
Franca Rame e Darío Fo perfilan e
confiren carne teatral aos personaxes desta obra, introducíndoos en
situacións 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 sendo implacábel e certeiro co-

mo unha dentada, nunca resulta fanático ou sombrío. Tratase dunha
visión crítica e solidaria das sempre difíciles relacións entre o home
e a muller. Mulleres vai ser levada
a escena por Uvegá teatro en
PONTEVEDRA no teatro Principal o
xoves 7 de marzo; e o sábado 9 no
teatro Das Torres de OLEIROS.♦

de tamén poderemos escoitar, o venres 8, a Christian
Howes Quartet que traerá o
seu jazz desde os EUA. E o
sábado 9 Carmendolores
banda de folc-fusión galega.
O martes 12, e mércores 13 o
cantautor madrileño Javier
Krahe levará as súas cancións ao local. E o xoves 14
actuará o trío de jazz N.R.P.

OS INSTRUMENTOS DA
ORQUESTRA

Carmendolores e o
seu grupo
de folc
estarán no
Clavicémbalo
de LUGO o
sábado 9.

O Círculo das Artes acollerá esta actividade de Caixanova para escolares os vindeiros xoves 14 e venres 15.

dos ríos) o venres 15 ás 20
h. no Museo Manuel Torres.
■ EXPOSICIÓNS

PARAÍSO POR COÑECER

Mostra fotográfica organizada pola agrupación local
do BNG que poderemos coñecer a primeira quincena
de marzo no Museo Manuel
Torres. Cando o perigo das
hidroeléctricas se abate sobre o Lérez urxe coñecelo
para protexelo.

■ CONFERENCIAS

HIDROELÉCTRICAS:
Un perigo real para os nosos ríos. Charla-coloquio da
man de Juan Benades,
membro de Cachoeira
(Asociación pola defensa

Oleiros
Oleiros

AS CORES
DO MAR DE

O PAÍS DA COMEDIA
Nordesía Produccións vai
cenificala o sábado 16 no
Teatro Municipal As Torres
de Santa Cruz.

Ordes
JUAN ÁVREZ. CASTRO
Exposición
fotográfica
que poderemos coñecer,
ata o domingo, 9 no Centro Comarcal.

Or tigueira
■ EXPOSICIÓNS

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

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

ABDALAH SOUIECH
Os seus óleos van ser colgados na Casa da Xuventude.

GALIZA

Ata o 31 de marzo a sala
Caixanova vai acoller esta
mostra fotográfica submariña, unha unidade didáctica
sobre o ecosistema mariño
do noso país, que a través
de 50 fotografías pretende
amosar a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra
o noso mar. O resultado de
25 anos de experiencia mergullándose e fotografando o
mundo submariño.
DO TEATRO

■ TEATRO

PRINCIPAL

Mostra que abarca o periodo desde 1992 ata o 2002,
que poderemos ollar no
C.C. da Deputación ata o
venres 15.

A ARTE DO CONCELLO

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

BABYLON CHAT

Banda asturiana formada en
1994 por catro fanáticos admiradores do rock’n’roll
máis glamouroso coa intención de actualizar ata a data o
esquecido movimento glam.
Contan ademais cuns directos espectaculares, acompa-

Bienal da Caricatura de Ourense
Ocupa a primeira quincena de
marzo e conta con 6 exposicións, entre outras actividades.
Caricaturistas Galegos é a que
acolle o Museo Municipal, e trátase dunha selección feita entre
2000 e 2002 dos autores que publican nos distintos medios galegos: Abraldes, Aguilera, Bofill,
Pepe Carreiro, Carrera, Gogue, Leandro, Javi Montes,
Pinto e Chinto, Omar Pérez,
Pitón, Miguelanxo Prado,
Carlos Quesada, Fernando
Ruibal, Suso Sanmarín, Santy,
Kiko da Silva, Carlos Silvar,
Siro, Tomás Vega Pato, Xaquín Marín e Xosé Lois. A Casa da Xuventude acollerá Caricaturistas Noveis, premios e
obras seleccionadas do VI Concurso Galego de Caricaturistas
Noveis, covocado pola organización da Bienal. En total 26 caricaturas a cargo de Joaquín Aldeguer, Alfonso Blanco, Fernando Calvar, Rubén Feijoo,

José Luís Pérez Rodríguez,
Roi Paz e Roberto Vázquez
Araujo. O Liceo será o lugar onde se enmarcará a exposición
histórica dedicada a Elisardo N.
Seabra, caricaturista ourensán
(Vilar de Barracoles 1926); malia non terse dedicado profisionalmente á arte posúe un amplo
curriculo no campo do debuxo, a
pintura e a caricatura: esta última faceta é a que recolle esta
mostra comisariada por Tomás
Vega Pato. A Casa da Xuventude
acolle tamén a mostra do autor
convidado Jan Op De Beeck,
autor belga (Zaire, 1958); as súas caricaturas, consideradas entre as mellores do mundo, teñen
aparecido en numerosas publicacións internacionais. Glénat Éditions publicou 3 albumes co seu
traballo (www.opdebeeck.com).
O C.C. da Deputación acolle a
mostra dun clásico do humor galego: Fernando Quesada e nela, ademais dunha ampla selec-

Salman Rushdie.

ción de viñetas publicadas no
Faro de Vigo, pódese contemplar unha colección de caricaturas feitas entre finais dos sesenta
e mediados dos oitenta. E este
mesmo lugar sevirá tamén de
marco para a exposición de Caricatura Portuguesa: Figuras
da cultura do século XX, carica-

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

O cubano acompañado
polo resto de compoñentes do seu quinteto actuarán en varias cidades do
noso País. Valdés consegue unha fonda compenetración, non só cos clásicos europeos e da música
popular cubana, senón tamén do jazz. Hoxendía
segue estando considerado como un dos catro mellores pianistas do mundo. Estará o luns 11 no
Pazo da Ópera da CORUÑA; o martes 12 no C.C.
Caixanova de VIGO; e o
mércores 13 no Teatro
Principal de OURENSE.♦

DEZ ANOS

■ EXPOSICIÓNS

RÍO LÉREZ:

Marín

Ata o 19 de marzo poderemos coñecer esta mostra na
sala de exposicións do Teatro Coliseum.

Chucho Valdés

turas de personalidades das diferentes artes portuguesas realizadas por: André Carrilho, Antonio José Lopes, Artur Ferreira, Balttazar Ortega, Carlos
Laranjeira, Ferreira dos Santos, entre outros. Outras actividades que se van desenvolver
estes días son A festa da caricatura, o sábado 9 e domingo 10,
desde as 12:30 no C.C. da Deputación, coa participación de caricaturistas galegos e portugueses e o convidado Jan Op De
Beeck, que traballarán de cara
ao publico facendo caricaturas
dos asistentes. A presentación do
libro A Uva Acedohíbrida de
Forxán, ou o do Humor Gráfico Galego, o venres 8 ás 18:30
no mesmo lugar. E o xoves 14
cinema: caricatura en movemento, no salón de actos da Casa da
Cultura, onde se proxectará ás
20:30 e 23 h. Casei cun extrano,
fita do humorista e caricaturista
Bill Plympton.♦

As Pontes
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JUAN ZUÑIGA

Divos

■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
Obras realizadas no Estado
español entre 1870 e 1960.
Instalada na sala de exposicións do Mercado Vello ata
o 30 de marzo.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ñados por coreografías e unha imaxe coidadísima. O
venres 8 actuarán no Rock
Club ás 21 h. por 5 euros.

Poio
■ EXCURSIÓN

VICIÑAS A OLEIROS
O sábado 9 o Concello organiza esta xira dirixida a
mulleres de Poio, na que se
coñecerá a vila coruñesaa
de Oleiros e os seus arredores. O xantar terá lugar
na zona e pola tarde a visita
será a Betanzos, onde, da
man dunha guía, as asistentes coñecerán o Parque
do Pasatempo.
■ EXPOSICIÓNS

ARTE E MULLER
Ata o 23 de marzo, na sala de
exposicións do Concello, poderemos ollar unha recompilación de obras realizadas
por mulleres deste municipio: Jaqueline Moys, Mari
Luz Anta Acuña, Ana Reinaldo, Valentina García
Abalo, Silvia Esperón, Pilar Torres, Mª Angeles
Vázquez Lemus, Teresa
Brutcher e Felisa Villa.

MANS DE MULLER
Mostra de traballos en vivo
na que participarán mulleres que realizarán traballos
como palilleiras, de bordado, arte floral, ceramica, redes, debuxo e pintura, …
No C. C. A Barca.

Ponteareas
Ponteareas
■ EXPOSICIÓNS

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

BIO-DIVERSIDADE
Mostra elaborada polo
Centro Nacional de Educación Ambiental do Ministerio de Medio Ambiente, que
permanecerá aberta ata o 8
de marzo na sala de exposi-

RUFINO TAMAYO

Nome tras do que se encontra a Colección de Obra
Gráfica da Fundación La
Caixa e que poderemos contemplar no Museo de Pontevedrra ata o 31 de Marzo.

ARQUITECTURAS
Baixo este título o Pazo da
Cultura acolle unha serie de
obras realizadas por doce parellas mixtas formadas por
arquitectos e artistas galegos.
Aberta ata o 21 deste mes.

A BASÍLICA DE Sª MARÍA
Mostra didáctica que podemos ollar no IES Torrente Ballester sobre a súa historia e
que conta con debuxos de Pepe Carreiro e textos elaborados por Juan Juega Puig.

VISITA OBRIGADA
AOS INFERNOS
O pub Feira Vella acolle esta mostra de acuarelas e debuxos de Just Cuadrado
en homenaxe ao poeta Leopoldo María Panero. Ata o
31 de marzo.

RAFAEL PRIETO
A cafetería Castelao ten colgadas nas súas paredes unha
mostra das súas acuarelas.

AS CORES
DO MAR DE

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

GALIZA

Ata o 6 de abril a sala Caixanova vai acoller esta mostra fotográfica submariña.

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

A AVENTURA
DAS VANGARDAS
Ata o 24 de marzo, o espacio
para a arte de Caja Madrid
preséntanos esta mostra que
explica, dun modo sinxelo,
as claves da arte do século
XX por medio de 29 paneis,
así como 15 reproducións
dalgunhas pinturas e esculturas máis significativas neste período. Especialmente
pensada para que o público
non especializado poida
comprender doadamente os
fundamentos da arte, as súas
manifestacións e contexto,

O grupo
asturiano de
rock
Babylon
Chat estará
o venres 8
no Rock
Club de
OURENSE.
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E. GRANELL:
AUTORRETRATOS E
RETRATOS

Antonio Abad mostra os seus bodegóns na galeria José Lorenzo de Santiago.

factores que provocaron o
seu nacemento e discernir a
repercusión no presente.
■ MÚSICA

SOLISTAS DE PARÍS
Baixo a dirección de Didier
Benetti actuarán este xoves
7 no Pazo da Cultura.
■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL

Programa de animación infantil que ten lugar no teatro
Principal todos os domingos
ás 18:30; o prezo da entrada é
de 1’8 euros (300 pta.). O domingo 10 a Teatro Akatro
levará Super Heroes, recomendada para nenos e nenas
a partir de 6 anos. E o domingo 17 Ópera Oberta subirá
ao escenario A frauta máxica de W. A. Mozart para
crianzas de máis de 5 anos.

A CONXURA DOS NECIOS
Sarabela teatro escenificará no teatro Principal esta obra o mércores 13 e xoves 14.

Redondela
■ TEATRO

COUSAS DE MULLERES
Esta obra vai ser cenificada
o sábado 9 na Casa da Cultura da man de Os sete
magníficos e máis un.

Ribadeo
■ TEATRO

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

S. Sadurniño

Santiago
■ CONFERENCIAS

DESTINOS TRUNCADOS

Os problemas da infancia e
da xuventude van ser estudados neste ciclo que organiza Caixa Galicia na súa
sede. O venres 8 Pilar
Cernuda falará sobre as
adopcións. O martes 12
Jaime Peñafiel falará sobre as drogas.
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO ABAD
O bodegón é a base dunha
obra que recupera raices do
impresionismo cezanniano.
Naturezas mortas, interiores e paisaxes compoñen o
repertorio deste artista que
busca no motivo sinxelo o
soporte da súa arte. Na galería José Lorenzo do 8 de
Marzo ao 2 de abril.

XAQUÍN CARPINTEIRO

Presenta unha mostra, baixo o título Explorador solitario, na sala NASA durante marzo. Nela bota
man dunha serie de elementos da cultura de masas alienada e fundamentalmente televisiva, tratando de facer unha pintura
con referencias evidentes a
mestres clásicos como Picasso, Soutine, De Kooming ou Philippe Guston.

MEMORIA

DEMOCRÁTICA.
PROXECTO SOLIDARIO

Exposición organizada por
CC.OO., que poderemos
coñecer na sala de exposicións do Colexio Fonseca,
coa que se conmemora o 25
aniversario da Asemblea de
Barcelona.

A TRES BANDAS

■ TEATRO

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

OS VELLOS NON

PADRE SARMIENTO

DEBEN DE NAMORARSE

Teatro do Morcego será
quen poña en cena esta obra
de Castelao o domingo 17,
no Centro Sociocultural.

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

Na Fundación Granell, na
que se poden observar os autoretratos e retratos de moitos das súas amizades, entre
elas Serrano Poncela, Vela
Zanetti, Federico García
Lorca, Duchamp, Juan Ramón Jiménez ou propia dona
do autor, Amparo. Outra exposición que podemos ollar
no mesmo lugar é a Colección étnica: obxectos de cerámica e barro, na que nos
atopamos con obxectos das
Américas ou da propia Península. E unha terceira mostra que podemos ver é Surrealistas, con obras recentes de artistas como Ismael
Tamayo, Xesús Carballido,
Yolanda Tabanera...

MARIANO DE SOUZA

A galería José Lorenzo organiza no hotel Puerta del
Camino (M. Ferro Caaveiro
s/n) esta mostra inspirada no
camiño de Santiago. A súa
pintura pode definirse como
medieval renacentista, pois
traballaa desde o soporte,
con aspecto de madeira labrada, para enchelo despois
cun simbolismo no que predomina a cor parda española. Ata o 14 de marzo.
Mostra dos tres gañadores da
convocatoria institucional
máis importante do País Basco, o Certame de Artes Plásticas Gure Artea, do Departamento de Cultura do Goberno
Basco. Javier Alkain, pintura; Manu Muniategiandikoetxea, pintura, e Itziar Okariz, videocreación, acción e
instalación. Ata o 31 de marzo no Auditorio de Galiza.

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

MÓNICA ALONSO
As obras desta galega da
Fonsagrada, creadora dun
mundo inquietante, de espacios delimitados pola súa cor
e función, por unha férrea lóxica interna que nos fala de
terapias, sono, descanso, vixilia. O ton poético dos seus
pequenos relevos sobre parede contrasta coa mistura de
afirmación e desacougo que
producen os seus espacios.
Ata o 12 de Abril no CGAC.

A A.C. Alfonso Eanes convoca este premio de poesía, co patrocinio do Concello de Negreira, 3C3
Editores e EuroGráficas, sensibilizados coa creación cultural e no afán de promocionar a nosa lingua, contribuindo á difusión da poética galega. Poderán concorrer ao premio autores de calquera nacionalidade, con poemas orixinais e inéditos non
premiados noutros concursos anteriores, e escritos
en língua galega. É preciso enviar 5 copias dos orixinais, mecanografados. Terán total liberdade de
tema e forma, contando cun mínimo de 500 versos. Deberán ser remitidos ao apdo. de correos: nº
18 (Negreira A Coruña) antes do 30 de abril de
2002. Cada orixinal debe levar o seu título, pero
neles só debe figurar o pseudónimo ou lema do autor. Este deberá introducir os seus dados persoais
(nome, idade, breve curriculo, enderezo e telefono
particular) nun sobre pechado. No exterior deste
figurará unicamente o pseudónimo ou título da
obra. Haberá un único premio consistente nunha
dotación económica de 1.502’53 euros e a publicación da obra galardoada na Colección Varilongo
/ Poesía de tresCtres Editores, 3C3.

POZO DE IDEAS
O colectivo literario pon en marcha as súas actividades para o segundo cuatrimestre do presente curso. O colectivo é unha iniciativa que naceu da R.U.
Monte da Condesa (Campus Sul, Compostela) e
tenta reunir ás voces inéditas da poesía e narrativa
galegas, como foro de discusión e expresión. As
actividades previstas para estas datas son: presentación do libro–escolma publicado en xaneiro. Este libro escolle textos representativos de membros
do colectivo. A presentación consistirá en recitais
poéticos a realizar en pubs e residencias universitarias. Os mércores ás 21:30 na R.U. Monte da Condesa celebran as súas reunións, que teñen unha dobre vertente: por unha banda con obradoiros de escrita, que consisten na creación de personaxes, tecnicas estilísticas, vocabulario narrativo,... e pola
outra discusión e foro, posta en común de traballos,
leituras, influencias; planificación de futuros recitais e información sobre a convocatoria de concursos literarios. Calquera persoa pode integrar o colectivo. As reunións estan abertas, mesmo a simples oíntes. O colectivo invita a todos os interesados a participar das mesmas.♦

15 ás 22 h. Semolina Tomic farao con Body Safe(er). O sábado
16 o Galán acollerá a estrea de
SEN conTEXTO, programa propio
de autoras en escena, no que participan Ana Romaní, Lupe Gómez e Anxos Romeo. O sábado
16 na Nasa a Psicofónica de
Conxo actuará ás 23 h. O martes
19 e mércores 20 o Galán acollerá ás 22 h. Fora de série, programa propio de solos de danza, no
que participarán Carmelo Fernández, Dominik Borucki e
María Muñoz. O xoves 21 e
venres 22 Elena Córdoba porá
en escena Los negocios empiezan a las diez, na Nasa ás 22 h. e
remata o venres 22 e sábado 23
coa estrea en Galiza de K.O.S.
(fer-se el mort) da man de La
Vuelta, no Galán ás 22 h.♦

OS ESPECTROS

Footing

Do autor noruegués Hernrik
Ibsen, coprodución do CDG
e a Companhia de Teatro de
Braga, versión galega de
Manuel Guede Oliva, dirixida por Rui Madeira e con
Luísa Merelas, Antonio
Durán Morris, Miguel
Pernas, Miguel López Varela e Mónica García no
reparto. No Salón Teatro ata
a primeira semana de abril.

GURE ARTEA

Convocatorias
ALFONSO EANES DO COTÓN

Altenativa 2002
Serán 3 as semanas de teatro,
música e danza alternativa en
COMPOSTELA na 3ª edición do
festival organizado pola Sala Nasa e o Teatro Galán. Dos días 5
ao 23 de marzo, catorce espectáculos terán a capital galega como
escenario. O seu programa é o
seguinte: os venres 8 e sábado 9
ás 22 h. o Galán acollerá a estrea:
La fuerza de la costumbre, da
man de El canto de la cabra. O
sábado 9 a na Nasa ás 23 h. Experimentaclub estreará Laboratorio. O mércores 13 e xoves 14
ás 22 h. no Galán Korzo produccións escenificará CYP17
(ReCombining), que tamén é unha novidade en Galiza. Os mércores 13 e 20 na Nasa ás 22 h.
SEN conTEXTO estreará Radio
Universo, e o xoves 14 e venres

Silleda
■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Ancora Produccións porá en cena esta obra baixo
a dirección de Gustavo
Pernas; trata das escapadas diarias, a ansia de desconexión e renuncia do
home moderno, as súas
aventuras aventuras minimalistas, os prexuízos que
levan os turistas na súa
equipaxe e exhiben diante
dos nativos doutras latitu-

ANTONY GORMLEY
Primeira mostra antolóxica
no Estado deste británico
membro do pequeno grupo
de escultores que reconcibiu o lugar do corpo na arte
contemporánea. Recopilación dos seus traballos desde 1978 ata a actualidade,
trazando a exploración que
fai do seu corpo como punto de partida para a investigación das relacións entre
os corpos e os contextos
que habitan. No CGAC ata
o 31 de marzo.

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

FONDOS ETNOGRÁFICOS
Pezas de temática moi diversa coma os obradoiros de carpinteiro, zoqueiro ou telleiro,
pezas de transformación do
liño, ferramentas do campo
ou as artes da pesca que coas
novas achegas proporcionan
un maior coñecemento das
distintas actividades económicas. Outros conxuntos incluídos nesta mostra aínda
non teñen lugar nas salas permanentes coma as ferramentas dos cubeiros ou o conxunto de xogos infantís.

des, o fanatismo en que
poden derivar eses perxuízos, o racismo, a homofobia, o machismo,...
en fin, o catálogo de ruidos que acompañan ao cidadán de hoxendía. O xoves 28 ás 20:30 no C.C.
Caixanova de VIGO e o
xoves 7 e venres 8 no Auditorio Municipal Torrente Ballerter de FERROL.♦
J. Durán, JJ Castro, Angulo
e Milhaud, este xoves 7 por
un prezo de 8’41 euros, no
Auditorio do Galiza.

STAY PRETTY
Actúan dous días en Compostela, este xoves 7 no Ambigú (Praza de San Miguel)
e o venres 8 no A velas vir
(Hospitalillo 12). Os dous
concertos son ás 22,30 h.

IN ITINERE

O grupo de cámara da
USC, baixo a dirección de
Carlos Villanueva, interpretará obras de Francisco
Guerrero e música profana
e relixiosa da Catedral de
Santiago (s. XVII e XVIII)
do martes 12 ao xoves 14
no Auditorio de Galiza.

SHOSTAKOVICH
ENSEMBLE

En torno ao tema da inspiración literaria na música
de cámara do XIX, o Auditorio da Universidade acollerá este concerto o mércores 13 no que serán interpretadas A miña vida de
Smetana e A morte e a doncela de Schubert.

MOVEMENTOS PARA
TRASNOS E TRASTES

Concerto para varios músicos e un trasno da man de
Berrobambán Teatro o
sábado 9 ás 16:30 na Nasa.

■ MÚSICA

■ TEATRO

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA

ORLANDO

Baixo a dirección de Enrique Asensio e acompañada
do guitarra solista Ernesto
Bitetti, interpretán obras de

Estre desta obra de Virginia
Wolf, pola compañía Teatro
Arte Livre de Roberto Cordovani, no teatro Principal o
xoves 7 e venres 8 ás 22 h.

Nordesía Produccións poraa en escena o venres 15
no Auditorio Semana Verde.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

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

FÍOS: LIÑO, LÁ, SEDA
A Área Panorámica acolle
esta mostra con paneis informativos, fotos e ferramentas relacionadas coa
elaboración de fiados artesáns asi como as pezas tecidas con estes. A exposición
é consecuencia do convenio
asinado pola Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia e a Consellería de Industria e Comercio e poderémola contemplar ata o 13 de marzo.

O Valadouro
aladouro
■ MÚSICA

LA FUGA
A sala Atalaia (r/ Rosalía
de Castro) será o escenario
que acolla o seu concerto o
sábado 9.

Vigo
■ ACTOS

HOMENAXE
A FDEZ. DEL RIEGO
A Fundación dos Prémios
de Crítica Galicia rindelle
homenaxe o venres 8 ás
20:30 no C.C. Caixanova.
■ CINEMA

A PRINCESA PROMETIDA
Fita de Rob Reiner realizada en 1987, que vai ser proxectada polo Colectivo Nemo de Fantasía e Ciencia
Ficción este xoves 7 no café Uf (rúa do Pracer 19).

ROBERT BRESSON

Ciclo adicado a este realiza-

dor no auditorio do C.C.
Caixanova ás 20 h. O venres
8 proxectarase a fita Pickpocket (1959), o luns 11 Au
Hasard Baltasar (1966), o
xoves 14 Mouchette (1967).

Anuncios de balde
■ Vendo piso novo en Sigüeiro (a 5
min. de Santiago), 3 cuartos, baño,
aseo, salón, cociña con mobles, garaxe
e trasteiro. Boa calidade. Telf. 639 575
296.

PINOCHO, A LENDA
Proxección do filme dentro
das actividades para escolares no C.C. Caixanova, ata
o luns 11.

■ Constituiu-se em Compostela, a
23 de Fevreiro, a Assembleia da Língua, um processo nascido do manifesto 15D; um lugar de encontro para
rentabilizar os esforços em favor da
língua da Galiza. Se queres participar
ou saber de que vai, adire manifesto15d@yahoogrupos.com.br. Na página web www.mdl-gz.org podes encontrar informaçom.

■ CONFERENCIAS

GALIZA NO MUNDO

Charla-coloquio organizada
por Esquerda Nacionalista o
Martes 12 de marzo ás 20 h.
no centro cultural Caixanova. Xoaquín Acosta, concelleiro nacionalista en Vigo, apresenta ao historiador
Carlos Méixome que exporá o tema Galiza no mundo.
Unha visión dos novos tempos desde o noso país.

A Rede

Sunshine e acompañada do
pianista David Allen Wehr
van dar un concerto o mércores 13 ás 20:30 no C.C.
Caixanova.

THE CHEVELLES +
THE NASH
A Iguana Club vai ser o escenario para esta actuación dobre o sábado 16 ás 0 h. Os
primeiros, chegados de Australia coñecen a fórmula que
fixo famoso ao pop australiano: melodías inolvidábeis,
guitarras poderosas e unha
clase infinita; e os segundos
os americano-mallorquins levarán á sala as súas potentes
cancións de pop guitarreiro.

EL HOMBRE GANCHO
CÓDIGO CERO
http://codigocero.com
Código Cero é unha revista convencional
dedicada ás novas tecnoloxías que conta
cun portal na rede coa mesma temática.
Ademais, inclúe noticias tecnolóxicas, titulares de prensa, recomendacións, enlaces, directorio de páxinas electrónicas e
todo o relacionado co sector.♦

Van dar un concerto o sábado
9 na Iguana ás 0:30 h. Máis
información na web: www.elhombregancho.com. E o venres 15 é a quenda de Rockahulas no mesmo local.

JANACEK
O cuarteto actuará o xoves
14 no teatro-sala de concertos do C.C. Caixanova.

SCORPIONS
■ EXPOSICIÓNS

Estarán no Pavillón das
Travesas o martes 19.

JOÃO MONIZ

Vilaboa

Margens plurais chámase
a mostra deste pintor portugués que podemos ollar na
Sala Lusofonia do Instituto
Camões.

RAMÓN TRIGO

A galería de arte Visual Labora acolle esta mostra de
pintura ata o 3 de abril. Nesta mesma galería tamén podemos coñecer a mostra Arte para levar 2002, orixinais
de artistas sobre papel, debuxos, gravados, fotografías,...

FERNANDO CAMBEIRO

Baixo o título Galicia ceive
poderemos ollar a súa mostra
de fotografía na Casa da Xuventude, ata o 15 de marzo.

RAMÓN CAAMAÑO

Ata o 7 de abril, a sala de exposicións do C.C. Caixanova
acollerá estas 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
traballo manual, o comercio,
a banco ou na notaría. Desde
os nenos na escola ata as mulleres nas máquinas de coser
Singer... gaiteiros, festas,
bandas, comparsas, teatro,
equipos de futbol... ata os velorios e rituais mortuorios.

J.C. ROMÁN

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

■ Coñeza a nosa literatura a través
da Biblioteca Virtual Galega en
www.bvg.udc.es.
■ Véndese Ford Mondeo 1.8, 16 válvulas 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.

■ 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 publicacións (libros, trípticos, imaxe corparativa, logos, cds...). Barato, barato.
As persoas interesadas poden escribir a alf mem@hotmail.com
■ Obradoiro teatral da A.V. de Bouzas (Vigo). Gustaríanos crear un
grupo de teatro, un par de horas un
día á semana, contando coa profesora Froíña Abalo, directora de Porta
Aberta. Se tes máis de dez anos e
che interesa chama ao telf. 657 667
498 e pergunta por María.
■ Se queredes colaborar ou adquirir Morituri, revista da faculdade de
Humanidades da U. da Coruña, escribide a Morituri-Po.Box9 15500 Fene (A Coruña) ou a araold2000@mixmail.com
■ Vendo solar de 2.200 m2 en Meirás
(Sada), con licencia municipal e proxecto básico para vivenda de 195 m2, por
10.000.000 de pta. Telf. 981 614 348.
■ Véndese zanfona case nova. Perguntar por Marcos no telf. 986 548 746

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR MEJUTO

Baixo o título Compás, mostra a súa obra na sala Antón
Rivas Briones, onde permanecerá ata o 31 de marzo.
■ TEATRO

EL ÚLTIMO VERANO
Versión Original levaraa a
escena o venres 8 na Casa
da Cultura. O venres 15 os
McClown porán en escena
Cinema Maravillas.

■ Traballador con estudos universitarios busca emprego. Manuel, telf.
616 354 911.
■ Alúgase taberna pub (Taberna de
Pancho) no Morrazo. Con casa amoblada, calefacción e terreo. Prezo a
convir. Tlf. 600 717 628.
■ Olá vizinh@ de Compostela, se
vas desfacerte de unha lavadora
ou de un frigorífico que aínda estexan en bon uso… non o deites ao lixo!!. Nós precisamos un. Encargámonos de transportalo ata a nosa
casa. Chama ao telf. 686 128 435 e
pergunta por Miguel.
■ Busco cuarto nun piso compartido no centro da Coruña. Perguntar
por Ana no telf. 652 145 969.
■ Na Ribeira Sacra, Penalba-Nogueira de Ramuín, vendo ou alugo
(fins de semana ou tempada) casa
amoblada de dous andares, 5 cuartos, 2 baños, salón, cociña, garaxe.
Telf. 986 376 022.
■ Para todos os mestres interesados en achegar o ensino en galego
á informática “lapisdecores” ten unha
nova páxina web: http://www.galego21.org/ldc/ con máis de120 actividades clic, “caderno de mates” un
programa para levar seguimento individualizado do alumnado na área matemática, e moitos outros programas
de grande utilidade. Contamos cunha
rolda de correo na que o profesorado
non universitario de Galiza compartimos as nosas experiencias. Visítanos
e únete á rolda.
■ Vendo Seat Ibiza branco mod. 97
GT TDI 1.9 CV, 87.000 km. Impecábel
1.200.000. daniel-argentina2000@yahoo.es.
■ Estou na procura da primeira
edición do libro “O Principiño”
(Saint-Exupery), dos anos 60... Sabes dalgunha librería? Algunha referencia? Apdo. 780; 10450 Jarandilla- Cáceres/ Carzi – agcorreas@wanadoo.es.
■ Véndese BMW 323i do ano 87,
ABS, motor recén reparado, ITV,

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

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

Porto
Porto
■ ACTOS

FESTIVIDEO 2002

Madrid

Braga

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO FERRO

ANTÓN PATIÑO

O madrigalego ten unha
mostra de Gravuras multicores, ata o 19 de marzo,
na sala Arnaldos que se
encontra na Escuela Madrileña de Cerámica de la
Moncloa (Francisco y Jacinto Alcántara 2, Parque
del Oeste) e que se pode
visitar de 9 a 14 h..

A Galeria dos Coimbras,
Largo de Sta. Cruz 506, alberga a mostra de pintura
do galego baixo o título de
Sinais de água.

LEARNING
FROM AFRICA
Esta mostra, que podemos
coñecer na galería Mário

Festival Internacional de Vídeo, Fotografía e Multimedia, co obxectivo de divulgar
a xovens criadores, do mércores 20 a venres 22 na Escola Sec. Soares Rei e no teatro Helena Sá e Costa. Información no telf. 225 189
982 ou www.festivideo.com,
info@festivideo.com.
■ EXPOSICIÓNS

WORLD PRESS PHOTO

As fotografías do coñecido
certame poden ser olladas

nas Galerias do Forum de
Maia, concello limítrofe do
Porto. Ata a 24 de marzo.

FOTOGRAFÍAS DE...
Johan van der Keuken,
Enny Andriesse e Art Klein;
Ad Sindin, Sanne Sannes e
Gerard Fieret; “Portugal”,
Vojta Dukat; “Porto de
Abrigo”, Jorge Henriques;
“Fotógrafos emigrantes”,
Carlos A. Dias, Jorge Guerra, José M. Rodrigues. No
edificio da Cadeia da Relação do Porto ata abril.

CAMPO ALEGRE
O Café-teatro do Campo
Alegre (información no
telf. 226 063 000) programa para o venres 15 a actuación do Sexteto de
Jazz de Nuno Ferreira.
Para o venres 22, o concerto de guitarra portuguesa de Paulo Jorge Soares e Artur Caldeira.
Ambos actos ás 22 h.

HARD CLUB

Vilalba
■ TEATRO

TUNAS UNIVERSITARIAS

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE

Viveiro
iveiro
■ TEATRO

EL CABALLERO
DE OLMEDO
Al Suroeste vai escenificala o xoves 14 no teatro Pastor Díaz.

The
Chevelles
tocarán no
Iguana Club
de VIGO o
próximo
sábado 16.

■ MÚSICA

Este local acolle a actuaciión
de Muse o domingo 10. Para
o Domingo 24 teñen programado Blaze + In Solitude.

DOKTOR DESLAÏ

Baixo a dirección de Adrian

■ Oferécese persoa para coidar
persoas maiores en Santiago. Tamén con experienciea na atención a
enfermos de Alzheimer. Telf. 646 736
595.

■ Alugase apartamento en Carnota,
temporada verán e Semana Santa. A
carón da praia, completamente equipado para 4 persoas. Prezo Semana
Santa (8 días) 330 euros. Telf. 981
761 144, mediodía e noite.

MICHI

■ MÚSICA

MASSACHUSETTS
SYMPHONY ORCHESTRA
OF SPRINGFIELD

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

■ Vendo artesanía por peche de negocio. Telf. 605 142 326.

■ EXPOSICIÓNS

Teatro do Morcego poraa
en escena o venres 15 no
Auditorio Carmen Estévez.

A banda reggae de Iparralde actuará o venres 8 no Sete Mares.

■ O governo ten multado a Armando
Rivadulha, militante de Nós-UP, con
6.551 euros ou prisóm de um ano e
meio pola participaçom na luita contra a
empacotadora de lixo em Vila Boa em
1998. Fazemos un apelo á solidariedade económica de todas as pessoas
e organizaçons compromeidas com os
direitos e liberdades fundamentais, à
vez que denunciamos este novo processo repressivo contra o independentismo. Conta de solidariedade em Caixagalicia 2091-0395-21-3040001337.

■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en lingua e
literatura galegas, filoxoxía e historia.
Inclúe tamén revistas e discos. Consúltanos en http://es.geocities.com/libroteca21/index.html
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Ramón Trigo
colga as
súas
pinturas na
galería
Visual
Labora de
VIGO.

O X Festival Internacional
de Tunas Universitarias terá lugar o venres 9 e sábado
10 de marzo no Coliseu do
Porto. Máis información no
telf. 223 394 940.

FESTIVAL INTERCÉLTICO
A XII edición do Festival
Intecéltico realizarase, do
venres 22 a domingo 24, no
Coliseu do Porto con grupos representativos da Irlanda, Escocia, Bretaña, Asturias, Galiza, Portugal....
Máis información no telf.
225 193 100.♦

El Hombre
Gancho dá
un concerto
no Iguana
Club vigués
este
sábado 9.

A

Arxentina, co seu superavit de psiquiatras, podería crear
unha multinacional destinada a curar as depresións.
Colombia tería fácil especializarse en drogas de dise-

ño. Iugoslavia pode ser
pronto o paraiso das empresas construtoras. No Afganistán, co seu elegante presidente, podería crearse unha pasarela tipo Cibeles, enfocada ao mercado asiático.

Palestina sería o lugar ideal
para a investigación en ciruxía. ¿E canto lle darían a cada angolano por unha retina, por un dos seus riles? O
que falta no terceiro mundo
son gañas de traballar.♦
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Cando fumar é bo para a saúde
Enfermas de cancro demandan cannabis para paliar os efectos da quimioterapia
A. ESTÉVEZ
Para eles a droga non só non mata, senón que alivia. Os enfermos de cancro removen ceo e terra para sandar a súa dor. E se
iso significa fumar mariguana, reivindican o uso terapéutico
desta planta. A ONU ven de amosar que non está pola labor de
debater sobre a legalización e as investigacións sobre os beneficios
do cannabis chocan coa resistencia das autoridades sanitarias.
Unha enferma de cancro entra no
hospital cunhas dores extremas e
pregunta ao doutor se non lle viría ben fumar un porro. O médico horrorizado aconsella que non
pero, pese a advertencia, a muller
decide probar o remedio pola súa
conta e risco. Retorna unha hora
máis tarde ao centro sanitario en
peores condicións e os facultativos aproveitan para dar un discurso moral sobre o uso das drogas. Esta historia emitiuse no capítulo do mércores 27 de febreiro
da serie Hospital Central, emitida por Tele 5, canle que ten un
convenio coa Fundación de Axuda contra a Drogadicción.
Droga significa xuventude, delincuencia, problemas e morte. A
televisión, o mesmo que o resto dos
medios de comunicación, transmite
esa idea, segundo dan conta os últimos estudios que analizan como os
xornalistas reflexan o mundo das
drogas. Pero ¿que acontece cando a
que necesita un cigarrillo de herba é
unha muller de cincuenta e seis
anos que non pretende colocarse
por puro pracer?
Consol Páez ten cancro de
mama e fuma mariguana. Preside
ademais en Barcelona o grupo
Ágata, que reúne activamente a
enfermas de cancro de mama e
defende o uso terapéutico do cannabis. Son varias razóns as que esgrimen: reduce os vómitos que carrexa a quimioterapia, abre o apetito e relaxa. Queren ter o dereito
a tomala sen agacharse dos médicos e, en ocasións, ata da familia.
Denuncian a hipocresía dos médicos e políticos que saben que as
propias enfermas cultivan as plan-

tas. Da influencia dos medios de
comunicación elas si que saben.
Foi unha socia de Ágata, a xornalista de TVE xa finada Nuria Noguera, quen removeu consciencias
en Cataluña cos seus reportaxes a
favor da legalización.
O parlamento catalán, o mesmo que os de Baleares, Andalucía
e Aragón aprobaron xa resolucións que avogan polo uso terapéutico do cannabis. A Asociación
Internacional para o Cannabis
como Medicamento, con sede en
Colonia (Alemania) compara os
principios activos do cannabis coa
teína ou a cafeína, consumidas habitualmente. A última declaración
da ONU, o pasado 26 de febreiro,
bota por terra as expectativas de
abrir un debate mundial ao redor
da legalización de certas drogas,
aínda que deixa a porta aberta para o seu uso con fins terapéuticos.
Mariguana, non, nabilona, si
Hai dous anos o equipo que coordina Juan Antonio Merino na clínica Puerta del Hierro de Madrid
recibiu o premio Fundación Saúde
2000 de Neuroinmunoloxia pola
súas investigacións sobre os efectos dos endocannabinoides no sistema nervioso central para o tratamento da esclerose múltiple. No
relativo ao cancro, continúase estudiando o efecto do TCH, o principio activo da mariguana na inhibición dos tumores, a pesar de que
os científicos láianse de que esta
non sexa unha liña de investigación mimada desde os gobernos.
As enfermas de cancro de mama non poden fumar hachís, pero si

Os enfermos poden acceder á nabilona elaborada a partir do cannabis. Na fotografía,
unha tenda de produtos derivados do cáñamo en Vigo.
P. VILABARR O S

tomar un medicamento, a nabilona,
autorizado polo ministerio de Sanidade nos casos extremos, elaborado a partir do cannabis. A nabilona
está controlada pola industria e non
escandaliza a ninguén. Sen embargo as enfermas defensoras do uso
do cannabis opinan que é menos
eficaz. “A planta mellora o apetito,
reduce a ansiedade e, sobre todo, os
vómitos que convirten a quimioterapia nun calvario. E non é adictiva.
Moitos medicamentos bendecidos
pola legalidade farmacéutica son
adictivos e ninguén os prohibe”,
explica a presidenta de Ágata.
¿Máis contradicións? O PP rexeita en Madrid o que apoia en
Andalucía, onde o consenso parlamentario permitiu que agora se
poña en marcha o Proxecto de
Prescripción de Estupefacentes
(PEPSA). Cento vinte heroinómanos, cos que os servizos de saúde
levan fracasado nos tratamentos,
recibirán dose de heroína en centros controlados. O goberno popular valenciano anunciaba o martes
26 de febreiro que, se os resultados
eran positivos, tamén se apuntaría

Martín
N O V I D A D E

Sarmiento
Francisco Carballo
A NOSA TERRA

ao plano. “Ollo, non é legalizar a
heroína”, explica Andrés Estrada,
comisionado andaluz para as drogodependencias. “Cando llo expliquei ao meu pai, que tamén era
médico, pegoulle a risa. Díxome
que non nos cresemos tan avanzados que iso xa o facía el no ano
1949: subministrar morfina aos
que a consumían para paliar a dor
das feridas de guerra”, continúa.
A mariguana foi prohibida no
ano 1937 porque as industrias norteamericanas querían vender nailon e outras fibras artificiais e tiñan no cáñamo un forte rival. Presionaron aos políticos para que se
prohibira o cultivo da planta. Os
colectivos que apostan por rematar
coa clandestinidade, como LeGaliza no noso país, téñeno difícil
tras escoitar a última declaración
da ONU. Os pacientes de cancro
continúan demandando aos médicos que se mollen e a receiten.
“Hai uns anos a pregunta que nos
facían as enfermas era onde atopala. Agora a pregunta é como usala.
Se nos vai ben, hai que beneficiarse dela”, afirma Consol Páez.♦

Chibos
XOSÉ A. GACIÑO

M

ozos, inmigrantes
e nacionalistas
periféricos son os
colectivos preferidos polo
goberno español para facer de chibos expiatorios
aos que cargar coas responsabilidades dos problemas que é incapaz de resolver. E non necesitou esforzarse moito para acadalos: bastoulle sacar á superficie os máis clásicos
prexuizos da dereita profunda, eses que os populares disimulaban nos tempos de oposición e de
maioría relativa, en aras
entón dunha imaxe políticamente correcta que lles
permitira achegarse ao
centro do poder absoluto.
Agora, entenden que
xa non necesitan disimular
a súa aversión contra o novo e o diferente. Mesmo
pensan que enarbolando
bandeiras de suposta firmeza contra tales perigos
arrastran a unha masa importante de votantes, proclives a sentir os mesmos
temores, aos que ademais
se lles bombardea con
mensaxes do tipo de que
non se pode acabar co terrorismo de ETA por culpa
do PNV, que os inmigrantes provocan o aumento da
delincuencia ou que os
mozos non só plantexan
problemas nos centros escolares senón que invaden
as cidades nas noites da fin
de semá nunha desenfrenada orxía de sexo, drogas, ruídos e violencia.
Pode que o método
lles funcione, polo menos
o tempo suficiente como
para asegurarse algunha
lexislatura máis, mentras
a opinión da maioría non
supere o periodo de encantamento e volva á crúa
realidade cando comprobe que os problemas seguen sen resolverse, a pesar de ter identificados
aos chibos expiatorios e
despois de descargar sobre eles toda unha artillería de decretos e leis tan
retóricos como inúteis.
É un xogo perigoso,
para o sempre difícil equilibrio social, isto de atizar
demagóxicamente as brasas dos sentimentos máis
negativos das colectividades, renunciando abertamente a exercer un liderazgo positivo de marcarse
metas de entendemento e
solidariedade para superar
prexuizos, dogmatismos e
violencias. Desde o pensamento único universal (neocapitalista, por suposto),
practican a táctica eleitoralista da imposición e da terra queimada, en lugar de
coordinar esforzos para
que floreza a paz social en
liberdade. Xa se sabe que,
desde a caída do muro de
Berlín e sobre todo despois
do 11-S, até o socialdemócrata Willy Brandt parecería hoxe un utópico.♦

