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J.K. Rowling
Harry Potter e a pedra filosofal
Harry Potter xa fala tamén
en galego. A primeira entrega
da popular serie de J.K.
Rowling xa está nas librerías.
Traducción de Marilar
Aleixandre.

NON É PRECISO REMONTARSE NIN SEQUERA UN SÉCULO ATRÁS
para lembrar os tempos nos que a inmensa maioría da poboación mundial
non tiña garantida a alimentación diaria. Salvo para unha pequena minoría
en cada país, a chamada loita pola vida
era unha loita pola comida. O desenvolvemento técnico permitiu o abaratamento e a produción masiva de alimentos, accesíbeis hoxe a millóns de persoas, aínda que a extinción da fame non
chegase a todas partes. Pero este panorama benéfico ten os seus contrastes.
Un recente informe francés lembraba
que das sesenta variedades que antes

existían de mazáns, hoxe só sobreviven
tres: a golden, a verde e a vermella. Ata
a década dos setenta podían distinguirse dez sabores distintos de camembert
normando; hoxe quedan como máximo
tres, por culpa da normativa sobre o leite termopasteurizado. Por outra parte, o
mesmo informe lembra que actualmente entre o ovo e o polo que se vende no
hipermercado só transcurren 42 días vividos nunhas condicións atroces (25
animais por metro cadrado, alimentados con antibióticos e ansiolíticos). Un
just in time da alimentación.♦
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Restauración da reválida e aumento da selectividade preuniversitaria
entre os aspectos máis criticados

O PP quere aprobar a lei de Calidade do Ensino
con tan só dous meses de debate
PAULA BERGANTIÑOS - XAN CARBALLA

Despois de aprobada a Lei de Orgánica de Universidades, o ministerio que dirixe Pilar del Castillo pretende tramitar en tan só dous meses a denominada Lei de Calidade, un procedemento
que modificará de maneira importante os mecanismos de funcionamento dos centros docentes,
e que ten encontrado a oposición de sindicatos, organizacións de nais e pais e do profesorado.
Pilar del Castillo ten avanzado co- nada Alta Inspección Educativa
mo ningún outro ministro sobre o ou a Proba Xeral de Bacherelato.
proxecto do Partido Popular. As
Esta última virá a substituir
advertencias programáticas de na práctica á suprimida proba de
Aznar cumpren, ponto por ponto, selectividade. En palabras do deas intencións dunha profunda mo- putado do BNG, Carlos Aymedificación do sisrich, que sometetema educativo, co
rá a votación unque a dereita nunha moción para
Ministerio
ca estivo de acorque non se repido desde os anos
tan con esta lei os
recoñece
nun
en que se opuxo,
erros da LOU,
mesmo con mobi- traballo de campo
“non só non se
lizacións na rúa,
suprime a selectiás leis que promo- que os rapaces
vidade,
senón
veu o PSOE: LOque se establece
de
11
anos
DE (Lei Orgánica
unha proba Xeral
do Direito á Edu- (sexto de primaria), de Bacherelato
cación) e LOXSE
de carácter esta(Lei de Ordena- teñen mellores
tal e cuxa superación Xeral do Sisción é condición
tema Educativo). resultados que
sine qua non para
Estes textos leobter o título de
os
que
obtiñan
gais, xunto á LObacherelato. E
PAGCD (Lei Or- en 1995 os do antigo tampouco abongánica de Particidará con esta propación e Avalia- sexto de EXB
ba porque o goción e Goberno
berno contempla
dos Centros Doa realización de
centes) son os que
probas específiserán modificados
cas de acceso paen profundidade
ra as facultades
se sae adiante –e o
que teñan carreiPP anunciou que usará sen mira- ras con mumerus clausus”.
mentos a súa maioría absoluta– a
Carreira de obstáculos
Lei de Calidade.
Aquelas leis promovidas polos socialistas recibiran críticas O proxecto gubernamental veu
en moitos sectores, sobretodo no precedido da filtración aos meque supuxo de consolidación do dios de comunicación de diverfinanciamento do ensino priva- sos informes que falarían dun
do. Nestes anos produciuse a aumento do fracaso escolar e
transferencia ás comunidades dun diferencial de coñecementos
autónomas das competencias de do estudante español fronte aos
educación, sobretodo as referi- europeos. Mais unha vez coñecidas á xestión, e a nova Lei vai do o proxecto gubernamental o
supor segundo moitos dos seus propio Ministerio recoñece nun
críticos un regreso competencial traballo de campo publicado o
para o goberno central, por día 25 de marzo, que os rapaces
exemplo no referido á denomi- de 11 anos (sexto de primaria),

O
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teñen mellores resultados que os
que en 1995 sacaban os da antigo sexto de EXB, en tres materia
evaluadas: matemáticas, lingua e
coñecemento do medio.
Pero o proxecto previsto polo
ministerio ignora estes datos que
contradín a sua argumentación sobre un empeoramento dos resultados escolares, máis ligado, segun-
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sións do Ministerio, os nenos terán que tomar grandes decisións
para o seu futuro xa aos trece
anos, cando, segundo o rendemento escolar, terán que escoller
un determinado itinerario que en
moitos casos obrígaos a prescindir dos estudos superiores ou a
retornar a eles por vías de difícil
percorrido.♦
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Obrigatoriedade
en entredito
A lei estipula que a obrigatoridade do ensino é até os dezaseis
anos. Ademais de seguir sen garantirse que a escola infantil
pública asegure o direito
universal, os novos sistemas de
itinerarios anuncian un corte
aos catorce anos, e posibelmente o abandono antes da edade
final. Polo xeral o sistema
público tenderá a facerse cargo
dos alumnos con máis dificultades, fomentándose o elitismo do
♦
privado.♦

Avaliación e
repetición
de curso
A promoción dentro da ESO
non supuña o automatismo do
aprobado. Que a LOXSE non
fose abondo desenvolvida non
permite afirmar que a
promoción levase a enviar ao
bacherelato alumnos se
preparación. Desde agora o sistema complícase cunha nova
proba na ESO, que estará organizada por materias e non por
áreas de coñecemento. O alumnado que non supere todas as
meterias poderá realizar unha
proba extraordinaria antes de
finalizar o curso. Realizada esta,
os que suspendan tres ou máis
repetirán curso e cada curso só
♦
se poderá repetir unha vez.♦

Reaxustes
de plantillas
As novas proposta curriculares
e os itinerarios obrigarán a reaxustar a plantillas dos centros.
De feito as Asociacións de Profesorado de Tecnoloxía amosan
o seu desacordo cos cambios,
“porque se esquece a súa mención nas áreas de Educación
Primaria, elimínase como
materia común no segundo
ciclo da ESO e exclúese a súa
participación da formació xeral
e común no Bacharelato”. Prevese tamén o aumento nas
plantillas de latín, e a redución
de Música, Plástica, Ciencias
da Natureza e Física e Química
porque van ser asignaturas es♦
pecíficas dos itinerarios.♦

O regreso
da Reválida
O bacherelato terá dous cursos,
a realizar nun máximo de catro
anos. Para obter o título será
preciso aprobar todas as
materias e superar a Proba Xeral de Bacherelato (Reválida).
A calificación final desta etapa
obterase da media dos cursos e
a reválida, e os estudantes
disporán de catro convocatorias
para superar a proba xeral.
Tanto para acceder á
Universidade como á
Formación Profesional Específica de grao Superior será preciso
♦
ter o título de Bacherelato.♦

¿Cal é a valoración global que
fai a CIG-Ensino deste proxecto de lei?
Está enmarcado dentro do
modelo educativo e cultural, social e económico do PP. Unha reforma que abarca a todo o ensino
e que xa se iniciou coa LOU e
coa lei de reforma da FP. Reproduce unha ideoloxía recentralizadora e uniformizadora, que entende o ensino como unha mercadoría. O reforzo ao ensino privado é unha constante en todo o desenvolvemento legal. Tamén é
selectiva e elitista e ten un carácter fundamente antidemocrático.
A Lei de Calidade é o último eslabón da contrarreforma e o máis
importante porque afecta ao ensino obrigatorio, que é o que ten
que ser universal. O fracaso escolar utilízase como pretexto. O
proxecto leva á escola a división
social e perfila un sistema adecuado aos que parten dunha mellor situación, os que pertencen a
clases máis favorecidas.
¿Como se consegue esa elitización?
Parte xa do ensino infantil, que
segue sen ser universal. En Primaria aparece un primeiro sistema de
selección coa creación dos grupos
de reforzo. Estes grupos son estábeis, non teñen ningún curso de
referencia e van estar conformados polo alunado que non sexa capaz de seguir o ritmo da súa aula.
É moi difícil que este estudantado
se volva integrar e consiga graduarse no ensino obrigatorio. Con
toda probabilidade rematarán aos
15 anos nos programas de garantía
social. E os que non formen parte
dese grupo de “torpes” terán que
escoller xa con catorce anos, en 3º
da ESO, un itinerario dirixido ao
Bacharelato ou a Formación Profesional, e en 4º, decantarse por un
tipo de Bacheralato. Son camiños
sen retorno que se inician a idades
moi temperáns. Por outra banda,
como non existe a obriga de que

Anxo Louzao,
secretario xeral da CIG-Ensino

‘Usan o fracaso escolar
como pretexto’
os centros impartan todos os itinerarios, o máis probábel é que os
privados se convirtan en centros
de élite con itinerarios dirixidos só
ao Bacharelato, e que o ensino público quede cun papel subsidiario.
Pero ademais, o alumnado que
curse o Bacharelato e que non
aprobe a reválida –unha proba que
desvaloriza o traballo docente na
avaliación continua e que está
pensada para uniformizar o ensino
no Estado– quedará con 18 anos

só cun título de graduado na ESO
e non vai poder acceder nin a universidade, nin aos ciclos superiores de FP.
¿Por que di que o fracaso
escolar é un pretexto?
O fracaso escolar existe, afecta a un 25% da poboación escolar
pero o problema é que o Goberno
nin fai unha análise de cales son
as súas causas nin pon os medios
necesarios para atallalo. Non se
actúa sobre as desigualdades para

amortigualas, non se superan as
deficiencias que xa existían antes.
O estudantado atravesa por unha
idade moi difícil, chea de cambios e na que non sabe o que vai
facer. A LOXSE ampliou até os
16 anos o sistema educativo obrigatorio, con profesorado que
nunca antes impartira aulas nesas
idades e ao que non se lle proporcionou nin os recursos, nin a formación inicial e permanente necesaria, nin tampouco os programas e o persoal de apoio que se
precisa para un trato máis individualizado. Cando hai repetidores,
por exemplo, o número de alunos
por alula supera a treintena e estas ratios tampouco se varían. O
que non se pode facer son reformas sen que exista unha lei de financiamento que as acompañe e
en base, unicamente, ao esforzo
do profesorado.
¿Do que fala o PP é dun
ensino que prime o esforzo do
estudantado?
O que está en xogo é que todo o alunado acade unha formación mínima e comprensiva. Un
ensino que forme cidadáns libres, críticos solidarios, cunha
cultura e unha identidade de seu
en troques dun ensino anacrónico e anticuado no que o principal
sexa a aprendizaxe de conceptos.
¿Que ten pensado facer a
CIG?
Estamos a recoller sinaturas e
imos falar con outras organizacións sindicais, movimentos de
renovación pedagóxica, asociacións de nais e de pais e organizacións estudiantís para crear
unha Plataforma contra esta reforma e tratar de paralizar este proxecto. En colaboración coa ASPG tamén organizamos charlas
informativas nos centros educativos e na diferentes comarcas e o
día 4 de Maio realizaremos un
xornada de debate en Compostela
na que participarán deputados de
Galiza, Euskadi e Catalunya.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Debate sobre a
eutanasia . H ai quen
está a favor. N on p ara
unha persoa , senón
p ara un continente
enteiro. Pensan que
África non ten
ningunha esperanz a ,
que a calid a de de vid a
dos africanos non
compensa as b á goas
que vertemos por eles.
Tamén Afg anistán. Un
p aís inva dido polo
virus. Para pléxico,
minusválido. Sen
remedio. Q ued arían
libres camas de
hospital e máis esp acio
nos telediarios p ara
noticias a gra d á beis.

Debate no B N G . As
posturas están claras.
Por un la do tirios, polo
outro troianos. H ai
quen p arece
preocup a do. N o
terceiro mundo (caso
de G aliz a) aínd a
qued a algo de interese
–mesmo
a p aixonamento– pola
política . Fálase pouco,
en cambio, desa
feminiz ación
anuncia d a: 4 0%
mínimo en ca d a
órg ano directivo.
H a bería que confiar
niso. Podería ser unha
revolución inespera d a .
O s homes son
demasia do p arecidos,
incluso cando pelexan.
Lembran os ca b aleiros
medievais, sobre todo
pola armadura.

A muller que toma
iogur Danone no
anuncio fixo máis de
vinte tomas. Unhas
veces ha bía problemas
de luz , outras a
expresión do rostro, e
volta a repetir. O caso
é que almorz ara antes,
viuse obrig a d a a finxir
vinte veces a éxtase,
introducindo na boca
cullera d as ateig a d as de

S

on dos que pensa que os debates internos das forzas políticas deben ser iso,
internos. Mais visto o espectáculo ofrecido nas últimas semanas, nas que o noso
proceso asemblear se escenificou nos meios
de comunicación, creo que é necesario, convinte e lexítimo que outros expresemos a nosa opinión publicamente polo que pode aportar de pluralidade.
Non é revelar ningún “segredo de Estado”,
dicer a estas alturas que aínda que o papel dos
partidos e colectivos políticos existentes dentro do BNG debería terse limitado a un aporte
ideolóxico, o certo é que actuaron en ocasións
coma grupos de presión meiatizando a toma
de decisións e influindo na composición dos
órganos de dirección, listas eleitorais,... Non é
ningún segredo, pois a autocrítica recóllese
explicitamente en algún dos documentos feitos públicos recentemente.
Efectivamente, o Consello Nacional e a
Comisión Permanente, como órganos de dirección e executivo respeitivamente, foron
sempre reflexo dun “pacto” ou equilibrio, entre menos da metade da militancia do BNG, a
adscrita a partidos, que aínda así son maioría
aplastante neses dous órganos. Da Permanente, como órgano equilibrado, é de quen emanan as propostas de candidaturas aos procesos
eleitorais, é onde nace a proposta de novo
Consello Nacional, e é, en definitiva, onde se
toman realmente as decisións coma se dun
“miniconsello nacional” se tratase, relegando
ao Consello Nacional a funcións ratificadoras.
Aínda que as Comisións Redactoras dos textos, compostas só por membros do Consello Nacional, foron novamente reflexo do equilibrio
partidario, o certo é que iniciaron os seus traballos xerando grandes expectativas para os que
dende a nosa condición de “independentes” queremos mudar esta situación. Mais a día de hoxe,
unha vez aprobados os textos, as expectativas víronse defraudadas. Diante do desencanto de boa
parte da militancia decídese entonar o “mea culpa” e recoñecer, nos proprios documentos, as
disfucións creadas polo funcionamento dos partidos na fronte. Sen embargo elúdese adoptar
medidas eficaces e reais para rematar co control
interno e apróbanse propostas efectistas e de
“marketing”, procurando que algunhas cousas
cambien para que todo siga igual.
Así, por exemplo, fronte ao problema de
anquilosamento nos cargos públicos, en lugar
de modificar o sistema de confección de candidaturas para que a militancia decida a quen
se limita e a quen non en base aos intereses do
BNG, óptase por unha medida, a limitación de
mandatos e incompatibilidades, contraproducente, ineficaz e mesmo incumpríbel en moitos ámetos. En todo caso, garántese así que a
renovación se faga sen tocar as cotas de poder
de cadaquén: que os partidos se renoven para
que o BNG se renove, eis o obxectivo. E por
suposto, con flexibilidade: a norma é de aplicación dentro de 12 anos, pódese excepcionar
polo Consello Nacional e pódese eludir cambiando a caste de cargo. O sistema de elección
do Consello Nacional non se toca: lista pecha-

A Asemblea Nacional do BNG e
o papel dos independentes
ROBERTO MERA

O debate no interior do BNG é sobre cotas de poder e non de liña política. Os independentes, representando un 50% dos militantes, non estamos reflexados adecuadamente e o debate nesta
Asamblea é decisivo se queremos que o BNG teña un novo aire.
os independentes asistimos coma meros espectadores, é ben pouco edificante: ¿acaso se discute sobre a liña política a seguir? Non, apróbase por unanimidade. ¿Acaso é a acción institucional ou a acción social o que xera a confrontación? En absoluto. O control da organización, o mantemento das cotas de poder nos
órganos dos que logo han nacer as decisións de
trascendencia. Eis a preocupación, velaí o terreo da discusión. Terreo absurdo e irritante
para os que nos sentimos igual de representados por calquer compañeiro e compañeira que
actue conforme ás coordenadas e decisións
marcadas polos órganos colexiados do BNG,
comezando pola súa Asemblea Nacional.
Así as cousas, o papel dos que somos e exercemos como independentes no Consello Nacional, convértese en anecdótico cando as nosas
propostas xustificadas na necesidade de rachar
con ese control, son rexeitadas por abrumadora
maioría nun órgano de equilibrio partidario.
Mais ¿significa isto que esas propostas carezan
de apoio entre o conxunto da militancia?.
O BNG atópase nun intre crucial para o seu
futuro e o papel dos independentes pode ser claA N A PILLA D O
ve para que desta encrucillada o BNG saia afortalado como organización dinámica e aberta,
da bloqueada e polo tanto, a entrada neste ór- para que se osixene cun ar novo do que está moi
gano pasa por formar parte dos equilibrios pac- precisado. Fagamos valer o noso peso e deixetados na proposta da Permanente ou por orga- mos de ser espectadores resignados. Cómpre ornizar unha candidatura alternativa
ganizármo-nos, mais non no senso
de 50 candidatos. En lugar de opconvencional. Non se trata de cretar polo sistema de lista aberta,
caso se ar unha estrutura organizativa esdecídese reducir os representantes
tábel, e moito menos de entrar no
directos dos partidos no Consello discute sobre a xogo do que combatemos, reclaNacional de dous a un, como se
a cota que supostamente
liña política a mando
iso resolvese algo.
nos correspondería. OrganizármoA discusión ao redor do órganos
instrumentalmente
e “ad hoc”
seguir? Non,
no que substituirá á Comisión
cun obxectivo: rachar ese control
apróbase por que aferrolla ao BNG, rematando
Permanente, a Comisión Executiva, despexa calquer dúbida soco isolamento no que os indepenunanimidade.
bre a falla de vontade real por
dentes de cada comarca nos atopasuperar esta situación e volve
mos e coordinando as nosas actuatransmitir a imaxe dun BNG oncións mediante a defensa de emende cadaquén, dende a desconfianza, defende das na procura dese cambio. Somos unha parte
os seus intereses partidarios, aferrándose ao da militancia, maioritaria, heteroxénea, por suseu direito á cota dentro desa Comisión. Pre- posto, con diferente pensamento político, mais
tendíase crear un órgano executivo áxil en coincidente nese obxectivo. E na consecución
base ao criterio de capacidade e ao final con- do mesmo debemos actuar nesta Asemblea Navértese nunha mala imitación da actual Per- cional.♦
manente, mais reducida iso sí, e polo tanto
máis problemática para dar cabida a todos.
ROBERTO MERA é membro do Consello
Nacional. Independente.
O espectáculo dado, ao que unha vez máis

¿A

Cartas

Así non, Paco
Non vou falar dá asemblea, nin
de GN, nin dás declaracións de
Mera ou Paco. A verdade é que
estou surprendido polo acontecido estas últimas datas coa saída
día sí, e día tamén dos primeiros
espadas dá UPG á prensa no seu
ataque a Beiras.
Eu que me considero nacionalista e de esquerdas, nunca pensei
que chegado o momento se ía tratar aos nosos líderes desta maneira. Cando tiña 18 ou 19 anos,
sempre vía os políticos do BNG
diferentes das outras formacións
políticas do Estado español. Cría
que a pluralidade interna e o respeito que había era un exemplo,
que todos estaban a traballar polo

país, todos non mesmo barco (en
diferentes camarotes), limando
diferenzas, sempre ollando polo
futuro, sacrificando moitos deles
as súas vidas profesionais, para
dedicarllas á recuperación dos
nosos dereitos que como nación e
pobo nos son negados. Nunca
pensei que ían a desencadear estas loitas fóra das asembleas e levalas os xornais. Para min semella lexítimo que politicamente se
cuestione a Beiras, Bautista, Camilo... etc., pero creo que cando
chegue o momento de dar paso a
outra xente, todos os que nos sentimos galegos, nacionalistas de
calquera partido político, colectivo ou asociación debemos agradecerlles a entrega de toda unha
vida ao servizo de Galiza, de ser
os responsábeis de ter recuperado

a nosa memoria histórica e facela
chegar ou século XXI.
Eu son militante de EN, pero
o día que xente como Bautista,
Paco Rodríguez, etc. deixen paso
a outra xente, pese a ser de diferentes culturas políticas, serei ou
primeiro en dicirlles gracias compañeiros, rendereille o maior dos
respeitos pola súa traxectoria política e traballo por e para Galiza.
Galiza non se pode permitir,
que nos aniquilemos uns os outros,
ninguén sobra. ¡Así non Paco!♦
XOSÉ MANUEL XIL RAMOS
(VIGO)

Revisar
o plano forestal
A Asociación para a Defensa

Ecolóxica de Galiza (ADEGA)
propón un amplo diálogo social
que leve á revisión do Plano Forestal de Galiza e do Plano INFOGA de loita contra os incendios
forestais. O autoritarismo e o produtivismo exhibidos até hoxe polo goberno galego deberían ser
substituídos por diálogo, participación social e sustentabilidade.
Os incendios forestais constitúen un grave e complexo problema que só pode ser afrontado
con verdadeiro éxito despois de
atinxir un amplo consenso social
e político para introducir mudanzas sustanciais na actual política
forestal e de loita contra os lumes. O electoralismo, o curtopracismo e a ocultación da realidade non van impedir que cada
ano os nosos montes sexan arra-
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endo a noticia da médica galega que fixo acalar os sinos, que non a deixaban
durmir, dunha parroquia minhota onde
está a exercer a profesión no país viciño e a
polémica conseguinte, vénseme ás mentes o
caso dun meu paisano que aló nos anos da segunda República tentou acalar os sinos das
igrexas da vila, alomenos durante certas horas de vixilia e descanso.
Xosé Novo Rodríguez, xastre de profesión,
membro da ORGA, primeiro, e logo da Izquierda Republicana, accedeu á Alcaldía de Betanzos
en xullo de 1932, tras a morte do médico Víctor
Montoto, quen fora nomeado co trunfo do novo
réxime do 14 de abril. Un par de meses antes,
exercendo interinamente a Alcaldía por enfermidade do titular, viuse envolto no turbio asunto dos atentados aos cruceiros da vila, que apareceron derrubados da noite para a mañá dun
día de maio. Sectores católicos alporizados tentaron implicalo, denunciándoo ao Gobernador
como indirecto alentador deses feitos.
Novo era persoa vehemente e apaixoada,
autodidacta con certa cultura e estimado polas xentes de talante progresista, polos traballadores e especialmente polos cenetistas.
Gostaba de fustigar a preguiza social e cidadá da súa vila. Dicíase que tiña unha facilidade pasmosa para redactar rapidamente un
artigo, unha proclama ou unha “folla” daquelas que se lanzaban á opinión pública, sempre a lapis, iso si. Republicano de vello, tíñase significado como notorio anticlerical e
mesmo cuestionara nun artigo o padroado de
San Roque, avogoso da peste, solicitando
cambialo (de ser necesario un patrono) por
un fabricante de lexívia, máis acorde cos
tempos e a hixiene. Ese toque humorístico
que imprimía a cousas tan serias, facía que
caera simpático entre moita xente e tamén,
especialmente odioso á clerecía e beatería
militante que o tiñan por herexe. Nunha ocasión, sendo concelleiro, leváronlle un escrito
do Alcalde no que se pedía a posición da corporación sobre a petición de autorizar unha
procisión. Novo escribiu co seu lapis (teño
fotocopia) ao pé do seu nome: “No, de ninguna manera. Si se autoriza esa procesión me
doy de baja de Betanzos y me voy al Chaco”.
Mais non todo era anticlericalismo. A el débeselle a adhesión de Betanzos á asemblea
pro-Estatuto celebrada en Santiago en 1932,
na que representou ao Concello. E tiveron
que ser os compañeiros de corporación que
lle lembraban e forzaran a cobrar os gastos
que tivera naqueles días. A súa honradez e
entrega non tiña tacha.
No seu taller tamén se formaba, en debate
e intercambio ideolóxico constante co patrono
e cos clientes, a paixón e rebeldía do seu oficial Juan Moreira, o mozo máis activo e caracterizado das Xuventudes Comunistas que
escomenzaban a organizarse, paseando no 36
con apenas vinte anos. El tamén tería utilizado máis dunha vez aquel lapis do xastre Novo.
¿Onde iría parar o lapis aquel? O do “Carpinteiro” (símbolo da dignidade do movimento obreiro galego), logo dunha longa e honro-

Xosé Novo ‘Ánimas’ e as campás
tocadas a deshora
XESÚS TORRES REGUEIRO

A polémica recente nun concello minhoto sobre o son madrugador das campás lembra a traxectoria dun alcalde republicano de
Betanzos que puxo límite ao soar continuo dos sinos do concello.
sa traxectoria foi parar, segundo Manuel Rivas, á putiña Maria da Visitação, mira ti. Quizais por iso o obreirismo en xeral ande tan
prostituído, agardando por alguén que rescate
o lapis para escribir novas e combativas páxinas de dignidade e ilusión colectiva.
Seica Vicente Risco dicía –como ben lembrou o escritor alaricano Marcial Suárez nunha
das súas fermosas narracións– que Allariz era
a localidade con máis igrexas por católico cadrado, cousa que a Risco non lle desagradaría
especialmente. E polo tanto con máis sinos, suponse. Pois o Betanzos de entón non tiña moito que envexarlle nese asunto, xa que ás parroquias de Santa María e Santiago, sumábanse as
conventuais de San Francisco, San Domingos,
Agustinas Recoletas, a capela do patrono San
Roque, contando con sinos tamén o hospital de
San Antón, o asilo García Irmáns, o Refuxio
de nenas anormais, e o asilo de monxiñas do
Coto, ademais dos inmediatos santuarios das
Angustias e os Remedios que se deixaban oir
no casco urbano. E todos eles a tocar arreo todo o día e algúns aínda de noite.
Cando levaba tres meses de Alcalde, Novo
–máis partidario das sereas de hipóteticas fábricas– considerou que tanto toque xa era por demais. Facendo uso das súas prerrogativas, enviou un comunicado aos cregos limitando o toque dos sinos das igrexas, conventos e capelas

entre as oito da mañá e as sete da tarde, prohibíndose a súa execución fóra desas horas “en
beneficio de la tranquilidad y sosiego públicos”. Hora arriba ou abaixo, a cousa parece razonábel, con tanto sino a tocar indiscriminadamente atendendo á dinámica da vida conventual e non á civil. O curioso é que Xosé Novo
era coñecido popularmente co alcume de “Ánimas” nome como é sabido dun toque especial
para avisar as preces polas almas do Purgatorio.
Pouco durou o xastre Novo na Alcaldía.
O trinta de maio do ano seguinte dimitía como Alcalde a raíz dunha folga xeral de corenta e oito horas, convocada pola CNT, os
días nove e dez de maio. Acusado e acosado
por sectores da dereita e compañeiros do propio goberno municipal de pasividade diante
dos acontecementos e de non secundar as directrices represivas do Gobernador civil, Novo preferiu deixar o cargo considerando que
obrar conforme ás súas conviccións.
Cando foi o de xullo do 36, os fascistas sublevados da localidade non lle perdoaron a Novo as súas ideas e o seu rexo anticlericalismo.
O “Ánimas” foi das primeiras vítimas da sanguenta represión, paseado de madrugada contra
o muro do cemiterio municipal, se cadra para
axilizar ilixencias e envialo axiña xunto das outras ánimas. Case seguro estou que por el non
dobrou o sino de ningunha igrexa.♦

Garrincha

Correo electrónico: info@anosaterra.com

sados por uns 10.000 lumes.
Un relatorio de Greenpeace
sobre a planificación forestal en
España mostra que o Plano Forestal de Galiza é, xunto co de Canarias, o único plano forestal autonómico cun enfoque parcial e desequilibrado, profundamente produtivista. Foi adoptado ignorando
as propostas de organizacións
ambientalistas, expertos independentes, colexios profesionais distintos ao de enxeñeiros de montes
e sindicatos agrarios.
A certificación forestal é unha
ferramenta útil para fomentar a
xestión forestal sostíbel da que
tanto se fala e tan pouco se practica. Neste senso, ADEGA apoia
o sistema de certificación forestal
FSC. ADEGA, a Federación Ecoloxista Galega (FEG) e a inmensa

maioría das organizacións ecoloxistas europeas non apoian a certificación forestal europea PEFC,
respaldada en Galiza pola Consellería de Medio Ambiente.♦
ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA
ECOLÓXICA DE GALIZA
(SANTIAGO)

Fontes da
inseguridade cidadá
España vai ben para as compañías privadas de seguridade,
claro. Sempre vai ben para alguén.
Ao parecer hai poboacións
na zona mediterránea, mesmo
do interior, cun índice superior
de violencia, mesmo delincuencia organizada, a algunhas

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.

das comunidades autónomas
completas do interior. Debido á
inmigración, din algúns simplistas e manipuladores da opinión pública. Máis ben teríase
que dicir: debido ás condicións
en que están... a maioría deles,
ou sexa pola súa situación de
ilegais.
A mesma situación que coas
consecuencias da drogadición:
o estar prohibida ocasiona o lamentábel espectáculo de cada
día. E isto podería extenderse á
restricción respecto do aborto,
á falta de asistencia social en
materia de maos tratos domésticos, o incremento da desprotección laboral (os grandes empresarios din que estamos atrasados respecto dos USA), a falta de centros adecuados para

internos en canto a certas enfermedades mentais e, o incremento, en xeral, das inxustizas
e desigualdades (no cume da
Barcelona querían despido libre: para aumentar o emprego
din, precario, claro) e, un longuísimo etcétera...
Conducen á marxinalidade
e a exclusión, fontes inagotábeis de violencia e delincuencia.♦
XOSÉ GARCÍA CORTIJO
(FERROL)

Danone. Despois de
varias tomas d á b alle
noxo. Un encarg a do de
atre z zo trouxo entón un
caldeiro no que a
modelo puidese cuspir
o iogur de conta do.
C ando vexa Danone,
pense no caldeiro.
N unca tra g an,
vomitan segundo se
retira a cámara . (Para
sa ber máis sobre o
mundo d a publicid a de
poden ler a novela
1 3,9 9 euros de
Frédéric Beigbeder.
Ana grama . N ovid a de).

Un especial deste
periódico homenaxe a a
Antón Avilés de
Taramancos. N on era
moi coñecido, pese a
contar cunha obra que
o resp ald a b a . Foi
nacionalista militante,
incluso concelleiro. Iso
escurece moito en
certos lug ares.
Taramancos era un
deses g alegos raros
que non a g acha b an a
ca be z a . Ra b anáronlla .
N unca lle deron
titulares.

Entre concello e
deputa ción, o alc alde
de M ond ari z percibe
a o ano 8 2 . 1 2 0 euros
(1 3 . 6 3 2 . 0 0 0 pesetas).
El, por presidir un
concello de 5 mil
ha bitantes, g aña má is
que Duhalde por
presidir a Arxentina .
PS O E e B N G
protestaron. Pero non é
un c aso illa do. Un
listo, dirá algún
veciño. Un lobo farto,
dirán outros p ara
votalo de novo nas
próximas.

A película sobre o
científico que se volveu
esquizofrénico mereceu
varios oscars. O filme
p asa por alto algúns
d atos d a súa biografía
re al: era na zi e
pensa b a que o
perseguían os
comunistas. Claro que
se ca dra esa sería
outra película.♦
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X.M. Beiras durante a presentación do programa electoral.

A . PA N AR O

Unha lista única para
a executiva non acabaría
coa batalla interna no BNG
Xosé Manuel Otero Novas.

Otero Novas
avisa contra
a VII invasión
musulmana
O ministro da presidencia e
máis de educación en tempos da UCD, Xosé Manuel
Otero Novas avisa contra o
perigo musulmán nunha entrevista que publica Atlántico Diario (26 de marzo).
Preguntado polos problemas
da inmigración árabe, Otero
Novas sinala que “sufrimos
seis invasións musulmanas e
hai que prever que calquera
día pode vir a séptima. Agora temos 500.000 bereberes
dentro de España”.
Otero Novas ten claro que
“os islámicos queren volver a
España, consideran que España é súa. O que temos que
formularnos e ¿enos igual ou
non nos é igual que as nosas
fillas e netas volvan levar o
veiño e vaian a un harén?”.
Estrañan estas declaracións do ex-ministro tendo
en conta que é de Lugo.
¿Que diría se chega a ser
granadino?♦

Os israelitas
enfádanse con
Saramago
En medios de Tel Aviv sen-

José Saramago.

taron mal as declaracións
realizadas polo Premio Nobel de Literatura José Saramago, durante a súa visita
a Palestina como membro
dunha delegación internacional da que tamén formaban parte outro Nobel, o
nixeriano Wole Soyinka, o
cineasta
nortemericano
Oliver Stone (Platoon,
JFK, Salvador, etc.) e outras persoalidades da cultura mundial.
ABC (26 de marzo) informa de que este grupo de
intelectuais reuniuse con
Arafat. Saramago comparou, durante unha rolda de
prensa, a situación palestina coa padecida polos presos de Auschwitz e criticou
o tratamento informativo
sesgado das axencias internacionais de prensa a favor
de Israel. Algúns dos xornalistas israelitas presentes
recriminaron a Saramago as
súas opinións.♦

ñazo lles soltei”, unha confesión que todos os que o
ouviron consideraron inesperada pero certeira, agora
foi Manuel Fraga quen, durante unha rolda de prensa
en Santiago, destinada a explicar os acordos da Xunta
dos últimos días, manifestou, sen decatarse de que
non pechara o micrófono:
“¿Quen é ese imbécil?
¿Quen é ese fenómeno?”.
Xesús Parga, secretario xeral de Relacións cos
Meios de Comunicación
apurouse a aclarar (ABC,
26 de marzo) que as palabras do presidente da Xunta non ían referidas a ningún xornalista, “posto que
ademais non había nengún
motivo, dado que a rolda
de prensa fora moi normal”, senón a algún técnico
de sonido.♦
Manuel Fraga.

Fraga:
‘¿Quen é ese
imbécil?’
Parece ser que o PP é capaz
de controlalo todo menos os
micrófonos. Se Federico
Trillo soltoulle un día a toda
a Cámara de Deputados
aquel sonado “Manda huevos” e hai moi poucos días
José Mª Aznar dixo no parlamento europeo: “Vaia co-

M.V.
O enfrontamento no seo do BNG non amaina, pese a que o intento de consensuar unha lista única para a executiva podería
concluir cun resultado positivo. A renovación de cargos nacionalistas no consello de Radio e Televisión (Mario L. Rico
substitúe a Tereixa Navaza, mentres que Lois Obelleiro e
Francisco Pillado continúan) podería indicar que tanto López
Rico como Obelleiro seguirán formando parte da executiva.
Pero a diferencia de fondo radica
na renovación que propugna a
UPG. Este partido pretende que
na próxima asamblea Beiras
ofreza algún signo de que a sucesión está aberta, aínda que non
seña a asamblea mesma onde se
debata esta cuestión, senón na
seguinte, a do 2004.
A UPG considera ademais
chegado o momento de modificar
a estrutura nacida da asamblea
fundacional. Segundo un dirixente deste grupo é necesario dar paso a “xente especialista en temas,
con ganas de traballar, aínda que
non teñan pedigrí no BNG, nin
señan coñecidos pola opinión pública”. O BNG, dacordo con esta
versión, viría lastrado nos últimos anos por un grupo parlamentar e unha dirección na que non
todos realizan un traballo eficaz,
nin lle prestan a dedicación necesaria ao labor político. Estas serían as persoas a renovar, aínda
que fontes da propia UPG recoñecen que todas as siglas se verían afectadas. “Nós tamén estariamos dispostos pola nosa parte a
aplicarnos o conto”, indican.
A UPG considera que a
conciencia do anquilosamento
do BNG nos últimos anos e a
conseguinte necesidade de renovación están moi presentes nas
bases, sobre todo entre sectores
independentes e simpatizantes.
O “valor” Beiras
Esquerda Nacionalista, Unidade
Galega e Colectivo Socialista,

principalmente, discrepan destes
puntos de vista. A teniente de alcalde de Santiago e dirixente de
EN, Encarna Otero, manifestaba a
pasada semana que Beiras e o
BNG “son indisolúbeis”. Fontes
próximas a Beiras consideran que
o beirismo pode estar máis ou menos asentado dentro da organización, pero que en todo caso é un
capital social e electoral, a marca
que permitiu que o nacionalismo
chegase a máis capas da sociedade que nunca. Tamén consideran
que as reiteradas declaracións de
Francisco Rodríguez cuestionando a Beiras fanlle un flaco favor
ao nacionalismo en xeral. Observadores independentes coinciden
en que o autor de O atraso económico de Galicia pasará á historia
da segunda metade do século XX
cun papel semellante ao de Castelao nos primeiros cincuenta anos
do mesmo século. Unha voracidade excesiva sobre a súa persoa danaría esta imaxe da que o nacionalismo galego, visto en perspectiva, está tan necesitado.
A maiores destas e outras discrepancias dúas pantasmas percorren os respectivos bandos. Para
EN e UG, a UPG resultou historicamente demasiado propensa ás
purgas e a súa pretendida renovación podería rematar nunha reducción flagrante do pluralismo interno que foi clave no medre e asentamento do BNG. Pola súa parte
para a UPG, tras as posturas do outro sector “agáchase” un intento de
xiro ideolóxico que conduciría o
Bloque a posturas descafeinadas.♦

Fer ro l
O pasado mércores 20, os 8 votos a favor do BNG, 5 do PSOE
e o do concelleiro popular Román Cenalmor aprobaban definitivamente, en sesión plenaria,
a remodelación da praza de España, na entrada da cidade. Deste xeito, quedou anulado aquel
outro pleno de hai case un ano,
no que o PSOE rechazaba no último intre a proposta de remodelación debido á falta de fondos municipais para acometela.
Agora, e trala concesión das
axudas europeas, xa non quedan
dúbidas ao respecto.
As obras, das que se encar-

O periplo dun cabalo
MARTINA F. BAÑOBRE

Aprobouse definitivamente en pleno a remodelación da praza de España. As obras
traen consigo a polémica do novo emprazamento da estatua ecuestre de Franco.
gará a constructora Dragados,
deberían estar listas aló polo
2004. Pero antes de se dea o
pistoletazo de saída destes traballos queda aínda un chanzo
non pouco discutido: o cambio
de situación da estatua de Fran-

co. Resulta cando menos sorprendente que unhas toneladas
de bronce den tanto que falar, e
abofé que están a facelo. Os
medios de comunicación reflictiron nestes días protestas e loubanzas cidadás, teorías diversas

e hipóteses sobre o seu novo
emprazamento. Incluso chegou
a falarse da súa compra de
mans de empresarios e concellos galegos.
Despois de todas as conxecturas, a incógnita está desvelada.

O xeneral e o seu cabalo trasladaranse no mes vindeiro ás dependencias militares de Herrerías, tamén en Ferrol. Polo que semella non hai consenso posíbel
entre as diferentes partes, así que
a quen lle guste a decisión ben, e
a quen non tamén, e que ninguén
esqueza que falamos de melloras
para a cidade e non de imposicións arbitrarias. Despois de todo non penso que fixeran un referéndum cando situaron a cabalo e xinete na praza de España
que hoxe coñecemos... e o periplo podería ter sido bastante
máis longo.♦

Aniversario
de
Encrucillada
FRANCISCO CARBALLO

G

aliza foi un fisterra;
Galiza é unha
encrucillada. A Igrexa
galega tivo personalidade de
seu desde a sua orixe na Gallaecia; nos ss. XI-XII mantivo relacións entrañabeis co
monarquismo e as
universidades de Franza.
Sempre tivo unha boa
referencia con Roma, mais
no final do s. XV foi sometida ás institucións da
Monarquía Católica enraizada en Castela. Hoxe segue
enfeudada ao centro español:
bispos e clero regular veñen
de afora en alta porcentaxe.
Os cregos de aquí son empregados, ás veces, fora.
Estamos a tomar nota desta anomalía e, no 1977, decidimos editar unha revista galega de pensamento cristián:
“Encrucillada”. Estivo legalizada por SEPT e actualmente
por Irimia (Asociación de galegos cristiáns); dirixida os 25
anos polo teólogo Andrés Torres Queiruga.
O número que ven de sair
do prelo recolle a alegría dos
25 anos de xeira teolóxica ao
servicio da comunidade católica de Galiza. Introduce as
páxinas Bernardo G. Cendán,
un sociólogo que coñece esta
igrexa como ninguén. Uns dados relevantes; o clero galego
descendeu, na arquidiócese de
Santiago hai só 680 cregos
cando pasaba dos mil hai 25
anos. Mais os seminaristas seguen: 42 en Ourense, o
segundo posto entre as dióceses españois; 21 en Lugo, o
décimo posto; 12 en
Mondoñedo, o posto 37; 41
en Santiago, o posto 48 e 15
en Tui o posto 49. Na diócese
de Santiago son 459 os profesores de relixión laicos en Primaria e 182 en Secundaria.
Hai vitalidade nalgunhas
comunidades. Cendán analiza
dúas de A Coruña, as dúas de
“regulares”
O número correspondente
a este aniversario trae as seccións xa fixas, e atrévome a
subliñar o artigo de X.L. Barreiro Rivas e a crónica de
Victorino Pérez.
A redacción informa: 125
números, 114.000 pp, 500
colaboradores, 189.000
exemplares, 1440
suscriptores. Esta revista e o
seu foro anual son un serio e
firme esteo na construción
dunha igrexa galega fiel ao
evanxeo e ilustrada.
Encrucillada é dentro da
asociación Irimia un espazo
de reflexión autónomo. Ten
relacións con todos os sectores vivos da Igrexa católica
como “Somos igrexa”
Asociación Xoan XXIII de
teólogos de España etc. E a
máis significativa do
pensamento cristián galego,
un oase de inculturación tan
necesario para aguilloar a
tantas institucións cristiáns
irrelevantes.♦
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Fraga mantén que a Xunta teña representación na Unión Europea

Medidas contra o botellón e
o pacto local prioridades para a lexislatura
A.N.T.
A reunión anual de Semana
Santa da Xunta tivo lugar
desta volta en Sobrado dos
Monxes. O retiro gubernamental debullou unha manchea de proxectos, pero a
prioridade levaraa o pacto local e as medidas contra o botellón, dúas das querencias
que tamén ten o goberno Aznar. Houbo tamén un recordatorio para a reivindicación
que disgosta en Madrid dunha maior presencia na UE.
A rutina vaise facendo ano tras
ano coa reunión monacal do goberno galego, que desta volta
xirou visita a Sobrado dos Monxes. Pacto Local e lei contra o
botellón foron asuntos que centraron a atención do goberno
galego, que perfilou na reunión
o borrador da Lei sobre as Drogas. Seguiríase así a pauta marcada por Madrid, que xa entregou no parlamento un proxecto,
que segue agora o PP galego.
A proposta lexislativa incluirá
a proibición do consumo de alcol
nas rúas, pero introducindo salvedades para festas patronais e outras
reguladas municipalmente. En todo caso a lei prevé ampliar as proibicións en publicidade, limitacións
para a promoción do consumo incontrolado ou para o patrocinio de
actividades dirixidas aos máis novos. Tamén se procurará endurecer
as accións contra a venda de alcohol ou tabaco a menores de edade,
e obrigarase aos médicos que atendan aos máis novos por un consumo excesivo de drogas ou alcol a
comunicarllo aos pais ou titores.
Pacto local
A outra idea forza do encontro de
Sobrado foi a referida ao Pacto
Local, na liña do acordado polo
PP no seu congreso de Madrid.
De entrada crearase un grupo de
traballo que estudará, “de acordo
coa FEGAMP e a oposición”, os
traspasos de competencias a realizar. No caso do Urbanismo, Xosé
Antón Orza, sinalou que é preciso
decidir as competenciass de planificación, ordenación, coordenación e xestión que se vai reservar
a Xunta e cal vai ser o alcance do
que se vai transferir aos concellos.
Este traslado de poder realizariase
en dúas etapas, deixando para a
segunda fase a delegación de servicios máis complexa.
Tamén se decidiu poñer en
marcha un novo Fondo de Cooperación Local que beneficiaría
a todos os concellos, incluídas
as grandes cidades, e que tería
no ano 2005 un monto de sesenta millóns de euros.
Respecto ao que foi o grande
cabalo de batalla de Fraga fronte
ao goberno de Madrid, a representación en Europa –postergada
atá o fin da presidéncia europea
de Aznar– en Sobrado tamén se
recolleron as posicións que de-

Os conselleiros posando para a foto de familia na entrada do mosteiro de Sobrado.

fenderá a Secretaría Xeral de Relacións coa UE e Acción Exterior,
“a Xunta aboga por continuar co
proceso de análise e reflexión soAGRICULTURA

Presentáronse borradores sobre a lei de creación do Instituto de Calidade Alimentar, lei
de ordenación e protección da
produción agraria e lei de desenvolvemento rural.
SERVICIOS SOCIAIS

Procurarase elevar un 28% a
prestación da RISGA, reformando a lei para que se suprima

Voz N oticias

bre a posibilidade de que os representantes autonómicos se incorporen ás delegacións estatais
nos diferentes niveis organizati-

vos do Consello Europeo, como
un instrumento de participar máis
activamente no proceso de construción europea”.♦

o límite de percepción actual
por catro anos, de maneira que
o límite sexa cando o beneficiario acade a inclusión social.
Corina Porro prevé a creación dun Servicio Galego de
Voluntariado para coordinar o
traballo de 38.000 voluntarios.

dun novo Plano de Normalización Lingüística como proxecto estrela da súa conselleria, no
que parece a reacción política
aos resultados do Mapa de
Linguas e perigo da UNESCO.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

O conselleiro de educación
Currás falou da elaboración

ENERXÍA SOLAR

Industria prevé a posta en marcha dun programa a 8 anos vista
para instalar 40.000 metros cadrados de captadores solares.♦

A biografía de Fraga no tocador
G. LUCA
■ 1) Un minuto antes de cumprir oitenta anos, Fraga comprende que pasará a historia
como ministro de Franco e
como cabo de varas da rede
caciquil. Non lle aprace.
■ 2) En Madrid, o seu partido
presenta o seu relevo como
unha urxente necesidade de
pasar páxina do franquismo
e do clientelismo.
■ 3) Se Fraga concerta a súa
sucesión con Cuíña, Baltar e
Cacharro, non terá máis biografía que a do punto 1.
■ 4) Se admite que Madrid lle
coloque sucesor, pasará a

historia como ministro da
censura, cacique e parvo.
■ 5) Concibe unha terceira vía:
facer de López Veiga un candidato propio, ao que cede a
metade da consellería de
Cuíña para que vaia amañando un comedeiro clientelar.
Os socios do punto 3 póñenselle de cuñas.
■ 6) Fraga comprende que, se a
rede caciquil non quer, a terceira vía pode acabar coma un entremés de Arniches. Solución:
pactar con Beiras o punto 5.
■ 7) Come con Beiras e cóntalle o seu estarrecedor dilema.

Cáelle unha bágoa na vieira.
■ 8) Beiras ve no dilema de Fraga unha espléndida ocasión
de lexitimar o nacionalismo.
■ 9) Fraga calma o seu partido:
o acordo con Beiras dividirá
o Bloque e diluirá os nacionalistas sulfurados. É unha ocasión histórica.
■ 9) Cuíña avisa que aínda non
naceu o cabrón que se atreva
a facerlle unha emboscada
con Beiras.
■ 10) López Veiga asegura que o
camiño é só un e sempre a frente: con Fraga e Beiras e abaixo
o cacique que asoballa.♦
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Segundo a oposicion é desvertebrador e ignora o Eixo Atlántico

Garrafón e
xuventude
XOSÉ MANUEL SARILLE

Fraga defende o trazado do tren de Fomento
A
e critica os localismos
G. LUCA
O xefe do Executivo advirte aos
alcaldes da Coruña e Vigo que
perden o tempo ao encirrárense
sobre tendidos de vía diferentes e
nun esforzo didáctico exalta como parámetro ao nacionalismo
catalán que reclama un novo
comboio coa meseta sen perder
enerxías na definición da primeira parada. A filípica de Fraga ten a inesperada virtude de
unir a Francisco Vázquez e a
Lois Pérez Castrillo que nas súas posicións antagónicas saben
que Barcelona non é discutida
porque tivera ferrocarril 80
anos antes ca Galiza, o que sen
dúbida contribuíra a desenvolvela e a darlle coherencia interna.
Fraga acusa aos alcaldes de electoralismo e localismo, o que lle
permite sobrevoar o problema
gravísimo da ausencia de comunicación interna por tren, cerne
da regueifa de como empatar co
tren novo. Pero o proxecto do ferrocarril mellorado ten moitas
máis implicacións que as que caben na rifa do Presidente. A primeira é que o proxecto de ferrocarril que preconiza o Goberno
central está en aberta contradición co protocolo do Eixo Atlántico, unha estratexia defendida
dende Bruxelas e Lisboa que falla a norte do Miño. Se o tren entra de Ourense a Santiago, a conurbación das Rías Baixas que é
responsábel da parte principal da
producción do país enlazará coa
Meseta mediante un gancho que
os concellos de entre Miño e
Ulla identifican coma unha hipoteca para o futuro. De pouco serve que a Xunta teña constituída
unha comisión de traballo Galiza-Norte de Portugal nin que defenda investimentos en infraes-

truturas para o entre Miño a traveso do Arco Atlántico, instancia
da Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas da UE da
que Fraga é presidente.
O Eixo frustrado
A segunda consecuencia deste
trazado é que vai en contra da
filosofía que promovera a Autoestrada do Atlántico co obxectivo de concentrar a poboación
arredor das cidades das Rías e
liquidar censo agrícola. Os ministros de ordenamento do
PSOE foron plenamente consecuentes coa idea centralista manifestada pola UCD de Suárez
de que unha Galiza coa poboación dispersa era ingobernábel,
inasequibel ao control fiscal e á
planificación. Interesadamente,
este discurso que hoxe defende
Fraga, procura ignorar as políticas de desenvolvemento de Noruega, Dinamarca, Finlandia ou
Portugal con poboacións tanto
ou máis dispersas cas de Gali-

za. A urbanización costeira inducida pola Autoestrada do
Atlántico, correspondida dende
Portugal co enlace de PortoBraga-Valença e acrecentada
polos fondos do Interreg esnáfrase contra o muro dun ferrocarril obsoleto (Vigo-Porto) que
o goberno de Aznar non quer
completar na parte que lle corresponde, a pesar das boas palabras de Fraga. O único investimento conxunto bendito por
Madrid para este comboio foran
cen millóns de pesetas de hai
dous anos para estudar un novo
trazado. Co beneplácito da
Xunta, a empresa pública de auto-estradas perde o tempo en relear a gratuidade por partes,
contra a demanda angustiada e
crecente da cidadanía que se ve
collida no panterlo do crecemento sen comunicacións. Pola
contra, non cumpre o compromiso de construír o treito final
do trazado da vía de pago dende Vigo a Valença e mantén unha escandalosa dificultade de

enlace entre a auto-estrada e o
ramal Vigo-Tui.
“Temos que superar os localismos”, avisa Fraga en nome
dun interese superior. ¿De
quen?, interrogan a coro os alcaldes de todo o país. Xa non se
trata dunha confrontación entre
nacionalistas e centralistas se
temos en conta que o BNG de
Compostela entende que debe
ser a capital a que reparta ao
resto do país o tránsito do novo
ferrocarril. Na perspectiva do
concello de Vigo, un novo tren
coa Meseta que entrase polo sur
(Valladolid-Ourense-Vigo) debería atender a existencia do Eixo Atlántico porque tal vez podería obviar a obra necesaria para comunicar Porto coa fronteira francesa por Valladolid, aínda
na dúbida de se entrará en Castela pola beira de Salamanca ou
a de Zamora. Vigo argumenta
que o novo tren de Castela terá
que integrarse nunha rede interior renovada, que ten a súa expresión máis meditada na proposta circular da UGT, pero que
non pode ignorar a dinámica do
Eixo Atlántico nin a poboación
que abrangue.
No suposto de que o anoxo
de Fraga agache unha defensa
do proxecto centralista, deixa,
con todo, sen responder outra
pregunta: ¿Como vai evitar o
ministerio de Fomento que as
cidades das Rías Baixas miren a
Porto como referente, unha vez
que a capital do Douro dispoña
dun AVE que ofreza mellor enlace entre o Sur de Galiza e a
Meseta que o acceso por León?
¿Que división do país non se
produciría de seguir esa tendencia que a Fraga lle serve hoxe
para denigrar o que el mesmo
chama aldeanismo?♦

Santiago
Todos os días de entresemana, á
hora de desandar o meu “itinere”, cara a medianoite, baixo
moi de vagar o monte do Gozo.
E cáseque todos os días de entresemana, cara a medianoite, sinto
ese íntimo gozo que só pode sentir quen admire unha paisaxe
provenzal de Van Gogh, se é que
o impresionismo o entusiasma,
ou quen escoite a Novena de
Schubert, se é que gusta dalgo
máis ca da música de O.T.
Contemplar as luces de Santiago desde esta atalaia; ver as torres da catedral, coidadamente iluminadas, marcando o término do
Camiño das Estrelas; sentir a alma
nocturna de Compostela, esa alma
que agroma das súas prazas, das
súas ruelas, dos soportais e dos
pubs da zona vella, un alma cinguida polos brilantes focos da Circunvalación; apreciar os vagorosos perfumes dos inciensos, do
polvo á feira, do pantrigo recén
forneado ou da pedra mollada...
todo isto só é privilexio de quen
pode decorrer a medianoite de vagar, monte do Gozo abaixo.

As noites do Gozo
XOSÉ LUIS MUÑOZ

Os peregrinos rompen a chorar ao ver desde
o Monte do Gozo os curutos da catedral. O
Santiago monumental contémplase con todo
o esplendor desde esta privilexiada atalaia.
Para ver o Santiago panorámico, enteiro, espido, sen aliños,
é moito mellor achegarse ao Pedroso. Desde alí, entre a tearaña
de antenas, e cun chisco de imaxinación, poderiamos soñar con
estar tocando as torres de catedral, as de San Francisco, as de
San Martiño ou a de Fonseca.
Pero con isto pásame o que cos
corpos belidos: que me suxiren
moito máis a medio vestir ca totalmente espidos.
Por iso prefiro o monte do
Gozo; o monte datrás; o que ergue ás costas de Compostela; o
que lonxe de deixar a cidade ó

descuberto, a insinúa, e obriga a
imaxinala antes de a posuir.
Non é casual que, cando se
pensou onde ubicar aos 300 mil
mozos que, no 89, acudirían ao
chamado do Papa, se optase polo
monte do Gozo; non é casual que,
cando no 93, a Volta a España de
Rominger pechou en Santiago, o
fixese no monte do Gozo; tampouco é casual que cando o gran
Springsteen deu aquí o seu histórico concerto, fose no monte do Gozo, como non é casual que millóns
de peregrinos, ao longo de dez séculos, rompesen en bágoas nada
máis pisar este alto desde onde, por

primeira vez, o camiñante pode
acadar coa vista as soñadas torres.
En máis dunha oportunidade,
un amigo de ocasión tenme asegurado que non hai lugar mellor
no mundo para practica-lo adulterio nocturno ca este do monte do
Gozo. Se o tempo non axuda, que
ocorre as máis das veces, en coche cómodo; anque él prefire ao
raso, en noites de verán con cheiro a herba esprimida, que disque é
o máis eficaz afrodisiaco.
E poida que teña razón, porque sempre virtude e pecado andaron a se rifar espacios e
conciencias. Pero o que eu sinto e
podo certificar é que moitos dos
días de entresemana, cando de
vagar decorro a madianaoite pola
costa do monte do Gozo, hai coches á beira da estrada e tralo
cruceiriño; coches cheos de vida,
de moita vida apresurada, furtiva,
consentida; e se a noite tira a
morna, siluetas horizontais danzantes polos outeiriños contraluceados, esmagando herbas e liberando desacougos. Son as noites
de gozo no monte do Gozo.♦

adolescencia é unha
nova idade que no
pasado non existía;
pasábase da infancia á idade adulta sen transición.
A xuventude como fenómeno social apareceu no
primeiro mundo cando a
riqueza foi suficiente para
prolongar a etapa de
formación. A xeración beat
estadounidense debeu
significar a primeira
aparición da tribu
adolescente. O de despois é
coñecido, a explosión
xuvenil inglesa e
norteamericana que se
condensou nos anos sesenta como movimento transgresor e ás veces de
contestación máis articulada. Con esta única palla fíxose o palleiro e todo o
universo mira ao período
xuvenil como se fose a idade de ouro da existencia.
No entanto os adolescentes
son uns tipos anómalos e
que mesmo poden resultar
desagradábeis; fisicamente
chegaron á idade adulta,
pero permanecen psiquicamente castrados polos seus
proxenitores, que os administran. A pesar desas
carencias o modelo xuvenil
fíxose incuestionábel, e
converteuse na mellor metáfora da infantilización
progresiva desta sociedade.
Pero ademais de imitalos,
aos adolescentes non se lles
pode discutir, nin censurar,
nin dicirlles por exemplo
que a disciplina particular
e o esforzo son importantes
para ser dignos.
A esquerda tampouco
considera estas cousas. Os
movimentos de contestación
social interiorizaron as
pautas xuvenís como
propias, e tan da cultura de
esquerdas é a Comuna de
París como os Sex Pistols. E
claro, cando chega a dereita
coas medidas antibotellón,
o único que se sabe dicir é
que o problema é máis fondo. Claro que é máis fondo,
pero a dereita vai tomar
medidas, ¿malas?,
seguramente, pero vainas
tomar. E os encarregados
de transformar a sociedade
só saben dicir que o problema é máis fondo mentres se
volven a recostar no sofá.
Esta sociedade necesita unha rexeneración moral e se
é a Opus Dei a que nos dicta as primeiras medidas, estamos aviados.
O dito até aquí é moi
controvertido e arriscado,
desde logo, pero faise coa
intención de axitar. Dito
claramente, é un erro que a
xuventude pasase a ocupar
un lugar central na idea de
cambio ou revolución, porque contra o que se cre o
colectivo xuvenil nunca foi
actor principal de ningunha
transformación da sociedade. Nunca pasaron de
acompañantes moi
♦
secundarios.♦
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Xaime Bello, alcalde de Ferrol

‘A estatua de Franco non debe presidir a
cidade do século XXI’
GUSTAVO LUCA

Xaime Bello Costa quere construír pontes. É a súa primeira preocupación como Alcalde. Pontes para abrir Ferrol ao mundo, para criar prosperidade e para a convivencia interior. Nesto, o demorado descabalgamento de Franco pon de cuñas a
algúns veciños e Bello prefire chamalo remodelación da Porta Nova. A unánime declaración Patrimonio da Humanidade para os símbolos da histórica base naval, leva por un intre a segundo plano o debate sobre o Cabalo que outros alcaldes quixeron derrubar e só este profesor de instituto de 51 anos e primeiro alcalde nacionalista da cidade vai conseguir.
Outros gobernos prometeran a
desaparición do símbolo da Dictadura. ¿Por que non o fixeran?
Non deron feito. Pero eu quero
explicar o que significa construír
este estacionamento soterrado de
625 prazas. Temos un plano de
protección do casco histórico e está aprobada a área de rehabilitación do barrio da Magdalena e Ferrol Vello. Imos transformar a entrada da cidade para peonalizar e
humanizar o casco histórico. Fomos a estas elección cun programa
de estacionamentos disuasorios e
fixemos un concurso de remodelación integral da antiga Porta Nova
do Ferrol amurallado. Recupérase
como espacio humano a inmensa
praza e iso conleva a desaparición
física dunha estatua que nos consideramos que non debe presidir a
cidade do século XXI. Debe mirarse o cambio coa naturalidade
que ten: Ferrol é a cidade de nacemento do xeneral Franco. Igual
que unha corporación decidira que
había que homenaxealo con esa
estatua, outra corporación decide
atender as necesidades que citei
antes e tamén que non debe presidir a cidade unha estatua anacrónica. Cando o proxecto se empezou
a discutir, lembro que o presidente
Fraga advertira que xa tiña chegado o momento para cambiar o emprazamento da estatua. Dende a
Alcaldía xa vivín o 25 aniversario
da morte de Franco. Por aquí pasaran todas as televisións europeas a
seguir as súas pegadas. Fóra do
Ferrol a noticia ten un morbo especial. O estacionamento queda en
segundo plano e emerxe a desapa-

rición da estatua. Quixera que se
tomase coa maior das naturalidades pero sei que non é doado.
O traballo diario na Alcaldía ¿como cambia a percepción dos problemas?
Durante oito anos fun voceiro
do grupo municipal do BNG, un
tempo no que sabía o espacio polo que tiña que correr. Agora son
alcalde dun Concello e, sentíndome cómodo en posturas que defendín sempre, teño que convivir
e ser respectuoso con posicións
que están nas miñas antípodas.
Como Alcalde teño que dar
exemplo de disposición para o
entendemento e de procura de
puntos de encontro. Como voceiro do BNG chegaba aos plenos,
defendía o que tiña que defender
e criticaba o que había que criticar. Agora compre compaxinar o
plano ideolóxico co plano de xestión e sacar Ferrol adiante. A percepción e a práctica é distinta.
¿Esa experiencia tamén
condiciona a percepción do debate polo liderazgo no BNG?
Despois das últimas autonómicas a decepción polos resultados foi
importante e a idea xeneralizada
era que algo había que facer. As
atribucións de responsabilidades
externas non evitaban que nós tiveramos que tomar decisións. Esta
asemblea do próximo mes vai ter a
mesma importancia que a fundacional do BNG, de hai vinte anos.
Son curiosidades e paradoxos do
tempo. Aquí non se trata de refundación pero acabamos un ciclo de
vinte anos. Por certo, hai que dicir
que hai moi poucas forzas políticas

(no Estado ningunha, iso seguro)
que en vinte anos conseguira entrar
no goberno das grandes cidades, a
partir de cero; estar presente en todos os parlamentos. No ano 1982
quedou xente no camiño. Non todo
o mundo se sumara ao proxecto. Eu
espero que ninguén quede fóra no
2002. Hai vinte anos que son membro do Consello Nacional do BNG.
A última ponencia política aprobárase por unanimidade. Ese é o punto de encontro. Neste arco de tempo hai persoas que foron claves para tirar do BNG e visualizar os problemas. ¿O papel de Beiras? Se na
primeira metade do século XX a figura clave foi Castelao, o político
máis importante da segunda metade é Beiras. As súas aportacións no
plano ideolóxico, doutrinal e económico son de primeira orde. Compartindo ese proxecto hai persoas
valiosísimas e dunha solvencia probada. Aquí a historia do BNG vai
aparellada con capítulos brillantes
de Francisco Rodríguez, Pilar García Negro e despois pola incorporación de Camilo Nogueira. A experiencia do pragmatismo lévame a
recomendar que non estrangulemos
as posibilidades do BNG en debates que consideramos dunha transcendencia enorme e que, andando o
tempo, se cadra non era tan importante. Para o ano 2005 temos un novo proceso electoral. Beiras é o voceiro natural do BNG pero debe
arrodearse das persoas que poidan
darlle a oportunidade aos nacionalistas de gobernaren nesta data. Sería un erro monumental marxinar a
quen tanto vale, quen queira que se
empeñe en facelo.

¿Vale iso para o 2005?
Eu non sei que vai pasar coas
municipais do ano vindeiro e estamos a quince meses. Xa non digamos para dentro de tres anos.
Nos medios están aparecendo informacións que non refrexan o
debate. ¿Alguén cuestiona o papel de Beiras como voceiro nacional? Non. Quero engadir que
Ferrol existe para o Congreso
dende que Francisco Rodríguez
foi deputado. Francisco Rodríguez é unha persoa capaz e respectuosa cos demais que cando
ten que abordar un asunto dío de
cara, guste ou non guste. Tamén
eu digo o da estatua e a moitos
non lles gusta nada.
A recente declaración de
Patrimonio da Humanidade
fai da excepcionalidade de Ferrol un valor ¿está de acordo?
A decisión do Parlamento dálle un pulo determinante ao proxecto de declaración de patrimonio humanidade dos castelos de
San Felipe e da Palma sen esquecer as importantes baterías de costa. A declaración dálle unha dimensión a Ferrol cara ao exterior.
A proposta non de lei do deputado
ferrolán Xosé Díaz foi espléndida.
É unha iniciativa que sobarda o
que é Ferrol e convértese nun proxecto de toda Galiza. Lembremos
que a reconversión naval fixo que
perderamos quince mil postos de
traballo directos, no concello e en
toda a ría, unha situación traumática que se agrava polo déficit de
infraestructuras. Foron quince
anos moi negros para Ferrol. Agora hai un horizonte distinto. Os

nove quilómetros da auto estrada
Fene-Ferrol, que xa son míticos,
van cambiar a nosa relación co
resto do país. Está pendente a mellora do ferrocarril e será de grande importancia o porto exterior.
Pero onte inaugurabamos a última
fase do Centro Cultural Torrente
Ballester, que comezara hai dez
anos e que agora remata. Ao tempo estase rehabilitando o Teatro
Jofre e van adiante as obras de recuperación das antigas ferrerías
da Armada e o Museu Naval, dentro do que estará o Museu da
Construcción Naval. De a pouco
comezarán as obras do antergo
Goberno Militar. Catro espazos de
primeira orde para a cultura aos
que debemos engadir as obras da
nova Escola Oficial de Idiomas e
da escola Oficial de Música.
Está por facer o saneamento da Ría
A Ría é o noso patrimonio natural máis importante. É certo que
está condicionada neste momento
coa falla do saneamento pero xa
non estamos igual que cando comezamos. Desta temos o consenso sobre a localización da depuradora en Prioriño (o cabo de Prioriño baliza a entrada na Ría de Ferrol polo Norte). Antes andaba a
depuradora bailando por aí. A Ría
recibe a diario 60.000 metros cúbicos de augas residuais da industria e de efluentes domésticos sen
ningunha depuración. A nosa primeira empresa ten que ser a Ría
que ten unha capacidade rexenerativa extraordinaria pero estamos
obrigados a sacar fóra de augas interiores o que son as augas perigosas e máis contaminantes.
¿Coma as de Reganosa?
A gasificación da Galiza estaba
concibida dende Ferrol e a traveso
dunha estación de recepción, armacenamento e posterior distribución dende unha planta de gas que
estaría emprazada en Cabo Prioriño, na zona de Canelas. Era un proxecto público que foi estudado con
rigor cando Enagás era unha empresa pública e se determinou que
tiña que ir en augas exteriores. O
compromiso evaporouse igual que
a SIV (a Sociedade Italiana do Vidro) que xa tiña carteis anunciadores. A partir de ahí naceu un proxecto privado da man do empresario que ten un complexo industrial
que se chama Forestal do Atlántico. Dende o paraugas de Forestal
do Atlántico foise levando dunha
maneira pícara ate transformalo
nunha empresa que se chama Reganosa que ten moitos accionistas.
Hai bancos, a Xunta co 10%, o
Grupo Toxeiro etc. Ferrol mobilizouse por a planta de gas e o porto
exteriores como motores da economía. Pero unha planta de gas en augas exteriores. No primeiro: apoiamos o proxecto de Reganosa, pero
no emprazamento adecuado e de
sentido común que é o de augas
exteriores. Segundo: que se cumpra a lexislación e se Faga a declaración de impacto ambiental: Están
despachando o asunto cunha declaración de efectos ambientais
que fai a Xunta, implicada no proxecto. O Defensor del Pueblo acaba de mandar ao ministerio de
Economía un dictame no que considera imprescindíbel a declaración de impacto ambiental. Cando
a pedimos dende Ferrol parece que
estamos agredindo e boicoteando o
proxecto. Céntrano na miña persoa
cando isto é o acordo do Pleno da
Corporación.♦

¿O silencio ante
a violencia é un
dereito?
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Ameazan con non pagar a Telefónica ou FENOSA
se seguen incluíndo o nome do ditador

MIGUEL BARROS

Retiran a estatua de Franco de Ferrol pero
o seu nome permanece en vintecatro concellos
X.C.
A estatua ecuestre de Franco en
Ferrol pronto deixará de formar parte da paisaxe urbana
da cidade. Sen embargo as inercias de décadas da presencia do
nome do Ditador nos rueiros de
todas as cidades e vilas do país
fan que, mesmo nalgunhas nas
que decidiron a retirada, Telefónica ou FENOSA sigan a mantela nas súas guías e documentos. Algúns concellos xa instaron ao cambio baixo advertencia de non pagar as facturas.
Praza do Caudillo, Avenida do
Xeneralísimo, Rúa General Franco... os nomes do ditador seguen
presentes nunha manchea de concellos galegos. A historia deste
troco interminábel proposto polas
forzas democráticas atopou en
moitas ocasións a oposición de
grupos de nostálxicos, ou de demócratas timoratos. O listado que
apresentamos hoxe, depurado dos
erros cometidos no número anterior, acrecentan ata 24 os concellos galegos que teñen pendente
esta asignatura democrática.
A comprobación concello a
concello recibiu a resposta enxoita dos funcionarios, polo xeral
cun laio engadido, “si home, aínda queda esa rúa”. Días antes na
redacción de A Nosa Terra xa recibíramos a queixa de varios lectores de Maceda, O Rosal, Noia e
Porto do Son, concellos que no
seu día eliminaran o nome do ditador aínda que, nalgúns casos
máis de dúas décadas de acordalo, Telefónica segue a mantelo.
O nome que procuramos nas
guías telefónicas engadiu desta
volta as outras denominacións habituais da época: “Xeneralísimo”
ou “Caudillo” e aumentou o censo
de concellos. Poda que nos quedemos cortos, non se trata dun rastrexo exahustivo, pero a evidencia de
que as pegadas da ditadura seguen
nas rúas non admite discusión.
Vilariño de Conso, un pequeno concello ourensán, é quen tomou o acordo de mudanza o 27
de Marzo de 1991, xusto hai
agora 11 anos. Dirixiuse en varias ocasións a Telefónica, Correos e FENOSA, instándoos a mu-

En febreiro de 2000, PSOE e BNG convocaron aos viciños para trocar os nomes en Ponteareas, segundo se acordara en novembro do 99.
A decisión foi ignorada polo daquela alcalde Xosé Castro. Na foto o nome de Xardíns da Xiralda sustitúe ao de J.A. Primo de Rivera.

dar o nome nas facturas. Ante o
continuado desprezo a esta reclamación xa optou por advertir que
non pagará máis facturas dirixidas a ese enderezo inexistente.
Por outra banda a presencia
de Ramón Franco, irmán do ditador, que ten rúas nalgunhas vilas
pode provocar confusión, como é
no caso do Rosal que adoptou ese
nome en 1934, despois da fazaña
do aviador no Plus Ultra, o primeiro avión que cruzou o Atlán-

tico. Nese mesmo concello a antiga Praza do Calvario, chamouse
despois da República, máis tarde
adicouse a Franco e agora restaurou o seu nome primixenio.
Quen seguen na Telefónica e
en moitos enderezos que se procuran facilmente na internet, co
patronímico do Ditador, son a
maiores dos antes citados, concellos como A Mezquita, Ribas
de Sil, Camariñas ou Covelo.
O nome de Praza do Caudillo

Queixa sentida
Dous lectores de Noia avisaron á redacción de ANT, “o
cambio de rúas abordámolo en
1979. A do xeneral Franco pasou a chamarse rúa de Galicia;
a de Calvo Sotelo é agora a de
Rosalía de Castro; a de Carrero Blanco, de Pedro Sartaña; a
de José Antonio Primo de Rivera, do Cantón, e así un longo etcétera”.
Unha reacción parecida de
indignación foi a de X.M. Mariño Ventoso, bibliotecario do
Porto do Son, “foi na primeira

lexislatura de 1979 cando se
trocaron os nomes. A de Franco por Camiño Novo, a de General Mola por rúa da Roda, a
de J.A. Primo de Rivera por
Trincherpe... Daquela tamén se
galeguizaron os nomes das parroquias e o do concello. Foi
obra da corporación democrática formada por 6 concelleiros
da UCD, 6 da AMDG, 3 do
BNPG e 2 do PSOE. Logo
houbo os seus debates, algún
de antoloxía, ao respecto, pero
os nomes aprobáronse”.♦

consérvao, coa mesma fachenda
coa que o seu alcalde convoca todos os anos un funeral polo ditador, o concello ourensán de Beade.
A teima franquista persiste singularmente en Ponteareas. Desde o
concello aseguraron que o nome de
Franco permanece no rueiro ignorando un acordo plenario de 15 de
Novembro de 1999 que ordenou o
troco de nomes como Fernández
de la Mora, Franco, José Antonio
ou o cacique Gabino Bugallal.♦

Concellos co nome
de Franco no rueiro
■ A CORUÑA

Curtis
Miño
Ortigueira
Padrón
Ribeira
Sada
Serra de Outes
■ PONTEVEDRA

Baiona
Lalín
Mondariz
Silleda
Ponteareas
Tomiño

■ LUGO

Castro de Rei
Guitiriz
Meira
Navia de Suarna
Paradela
Portomarín
Quiroga
Samos
Lourenzá
■ OURENSE

Beade
Bande
Carballeda de Avia
Monterrei

Lugo
San Vicente Ferrer anda oxidado
en Lugo. A ferruxe comisca o ferro dos caños que algún ferrer
aquelou para a súa fonte que se
lle dedicou na praza do Campo.
Cada vez abrolla menos auga por
eles e vaise mudando a tolda. A
estrutura de pedra deste manancial, que se acha no centro da
praciña, foi protexida cunha capa
especial que está deteriorándose
asemade. Probe San Vicente.
Pouco pode mirar porque vén
quedando sen cara. A erosión e
un par de graciosos nocturnos
conferíronlle un aspecto de queimado en coidados intensivos.
Pobre San Vicente.

San Vicente lava a cara
JAUREGUIZAR

A praza do campo está pendente de cartos para
mellorar. Se non hai orzamento a ferruxe seguirá
pasándolle factura e a auga deixará de abrollar.
Co galán que lucía cando o
colocaron aló. Con esa capa de O
nome da rosa. Aconteceu no
1754, Lugo festexaba o remate
das obras para construír o acueduto da cidade. Permitiron que
dispuxera doutra volta dunha re-

de de achegamento de augas potables, algo que ocorrera antes na
época de Augusto e os seus.
Anos ha.
Besteiro, o concelleiro do
Urbanismo, anunciou nestes días
que os caños e a faciana santa e

tamén a fonte toda poderían recibir boas noticias “dependendo
do que custe a obra”.
Largo me lo fiais.
Pero ben, éche o que hai. Esa
mellora sería o remate da rehabilitación que se realiza na ágora.
Unha vez que se está rematou o
baleirado dos edificios números
dez e once. Besteiro afirmou que
o mes polo que agardamos será o
do desmonte de fachadas. Mentres nos esperanzamos co da fonte, confío en que poidamos sacudirmos o bochorno de sortear os
puntais que suxeitan a casa do once, que pasou anos apuntalada, e
a dez, suxeitada para as obras.♦

A

lei que pretende fundar
en termos de dereito a
ilegalización de
Batasuna deu pé a IU para saír en defensa dos dereitos individuais, na medida en que esta
Lei , según opina o portavoz
de IU no País Vasco, implica
privar aos cidadáns que votan
a HB do exercicio dun dereito.
Opinamos que o portavoz
de IU extende os dereitos individuais ata a linde de admitir
que aqueles que non exercen
directamente a violencia, son
moi libres de non condenala.
Non podemos aceptar tal interpretación dos dereitos individuais. Vivir libres implica
opoñerse a quen, directa ou indirectamente, permiten o exercicio
da violencia como medio de acción política. Polo tanto non podemos considerar un dereito individual esixíbel legalmente a libre expresión favorábel ao
exercicio da violencia, porque
na mesma medida estamos
aceptando que dar armas aos liberticidas é en si mesmo un
exercicio de libertade política.
A sociedade e a razón non se
aveñen a que sexa un acto de liberdade proclamarse escravo da
violencia e súbdito da tiranía.
Porque unha minoría violenta sempre sometería a unha
maioría pacífica, repugna a un
sistema democrático a
compracencia con aqueles que
utilizan a liberdade para
acabar con ela.
Que un cidadán escolla facer
actos claramente antisociais non
implica que a sociedade invoque
a liberdade individual para
posibilitar a comisión de actos
delictivos, antes ben parece lóxico que se aplique a impedir que
sucedan, e se isto non é
posíbel,a procurar que o mesmo
cidadán non os repita.
Entedemos a primacía dos
dereitos individuais sobre os dereitos colectivos, porque sen
individuos non existen nin sociedades nin pobos. Pero ante a incompatibilidade de valores, unha
sociedade ten que ordenalos, ten
que optar pola precedencia duns
sobre os outros. Defendemos a
liberdade e a vida antes que o
dereito de autodeterminación.
Frente á liberdade dos que din
que matan por Euskadi, defendemos a liberdade e a vida dos que
viven en Euskadi. Frente a un
País Vasco baixo o signo torvo
do fascismo, defendemos un País Vasco que se autodetermine,
se esa é a vontade maioritaria,
pero non podemos soportar que
tal maioría se conquira coa pistola dos matóns e o silencio dos
cobardes.
Non repugna a loita política pola independencia. O que
subleva é o exterminio dos que
opinan diferente e, mesmo en
contra, polo expeditivo medio
de quitalos de diante.
Ilegalizar a quen non condena aos que nos matan é menos
brutal que aceptar que teñen o
dereito a existir políticamente
aqueles que tan só pretenden establecer a súa brutal tiranía co
noso consentimento. ♦
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Borobó recibe o premio Blanco Torres
polos seus ‘anacos da vida’
Bó escomenza o teu alcume
Orgullo señeiro da Galicia,
Rexo loitador, todo en ti é lume
Onde ti estás e sen cobiza
Bó e xeneroso ate aquel cume
Outo dende o que dirixiste a nosa liza.
Patrón en moitas singraduras,
Exemplar combatente antifeixista,
Republican, roxo, socialista,
Irmán maior ás duras e ás maduras.
Obriga referente nesta coita
De faguer de Galicia a nosa loita.
Inxel testemuña de firmeza,
Solidaria diante toda esa avoleza,
Testo, ergueito, fronte a cativeza,
Amigo, por sempre, en barileza

GONZALO BOUZA BREY
Cuntis, 21 de marzo do 2002

C ALR O S SILVAR

A.N.T.
Como “mestre de xornalistas” foi
premiado Raimundo García Domínguez Borobó o pasado 21 de
marzo polo concello de Cuntis. Os
seus anacos, publicados en A Nosa
Terra e O Correo Galego valéronlle o premio xornalístico Roberto
Blanco Torres. Louvaron a figura
de Borobó o rector da Universidade de Santiago, Darío Villanueva, e
o escritor Víctor Freixanes. Non
faltaron unha morea de amigos
xornalistas para acompañalo na
lectura que fixo dun anaco, no que
lembrou a Uxío Novoneyra, Xosé
Anxel Valente e Carlos Casares.
Aínda que o galardón premiara estes artigos que sigue escribindo semanalmente con oitenta e
cinco anos, a ningún dos presentes
se lle escapou a relevancia da súa
figura, central no xornalismo galego dos anos cincuenta e sesenta
a través do xornal La noche. “Se
este xornalista se tumbase á bartola e deixase de compoñer cinco
rolos á semana poucos se habían
de acordar daquel Borobó da Noite”, afirmou o veterano periodista.
Estiveron no acto o presidente da
Academia, Xosé Ramón Barreiro,
o presidente do Colexio de Xornalista, Xosé Mª García Palmeiro, o
decano de Ciencias da Información Xosé López e o director de A
Nosa Terra, Alfonso Eire, entre
outros. Tras a entrega do galardón, Gonzalo Bouza Brey leu un
acróstico coa lenda “Borobó, Periodista” que tamén publicamos.♦

A DEZ ANOS DA MORTE DE AVILÉS DE TARAMANCOS

Especial A NOSA CULTURA

Á venda en quiosques e librerías.

A NOSA TERRA
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Nº 1.010 ● Do 26 de

Segundo o Estatuto do Tribunal Penal Internacional,
incorreu en xenocidio e crimes de lesa humanidade

A Igrexa promove a canonización
de Isabel I de Castela
H. VIXANDE
Isabel A Católica, segundo o título lle impuxo en vida o
Papa Alexandre VI, podería ser canonizada se prospera a
campaña que puxo en marcha o Arcebispado de Valladolid en 1958 e que agora está nunha das súas últimas fases.
A intención da Igrexa é santificar a raíña Isabel I de Castela
no ano 2004 para coincidir co
quinto centenario do seu pasamento. A pretensión ignora o
feito de que teña expulsado aos
xudeus e aos mouriscos e ordenado a “doma e castración de
Galiza”. Mesmo o arcebispo
Rouco Varela esqueceu a súa
condición de galego e interesouse polo o proceso.
De vivir na actualidade, Isabel de Castela tería que enfrontarse ao Tribunal Penal Internacional por incorrer nos delictos
de xenocidio e crimes de lesa
humanidade, segundo indican
os artigos seis e sete do Estatuto de Roma do citado Tribunal.
Consciente dos abusos da
raíña castelá, o Arcebispado de
Valladolid, como promotor do
proceso, está a ocultar algunhas das súas peores actuacións
e a maquillar outras. Así, ignora a expulsión dos mouriscos
ou a “doma e castración de
Galiza” e refírese á expulsión
dos xudeus como o “Decreto
de Suspensión do Permiso de
Permaneceren os Xudeus nos
Reinos de Castela e Aragón”.
Na moi ben elaborada páxina electrónica oficial para promover a santificación desta figura histórica (www.reinacatolica.com), ocúltanse os datos
máis escabrosos da biografía de
Isabel I de Castela, nunha sucesión de animacións con datos
sobre a súa vida que impide deterse nos puntos máis negros.
Aínda así, non pode evitar nomear a separación dos xudeus
ou a creación da Inquisición,
aínda que isto tamén trata de
maquillalo afirmando que atrasou dous anos o asinamento do

POSONEJRO

decreto que de constitución.
Mesmo cuestións puramente políticas como os enfrontamentos co seu antecesor,
o rei Enrique IV ou a usurpación do reino á filla deste último, Xoana a Beltranexa, e a
posterior guerra con Portugal
son aspectos que ás veces nin
aparecen citados e, cando son
mencionados, unicamente se
consignan de pasada.
Con respecto a América, o
Arcebispado de Valladolid limítase a falar da “xesta” do descubrimento e non só ignora o xenocidio de boa parte dos amerindios e a súa “evanxelización”, senón que trata de lavar o
seu pasado de escravista e descontextualiza unha orde de suspensión da venda de escravos,
asinada o 16 de abril de 1492,
meses antes do descubrimento
de América.
Milagres no século xx
Pero para lograr a canonización a Igrexa non só ten que lavar o pasado xenocida da raíña
de Castela, senón que ten que
atribuírlle algún tipo de milagre. Para iso, enuncia tres, aínda que todos eles producidos a
finais do século XX. Na descrición das milagres, sinálase a
“curación dun cancro de páncreas en cuarta fase” (a alguén
citado unicamente como Sr.
Yearling), a “curación dun tumor cerebral maligno da irmá
de C.S.LL.” e a saída do coma
dun grego español que sufrira
unha hemorraxia cerebral. No
relatorio das milagres indícase
que “todos estes datos están
debidamente documentados e
comezouse unha investigación

Isabel I, retrato realizado por un artista descoñecido. Real Academia da Historia, Madrid.

concienciuda dos mesmos”.
Con todo, a pretensión do
Arcebispado de Valladolid enfrontaríase a grandes dificultades, atrancos que non provirían
da Igrexa católica, senón dos
numerosos agraviados por ela.
Nun momento como o actual, o

Islam vería como unha provocación canonizar á raíña que expulsou aos mouriscos. A Israel
pasaríalle outro tanto e, dentro
da Península Ibérica, Portugal
tampouco aceptaría que chamar
santa a unha das súas máis encarnizadas inimigas.♦

O millo corvo
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

D

in as crónicas ben
sabidas que o millo,
que é transoceánico,
coma os soños da Xeración
Nós, coma nós mesmos, chegou ao Morrazo no ano
1618. E veu cumprido, coa
cor da ave dos agoiros, que
axexa no colo das árbores
benignas, cor negra-azulada.
Vós soubestes facelo aquí
tanto da familia, tanto da artesa, tanto das veigas e das
curtiñas, tanto dos probres e
resistentes na esperanza, que
xa é parte substancial desta
memoria colectiva que me
honro en compartir e
pregoar. Cando neno de
Quián, a miña aldea,
facíamos a escarocha, a
esfolla, soñabamos en
desvestir á raíña da tarde ou
do solpor: a mazaroca de cor
vermella. Era o sinal da sorte, dos agasallos que
chegaban axiña desde
calquera lugar de feira ou
festa. Esa mentira, coma a
dos Santos reis, que os rapaces recollen cos brazos abertos: nunca os brazos, abondaba o colo dunha man para un
garabullo de rosquillas,
unhas poucas chilindradas,
uns zapatiños novos, un garsci, unha chaqueta ¡Espigha
raíña!
Teño polos bois unha estima case confidente. Boi
pai, boi novo, boi vello, boi
xugo, boi compaña, boi amigo. Non están as horas deste
mundo para labrar a terra coas antigas xugadas,
vagarosas, indo pola estrema,
abrindo sucos, a cal e a
soma, a rilleira. Abonda unha
voz e boi vai e labra distinto,
bota peito e fende a tona da
terra vicciosa que foi monte
ou ermo de anos, barbeito.
Tamén nesta memoria,
vosoutros/as tentades o vello
oficio dos labregos todos.
Armades o arado romano,
ides canda o boi, conducides
a rella, pintades así a paisaxe
feliz das primaveras.
Non hai senón aquí esta
liturxia agradecida co pasado.
Hánvolo agradecer tamén,
desde o transocéano do
Alemparte, Johan Carballeira,
Cruz Gallástegui Unamuno, e
os amigos todos da Misión
Biolóxica de Galicia e do
Sindicato de Produtores de
Semente, que vos forneceron
de palabra e de oficio. Por
eles cómpre brindarmos co
voso viño neghrón, que tanto
amades. Co primeiro tinto de
Cela, co primeiro bocado que
amasaron as vosas mans limpas, ollando todas/os estas
valigotas que vos viron nacer
tan merecentes, mulleres e
homes de Meiro, que tedes a
forza dos vosos nomes de nación nunha toponimia fermosa, heorica e resistente aos
esquecementos de
hoxendía.♦

(*) Do pregón dado na IV Festa
do Millo Corvo de Meiro-Bueu
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Xerontolóxico Nacional. Pero
nin BNG, nin PSOE, cos orzamentos deste ano na man, acreditan neste “paso de xigante”.
Se no Estado a ratio de prazas
de residencias para maiores de 65
anos sobrepasa o 3% e na UE o
6%, na Galiza non chega ao 2%.
Esta diferencia dase, ademais,
cando a poboación envellecida
na sociedade galega se situa máis
de dous puntos por riba da media
estatal. No debate de investidura
o presidente da Xunta, facía referencia a esta realidade e comprometíase a afondar, durante esta lexislatura, nas políticas sociais e converxer con Europa
nesta materia. Pero en troques de
aumentar, o peso do gasto social
nos orzamentos do 2002 redúcese, como mingua tamén a partida
que se destina aos servicios sociais, ainda que pasen depender
dunha Consellaria en troques
dunha Dirección Xeral.
Asistencia insuficiente

PA C O VILABARR O S

A Xunta aposta por subvencionar empresas privadas

Faltan prazas de residencias para os maiores
PAULA BERGANTIÑOS
O número de galegos maiores de 65 anos supera en Galiza o medio
millón. Entre estes, perto de 50.000 non se poden valer por si mesmos.
Para a maioría das súas familias atopar praza nunha residencia é imposíbel. As listas de espera superan os dous anos e o custo dunha praza nunha residencia privada situase ao redor das 180.000 pesetas.
Para atender unha poboación cun
acentuado proceso de envellece-

mento, Galiza dispón na actualidade de 9.540 prazas para perso-

as maiores, que se reparten entre
un total de 28 residencias públicas e 69 privadas. Coa intención
de aumentar a cobertura asistencial, a Xunta comprometeuse a
subvencionar nesta lexislatura a
creación de ata un máximo de
vinte residencias privadas, que
suporían a creación de 3.000 no-

vas prazas, das que 1.200 serían
públicas concertadas. A nova
Conselleira de Asuntos Sociais,
Corina Porro, mantén que coa
“estratexia” que está a desenvolver o seu gabinete, o Plan Galego para Maiores, a Xunta acadará no 2006 as ratios de cobertura
pública recomendada polo Plan

Vinte novas residencias privadas e catro públicas
Através do convenio asinado
coa Xunta de Galiza, o Igape
vai subvencionar até un 10% a
fondo perdido un máximo de
20 novos centros promovidos
por empresas privadas prestadoras de servicios sociais, cun
límite por proxecto de 900 millóns. Das 3.000 prazas que se
van criar, 1.200 van ser, segundo o convenio, públicas. A
conselleira Corina Porro, tamén anunciou a “inmediata
construcción” de 3 residencias
públicas en Vigo, Santiago e A
Coruña, asicomo a “próxima”
inauguración doutra en Ribeira. Estes centros xa os anunciara o conselleiro de Sanidade
hai catro anos.

“O que nos preocupa é que
o Goberno galego opte pola
iniciativa privada para resolver
un problema eminentemente
social, que debería afrontar como maneira de garantir unha
maior igualdade na calidade
das prestacións que se ofertan
–comenta a deputada do BNG,
Olaia Fernández Davila. Cada
vez máis a Xunta opta pola vía
da privatización dos servicios
públicos. En servicios sociais,
e concretamente no tema de residencias de persoas maiores o
primeiro paso foi o de facer a
infraestrutura para logo dar a
empresas privadas a súa xestión por concurso público”. Pero esta opción, segundo os da-

O galego dispón do substantivo o serán para denominar a parte do día que vai entre o
momento en que empeza a caír o sol e o comezo da noite. É, daquela, unha parte da tarde, período máis amplo que vai entre o mediodía e a noite. O serán comeza no momento que en galego chamamos garimosamente a tardiña, cando o sol vai declinando.
Serán é unha palabra que ten a mesma orixe latina que as equivalentes noutras linguas románicas como o francés
(le soir e o seu derivado la soirée) e o italiano (la séra, la serata). Concretamente,
o substantivo francés deriva do adverbio
sero “tarde no día”, o italiano do adxectivo sera “tardía” e o galego dun novo
adxectivo: seranus que na nosa lingua
produciu as dúas variantes serán e serao
como en casos similares (man/mao, irmán/irmao, gran/grao, etc). O adxectivo

tos que posue a formación nacionalista nen abarata os costes
nen implica unha maior calidade do servizo.
Fernández Davila lembra
que unha comisión parlamentar
formada por representantes dos
tres grupos parlamentarios
puido comprobar durante unha
visita a diferentes centros, que
as residencias públicas que dependían directamente da Consellaría eran as que estaban en
mellores condicións, unha conclusión que tamén aparecía recollida no informe do Valedor
do Pobo “Ser vello en Galiza”.
“Aínda tendo un elevado custe
, as residencias privadas non
están xerando a calidade asis-

tencial óptima e necesaria para
os nosos maiores -sinala. Hai
centros nos que nen sequer pagando 150.000 pesetas se pode
deixar alí con tranquilidade a
un familiar”.
Pero para a Conselleira de
Asuntos Sociais, Corina Porro,
a criación de prazas para aqueles “que non teñen medios económicos e que as necesitan” non
exime “a Xunta da responsabilidade de ofertar servizos tamén
a aqueles que si dispoñen de
medios para pagalos. Nós cando
deseñamos os programas –engade– cando falamos da universalización dos servizos sociais
estamos a pensar no conxunto
dos galegos e das galegas”.♦

Serán
HENRIQUE HARGUINDEY
serodio, tamén de base latina, emprégase
moi especialmente para os froitos, as colleitas ou os animais (millo serodio, pito
serodio, etc) pero tamén ten un carácter
xeral. Nós falamos moitas veces do latín
serodio, oposto ao latín da época clásica.
Serán/serau non denomina só en galego a parte do día, senón que tamén significa o frescor da noitiña. Temós así expresións como andar ao serao, dormir ao serao, deixar ao serao ou estar ao serao. Esta segunda significación é a que atopamos

nunha expresión moi similar: ao sereno,
expresión que se atopa na xeneralidade
das linguas románicas (italiano, francés,
catalán, español, portugués...). Aconteceu
que xa dende o latín se debeu producir unha confluencia de uso do devandito seranus co adxectivo serenus ‘sereno, tranquilo’ no substantivo serenum ‘o sereno da
noite’, é dicir a hora que tamén nas linguas
románicas coñecemos por a fresca.
E a confluencia de significados quedou reflexada en palabras herdeiras de

O problema da falta de residencia
agrávase ao falar dos maiores con
necesidades asistenciais. A deputada do BNG, Olaia Fernández
Davila, explica que é apartir do
75 anos cando se intensifican unha serie de patoloxías propias da
idade. “Pódese calcular que neste
momento existen en Galiza unhas
100.000 persoas con algunha dependencia, a maioría son de carácter cognitivo e arredor de
40.000 de tipo alzheimer”, indica.
Ademais de referirise a falta de
prazas para estes enfermos, a deputada sinala que a “escasez dos
centros de día tamén é considerábel e a asistencia a domicilio,
apesar do cheque asistencial non
sobrepasa o 1,5%, cando se estima que unha cobertura adecuada
oscila entre un 8 ou 10%”.
O portavoz do PSOE, Emilio
Pérez Touriño, tamén critica a redución do gasto social e mantén
que os anuncios da Xunta non
van permitir superar os problemas da rede de servizos. “O compromiso de contruir 24 residencias para maiores de 65 anos segue deixando á Galiza por debaixo da media estatal e da UE. Asi
mesmo, as partidas destinadas a
teleasistencia, centros de día,
axudas a persoas con minusvalía,
seguen a mesma tendencia de
exercicios anteriores, e non van a
supor ningún avance serio orientado a mellorar a calidade de vida
e o estado de benestar dos maiores –explica. A Consellaria de
Servicios Sociais representa tan
só o 2,25 do total dos orzamentos
da Xunta para o 2002”.♦

ambos, entre as que destacamos o nome
do hoxe desaparecido vixiante nocturno
das vilas coñecido como o sereno. Claro
que aquí aínda podería haber tamén confluencia con outro substantivo latino sera, este co significado de ‘pechadura/fechadura’. Porque a misión do sereno era
abrir as pechaduras.
Non esqueceremos tampouco outra
herdeira: a palabra –de orixe italiana– serenata ‘ronda musical nocturna’.
E xa que estamos con festas nocturnas compre saber que a palabra española
sarao é a adaptación da galega serao. E
que, a través do español, o termo galego
pasou ao portugués e o catalán.
Permítanme agora a fachenda dun saúdo políglota e gárdeno para a tardiña os
lectores e lectoras mañanceiros:
Buonaséra! Bonsoir! ¡Bo serán!♦
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Os terreos de Álvarez en Cabral teñen grande valor inmobiliario.

PA C O VILABARR O S

As débedas e os fallos xudiciais fan inviábel reflotala

A CIG reclama negociar
a liquidación de Álvarez antes
da poxa dos seus bens
H. VIXANDE
Ante as débedas multimillonarias do Grupo de Empresas Álvarez e a imposibilidade de reflotar
parte da compañía, a CIG reclamou un acordo entre os acredores para negociar o destino
dos bens e evitar un enfrontamento nunha subhasta xudicial.
Unha estimación realizada en
marzo de 2001 sinalaba que as
débedas do Grupo de Empresas
Álvarez era de 120 millóns de
euros. Un ano despois, coas cargas salariais correspondentes e
as indemnizacións por despedimento, poderían ascender ao dobre. Esta cantidade fai inviábel
calquera intento de reflotar toda
ou parte da compañía.
Ademais, a CIG acusa á
maioría do comité de empresa,
en concreto a CCOO, UGT e
USO, de xestionar toda a crise
da compañía de forma máis
que discutíbel. Os nacionalistas indican que as outras tres
centrais, que conformaban a
maioría no comité, deixaron
facer ás sucesivas empresas
que mercaron o Grupo despois
da súa privatización. A CIG tamén acusa a CCOO, UGT e
USO de ignorar a opinión da
maioría dos traballadores cando se constituíu a Sociedade

Anónima Laboral tras a desintegración de Álvarez.
Foi precisamente a negativa
a pactar cos traballadores que
quedaron fóra da SAL o que
provocou a crise definitiva, xa
que os excluídos fixeron valer
os seus dereitos diante dos tribunais ante o que consideraban
como unha xogada da SAL para
facerse coa maioría dos terreos
da factoría de Vanosa en Cabral.
A SAL adquirira Vanosa ao BBVA e proclamara a súa intención
de promover unha iniciativa
empresarial con Vanosa, pero os
traballadores que quedaron fóra
temían que fose unha manobra
para quedar coa parte máis suculenta dos terreos de Álvarez
para vendelos co tempo, unha
vez demostrada a inviabilidade
de Vanosa, xa que esta compañía, se ben está a funcionar, faino a menos do 50% e carece de
capacidade para saír adiante.
Ante unha operación escura,
os traballadores que quedaron
fóra da SAL (unha maioría dos
empregados de Álvarez, xa que a
SAL constituíuse cun tercio dos
traballadores que tiñan dereito a
incorporarse) acudiron aos tribunais para reclamar a sucesión de
empresas, isto é, esixir que os
novos donos de Vanosa asuman
as débedas históricas da compa-

ñía. Como é habitual nestes casos, os tribunais déronlle a razón
aos traballadores o 13 de marzo
de 2002 e colocaron o proxecto
da SAL en vía morta.
Patrimonio inmobiliario
Agora, de GEA só queda repartir o seu patrimonio inmobiliario, sobre o que pesan sucesivos embargos. Os terreos de
Vanosa en Cabral representan a
porción máis grande do pastel,
xa que as instalación de Moasa
en Coruxo están pendentes
dunha venda por medio millón
de euros e dunha recalificación
que a Xunta de momento rexeitou. Quedan os terreos de Pontesa en Arcade, pero a maioría
forman parte dunha concesión
outorgada pola Autoridade Portuaria de Vigo.
Ante este panorama e unha
eventual subhasta xudicial entre todos os acredores do Grupo (os traballadores entre eles),
a falta de acordo na poxa podería provocar uns enfrontamentos que non interesan a ninguén, pois todas as partes sairían perdendo. Por iso, a CIG reclamou que, por primeira vez
en todo este proceso, haxa un
acordo para repartirse o que
queda de GEA.♦

Comezan os xuízos polos despedimentos
dos veterinarios de saneamento
H.V.
O martes 2 de abril comezan en
Ourense os xuízos contra a Consellería de Política Agroalimentaria polos despedimentos dos veterinarios do saneamento gandeiro. Veranse un total de 125 casos
nos catro procesos previstos.
O de Ourense, no xulgado do
social número dous ás dez da mañá, é o primeiro xuízo e no mesmo veranse 15 casos. Ao día seguinte, o 3 de abril no xulgado do
social número dous de Lugo ás
doce do mediodía, terá lugar a
vista por outros 46 casos. No xulgado do social número tres de Vigo o 4 de abril ás dez e media da

mañá celébrase o xuízo polos 17
despedidos en Pontevedra. A xeira de xuízos conclúe un mes despois, o 8 de maio ás dez da mañá
no xulgado do social número tres
da Coruña, onde terá lugar a vista por 47 casos de despedidos.
A demanda presentada polos
despedidos é igual en todos os
casos. Solicítase a declaración de
nulidade e, subsidiariamente,
que se declare improcedente o
despedimento e que se proceda á
readmisión dos despedidos.
As demandas, formuladas
contra a Consellería de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, Transformacións

Agrarias, S.A. (TRAGSA) e a Sociedade Estatal Empresa de Sanidade Animal e Servicios Gandeiros (TRAGSEGA) –as dúas empresas públicas–, tamén pretenden
que se condene á Administración
a abonar os salarios que os veterinarios deixaron de percibir entre
xaneiro de 2002 ata a actualidade,
toda vez que en xaneiro deste ano
unha sentencia do Tribunal Superior declarou a relación laboral
entre este colectivo e a Xunta.
Os veterinarios de saneamento foron despedidos a principios
deste ano despois de demandar o
recoñecemento da súa relación
laboral coa Xunta.♦

Unha observación superficial das decisións tomadas en materia
de selección e trazado das principais infraestruturas en España é
suficiente para detectar comportamentos que priman a lóxica política de mantemento da burocracia centralista respecto de modelos máis apegados ás necesidades da rede de intereses socioeconómica máis innovadora e descentralizada. No que se refire á
eficiencia e funcionalidade das infraestruturas seleccionadas e
realizadas non é observábel especial interese no proceso de decisións públicas cara este tipo de asuntos existindo unha abundante lista de investimentos mal planeados, obras innecesarias, altos
custos na execución, proxectos inacabados, corrupción, comisións ilegais, etc. Tal vez, o feito de que as infraestruturas fosen
realizadas con diñeiro público –e, sobre todo, con débeda– influiu no descontrol sobre fondos disponíbeis e proxectos deseñados mais, en todos os casos, é observábel unha politización perversa sobre asuntos cun alto compoñente técnico e racional.
No período democrático posterior á desaparición do Ditador
producíronse diversos cambios que permitiron que a sociedade
civil fose artellando as súas preferencias e tomando conciencia
de que os seus intereses tiñan que terse en conta. Isto dificultou,
por exemplo, a política de asulagamento sistemático de vales, a
posta en marcha de máis trasvases de auga, a execución dun
Plan Enerxético co obxectivo non declarado de facer de España
unha potencia militar nuclear, etc. Non obstante, o proceso de
decisión das infraestruturas públicas mantivo certas constantes
herdadas do período franquista na selección das obras realizadas
en estradas, camiños de ferro, portos ou aeroportos.
En efecto, da nova época democrática hai que resaltar o
mantemento da estrutura radial das infraestruturas viarias, o peso de decisións políticas asentadas no interese electoral e a pouca consideración que a escasez de recursos públicos tiña na
búsqueda dunha xestión máis eficiente dos manexados en cada
momento. Así, os gobernantes españois creen que os recursos
que a sociedade aportou por vía impositiva ou por suscripción
de débeda pública poden e deben ser utilizados dacordo cos
seus puros intereses electorais ou particulares. Do mesmo xeito que o goberno de maioría absoluta do PSOE se empeñou na
construción do AVE Madrid-Sevilla, o goberno de maioría absoluta do PP está a facer un AVE cara Valladolid, sempre coa
mesma mentalidade patrimonialista de libre disposición sobre
os recursos privados que os cidadáns españois ou europeos depositan, de xeito voluntario ou non, nas contas do Estado.

‘A

subordinación ás decisións
políticas da elite burocrática centralista
pode na tardanza en poñer en marcha
unha rede de boas comunicacións con
Portugal”
Inserta nesta mentalidade de libre uso dos fondos vai tamén
a asignación a toda infraestrutura do obxectivo de consolidar e
xustificar as funcións dun Estado central burocratizado aínda
que sexa claramente ineficiente para o desenvolvemento económico do conxunto do país. As increíbeis resistencias en ceder as competencias dos portos ás CCAA con mar ou a penalización ás areas máis dinámicas do Norte e Este de España na
dotación pública de autovías, infraestruturas ferroriarias e aeroportuarias só poden entenderse en clave de centralización política a toda costa deixando de lado todas as oportunidades que
a integración na UE e a globalización ofrece para determinadas
áreas antes fronteirizas con Francia ou Portugal.
En Galicia a subordinación da selección de infraestruturas
ás decisións políticas da elite burocrática centralista pode verse na construción de dúas Autovías polos montes máis altos,
o ninguneo sistemático de Santiago de Compostela como capital da CCAA, a desconsideración coa área económica máis
dinámica de Vigo-Pontevedra e a tardanza en poñer en marcha unha rede de boas comunicacións con Portugal.♦
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Unións Agrarias trata de paralizar as eleccións a Cámaras Agrarias

Os agricultores escollerán por vez primeira
en vinte anos os seus representantes sindicais
PAULA BERGANTIÑOS
Fixo falta que pasara un cuarto de século para que chegue o
día no que os labregos galegos poidan escoller aos seus representantes sindicais. O Consello da Xunta decidiu convocar as eleccións á Cámaras Agrarias para o 26 de Maio. As
últimas e as únicas que se celebraron no país foron en 1978.
Malia a boa nova, as eleccións a
Cámaras Agrarias xa toparon co
primeiro obstáculo. Despois de
varias reunións, as tres organizacións agrarias (Sindicato Labrego Galego (SLG), Xóvenes Agricultores (XXAA) e Unións
Agrarias (UUAA)) chegaron a
un consenso coa Administración
sobre o proceso que se debía seguir para a elaboración do censo
electoral. Pero Unións Agrarias
ven de rachar o acordo e apresentar un contencioso administrativo co que tratan de paralizar
o seu desenvolvemento. A secretaria xeral do SLG, Lidia Senra,
critica este cambio de actitude e
mantén que a decisión de UUAA
pode responder á preocupación
desta organización de non obter
uns resultados favorábeis.
Á espera do que aconteza
con este contencioso, nun prazo
breve de tempo podería facerse
público o censo de electores definitivo. O número de agricultores que están chamados a votar
suman
aproximadamente
70.500 e terán que escoller aos
seus representantes nas catro
Cámaras Agrarias. “A nós non
nos pareceu adecuado que Diz
Guedes anunciara a convocatoria pola prensa, pero en todo caso, unha vez posto en marcha o
proceso, queremos que se celebren –explica Lidia Senra. O
SLG xa hai moito tempo que
ven reclamando a súa convocatoria, como unha forma de democratizar e normalizar as relacións entre a administración galega e as organizacións sindicais dos labregos. Xa vai sendo
hora de que a presencia dun sindicato nunha reunión coa Consellería de Agricultura non dependa única e exclusivamente
do capricho do Conselleiro de
turno”, engade.
As Cámaras Agrarias son
corporacións de dereito público
dotadas de personalidade xurídica propia. O pleno da Cámara
Agraria estará constituído por

vintecinco membros elixidos ou
elixidas por sufraxio libre,
igual, directo e secreto, atendendo a criterios de representación proporcional. As súas fun-

cións, definidas na lei 1/2000,
pola que se refunde a normativa
en materia de Cámaras Agrárias, son por un lado, ser órganos de participación, colaboración e diálogo coa administración na elaboración da política
para o sector e, por outro lado,
instrumentos para avaliar a capacidade e a representatividade
das distintas organizacións.
Nestes anos, apesar das de-

mandas das organizacións agrárias e a transferencia de competencias, a Xunta sempre obviou
este déficit democrático. “Nunca
houbo interés en convocalas seguramente porque as organizacións afins ao Goberno non ían
sair ben paradas”, comenta Lidia
Senra. Ao seu ver a Xunta non
podía seguir adiando esta decisión moito máis tempo, porque
en case que todas as comunida-

des autónomas xa se celebraron.
En Catalunya, por exemplo,
vanse convocar as terceiras. “O
SLG como único sindicato nacionalista, que representa a autoorganización de labregos e labregas de Galiza –sinala– ten a
obriga e a responsabilidade de
non desperdiciar esta oportunidade e loitar por converterse na
primeira forza sindical agraria
do noso país”.♦

A . PA N AR O

Demanda de solucións para as crises do sector do leite e a carne.
Varios milleiros de labregos participaron o 26 de marzo en Santiago nunha manifestación convocada polo SLG para esixir solucións ás crises nos
sectores da carne do leite. Afirman que a situación non só non remite senón que empeora mes a mes. O mercado da carne, incluso a que se vende amparada pola denominación Tenreira Galega, ainda non recuperou
os niveis de vendas que tiña fora de Galiza e os prezos, nalgúns casos,
están un 20% por debaixo dos prezos que había antes de declarar-se o
mal das vacas tolas no Estado. O SLG lembra que Xunta prometeu a
principios do ano 2001 , 114 millóns de euros en tres anos para resolver

a crise da EEB, pero que despois de investir 54 millóns de euros nestes
12 meses só orzamenta para este ano 7,7 millóns. Por outra banda, os
prezos do leite teñen baixado unha meia de 0,03 euros por litro (4,5
pesetas) desde o mes de decembro e as empresas anuncian unha nova
baixada de 0,02 euros (3 pesetas) de aquí ao mes de abril. A isto súmase, segundo denuncia o SLG, o deterioro dos servicios públicos no
campo. Hai tamén moitas explotacións, explican, que por culpa da
Consellaría ainda non teñen realizado o saneamento gandeiro da campa♦
ña 2001 e que están tendo dificuldades para poder mercar ou vender.♦

Agro
O goberno e as empresas do leite acordaron en segredo baixar
o prezo do leite aos labregos e
labregas.
Sen aclarar realmente as súas
intencións, filtrouse que o acordo
de baixada nestes meses, ata A
primavera sería de 0,04 euros (7
pesetas) aproximadamente. Isto
volveu colocar os gandeiros en
situacións como as vividas anos
atrás, nas que o prezo do leite era
tan baixo que lles era moi difícil
manter os ingresos por encima
dos costos de produción.
Esta baixada dos prezos hai

As industrias deciden unilateralmente
baixar os prezos do leite
CARME VENCES

A situación dos prezos do leite pasa por un dos seus peores momentos, o que xa está a provocar mobilizacións.
que sumala ás perdas que o sector ven acumulando debido ao

mal das vacas tolas: perda nas
vendas dos becerros de engorde,

recría e vacas vellas, costos dos
MER (material específico de ris-

co), incremento dos prezos da
alimentación animal, especialmente os pensos que subiron unha media de 0,024 euros (4 pts).
A actual situación dos prezos vai supoñer outro duro golpe ao medio rural galego e ás
economías das vilas, pois novamente moitas explotacións leiteiras poden verse forzadas a
pechar as portas.
A reacción por parte das organizacións agrarias non se fixo
esperar e o Sindicato Labrego
Galego xa iniciciou as mobilizacións o 26 de marzo.♦
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A proximidade das poboacións fai perigoso o emprazamento en Mugardos

Os veciños da ría de Ferrol esixen
que a regasificadora se instale no porto exterior
A.N.T.
O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol iniciou unha serie de protestas para demandar do goberno español o traslado do proxecto dunha planta de gas de Punta
Promontoiro, en Mugardos para o porto exterior de Caneliñas. Para os veciños desta comarca, só así o proxecto poderá
ser rendíbel e eficaz para manter a calidade de vida na zona.
Os promotores e organismos defensores do establecemento da
planta regasificadora en Punta
Promontoiro, calquera traslado
lastraría un proxecto que xa está
moi avanzado. A idea destas compañías é construír a planta regasificadora no lugar orixinal para
impedir que “se perda a oportunidade dos grandes beneficios que
esta traerá para a comarca”. Mais
os veciños consideran que hai
moitas sombras no proxecto.
Para o comité, as dilixencias
administrativas para autorizar
1. NON SE INFORMOU A POBOdos riscos destas plantas
nin houbo unha consulta popular.
2. NON ACEPTA A MAIOR PARTE da cidadanía o actual emprazamento, segundo varias consultas
feitas entre os veciños, incluída a
proposta por La Voz de Galicia.
3. NON EXISTE UNHA ZONA
DE EXCLUSIÓN TÉRMICA de alomenos 488 metros sen que exista poboación ao redor da planta.
Na Punta Promontoiro, hai veciños a 150 metros de alí.
4. NON SE CONTOU COAS LEIS
DE TRÁNSITO mariño, que esixen
ACIÓN

en Mugardos esta planta van
máis lentas do que se fai saber.
“En Madrid saben que teñen de
prazo ata despois de 2004 para
autorizar esta planta”, afirma
Carmelo Teixeiro, coordenador
do comité. “O negocio desta
planta empezará a ser visíbel en
2009, coas outras plantas de Sabón e As Pontes. Ademais, só en
xaneiro de 2003 haberá liberalización da enerxía e poderán interesarse varios operadores na
importación de gas natural licuado”, continúa Teixeiro.

O proxecto da regasificadora só será rendíbel cando, en 2009, se integre nel a planta
das Pontes, na imaxe.
Arquivo A . N .T.

Tomando como referencia
este prazo, o comité defende
que sexa Caneliñas o empraza-

DEZ MOTIVOS PARA DICIR NON
O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol publicou un decálogo de razóns que xustifican a oposición á construción da planta na Punta Promontoiro. Para máis información sobre
este tema, na internet o comité conta cunha páxina electrónica: www.geocities.com/cociudem.
para os buques gaseiros unha vía
directa ao mar aberto para que
poida ser evacuado en caso de
acidente. En Mugardos, un buque en emerxencia ficaría preso.
5. Non volvería haber marisqueo na zona afectada porque o retorno ao mar da agua
empregada na regasificadora
acabaría por matar os viveiros.

6. NON ESTÁ AUTORIZADA
POR DEFENSA. O ministerio dubida da comenencia de colocar
unha planta industrial estratéxica tan perto dun dos seus portos
militares chave, dada a hipersensibilidade respecto ao terrorismo internacional.
7. NON HABERÁ DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DA HUMA-

Carolina
N O V I D A D E

Otero
M a rga do Va l
A NOSA TERRA

mento para a devandita planta.
“Dá tempo de abondo construíla
no porto exterior, que estará re-

para os arsenais e castelo
de San Felipe, xa que a Unesco
valora moito a calidade medioambiental do contorno dos bens que
se deben salvagardar. Se a Punta
Promontoiro se ve degradada, fraco favor se lle fará ao turismo.
8. NON HOUBO AVALIACIÓN
DO IMPACTO medioambiental que
require a lei e qu está suxerida poNIDADE

matado en 2005”, apunta o coordenador. “Se os actuais promotores tivesen feito as xestións para ubicalo alí, xa o terían autorizado porque alí aprobouse por unanimidade de todas
as administracións públicas unha declaración de impacto ambiental para unha planta deste
tipo xa en 1994”, subliñou.
Segundo Teixeiro, coa nova
ubicación todos os interesados
sairían gañando. Seguiría habendo unha planta na ría ferrolá pero
a zona conservaría un dos seus
espacios máis interesantes para
un aproveitamento cidadán. “Temos tanto dereito coma os outros
galegos a dispor dos nosos espacios litorais para usos públicos e
que as mercadorías perigosas ou
noxentas fiquen lonxe das poboacións”, explicou.♦
lo Defensor do Pobo, tal e como
se fixo noutras plantas similares,
caso de Bilbo ou Sagunto.
9. NON SE CUMPRE A LEXISLACIÓN

SOBRE

ACTIVIDADES

molestas, nocivas e perigosas,
que requiren unha distancia de
máis de dous quilómetros desde
estas zonas de emisión aos núcleos de poboación.
10. NON FAI FALTA unha
planta de gas antes de 2005
porque non hai demanda suficiente deste tipo de enerxía.
Para aquelas, si que podería
♦
construírse en Caneliñas.♦

Contratan en Polonia e Romanía outros recolectores de amorodo

A política de inmigración condena á fame
a 7.000 xornaleiros africanos sen traballo en Huelva
A.N.T.
Despois de pasaren un mes vagando pola provincia de Huelva na
procura de traballo, perto de 7.000 inmigrantes regulares comezaron a recibir axuda humanitaria de varias ONGs. A grave situación que se vive en Andalucía é a primeira consecuencia da nova
política migratoria, que contrata en orixe traballadores para tarefas para as que xa había unha tradicional man de obra foránea.
A maioría non entende por que
este ano non poden traballar. A
meirande parte dos inmigrantes
que pasan as tardes á sombra das
oliveiras procede de Marrocos e
países subsaharianos. Todos teñen os seus papeis en regra e traballaran na recollida do amorodo
en varias campañas pasadas. Este ano encontráronse con que os
seus vellos postos estaban ocupados por empregadas polacas e
romanesas, principalmente.
A xa difícil situación na que ficou Huelva cando comezou a colleita agrávase por momentos. Unha gran parte dos xornaleiros sen
labor dorme á intemperie e vive da
caridade. Outros comezaron a cometer pequenos furtos para sobreviviren. Incluso algúns ameazaron as traballadoras dos invernadoiros porque consideran que lles
tiraron unha tarefa que era de seu.
Políticos de Huelva e organiza-

cións humanitarias advertiron de
que a situación é moi grave e pediron do goberno medidas urxentes
para impedir que rexurdan brotes
xenófobos como o de El Ejido, hai
agora 14 meses. Algunhas ONGs
reparten comida e roupas de abrigo
para a noite pero advirten de que
estas medidas son só válidas para
un prazo de tempo moi curto.
Algúns concellos da zona xa
puxeron á disposición dos inmigrantes lavanderías e duchas públicas, ao tempo que iniciaron
campañas de control sanitario. Foron tamén moitos os alcaldes que
esixiron das autoridades estatais
un cambio de atitude neste asunto
e saídas laborais que corrixan a
confusión que creou a nova dinámica da política de estranxería.
Frívola diplomacia
Cando o ministro do Interior, Ma-

Membros dunha organización humanitaria reparten comida entre inmigrantes en Andalucía

riano Raxoi, presentou o novo
sistema de contratación en destino da man de obra necesaria para
cubrir determinados postos que
teñen escaseza de demanda, todo
eran vantaxes. “Seguiremos o sistema que tiñan os países europeos
cando os españois emigraban: os
inmigrantes que realmente poden
prosperar no noso país son aqueles que veñan con emprego desde
os seus países”, afirmara.

Mais a primeira gran proba do
novo sistema fracasou. Nun ámbito que xa contaba cunha tradicional man de obra temporal, Interior botou abaixo todo o feito
durante a última década e substituíu os traballadores africanos por
xornaleiras polacas e romanesas.
De fondo, para moitos expertos, subsiste o conflito diplomático con Marrocos. Moitos dos temporeiros son marroquís e o propio

goberno magrebí estaba advertido
de que dificultarían moito as relacións bilaterais se non aceptaban
certos cambios. Sabido está que o
embaixador alauíta foi chamado a
consultas e actualmente non existe contacto diplomático entre ambos os réximes.
O resultado foi que se creou nos
campos unha bolsa de marxinación
que terá unha difícil resolución. As
autoridades non poden expulsar os
inmigrantes porque teñen a documentación en vigor. A súa recolocación noutros traballos parece improbábel porque non existe ningunha vontade, nin por parte dos empresarios nin do propio goberno de
aproveitar este grupo de xornaleiros noutras tarefas de recolleita.
Como resultado, alén do grave
problema de catástrofe humanitaria persiste a ameaza de brote racista, alentado desde hai varias semanas por varios grupos ultradereitistas, principalmente de Madrid e Sevilla. De momento, só se
sabe que para despois da Pascua
non haberá xa reservas de comida
para lles dar e moitos deles están
atopando unha pequena forma de
substento facendo pequenas an♦
gueiras en réxime irregular.♦

Bi l bao
Patxi López é o novo home forte
do socialismo basco. As previsións cumpríronse, e un 57% dos
delegados asistentes ao congreso
extraordinario déronlle o seu
apoio, e a súa executiva obtivo o
apoio do 64%, unha porcentaxe
superior á que obtivera no seu día
Redondo Terreros. Este tan esperado congreso pode ser o ponto de
inflexión necesario no PSE para
abandonar os dous últimos anos
erráticos de seguidismo ao PP.
Os principais obxectivos que
se marca Patxi López é o de liderar un proxecto autónomo, que
non dependa do que fagan o PP ou
o PNV. López está máis aberto a
falar co partido de Arzalluz do que
o estaba Redondo, e iso pode facilitar que se forme de novo unha
especie de fronte democrática que
consiga rearmar á sociedade, nun

O PSE cambia de rumbo
Os socialistas bascos celebraron o seu congreso
coa ameaza de ETA sobre eles
DANI ÁLVAREZ

O congreso dos socialistas vascos celebrouse baixo a presión dos sectores que apoiaban a liña redondista e o crimen de ETA que asesinou a víspera do cónclave a Juan
Priede, un concelleiro que apoiaba a liña de Genma Zabaleta e Odón Elorza.
momento de desalento e de sensación de derrota nas rúas ante o
acoso de ETA, que por momentos
dá a sensación de que mata cando
quer, e non cando pode. O que
Patxi López opina é que os debates que plantexa o nacionalismo
son artificiais, temas como o ám-

bito basco de decisión, autodeterminación ou soberanismo non lle
interesan. Sen embargo, o novo
presidente do PSE, Jesús Egiguren, é mais receptivo a debater sobre esas reclamacións.
Agora semella que a época das
trincheiras PNV-EA-IU, e Mayor

Oreja-Nicolás Redondo, que era
semellante a unha história de amor,
está a ponto de pasar ao recordo.
Por iso tampouco lle interesa a
ETA que o PSE adopte unha postura propia. ETA quer que os socialistas sigan da mao do PP, quer dividir
e ter maniatado ao PNV, que fique

aillado. E por iso ataca ao PSE cunha crueldade sen parangón.
O congreso do PSE tamén estaba mediatizado pola posíbel ilegalización de Batasuna, cociñada
entre Moncloa, o PP e o PSOE,
ainda que amplos sectores do PSE
amósanse contrarios a unha medida que só conseguiría dar novas razóns a aqueles sectores da esquerda abertzale que consideran que a
violéncia é o único camiño que lles
queda, que por certo, cada vez son
menos. Deixar sen alternativa política a perto de 200.000 electores
non é nada parecido a unha solución política do conflicto. Esta nova lei de partidos, ¿ilegalizaría ao
PP se novamente se nega a condenar o réxime de Franco? ¿E ao
PSOE se fixera un acto de apoio a
Barrionuevo e Vera, condenados
polo terrorismo do GAL?♦

N O V I D A D E

A lingua secreta
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

O camiño da liberdade.
Dous mundos e dúas historias
que circulan e se cruzan nunha viaxe de
ida e volta na que os protagonistas son pai
e fillo. Un en loita contra a barbarie, e
outro á procura do misterioso mundo dos
maiores. Búsquedas e agachamentos que
nacen na aldea, viven a guerra e se
consumen nun campo de exterminio nazi
coa lingua como esperanza.
Colección Froita do Tempo
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Máis de dous millóns de persoas maniféstanse en Roma contra a reforma laboral

Os excesos de Berlusconi unen a esquerda italiana
C.L.
Máis de dous millóns de italianos saíron ás rúas de Roma para
esixir que non se admita o despedimento libre na nova lei laboral
que pretende impoñer o goberno de Silvio Berlusconi. Mais a manifestación tivo outros ingredientes. Foi un paso adiante na loita
por unir a esquerda, unha denuncia do asasinato de Marco Biagi
e un acto de repulsa ante o primeiro ano de excesos da dereita.
Italia vive días de nervios e opti- vas propiedade de Berlusconi e
mismo. Despois dunha semana incluso o número dous do seu
marcada polo desembarco de in- gabinete, o neofascista Gianmigrantes kurdos e as espeluz- franco Fini, acusou aos sindicanantes declaracións do ministro tos e os partidos de esquerda de
da Reforma, Umberto Bossi, to- inspirar estes actos “co seu tacoulle falar á cidadanía. Logo de lante reivindicativo”.
Por se o caldo
case un ano de osnon tivese bastracismo político
tante unto, a opie forte autocrítica
sindicalista
nión pública da
no seu seo, a esesquerda en Italia
querda recuperou
Cofferati
pode
ser
precisaba de auo pulso popular
torreafirmarse,
gracias á forte es- o escollido
logo dun ano de
trutura dos tradidesorientación e
cionais sindicatos para liderar
perda de ideas
de clase e ao canunha
ampla
respecto aos xeisazo que unha
tos que se precigran parte do país
san para recobrar
sofre despois da coalición
o poder. Foi por
chegada ao poder de esquerdas.
iso que todos os
de Berlusconi.
partidos e tenA manifestadencias se acheción do pasado
garon a Roma,
23 de marzo tiña
nun intento de
un só lema e un
só convocante. O sindicato procurar unha saída que aprobe o
Confederación Xeral Italiana do conxunto da cidadanía.
Traballo (CGIL) chamou a súa
militancia a protestar contra a Formigas
eliminación do título 18 do Estatuto dos Traballadores de As fotografías aéreas da capital
1970, no que se prohibe o des- italiana durante a manifestación
pedimento libre. Pero esta mo- mostran un enorme carreiro de
bilización chegou nun momento “formigas” humanas. A asistencia
moi especial para os italianos. foi espectacular. Máis de dous miPoucos días antes, as rexurdidas llóns de persoas procedentes de
Brigadas Vermellas asasinaban todo o país ratificaron así o seu rea Marco Biagi, un dos técnicos xeitamento ao goberno e ao terroencargados de redactar o novo rismo, ao tempo que defenderon
proxecto de lei laboral. Este un novo rumbo para o país. Xunatentado obtivo rapidamente o tos na protesta estaban socialdeeco de todas as canles televisi- mócratas, ecoloxistas, ex comu-

O

As avenidas romanas ateigáronse de manifestantes durante varias horas.

nistas, representantes de varios
movementos da antimundialización, líderes doutros sindicatos e
unha ampla representación de colectivos humanitarios ou de axudas ao desenvolvemento. A mensaxe foi rapidamente interpretada
por analistas e políticos. Para a
prensa, o máis beneficiado foi o
líder da CGIL, Sergio Cofferati,
veterano sindicalista que sempre
defendeu que a reivindicación é o
mellor xeito de combater “os cantos de serea da dereita”.
Cofferati pode ser o escollido
para liderar unha ampla coalición de esquerdas que supere a
L’Ulivo que convertera en presidente a Romano Prodi en 1996.
Ao seu favor ten a enorme trascendencia que esta manifestación terá no futuro de Italia e a
experiencia á fronte do maior
sindicato do país, con máis de

cinco millóns de afiliados. Na
súa contra está a súa pertenza ao
Partido Democrático da Esquerda, herdeiro dos comunistas, verdadeiro tabú para moitos dos políticos de centro-esquerda, como
Francesco Rutelli, actual xefe da
oposición, que pretende reitentar
vencer a Berlusconi nas próximas eleccións.
O que quedou claro é o desexo
colectivo de encontrar vías ao
abafante ambiente político que
impuxo Berlusconi. Entre os intelectuais deuse un compromiso na
súa contra descoñecido nos últimos tempos e son moitas as campañas cívicas que loitan diario
contra medidas gobernamentais.
As máis famosas nos últimos tempos foron as sentadas auspiciadas
polo cineasta Nanni Moretti, en
demanda dunha xustiza máis limpa ou de medidas legais contra as

irregularidades empresariais do
actual primeiro ministro.
Dous bloques
A resposta do goberno non se fixo esperar. O propio Fini denominou os manifestantes de “conservadores” por non quereren
cambiar “unha normativa que xa
cumpriu 30 anos”. Pola súa parte, Berlusconi convocou todos os
seguidores do seu partido, Casa
das Liberdades, a un acto de celebración do primeiro ano no goberno, o vindeiro 13 de maio.
Indirectamente, o dirixente da
dereita conseguiu aglutinar os italianos en dous bloques coas súas
declaracións e actos. Moitos observan na irrupción tan “oportuna”
do asasinato das Brigadas Vermellas un torpedo dirixido á tentativa
♦
de unión das esquerdas.♦

Aquí fóra
Un dos retos máis importantes da sociedade contemporánea é a consecución
dunha redistribución xusta e equitativa
da riqueza a nivel global. As Nacións
Unidas, conscientes da gravedade do
problema que supón o incremento das diferencias entre países ricos e pobres que
se viñeron agrandando na última década,
convocou por primeira vez unha Conferencia Internacional sobre a Financiación
para o Desenvolvemento. O seu obxectivo era buscar fórmulas xustas para financiar os programas de desenvolvemento,
que van dende a mobilización de recursos financeiros dos países desenvolvidos
ata a potenciación da cooperación técnica e financeira. Coa participación de 54
xefes de Estado e de Goberno, de máis
de 300 ministros, e dos principais organismos financeiros internacionais, esta
Conferencia marcou un fito na Cooperación para o Desenvolvemento aínda que
está por comprobar o cambio de sentido
dese cicatero compromiso dos países donantes. O propio FMI e o Banco Mundial
calcularon que sería necesario duplicar
as cifras actuais da axuda oficial para reducir á metade a pobreza de aquí a 2015.
O problema é que descendeu durante os
últimos anos, en vez de aumentar para
acadar o obxectivo do 0,7% do PIB ao
que os Estados donantes se comprometeron no seu día.
¿E que pasa en Galicia? De dereita a

Monterrey en Galicia
XULIO RÍOS
esquerda, estamos máis preto das pegas recursos aplicados) como cualitativo
do mundo desenvolvido e dos organis- (pola escasa sensibilidade dos principais
mos internacionais
actores básicos). Teoque das esixencias
ricamente, existe a
propio FMI e
dos países empobreconciencia pero mecidos. Non custa nada
nos a coherencia.
o
Banco
Mundial
denunciar o 0,10% do
Precisabamos un
PIB USA para axuda
Cumio de Monterrey
calcularon que sería
ao desenvolvemento
en Galicia para supeou demandar a cancerar a testimonialidade
necesario duplicar
lación da débeda exdese compromiso que
as
cifras
actuais
da
axuda
terna, pero sí moitas
repercuta de verdade
veces comprometer,
na calidade da coopeoficial
para
reducir
por exemplo, xa non
ración que poidamos
digamos o famoso
impulsar desde aquí.
á metade a pobreza
0,7%, unha pequena
Socialmente se comde aquí a 2015”
parte do orzamento
prende cada vez medun Concello para
llor a importancia e a
destinala a cooperación. Salvo contadísi- necesidade da cooperación, os partidos
mas excepcións, case sempre ligadas a políticos van asumindo mellor esta difactores máis subxectivos que estrutu- mensión como reflicten os diferentes
rais, discurso e praxe non camiñan na programas electorais, abandonando esa
mesma dirección e así a realidade da co- concepción da cooperación como unha
operación internacional en Galicia é es- prolongación internacional da acción socasamente estimulante, tanto dende o cial. É unha cuestión de xustiza e non de
punto de vista cuantitativo (ocupa as po- caridade.
sicións máis baixas do Estado en canto a
Tamén da banda das ONGs con im-

‘O

plantación en Galicia se precisa un esforzo que está a impulsar a súa Coordenadora. Localismo, excesiva fragmentación e
escasa implicación no propio país (dende
o uso a penas do galego, a incapacidade
para xerar dinámicas propias que atendan
aos nosos intereses estratéxicos, ata a actuación como meros recaudadores) son
constantes que debilitan a influencia dun
movemento non gobernamental que de
non reorientarse, probabelmente se estancará ou recuará nos próximos anos. Cómpre sumar os esforzos dispersos e implicalos no país. Non é facilmente críbel tanto
empeño coa cooperación con terceiros
cando sistematicamente somos incapaces
de cooperar aquí, entre nós mesmos.
Se o chamado consenso de Monterrey
promove un delicado equilibrio que pon o
acento na importancia de políticas internas adecuadas, non soamente económicas, para saír da pobreza pero, á vez, sinala a necesidade da axuda externa para
logralo, en Galicia precisariamos un consenso similar entre os principais actores
políticos e sociais, entre todos aqueles
que aspiran a construír unha sociedade
internacional mínimamente decente, para
encarar debidamente un cambio de tendencia, tan urxente como necesario.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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Arafat decide ficar en Ramala para denunciar o acoso de Sharon

A Liga Árabe procura
unha estratexia común para Palestina
CÉSAR LORENZO GIL
O mércores, 27 de marzo, Beirut convértese no foro do mundo árabe. A pesar de que non
está nas declaracións previas, o
debate ao redor da postura de
todos estes países respecto a
Palestina será o tema máis interesante. Entrementres, Arafat
preferiu ficar en Palestina para
denunciar o acoso israelita.
Malia que a “estrela” do cumio de
Beirut ía ser o programa de paz
do príncipe Abdulá de Arabia
Saudita, a máis que probábel ausencia de Iasir Arafat e a falta de
pasos decididos por parte dos EE
UU cara á paz, obriga os países
alí participantes a procurar unha
estratexia común á hora de negociar con Washington calquera outro tipo de política. Todos estes
países, especialmente os do Golfo
Pérsico, son sabedores de que o
presidente norteamericano, George Bush, precisa do seu apoio para atacar Irak e que favorecerá o
alto ao fogo en Palestina se así
consegue a sanción da súa política agresiva contra Sadam Husein.
Mais os países menos próximos aos EE UU, como Siria,
pretenden infundirlle á xuntanza
do Líbano un carácter máis reivindicativo ca diplomático. A pasada semana, medio millón de sirios saíron ás rúas de Damasco,
inducidos polo partido gobernamental, para esixir o fin da ocupación israelita e o regreso dos
3,5 millóns de refuxiados que
permanecen fóra do seu país desde hai, alomenos, 20 anos.
O presidente sirio, Bacher
Assad, defende que sexa a Liga
Árabe un dos interlocutores internacionais na resolución do
conflito palestino-israelita. A súa
proposta é a de esixir un programa de máximos ao goberno de
Sharon. Tamén quere presionar o
seu aliado estadounidense para
que saiba que calquera agresión
contra os palestinos será tomada
como un ataque contra cada un
dos países que compoñen esta
organización. Esta posición non
se ve con demasiados bos ollos
desde o Pentágono. Bush pensa
que segue vixente o estado de
excepción global producido logo
do 11 de setembro e entendería o
desplante árabe como un non ao
seu xeito de facer política internacional baixo a doutrina da
“guerra contra o terror”.
A espada de Arafat
Se finalmente Arafat non acode ao
Líbano, o seu encerro en Ramala
seguirá a ser un símbolo da resistencia palestina diante dos continuos asaltos sionistas. Nas últimas
horas, en vinganza polo enésimo
suicida que se tirou a vida ferindo
algúns soldados, os carros de
combate Merkava, que escoltan as
paleadoras, cercaron Belén e procederon á destrución de varias aldeas e demais asentamentos próximos a unha colonia hebrea.
O líder palestino obtivo un

A policía
norirlandesa
confía nun novo
desarme do IRA
A.N.T.
O aínda xefe da policía británica destacada en Irlanda do
Norte, Ronnie Flanagan, afirmou que o IRA planea un novo
desarme nas próximas semanas. O anuncio vén confirmar
o clima de distensión da zona,
a pesar dos moitos atrancos
que os grupos unionistas puxeron no camiño cara á paz. Este
xefe policial, que anunciou a
súa retirada xunto ao ministro
para Irlanda do Norte, John
Reid, advertiu de que son moitos os cambios que precisa o
país para recuperar a normalidade. Un deles, salientou, é a
reforma pendente da policía,
que serviu durante décadas para reprimir os republicanos.
En termos políticos, este
novo desarme tería como obxecto ratificar a decisión do
IRA de escoller a vía política
para lograr os seus obxectivos. O maior beneficiario
destas mudanzas sería o Sinn
Féin, que presentou candidaturas ao Parlamento de Irlanda, que se renova no mes de
maio próximo.♦

O presidente
do Brasil castiga
os sem terra
que entraran
na súa fazenda
Arafat, no centro, posa con Oliver Stone, Christian Salmon, Wole Soyinka e José Saramago, de esquerda a dereita, do parlamento
de escritores.

gran reforzo nos últimos meses
mercé aos abusos do primeiro
ministro israelita, Ariel Sharon.
Esta última semana reuniuse con
membros do Parlamento Internacional de Escritores, que lle manifestaron o seu apoio e reiteraron que Arafat é a única autoridade válida para reencamiñar as
negociacións con Tel Aviv.
Mais Sharon non pensa o
mesmo. Nunha entrevista concedida ao xornal Iediot Ajronot, o
xeneral dixo sentirse arrepentido

de terlle prometido a Bush non
atentar contra a vida de Arafat.
“Agora xa é tarde para botarme
atrás da promesa que fixen ao tomar o poder de que en ningunha
circunstancia o mataría”. O goberno estadounidense tamén o
obrigou a manter o dirixente árabe en Cisxordania, contra a pretensión israelita de expulsalo,
unha demanda que aínda manteñen os grupos de ultradereita que
compoñen o goberno.
Seguramente Sharon decátase

de que actualmente a figura de
Arafat saíu moi reforzada do seu
acoso. A súa popularidade, que
caíra moitísimo logo do 11 de setembro, repuntou asombrosamente e non se alza nin unha soa
voz no interior do país que dubide da súa autoridade. Incluso autores tan críticos coa súa xestión,
como o palestino residente en
Norteamérica Edward Said,
adiou as súas críticas e aceptouno
como único intermediador válido
para alcanzar o alto ao fogo.♦

O plano Tenet só beneficia a Israel
Os palestinos dubidan en aceptar o plano Tenet por consideralo “claramente proisraelita”. O
certo é que este par de follas
manuscritas polo director da
CIA é un compendio de parches
que impidan a proliferación de
atentados en solo israelita e garantan a seguridade do exército
hebreo nos territorios ocupados.
A cambio de deixar as pedras no
chan, os palestinos terían o “privilexio” de non ver derruídas as
súas casas e contarían co alivio
de non ter que compartir as rúas
das súas cidades coas patrullas
armadas israelitas.
Se finalmente fracasa este
programa, que traía no maletín
o mediador estadounidense Ant-

hony Zinni, será por unha falta
total da perspectiva das esixencias que os palestinos manteñen
desde 1967. “Non pode haber
paz mentres Israel siga ocupando a terra palestina”.
O certo é que a demanda
árabe arestora é ben diferente
daquela de paz por territorios
que fracasou logo dos acordos
de Oslo en 1993. Agora, as reivindicacións para alcanzar unha saída política ao conflito son
a retirada total das forzas armadas israelitas da totalidade de
Gaza e Cisxordania, non só
dunha parte, tal e como quere
Tel Aviv; a destrución de todos
os asentamentos de colonos xudeus construídos neses territo-

rios e o permiso para que os refuxiados poidan volver ás súas
casas.
Xustamente, a opinión pública de esquerdas en Israel comeza a entender as colonias como o gran problema para poder
vivir tranquilos. “Porque existen eses asentamentos, colocados no medio da poboación palestina que vivía nesas terras, temos que dispoñer de cuarteis
que os protexan e desprazar alí
soldados que se enfrontan coa
violencia dos palestinos. Se finalizase esta agresión inxustificada, acabaríanse moitas dores
de cabeza”, escribía o xornalista Gideon Levy no xornal pro♦
gresista Ha’aretz.♦

A.N.T.
Despois de que o ministro da
Reforma Agraria do Brasil,
Raul Jungmann, pactase un
acordo cos líderes do Movimento dos Sem Terra (MST)
que ocupara unha finca do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, o propio
dirixente decidiu non cumprir
o pacto e castigar duramente os
invasores da súa propiedade.
Jungmann conseguira negociar a saída de 600 familias
vinculadas ao MST da gran
fazenda de Córrego da Ponte,
en Minas Gerais, de 1.100
hectáreas. A cambio de abandonar as terras e mansión da
familia de Cardoso, o goberno concederíalles outras terras improdutivas a poucos
quilómetros daquelas. Mais
finalmente non haberá trato e
todas as familias serán expulsadas, logo de que a policía
federal humillase publicamente os adaís da ocupación.
Cardoso acusou directamente o Partido dos Trabalhadores, o seu máximo rival nas
próximas eleccións presidenciais, de alentar os actos do
MST. Mais o presidente desta
formación, José Dirceu, declarou que no seu programa condénase duramente a ocupación
de terras á forza, xa que a reforma agraria debe facerse “me♦
diante medidas lexislativas”.♦
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Cliff e
as súas
consecuencias
CÉSAR VARELA

O

O peruano Alejandro Toledo, á esquerda coa súa dona Elianen, e o venezolano Hugo Chávez, son exemplos do diferente xeito de relacionarse cos EE UU.

O neoliberalismo globalizador enfróntase ás esquerdas nacionais

A crise económica converte a Latinoamérica
en centro do debate político
RAMÓN MACEIRAS
O ciclo recesivo polo que atravesa o conxunto da economía
mundial (máis profundo e complexo que a curta recesión
da que aparentemente están a sair neste momento os Estados Unidos), está colocando aceleradamente ás élites de
poder de América Latina fronte a un novo ponto crítico.
Por unha parte, á direita do espectro, os defensores do libre
mercado intensifican todos os
seus esforzos para concretar un
área de libre comercio continental, que estendería á totalidade
das nacións latinoamericanas os
presuntos beneficios que o Tratado de Libre Comercio de América do Norte lle brindaría a México, desde a sua entrada en vixencia o 1 de xaneiro de 1994. Liberalización do comercio, privatización de empresas estatais, dolarización e flexibilización laboral son os puntais do programa
económico deste proxecto político impulsado desde Washington.
Por outro lado, o pensamento nacionalista e de esquerdas
ve con preocupación as ameazas á soberania económica, política, militar e cultural deses
países, latexantes no modelo
neoliberal, e apresúrase a promover un programa de fortalecemento da acción do Estado e
os pactos económicos rexionais, para contrarrestar as políticas orientadas ao libre mercado que, baixo a tutela do FMI,
se puxeron en prática durante a
última década en case todo o
continente, co seu ronsel obxectivo de caída do crecemento,
desmantelamento das industrias
nacionais, aumento do desemprego, endebedamento e agudización das desigualdades sociais. Todo o cal trouxo como
consecuencia unha crecente
inestabilidade política e un requeremento urxente de liderazgos alternativos, nun contexto
onde o escepticismo e a violencia comezan a converterse , para moitos, na única carta disponíbel sobre a mesa de xogo.
O mapa das esquerdas
Nas filas desta esquerda hai que
colocar á revolución bolivariana

do presidente Chávez; ás propostas, agora máis moderadas, de
Lula Da Silva no Brasil; os movimentos insurxentes de Colombia, Ecuador e México e a algúns
sectores que comezan a organizarse para o activismo político
na Arxentina, mentres non se defina con maior claridade o futuro
de Duhalde, quen por agora semella atrapado entre a espada do
Fondo Monetario Internacional e
a parede da oposición social.
A esquerda radical latinoamericana desconfiou sempre, e
non sen razón, destas políticas
de apertura promovidas por liberais e socialdemócratas, que o
propio goberno norteamericano
se nega a aplicar no seu territorio
cando son inconvenientes para a
sua industria nacional. E percébeas máis ben como armas em-

puñadas para a conquista total
de mercados por parte das corporacións multinacionais, complementarias aos helicópteros e
o financiamento ofrecidos por
Washington para o Plano Contra
Colombia. Situacións recentes
como o aumento de aranceis decretado pola administración
Bush para protexer a industria
do aceiro norteamericana corroboran a verdade destes sinalamentos; mentres, ao sul do Rio
Bravo, a outrora abundante producción cafetaleira de México
esmorece, como resuldado da
apertura comercial imposta nese
país polo TLCAN.
Fronte a estas acusacións, a
direita acouta que o alivio da
pobreza en América Latina é inviábel sen a xeración de empregos que hoxe só pode propriciar
o investimento estranxeiro, xusto nun momento en que os capitais privados da rexión emigraron ás bolsas do primeiro mundo en busca de maiores rendimentos e seguranza xurídica, e
o sector público está severa-

mente afectado polo déficit crónico e o endebedamento.
A esquerda replica que a caída dos valores bursátis e das taxas de interese nos Estados
Unidos durante esta última recesión, así como as cumplicidades descubertas entre a empresa
privada e o goberno a raiz da
quebra de Enron, comezaron a
desdibuxar a imaxe de paraíso
ilimitado para os investimentistas que inflou durante os noventa a Wall Street, e que é urxente
regular os fluxos financeiros internacionais para controlar a
inestabilidade do sistema.
¿Cal dos dous proxectos político-económicos acabará por
se impor en meio desta crise
continental que se agudiza cada
dia? A correlación de forzas e o
xeito táctico dos dirixintes do
momento serán quen o digan. O
que está claro é que é en América Latina, máis que en Europa,
onde se está a desenvolver política e sócialmente a loita entre o
modelo neoliberal globalizado e
o nacionalista e de esquerdas.♦

A viraxe de Chávez á moderación
No caso venezolano, os grupos que se opoñen ao chavismo encadran a sua proposta
dentro do proxecto direitista
vendido desde Washington; e
non se perfila neles outro propósito de fondo que non sexa
o de recuperar o usufruto da
renda estatal, da que foron relegados polo estamento militar
a raiz do trunfo da revolución
bolivariana.
Chávez ven desprazándose
cada vez máis nunha viraxe
pragmática cara posicións moderadas, como o evidencian as
súas últimas medidas monetarias e o seu interese manifesto
por preservar os fluxos de investimento estranxeiro en sectores estratéxicos como as telecomunicacións e o petróleo. Asi
o recoñece mesmo un diario tan
representativo da ortodoxia financeira norteamericana como

o Wall Street Journal, na sua
De non ser asi, semella
edición do pasado 15 de marzo. inevitábel que a dependencia
O certo é que
venezolana da
o afianzamento
demanda petroou a extinción
leira estadounidas tendencias
dense seguirá
dependencia
esquerdistas
obrigando a
da
demanda
dentro do boliChávez a manvarianismo, de- petroleira
ter vixentes as
penderá en granalianzas estrade medida da estadounidense
téxicas co capiconsolidación
tal transnano poder de po- seguirá obrigando c i o n a l p a r a
tenciais aliados
apuntalar a sua
sudamericanos a Chávez a manter permanencia no
como Lula (a as alianzas co
poder. Non se
sua bancada no
esqueza que do
congreso brasi- capital
mesmo modo
leiro emitiu un
moveron as
transnacional
pronunciamento
suas fichas os
de apoio a Cháque gobernan
vez hai poucos
China e Cuba,
dias) e o avance
para poder opedos movimentos insurxentes rar na era do capitalismo neode Colombia e Ecuador.
liberal globalizado.♦

A

outro día o meu colega Henri Lasurt contounos una piada
inglesa que dí:
¿Que nome terá un home
que leva unha gaivota na cabeza?,...? Resposta: ¡Cliff !
(risadas por parte do
auditorio británico e eu con
cara de parvo).
A palabra “Cliff” pode
ser o nome dun home pero
tamén designa un cantil ou
penedo sobre o mar, por tanto inzado de gaivotas e daí o
sentido da piada.
Os dicionarios etimolóxicos ingleses van procurar a
orixe da palabra ao vello saxón e ainda ao alto xermánico... ¡Dalle baby dalle!, retrucamos nós seguindo aquel
poema do grupo Rompente e
pensamos se non sería máis
doado entender a verba
como procedendo das voces
latinas A-clive ou De-clive
que pasarían a un cliff sen
moitas dificuldades e
explicando precisamente ese
sentido de barranqueira
sobre o mar.
Mais deámoslle unhas
voltas a esta palabra e
veredes as importantes
consecuencias que nos trae
ao noso país.
Sempre se asocia en
inglés a palabra “cliff” coa
voz “vertical”. Esta é usada
para describir “a cliff or
drop...” ou sexa “un
barranco ou caída...”, e aínda
“the cliff plunged in a vertical drop to the bottom” (o
barranco afundaba nunha caída a pico até o fundo). E falando de “Cliffs” non
podemos evitar deixar voar a
nosa mente para os sonados
da illa de Aran, nas partes de
Galgway, en Irlanda.
Mais voltemos á nosa terra e fagamos un pequeno
exercicio de Gramática
Histórica; fagamos evoluír a
culta palabra “vertical” para
a nosa fala popular. Poderían
pasar os seguintes feitos:
a) O “v” podería
vocalizarse para un “u”.
b) O “i “ pasaría sen problema a un “e”.
c) O “c” viraría “g”
seguindo as reglas usuais.
E daría como produto final a voz urtegal, que non
podemos menos que relacionar cos maxestuosos
farallóns do norte do país.
Velaí o noso gran declive
ou caída a pico sobre o mar, o
cabo Ortegal, o gran “cliff”
galego, do que din as xeografías que son os picos máis altos de Europa na beira do mar.
Nin que dicir ten que a vila de Santa Marta non debería
o seu chamadeiro de
Ortigueira ás modestas
plantas das ortigas, senón á
súa condición de verticalaríaterra, ou sexa abondosa en
declives sobre o mar.♦
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Ningunha canle española é quen de pagar os dereitos do Giro de Italia

As contas non cadran no deporte televisado
CÉSAR LORENZO GIL
As retransmisións deportivas
a través da televisión están en
crise. O modelo de televisión
de pago fracasou case totalmente ao tempo que moitas
canles en aberto desisten de
empeñarse para conseguir os
dereitos de citas tan importantes coma o Giro de Italia
ou o mundial de Fórmula 1.
Ninguén dubida a estas alturas
de que a base do deporte de elite está no seu seguimento a través da televisión. No caso dos
deportes maioritarios, as retransmisións convértense nun
obxecto de luxo, especialmente
cobizado polas canles dixitais
de pago. Naqueloutros deportes
de audiencia non tan multitudinaria pero si entendida, saír pola televisión é o mellor medio
de obter ingresos orixinados na
publicidade. Mais esta temporada o sistema entrou en crise e
pode afectar moi profundamente ao desenvolvemento de varias
disciplinas.
O Giro de Italia vai ficar en
silencio. Os afeccionados do
Estado español terán que buscar
opcións fóra das propias cadeas
españolas para seguir unha das
tres máis importantes carreiras
ciclistas do mundo. A causa de
que ningunha televisión retransmita a proba hai que buscala na falta de acordo entre a
empresa xestora dos seus dereitos de emisión e TVE, canle
que viña retransmitindo o certame desde hai un lustro. Segundo os representantes da televisión pública española, as pretensións económicas desa firma
eran insoportábeis. Xa o ano

Non paga a pena

A achega económica das marcas patrocinadoras garante o mantemento dos caros equipos de deportes como a Fórmula 1. Na imaxe, Fernando Alonso (segundo pola esquerda), cando foi piloto titular da escudería Minardi.

pasado, Mediapro tivo moitos
problemas para chegar a un
acordo con Televisión Española, aínda que, ao final, ambas as
empresas asinaron un contrato
valorado en 980.000 euros.
A ausencia de imaxes do Giro vén xustamente no mesmo
ano no que desaparece a Fórmula 1 nas grellas televisivas. Pola
mesma razón, Via Digital non
emite o presente campionato
que, de todos os xeitos, tiña unhas audiencias moi baixas des
que se convertese nun programa
de pago. A crise de cartos é tal
no automobilismo de alta competición que os patrocinadores

xa se reuniron para facer un ultimatum contra a Federación Internacional de Automobilismo:
se non se muda completamente
o sistema de xestión dos dereitos de televisión, eles marcharán e organizarán un mundial
pola súa conta. Non é casualidade que as grandes transnacionais que poñen o seu nome
ás escuderías gasten moitísimo
diñeiro en promocións e mesmo
compra de espacios televisivos
nas canles en aberto para conseguir manter acesa a afección por
un deporte que, noutrora, daba
moitísimos gaños gracias ao poder das audiencias.

O certo é que
o deporte
non se paga.
Só alcanza míseras
cifras de audiencia
nas canles
de pago
o baloncesto.
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O fútbol foi a primeira vítima da
crise da televisión de pago. As
canles dixitais só se van poder
permitir pagar, no futuro, polos
partidos do Real Madrid e o Barcelona, xa que son os únicos
equipos que compensan no sistema de pago por visión. Isto suporá a creba de ingresos para o
resto dos clubes, co conseguinte
enfriamento do mercado, demasiado quente nos últimos anos.
Via Digital aínda está turrando dos pelos cando aceptou pagar
a desorbitada cifra (ninguén sabe
a ciencia certa canto, pero foi
moito diñeiro) esixida pola FIFA
para conseguir os dereitos do
mundial. Nin están alcanzando as
cifras de aboados necesarias –a
pesar das moitas campañas publicitarias– nin teñen a certeza de
que non se van emitir partidos en
aberto alén da selección española, verdadeira estrela das audiencias, xa comprometida con TVE.
Por riba de todo, a empresa que
xestionou eses dereitos crebou co
conseguinte escándalo que salferiu todo o mundo do fútbol mundial que dirixe o presidente da FIFA, Joseph Blatter.
O certo é que o deporte non
se paga. Deportes de gran tradición no estado, coma o baloncesto, só alcanzan míseras cifras
de audiencia nas canles de pago.
O peor é que, no caso de deportes que necesitan dos patrocinadores, se non hai audiencia, non
compensa pagar por rotular determinada marca, co cal está en
risco de desaparecer a propia
competición.
Na liña contraria estivo a Federación Internacional de Motociclismo. Consciente de que o
máis importante é conservar a
fidelidade do público, só negocia
con canles en aberto e por un
prezo accesíbel. O resultado é
que a audiencia medra de ano en
ano. O seu maior acopio de ingresos dáse na venda de produtos relacionados co campionato,
como as propias motos, cascos
ou cazadoras e a venda de licencias para videoxogos e demais
iniciativas de entretemento.
As cifras danlle a razón a este outro xeito de entender o deporte televisado. Arestora, o deporte que mellor progresión de
audiencias está a ter é o fútbol
sala. Hai cinco anos, a audiencia
media dun partido da final da Liga era de 50.000 persoas. Calquera sábado deste ano, a Segunda de TVE axunta máis de
450.000 persoas durante a emisión do partido da xornada.
As canles de pago xa tomaron nota de que para os espectadores non paga a pena gastar cartos en ver deporte. É por iso que
todas elas buscan fórmulas máis
baratas fóra do directo pago por
visión, integrando na oferta xeral
de varias ducias de canles, a posibilidade de ver partidos, carreiras e demais competicións. Moitos expertos afirman que de nada
valerá. Se se cobra por ver o Giro, a xente apuntarase a Gran
Hermano, que vai emitirse contemporaneamente.♦

Xosé Luís Martínez Pereiro.

Ponte da Vasco da Gama.

Footing, de Áncora Produccións.

Festa
do teatro

O último de
Pedrón de Ouro
Ferrín en castelán e Vicente Risco

‘Portugal hoje’
en Compostela

Un convite a ir o teatro. Esta é a proposta do sector na festa anual do 27
de marzo. No mesmo día celébrase a
gala dos premios María Casares, que
reúne as xentes da profesión na Coruña. A consellería de Cultura sumouse
ás celebracións con descontos nas entradas para as funcións do Centro
Dramático, a colección Cadernos de
Teatro publicou dous novos títulos e
a revista Casahamlet edita un monográfico adicado aos dramaturgos.♦

Txalaparta edita en castelán a novela
No ventre do silencio, de Xosé Luís
Méndez Ferrín, publicada en galego
hai tres anos. Pola mesma obra, na
que retrata a Compostela da década
dos cincuenta, xa recibira en 1999 o
premio Eixo Atlántico. A editorial
vasca presenta ao autor como unha
referencia na narrativa contemporánea. Ao castelán xa se verqueron outros títulos do autor, como aconteceu recentemente con Arraianos.♦

Do 15 a 19 de abril terá lugar en Compostela o simposio “Portugal hoje”, un
encontro con protagonistas da cultura
lusa en todos os ámbitos. Teatro, literatura, música ou poesía protagonizarán estas xornadas organizadas pola
Universidade de Santiago e coordinadas, entre outros, por Carlos Quiroga e
José L. Rodrigues, profesores de portugués da U. de Santiago. Conferencias, mesas redondas e actividades
culturais de criadores portugueses.♦

Luciano García Alén e Xosé Luís
Martínez Pereiro recibiron o Pedrón
de Ouro e o Risco de Literatura Fantástica, respectivamente. A adicación
á antropoloxía, á medicina e o labor
de dignificación da alfarería valéronlle a García Alén o premio, que lle
entregarán no mes de maio. Por outra parte, A embaixada do vinagre é o
título co que Martínez Pereiro gañou
o certame que convocan a Fundación Vicente Risco e Sotelo Blanco.♦
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O no v o d e
L ua r na L ub r e
Rosa Cedrón, de Luar na Lubre, nun concerto na Coruña cos gaiteiros de Brais Maceiras.

A

reflexión comeza despois da
Semana Santa.
Como cada ano
en Pontevedra
celébrase a Semana Galega
de Filosofía que, nesta ocasión, chega a sua decimono-

vena edición cun amplo debate sobre o deporte. Máis de
vinte conferenciantes e mil
participantes acudirán a esta
cita anual co pensamento organizada pola Aula Castelao
de Filosofía. Tempo de congresos, desde a homenaxe a

XURX O L O TAB O / Voz N oticias

Maruxa Mallo en Viveiro o
dia 30 comemorando o centenario da pintora ata o próximo Portugal hoje de cultura lusa pasando polas Xornadas de Lingua e Literatura
que se celebrarán do 12 ao
14 de abril en Compostela.♦
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Luar na Lubre afirma
que Espiral é o mellor dos seus discos
O séptimo traballo da banda presentarase en abril
CARME VIDAL
Luar na Lubre presentará en
abril Espiral, o seu séptimo
disco, un traballo agardado
despois dos éxitos de Plenilunio e Cabo do mundo. A
banda coruñesa que o pasado
ano celebraba o seu décimoquinto aniversario espera
sorprender aos seus seguidores cun álbum no que se identifica o seu estilo pero que tamén introducirá distintas novidades. Nove temas compoñen Espiral, entre eles, unha
versión de “El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara.
Desde as orixes ata iniciativas
ben recentes, a espiral ten unha
presencia continua na cultura
galega e que, a pouco que se
busque, atópase en toda parte,
hórreos, trabes ou libros. O 8 de
abril Luar na Lubre dará a coñecer o seu novo disco que xurde
precisamente botando man dese
símbolo como lema. A espiral
une os nove temas que compoñen un traballo que, como o propio símbolo quere mostrarse pegado á terra e ao tempo aberto a
multitude de culturas espalladas
por todo o mundo.
Bieito Romero, un dos protagonistas e fundador de Luar
na Lubre, non dubida en definir
Espiral como o mellor dos sete
traballos editados ata agora polo grupo. “Cabo do mundo foi
un disco moi importante pero
este é mellor. Presenta cambios
significativos no estilo aínda
que se identifique o noso son
no que se introducen novas cores”, sinala Bieito Romero.
En Espiral cinco dos nove
temas son cantados e na interpretación destacará de novo a
voz de Rosa Cedrón. Abrirá o
disco o tema Espiral, presentado como suite céltica, e integran o conxunto a canción de
Víctor Jara, catro cantos tradicionais da Costa da Morte,
“Ara Solis, unha aposta inti-

Bieito Romero, líder do grupo.

mista creada por X. Cerqueiro
ou a composición “Golpe” que
se anuncia como mestura de
melodías. Cinco deles están
producidos por Donal Lunny e
o disco foi mesturado nos estudios “Pulse” de Dublín. A presentación pública do traballo
será o ponto de saída da xira de
lanzamento que levará os Luar
na Lubre nun primeiro momen-

to por distintas cidades de Galiza, Portugal e Andalucía.
Grande éxito de Luar na
Lubre foi a interpretación de
“Tu Gitana” de José Afonso incluída no disco Plenilunio e logo recompilado nas voces de
Rosa Cedrón e Pablo Milanés
no comemorativo O mellor de
Luar na Lubre. XV Aniversario.
No novo albun o grupo coruñés

volve recuperar un dos temas
emblemáticos do cantautor
Víctor Jara. “Somos un grupo
de música folc pero os cantautores son unha referencia sempre presente. Reivindicamos o
mesmo que el reclamaba na
canción: o dereito de vivir en
paz e esta é a nosa homenaxe a
unha voz que aínda pode facer
sentir” explica Bieito Romero.

Sete títulos e unha man de premios
No ano 2001 celebraba Luar na
Lubre quince anos desde o seu
nacimento na Coruña. Facian
tamén reconto no álbum comemorativo dos temas que coroaron a historia dun dos máis recoñecidos grupos da música
folc. Ao inicial traballo O son
do Ar, que contén o tema que

logo gravaría Mike Oldfield,
seguiríalle Beira Atlántica
(1990) e Ara Solis (1993). Plenilunio (1997) significaría a
entrada da banda galega na
multinacional Warner, selo
discográfico ao que continua
vencellada. O traballo recibiu
un disco de ouro e a interpreta-

ción de Rosa Cedrón do tema
“Tu gitana” de José Afonso
valeulles o galardón de Mellor
canción de Novas Músicas
concedido pola SGAE, entidade que dous anos despois premiaría Cabo do mundo, o seu
quinto traballo, como mellor
álbun de Novas Músicas.♦

Luar na Lubre é un dos grupos galegos de música con
máis proxección internacional.
O pasado ano participaron en
concertos en catorce países. “A
nosa é unha música moi ben recibida pero á música galega
aínda lle falta maior presencia
fora das nosas fronteiras. Igual
que se exporta a moda ou o viño pódese facer cos grupos
musicais que son ademais
identificativos do país. Temos
próximos os exemplos irlandés
e portugués e ben se podería
aprender aquí a súa lección”
afirma o líder do grupo.
Os oito compoñentes da
banda contaron para Espiral
coa colaboración de Donal
Lunny, Mairtin O´Connor, Nollaig Casei, Alfonso Morán, Javier Chacón, Elías García e
Fernando Largo.♦

Dez discos para tapar o burato da música clásica galega
Só unha parte mínima deste patrimonio chegou a soporte disco
A.N.T.
Un dos tesouros máis ricos do
patrimonio galego. Asi define
Jose López Calo as pezas que se
editaran en dez compactos baixo
o título Colección Música Clásica Galega. É o director deste
proxecto patrocinado polo IGAEM e editado por Boa. Músicos
vencellados a Galicia serán os
responsábeis de interpretar os
clásicos galegos en dez CDs.
Trátase dun magno proxecto, en palabras do seu director,
que se desenvolverá en catro
anos. Á presentación en Com-

postela contou incluso coa presencia do presidente da Xunta,
Manuel Fraga. A colección de
música clásica quere cubrir un
burato evidenciado por todos os
musicólogos, a falta de gravacións, especialmente en períodos como o Barroco e o Renacemento. Calcúlase que só un
15% da música clásica galega
chegou a soporte disco. Ademais da música, os dez compactos ofrecerán tamén estudios realizados por diferentes especialistas que revelaran datos biográficos dos compositores así

como unha perspectiva sociolóxica da época á que pertencen.
Canción galega e Música
para Banda son os títulos dos
primeiros CDs que sairán á
venda a finais de abril. Ánxeles
Blancas, filla da ourensá Ánxeles Gulín, acompañada de Miguel Zanetti, interpreta no primeiro, a cabalo entre o século
XIX e o XX, cancións de Marcial del Adalid, Xoán Montes
–non faltará o Negra sombra-,
Enrique Lens, Castro Chané e
Xose Baldomir.
En Música de banda moitas

das pezas son publicadas por vez
primeira e algúns dos autores recollidos aínda continúan vencellados hoxendía á música. As pezas estarán asinadas polo director da Banda da Coruña, Indalecio Fernández Groba, Gustavo
Freire, Víctor Ureña e Roxelio
Groba, por exemplo. A saída dos
disco non garda a orde cronolóxica; os dous primeiros son en
realidade o quinto e o décimo.
Unha das xoias da colección
dirixida polo profesor Xosé López Calo será o disco adicado a
Renacemento e Barroco com-

posteláns, cuia saída tamén está
prevista para este ano. Se ben o
predominio cultural de Santiago
e a súa catedral dominan o estudio cultural desta época, a música barroca non desmerece, segundo o director da colección.
As pezas van ser interpretadas
por In Itinere, grupo de cámara
da universidade de Santiago.
Tamén sairán a rúa a misa Unus
Deus, de Melchor López, pola
Real Filharmonia de Galicia, e
un monográfico de música para
violín e piano a cargo do dúo
Moriatov-Plevaskia.♦
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Valle-Inclán e
Nós
RAMIRO FONTE

U

n tén a impresión de
que aquí discutimos
moito polas cousas cativas e nada polas cousas de
certa importancia, pero qué
lle imos facer. Nunca ocasión
quixéronme alistar forzoso a
unha guerra arredor de Valle,
e preferín desertar. Que me
perdoe Xaquín Valle-Inclán
se malinterpreto o senso dunhas palabras súas, sacadas
dun titular de xornal, nas que
dicía que a obra do seu avó
aínda non era suficientemente
valorada en Galicia. Non é o
meu propósito contradicilo
porque sabe que el, coma tódolos seus irmáns, goza dunha alta estima pola miña parte.
Aproveito a columna de
hoxe para facer profesión de
fe valle-inclanesca.
Simplemene para iso. Dou
gracias ó ceo de que, desde
ben mociño, Valle formase
parte das miñas lecturas. Eu
comecei a escribir poemas en
galego na adolescencia. E do
xeito máis natural do mundo,
comecei a ler a Valle pola miña conta, anque non me decatase moito do que lía, pero
quén sabe. A partir de entón
foi para min unha referencia
insubsituíble. Un autor ó que
un volve necesariamente cando precisa modelos. Os
verdadeiros clásicos teñen esta característica. Coidan da
nosa propia obra e emiten sobre ela un xuízo silencioso.
Falo por min. Diso se trata.
Só alguén que intenta falar
honestamente por si mesmo é
merecedor de empregar,
anque só sexa con timidez,
ese nós colectivo, refuxio de
tantos intereses estrictamente
individuais.
Pero Valle-Inclán sempre
tivo que ver con nós. Tivo que
ver moito con Otero, con Castelao. Os ensaístas dos anos
50 tamén visitaron con cordialidade e entusiasmo a súa
obra. Eu non sei se será anatema expresar un xuízo que me
tén andado polo maxín. En
certo senso, a Xeración Nós e
unha especie de contraxeración do 98, partindo do
98, como o Romanticismo é
un movemento contra-Ilustración, a partir da Ilustración.
As máis duras críticas á
obra de Valle viñeron do
poder literario madrileño.
Aquel Julio Casares que,
crendo que era Saint-Beuve,
intentou esnaquizar a obra
daquel, contrastando as súas
páxinas coas doutros autores
nun exercicio cando menos
cruel da literatura comparada.
Incluso un crítico tan fino e
ponderado como o poeta
Pedro Salinas se amosou moi
reticente con respecto á obra
de Valle. Pola contra, non
apreciar a súa influencia na
narrativa escrita en galego
por Cunqueiro ou o mesmo
Fole é estar cego. Claro é que
unha cousas son as
influencias de estilo e outra
cousa moi distinta son as
influencias da ollada.♦

Xabier Paz: ‘Ningún poeta é inocente’
CARME VIDAL
O primeiro poemario de Xabier Paz (A Coruña, 1949) aparece
despois dun longo proceso de sedimentación. Arredor de trinta
anos hai que os máis próximos saben que este investigador do océano garda nas gavetas os poemas que en ningún momento deixou
de escribir. Explica que unha mestura de inseguridade e soberbia
impediu que viran a lus pública. Publica agora Sedimentos (Espiral Maior), o seu inicial, e ao seu dicir “serodio”, libro de poemas.
“Sedimentos porque é o que queda de interese, o que non leva a
corrente, o menos prescindíbel, o
que, coma no mar, ten unha
maior densidade”. O primeiro
volume poético de Xabier Paz
ten moito de antoloxía propia.
Algúns dos textos recollidos contan con máis de quince anos e,
nese tempo, o autor fixo selección para recuperar aqueles poemas que, ao seu ver, pagaban a
pena ser mostrados. “É o que hai,
se non chega ou non interesa é
que non dá de si”, comenta, ao
tempo que apura un consello para autores avezados: “Desafío
aos que escriben a que garden os
seus poemas durante vinte anos”.
Sábese Xabier Paz un autor
singular. Por algúns momentos
mesmo dubida da aventura de introducir o seu nome a tal altura no
listado de autores con libro. Por
outros prefire que sexan os leitores os que xulguen. “A miña relación coa escrita é de vicio solitario, agochada e que dura tempo.
Nunca crin que o que facía valera
e dábame tamén a sensación de
que había un paradoxo na poesía:
demasiado barullo para un país
sen normalizar como era o noso”.
Para Xosé Mª Álvarez Cáccamo, o de Xabier Paz é un “oficio
secreto”. Compañeiros de tempos
de estudantes en Compostela,
cando compartiron a solidaria
posta en común daquelas iniciais
vocacións poéticas, Cáccamo

afirma no limiar do libro que Paz
no deixou desde aquela de escribir, “mentres fondeaba na esculca
do mar como biólogo, no transcurso dos seus periplos como investigador por Terranova, ou nesa
outra marea de constante entrega
ás causas da súa querencia política que se chama Galiza”. Palabras nas que define o perfil máis
público do autor, aquel polo que é
coñecido e no que agora introduce unha nova face de poeta que
non deixa de sorprender a moitos
dos que comparten con el multitude de tarefas nas que está implicado. “Sei que publicar tan serodiamente é singular neste país pero se les algunha boa poesía que
hai escrita pregúntaste que podes
aportar e é conveniente manter
esa conciencia”, sinala.
Contra as voces vougas
A experiencia do mar, tan pegada a súa biografía, ten cabida
no poemário. Xabier Paz anuncia que será aínda maior a súa
presencia no próximo, un libro
que está xa rematado e que se
titulará No canto do mar. “Para
min é unha experiencia vital,
física, cando estás no medio do
mar ves luces que non existían,
un mundo de imaxes, de suxerencias e metáforas”
O poemario chega ás librarías co empurre dos próximos.
“Coido que oferece un tipo de
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densidade rara, a do repouso, da
perspectiva. Ten unha fasquía
emparentada coa poesía clásica,
ata o momento, non vin moitas
silvas na literatura galega”, aponta o autor. Sedimentos ten, de certo, silvas, sonetos ou tamén poemas en prosa nunha grande diversidade formal que se suma á
pluralidade temática. “En parte é
así porque tamén os sedimentos
o son por definición pero ten a
coerencia do alento que está en
todo, no fondo. Fálese do amor,
dos amigos ou da descuberta da
escrita, sempre hai unha reflexión doída, unha conciencia de
que te vas e non queda nada”.
Atrévese Xabier Paz a incluir en Sedimentos unha
“Contrapoética”. Ao seu fio debuxa na conversa a idea que el
ten de poesía. “Estou farto de
naderías, hai moito ruido e os
tempos non están para encher-

nos de voces vougas, de barullo. Hai que ser moi cobizoso
das palabras e non derramalas
coma se sobrasen”. ¿A que lle
chama derramar palabras? “A
considerarse inocente, a pensar
que o mundo comeza cando ti
empezas a escribir. Hai demasiados libros prescindíbeis”
A Xabier Paz non lle vale
ningunha definición feita de poesía. Analiza unha a unha as que
máis predicamento teñen conseguido na historia literaria pero
quédanlle cativas. Para el, poesía é soedade. Non disfruta cando escribe pero sinte como se
unha forza viñera por detrás e o
obrigara a continuar. Talvez unha emoción. Por iso escolle entre os seus grandes mestres
aqueles que “dan golpes” no leitor e descre, pola contra, “desa
sorte de poesía ben construida,
traballada, pero fría”.♦
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Unha colección
para o pensamento

Unha novela posmoderna sobre a guerra civil
Como levar un morto de Rábade Paredes
Título: Como levar un morto.
Autor: Xesús Rábade Paredes
Edita: Sotelo Blanco.

A Guerra Civil, como núcleo
temático, leva xa deixado un
bon monllo de títulos, de moi
dispar sorte en canto ao recoñecemento do público e da crítica, pero aos que nunca lles
falta interese. O número acrecentaríase considerablemente
se consideramos tamén aqueles que versan sobre momentos inmediatamente anteriores
ou sobre as consecuencias primeiras do golpe militar. E, se
cadra, non pasará moito tempo
para que comecemos a falar da
literatura dos corenta anos de
dictadura franquista como xa
se fala da literatura sobre a
Guerra Civil. Agora xa foi
(Laiovento, 2000) é un dos últimos títulos publicados relativos aos corenta anos de infamia; a novela de Vicente Araguas acercábamos os estertores do franquismo de tal maneira que o escepticismo permeaba as súas páxinas inscrindo as poutas nunha loita á que,
con todo, non se lle enxergaba
final nin solución.
Así mesmo, no título que
hoxe veremos, Como levar un
morto, o escepticismo posmoderno maniféstase tamén, deixando unha forte pegada tanto
na concepción da historia narrada como na maneira de contala. A novela de Rábade Paredes é testemuño incontestábel
dalgunhas das mudanzas fundamentais operadas no eido da
novela, sendo a perspectiva
posmodernista, a que mellor
aval fornece para a súa análise
e comprensión.
Na novela posmoderna, o
concepto de trama fica tronzado, esnaquizado, renunciando
ao principio de coherencia que
caracterizou á novela mentres
o home creu nos fundamentos
da modernidade que a razón
ilustrada e a metafísica tradicional lle proporcionaba. Tampouco en Como levar un morto hai trama ao xeito clásico.
A novela é un continuum de
pequenas historias con referente comun: as mesmas
personaxes e o mesmo detonante: as consecuencias que
para Amador e Isaura terá o levantamento franquista, que
marcarán toda unha vida repleta de dor e inxustiza. Esta
historia, vista desde a perspectiva tradicional, sería a historia de dúas personaxes (Amador e Isaura) víctimas da
crueldade do Teso da Gándara
(Fermín Calveiro, garda estraperlista, puteiro e afeccionado
a claudiar a quen lle estorbe)
que mata ao pai de Amador e á
nai de Isaura (despois de abusar dela) que é un prototipo da
crueldade do réxime franquista que leva ao manicomio de
Conxo a Amador, ata que por

O golpe do 36 convertiuse en fonte de inspiración para moitos escritores.

fin, en Decembro de 1999, pode asistir á morte do Teso.
Tal e como aquí se conta, a
historia que vimos de resumir
brevemente, resulta un río de
digresións, sobre un tema unitario, ordenadas polo azar. Está
claro que a dor de Amador é
quen fai sair á luz o constante
fluxo de amargas lembranzas
(isto é algo que sempre se intúe) ensarilladas no nobelo da
inxustiza, pero a tradicional
fluír causa-efecto vese suplantado polo peculiar comportamento das lembranzas dunha
mente á que se lle diagnosticou
esquizofrenia paranoide. O resultado é un discurso fonda-

mente fragmentado, e recorrente á vez. A través da análise das
contínuas fragmentacións reconstruimos a
historia: va- Estamos
léndonos de
diante
que
veñen
sendo digre- dunha
sións, de te- novela
mática unita- que tenta a
ria, o lector irá renovación
coñecendo a do realismo
estructura definitiva que o
narrador posmoderno refuga ofrecernos
porque desconfía sempre da
verdade absoluta, inclusive se é
a súa verdade. Con todo o na-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

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

2. HARRY POTTER E A PEDRA
FILOSOFAL.
J.K. Rowling.
Galaxia.

2. A CARREIRA DO SALMÓN.
Suso de Toro.
Xerais.

3. MEMORIA PARA XOANA.
Marica Campo.
Espiral Maior.
4. GANGA.
Antón Lopo.
Xerais.
5. SANTOS E DEFUNTOS.
Gonzalo Navaza.
Xerais.

3. CAROLINA OTERO.
Marga do Val.
A Nosa Terra.
4. MARTÍN SARMIENTO NA
ILUSTRACIÓN
Xosé Luís Barreiro.
Bahía Edicións.
5. MANUAL DE GRAMÁTICA
GALEGA.
Xosé Ramón Freixeiro Mato.
A Nosa Terra.

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

rrador bota man dunha personaxe (Pepe Nistal) para certificar a veracidade dalgúns dos
fragmentos. Aínda quedan vestixios da novela tradicional, como o feito de que Amador, alá
pola páxina 172, polo tanto
contra o remate, pareza lúcido,
nun alarde desnecesario na óptica posmoderna da novela.
As esquizofrénicas lembranzas de Amador, que el
mesmo redacta vanse tecendo
entre informes, poesía, cartas,
cancións ou fragmentos integrados da materia de Bretaña.
Entre todos fan xurdir un discurso onde se reivindica e se
denuncia: as inxustizas e crueldades que orixinou o levantamento franquista ao permitir
todo tipo de desmáns; a memoria aldraxada dun pobo (o galego) o negocio da emigración;
as vexacións do servicio militar, dúas linguas e tres xeracións (onde se falabas galego
acababas toleando antes); a
alianza que a Igrexa mantén
cos sublevados contra a República; ou a pervivencia de actitudes franquistas en xentes como Paco Vázquez (Francisco
Vales, na novela).
Estamos diante dunha novela que tenta a renovación do
realismo (Rábade Paredes sempre sentiu predilección por este
rexistro) adaptándoo ás maneiras actuais. O resultado é unha
novela froito de un gran traballo de elaboración, unha novela
complexa que esixe un lector
moi determinado, afeito a este
tipo de discursos afastados da
disposición clásica.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Achegar aos lectores galegos
distintos ensaios sinxelos que
dean a coñecer aos grandes autores que contribuíron á
evolución social é o obxectivo
que se marca a
editorial Baía coa nova
colección
adicada ao
pensamento.
Nela terán
cabida
figuras próximas, pero
tamén clásicos
como
Aristóteles,
Freud ou Marx.
Emprende a súa
singradura con
catro títulos. O
homenaxeado
este ano no Día das Letras Galegas centra o traballo asinado
por Xosé Luís Barreiro Barreiro
titulado Martín Sarmiento na
Ilustración, no que analiza esta
“figura de excepcional relevancia” e as súas anticipacións de
ideas. O pensador francés e
alma mater da revista Sprit,
Emmanuel Mounier, centra o
segundo volume que asina Xosé M. Domínguez Prieto. Mounier, que finou en 1950,
escolleu nos seus últimos anos
un xeito de vida cristián que
concebía contraposto ao modelo burgués. Manuel Rivas García aborda o pensamento de José Ortega y Gasset cun
percorrido pola evolución das
súas ideas e unha análise do papel que xoga na chamada
“Escola de Madrid”. O último
destes catro títulos está adicado
a un galego, Eloy Luís André,
que deu nome á expresión
popular “variante André” para
referirse á liña ferroviaria
Zamora- Ourense-A Coruña.
Nacido en Verín, este pensador,
ademais, encargouse da organización do Ministerio de Fomento. Asina o libro sobre este personaxe, finado en 1935 e cuios
restos chegaron a Ourense o pasado ano, Ramón López
Vázquez.♦

Amizade e
nazismo
Max, xudeu norteamericano, e
Martin, alemán, son amigos e
socios nos EE UU. Pero a
situación mudará tras o retorno
de Martin a Alemania no
momento de ascenso do nazismo. A escritora Kressmann
Taylor narra en Enderezo
descoñecido, novela
publicada
en 1938 e
agora
traducida
por Enma
Lázare para
Xerais, a
perversidade
deste réxime.
Kathrine Kressmann era o nome real desta autora para a cal
se buscou un pseudónimo pola
“dureza da obra”.♦
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Dúas sátiras contra as convencións
Witold Gombrowicz e Cid Cabido
Títulos: A pornografía / Grupo abeliano.
Autores: Witold Gombrowicz / Cid Cabido.
Editan: Nova Fronteira (Portugal) / Xerais.

É curioso comprobar como en
medio da descomposición do
seu imperio colonial, dos anos
cincuenta aos setenta –Suez, Indochina, Alxeria por citar algúns
casos– Francia conservou aínda
o “Imperio das letras” e así, consagrarse literariamente en París,
significaba logralo no resto do
mundo. Witold Gombrowicz foi
un dos últimos e xeniais escritores en favorecerse desa formidable caixa de resonancia.
Nado en Polonia (1904) no
seo dunha familia aristocrática,
convertiuse, por mor da publicación da súa novela máis emblemática Ferdydurke (1937),
nun dos tres grandes autores da
vangarda literaria polaca, xunto a Bruno Schulz (o de As
tendas de cor canela) e Witkiewicz (Insaciabilidade). Pero
parafraseando o célebre poema
de León Felipe, de todas as historias da historia a máis triste
sen dúbida a de... Polonia.
En 1939 pouco antes da entrada dos nazis en Varsovia, Witkiewicz coidando que se estaban
a cumprir os vaticinios da súa
novela suicidouse; dous anos
máis tarde Bruno Schulz morría
asasinado por un oficial das SS
que o matara só por amolar a outro oficial do que Schulz era criado. Gombrowicz escapou dunha
sorte parecida case que por azar;
ao estalar a guerra o escritor atopábase nunha viaxe na Arxentina, país no que decidiu exilarse
durante vintecatro anos, vivindo
nunhas condicións de pobreza
que non lle permitiron escribir
ata o ano 1947, arroupado, iso si,
por xóvenes discípulos iconoclastas e rebeldes como Virgilio
Piñera e Ernesto Sábato.
A pesar da penuria o seu espíritu voluntarioso e aristocrático
permitiulle escribir o groso da súa
obra: novelas como Trasatlántico, A pornografía, Cosmos, obras
de teatro como Matrimonio, Opereta, pero sobre todo os seus lúcidos e magníficos Diarios.
O 1958 é o ano decisivo do
escritor, Ferdydurke é vertido
ao francés con grande aceptación; tamén é o ano no que remata A Pornografía, aínda que
esperou calculadoramente dous
anos para publicala, ata estar
seguro do éxito en Europa. O
propio título da obra, que por
certo non lle gustaba e tildou
posteriormente de banal, non é
máis que outra das provocacións do autor, porque non estamos ante unha obra pornográfica nin erótica, alomenos non
dun erotismo convencional,
porque a súa loita contra as
convencións de tipo literario,
social, político ou cultural é un
dos alicerces de toda a súa obra.
Podemos manifestar, sen
embargo, que estamos ante un-

Witold Gombrowicz e Cid Cabido.

ha obra sensual, inquedante,
pero sobre todo deliciosamente
obscena, unha equívoca e viscosa obscenidade que a novela
arrastra dende a primeira páxina ata o final, tanto que o título
que merecería sería o de corrupción, e non o de La seducción que foi como se publicou
en España da man de Barral
por mor da censura franquista.
Pola mesma época Nabokov
publicou a novela que o catapultaría a fama, Lolita; aparentemente poden tratar o mesmo tema ao ser ambas novelas de
aprendizaxe ou iniciación sexual,
pero mentres no ruso a mocidade
xa é sinónimo de perversión, perversión que supera o mesmo
adulto que pensa inxenuamente
no seu propio poder, para o polaco é sinónimo de imperfección,
de inferioridade (tamén de beleza
e vitalidade) que sen embargo e
buscada conscientemente polo
adulto para corrompela e corromperse nela. Pero tal corrupción sucede sempre a traves da
tan Sartriana “ollada do outro”;
da xuventude emana inconscientemente a sensualidade que
será percibida polo adulto, que a
súa vez lla trasladará aos novos,
baixo o seu maxisterio e presencia, a consciencia do erotismo.
Romper coas formas
A pornografía vaime servir de
excusa para falar doutro autor,
Xosé Cid Cabido, aínda que me
sentiría máis cómodo se a novela fose Ferdydurke ou mellor
Trasatlántico, obras coas que
ten máis puntos de contacto.
Chamoume a atención no seu
día que o crítico que reseñou
para Babelia Grupo abeliano,
na súa edición para Alianza
Editorial, comparase e amparase a novela baixo o maxisterio
de Javier Tomeo, autor que por
outra parte non creo que Cid
Cabido se tomase a molestia de
ler; (¿e con quen comparan a
Javier Tomeo? con Kafka. ¿E
por que non comparar directamente ao autor galego co autor
de O proceso?). Está claro que
para a prensa de Madrid un autor de “provincias” non pode

verse noutro embigo que non
sexa o capitalino.
A crítica galega apuntou sen
embargo os nomes de Kafka e
Beckett, en boa medida motivada polas declaracións do propio
autor nunha entrevista, onde
apuntaba istes dous nomes. O
certo é que Kafka en todo caso
pode ter influido en Días contados e en Oralmente pola boca,
pero non en Grupo abeliano onde os personaxes van desmontando lóxica e impunemente todas as convencións e tradicións
que en Kafka son un escollo infranqueable, ou por dicilo doutro
modo, con Cid Cabido o agrimensor K tería chegado ao caste-

lo, expulsando aos príncipes en
forma de cascuda e montándolles un proceso por incumprimento de contrato (esta sería unha visión moi Ferdydurkiana).
Nada que ver polo tanto coa
torturada visión do checo. Sen
embargo con Beckett si recoñezo
maiores afinidades entre elas Gombrowicz
o ¿Quen fala?
que xorde den- escollerá
de a súa novela unha
O imnomeable, “novela de
pois un dos seis provincias”
ou sete abelia- para darlle a
nos son os que volta ao
falan sen saber formato,
quen fala realmente, aquí si Cabido
aparece a crise acóllese a
do eu freudiano un marco
fronte ao outro convencioque tanto carac- nal máis
teriza ao irlan- moderno
dés. Pero a pe- para
sares do humor
corrosivo e de parodialo.
certa tendencia
a non identificar o lugar da acción o universo
de Cid Cabido remata por alonxarse de Beckett na medida en
que o irlandés tende ao enmudecemento e mesmo a estrangular a
acción; o seu cosmos está clausurado o de Cid Cabido está en expansión: todo é posible.
Gombrowicz está unido ao
autor galego polo seu amor á sátira de corte Rabelesiano, chea
da lóxica da desmesura, onde as
convencións van caendo unha a
unha baixo o punto de vista do
neno que berra: ¡O rei vai espi-

do! ¡O rei vai espido!
Gombrowicz escollerá como marco unha “novela de
provincias” para darlle a volta
ao formato, o galego acollerase
a un marco convencional máis
moderno para parodialo; estamos ante unha pequena Road
movie, ou se vostedes queren
ante o modelo de Keruac No
camiño, salvo que na novela do
ianque quedan empantanados
en México e ao noso lúcido e
transgresor grupo quédanlle
1.000 quilómetros por facer.
Quero rematar contando unha das anécdotas que mellor reflicten o espírito paródico de
Gombrowicz. Estando no café
Rex de Bos Aires, o escritor comentoulle a un grupo dos seus
mozos acólitos como na oficina
do banco nacional polaco onde
traballaba, había dous funcionarios que renqueaban porque iso
de renquear daba moita distinción, coñecendo a Gombrowicz
ningún se tomou en serio o relato, ata que certa tarde a un destes discípulos ocurriuselle facerlle unha visita ao banco; en canto entrou cruzouse cun empregado que renqueaba da perna
dereita, e inmediatamente pasou
outro que renqueaba da esquerda pero a súa sorpresa foi maior
cando viu achegarse ao mestre
Gombrowicz renqueando coas
dúas pernas, o cal estando xa ao
seu carón lle soltou: non se sorprenda, como comprenderá eu
son moito máis distinguido que
ises outros señores.♦
ADOLFO BOADO
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Grial
Nº 152. Outubro-decembro de 2001. Prezo
9,50 euros.
Dirixe: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.

Os modestos herdeiros de Nirvana
Os californianos Nebula tocaron por segunda vez en Galiza
Grupo: Nebuela.
Lugar: A Iguana. Vigo, 22 de marzo.

Ritmo ao 100%
Título: 100% Collègues.
Grupo: 100% Collègues.
Edita: Metak.

Este é un proxecto paralelo de
diferentes músicos e bandas da
escena francesa. Encabezan
100% Collègues os dous cantantes de Zebda, Hakim e Mustapha
Amokrane, e o guitarrista,
cantante e compositor Bernardo
César, que ten na súa casa un
premio César polo traballo musical para a película Western. Son
un grupo de amigos que subiron
xuntos aos escenarios por primeira vez en 1993 e desde aquela xa
van máis de cincuenta concertos.
Calquer sitio do mundo é bo para
eles, din, para interpretar
cancións de amor e ritmos
alegres. Os sons poden ser situados en Kabylia, Toulouse ou Andalucia. Neste CD editado polo
selo Alter Metak inclúense dous
discos, un deles en estudio e outra gravado en dúas actuacións,
nos anos 1999 e 2000 respectivamente. A discográfica Metak cría
esta marca para que grupos de
todas as partes do mundo podan
ver publicados os seus traballos
en Euskadi.♦

A canción de autor
de Asturies
Título: Nuberu.
Grupo: Nuberu.
Edita: Fonomusic.

Na canción asturiana merecen
moito respeto os nomes de Chus
Pedro e Manolo Penayos, os
cantantes que formaron nos anos
setenta o grupo Nuberu, chamado
así en homenaxe a un mito astur.
Fonomusic editou recentemente
3 discos xuntos nunha serie
limitada: Ayeri y Güei, publicado
por primeira vez en 1978,
Nuberu, de 1980, e Cancios d´un
pais, de 1981. Nestes CDs están
algúns dos temas fundamentais
deste grupo do que recentemente
xa se reeditaran cantos populares
dos mineiros, dun disco
patrocinado hai quince anos por
Hunosa. Cancións compostas por
Pedro e Penayos como Al home
de la unida, Xuanin ou Aida la
Fuente tiveron unha significación
especial para a esquerda asturiana
durante os anos da transición.
Neste triple CD pódense escoitar
xunto a outras moitas asinadas
por este dúo “histórico”.♦

A raíz do seu primeiro álbum
To the center, editado polo selo de Seattle, Sub Pop, o mesmo que descubrira a Nirvana,
os Nebula comezaron un ascenso rápido no ano 2000 que
os fixo estar presentes nas citas de rock máis importantes
do mundo. Neste trío de California a crítica creu ver aos
sucesores do movemento
grunge, tal como acontecera
cunha morea de bandas tras a
desaparición de Nirvana.
Dous anos despois o grupo californiano formado por Mark
Abshire, Ruben Romano e o
guitarrista e cantante Eddie
Glass saben que os éxitos de
vendas non só son cuestión de
fortuna. “As grandes bandas
dos principios dos noventa foron desaparecendo e houbo
unha explosión de música moi
comercial, por exemplo, Britney Spears, que é unha auténtica merda. Semella que volta
a haber grupos de rock destacando. A nos vainos bastante
ben, levamos xirando dous
anos e cada vez síguenos máis
xente”, sinalaba recentemente
Eddie Glass.
Na súa segunda actuación
en Galiza, de novo en Vigo e
outra vez na Iguana, quedou
amosado que teñen un público
garantido pese a ser un grupo
caro de traer a un sala pequena
e, polo tanto, con entradas non
asequíbeis para todos os petos.
Por un lado, os afeizoados ao
punk rock norteamericano, un
público que foi seguidor de
Nirvana e Mudhoney; por outro, seguidores que aprecian en
Nebula unha conexión coa psicodelia, con Jimi Hendrix,
MC5 e todo o que ten que ver
co movemento musical de Los
Angeles, cidade do trío, nos
anos setenta e oitenta. A punto
de poñer un novo disco nas
tendas, os títulos indispensábeis de Nebula son os dous

Lucus
Nº 46. Febreiro de 2002.
Coordena: Xoán Carlos Fernández.
Edita: Deputación de Lugo.

seus discos con Sub Pop, To
the Center e Charged. A palabra clave do seu traballo é
“electricidade”, a da guitarra
de Eddie Glass, que guía o resto do grupo e que non dá descanso en toda a actuación.
“Coido que o rap está arruinando o rock. Está de moda
porque a MTV o puxo de moda. É como a música disco dos
70, arruinou o rock, custoulle
case unha década recuperarse”,
afirma o cantante. Cos seus

postulados non se farán ricos
no negocio da música, pero
tampouco lles preocupa. “Intentamos vivir da maneira máis
barata posíbel para evitar ter
que buscar un traballo para todos os días”, contan. Na banda
favorita de Nebula cantaría
Iggy Pop e tocaría a guitarra
Hendrix. Para o público que
encheu A Iguana, Nebula aseméllanse a un grupo ideal.♦

CANTINA
MEXICANA

Tapería - Cervexería
RUA M A RTI N CO DA X
VI G O

Roberto Blanco Valdés analiza
o comportamento político dos
galegos desde a primeira
elección de Manuel Fraga
como presidente. Basilio Lourenço e
Álvaro López
reflexionan
sobre a relación do
nacionalismo
galego coa
cuestión do
Estado no
presente século. Victorino
Pérez Prieto
repara no pensamento de Otero
Pedraio. Xavier Castro
entrevista o hispanista bretón
Jean-François Botrel. Hernán
Neira revisa a situación xurídica dos indios americanos no século XVI.♦

Teléfono 986 672 439

A. ESTÉVEZ

Laura Vázquez e Xosé Luís Pérez presentan os recunchos máis
naturais da provincia de Lugo.
Xosé Manuel Blanco e Carme Montes
escriben
sobre
diversos
aspectos da
tradición das
alfombras de
flores no Corpus. Xoán
Carlos Fernández repasa a
historia da
heráldica que asumiu a representación da provincia. Luís López
recorda a xenealoxía do marquesado de Rodil e o viscondado de
Trobo. Mercedes Lamela viaxa á
Cova do Rei Centolo.♦

Guía dos libros
novos
Nº 38. Marzo de 2002. Prezo 1,80 euros.
Dirixe: Xabier Madriñán.
Edita: Noroeste Edicións.

Entre as novidades reseñadas,
destacan as críticas de Marcos
Valcárcel, sobre Galicia. Unha
luz no Atlántico. Domingos
García escribe ao redor de A
aristocracia imposíbel. O
discurso político de Nietzsche,
de Francisco Sampedro. Carlos
Bernárdez
reseña Carolina Otero,
de Marga do
Val. María
Navarro,
sobre
Xeografías,
de Francisco
Castro.
Francisco
Martínez critica Martázul, de Xosé Antonio
Perozo. Joaquim Ventura le O
baile das mariolas, de Rosa Vidal. Román Raña analiza 1999,
de Helena de Carlos.♦
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O rostro singular de Xoán M. Casado
descuberto polos seus amigos das letras
A homenaxe foi o primeiro acto do Consello da Cultura sen Carlos Casares
C.V.
“Pasou como un lóstrego pola literatura” dixo Basilio Losada
pero, ao seu ver, un lóstrego dos que iluminan e deixa pegada.
Dous meses despois da súa morte en Barcelona, os escritores
amigos de Xoán Manuel Casado reuníronse na homenaxe convocada polo Pen Club de Galicia o pasado venres día 22 de Marzo e descobriron distintas facetas do autor de O inverno do lobo
que só coñecen os próximos. Era o primeiro acto no Consello da
Cultura sen Carlos Casares e a súa memoria saia a cada pouco.
Máis de vinte escritores puxeComparte agora el a idea
ron voz á homenaxe en Comao lembrar o seu cuarto decopostela a Xoán Manuel Casarado con pinturas de Vicente
do á que viñeron desde BarceRisco, como Ferrín narra a relona, o seu lugar de nacemenlación co finado que se traslato e onde vivía, amigos como
da a dúas xeracións anterioBasilio Losada
res, cando os
ou Xesús Gonzáavós andaban xa
lez Gómez e a
en tratos de neoan Manuel
súa muller Ana
gocios xuntos e
Casado
Jorcano Molins.
encetaban unha
Tanto o se- tivo o privilexio
amizade que ia
cretario do Conter continuación
sello da Cultura, de elexir
en fillos e netos.
Henrique Monteagudo como o a súa patria,
Xeración
presidente do
dos 50
a
terra
e
Pen Club, Luís
en Barcelona
González Tosar a lingua”
lembraron ta“Xoán Manuel
mén a ausencia Basilio Losada
Casado era un
de Carlos Casahome sen vaidares que ia ser
de e a vaidade é
quen conducira
fundamental pao acto.
ra un escritor,
“A morte sequen non a ten
ga ao noso renon
escribe”,
dor”, dixo Basiapuntou Basilio
lio Losada, autor
Losada e tamén
do parlamento
a súa afirmación
máis emocionacoincidiu coa
do da velada.
idea que del deu
Mentou as palaVíctor Freixanes
bras que Casares lle adicara a
na súa crónica dunha noite de
Casado nun dos seus artigos
farra en Barcelona. Casado
xornalísticos para, con pesar,
confesara que tiña daquela
lamentar que “chega un mocatro carpetas abertas e venmento en que un ten máis amitaba deixar a súa profisión de
gos do outro lado que deste”.
avogado para adicarse algún
Casares dicía, segundo Basilio
día á escrita. Nunca o fixo e
Losada, que Xoán Manuel Cadel quedan agora textos inédisado era “un privilexiado” por
tos que a sua muller Ana Jorser fillo dos escritores Manuel
cano, está a recompilar e o
Casado Nieto e Eva Martínez
Pen xa anunciou o seu apoio
Carmona e nacer nunha casa
para a publicación. Freixanes
repleta de libros.
confesou tamén que, naquela

‘X

Henrique Monteagudo durante a súa intervención na homenaxe.

noite non se atreveu a aceitar
un tratado de tauromaquia
que o autor lle ofrecía para a
súa publicación. Era esta a
grande afección de Xoán Manuel Casares que, en certa
ocasión, deu unha conferencia de touros en galego en
Pontevedra, como lembrou
Perfecto Conde, nun acto no
que tamén participaría Alfredo Conde. Pexegueiro lembrou que o flamenco era outra
das grandes debilidades do
escritor mentras Xesús González Gómez descubriu un
dado que case ninguén coñece. Xoán Manuel Casado é o
autor da canción “Amigos,
amigos” que aparece na cara
B do eurovisivo disco de Salomé que inclúe o tema “Vivo
cantando”. Alfredo Conde
destacou unha faceta que non
se lle escapaba a ningún dos

A . PA N AR O

amigos presentes no acto: Casado era o mellor anfitrión
dos escritores galegos que
chegaban a Barcelona.
Barcelona, Castro Caldelas e Cádiz marcaban o espacio vital de Xoán Manuel Casado pero, como dixo Basilio
Losada, o escritor foi quen de
“elixir a terra e a lingua; tivo
o privilexio de escoller a súa
patria”. Situouno literariamente como representante da
xeración galega de Barcelona
dos anos cincuenta, que compartiu espacio con escritores
como Gil de Biedma ou Carlos Barral.
“A nación é a dos vivos
pero tamén a dos mortos” dixo Ferrín, diante dun Basilio
Losada que non daba entendido quen rexia a “crueldade do
mundo”. Xosé Manuel Salgado, amigo de Casado e co au-

tor con el do libro de entrevistas a Xosé Luís Méndez Ferrín, conduciu un acto no que
tamén participaron Helena Villar Janeiro, Xavier Seoane,
Xesús Rábade Paredes, Luciano Rodríguez, Xulio Valcárcel
ou Xosé María Dobarro ademais de distintos escritores
que remitiron textos adicados
a Casado que o Pen Club
anunciou que se ían publicar
nun volume de homenaxe.
Xoán Manuel Casado morría en Barcelona o 19 de xaneiro deste ano despois dunha
enfermidade fulminante. Nacido en Barcelona en 1949, Casado é autor dos poemarios,
Rexistro de menores espantos,
Os preludios, Libro de Caldelas e Antigo futuro e das obras
de narrativa O inverno do lobo
(Premio Blanco Amor, 1985) e
Os brasileiros.♦

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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A Cometa

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

———————-

OS CANGUROS FUXEN A TODO CORRER

Botar unha cometa
era guindar os soños
todos pola fiestra.

INGLATERRA INVADE
AUSTRALIA

Era poñer a ialma
por enriba das ponlas
mais ergueitas da fraga.
Era andar cos miñatos
nun outo voo suspenso
sobor da paz dos campos.
Era ter –¡cousa meiga!–
o corazón atado
cun longo fío á terra.
Xose Mª Álvarez
Blázquez (do libro
Roseira do teu mencer)

PEPE C ARREIR O

LIBROS NOVOS

VACACIÓNS

Este é sen dúbida un
libro que non necesita
presentación. Harry
Potter e a pedra filosofal, o primeiro da serie,
ven de ser editado na
nosa lingua por Galaxia.
Trátase dunha edición
ben encadernada que
nos leva a ese mundo
que soñou a autora J.K.
Rowling.♦

OBSERVANDO

S E I D E S O M O N T E E S TA S
VACACIÓNS, LEMBRADE QUE UNHA
BOA DIVERSIÓN E OBSERVAR OS
ANIMAIS, SOBRE TO D O O S
PA X A R O S . PO D E D E S L E V A R U N H A
LIBRETA PA R A A N O TA R A S S Ú A S
CARACTERÍSTICAS E HÁBITOS.
TA M É N PO D E D E S L E V A R U N S

Harry Potter
e a pedra
filosofal

quedaban non conseguiron que se lle
recoñecese o dereito de cidadanía e
con el que fosen tratados como persoas
en igualdade. Para logralo tiveron que
loitar en defensa dos seus dereitos. Nesa loita foron axudados por unha parte
dos brancos, descendentes dos
ingleses colonizadores.
Na actualidade sobreviven pouco
máis de 200 mil indíxenas, aos que tamén chaman aboríxenes. A maioría viven en condicións marxinais e uns 40
mil seguen as súas tradicións, vivindo

da caza e da pesca, pero confinados en
reservas, como animais nun zoolóxico.
Os ingleses colonizaron Australia
para apoderarse das grandes riquezas
que tiña o continente, sobre todo
ouro, uranio, carbón e diamantes.
O animal característico de Australia, o
canguro, conseguiu sobrevivir. Aínda hoxe se poden ver polas estensas chairas do
país, dando grandes chimpos e portando
ás súas crias nunha bolsa que teñen na
súa parte dianteira, onde os homes de
entre 30 e 60 anos levan a cervexa.♦

AVES

PRISMÁTICOS E UNHA GUÍA DE
PA X A R O S , H A I N A S B O A S E E N
GALEGO. E NON DESAPROVEITEDES
A O PO R TU N I D A D E D E FA L A R C O S
V E C I Ñ O S D O L U GA R O N D E V O S
ENCONTREDES. SON OS QUE MÁIS
S A B E N E G O S TA R A L L E D A R V O S
INFORMACIÓN. E A PA S A L O B E N .♦

C ALR O S SILVAR

Cando Inglaterra invadiu Australia, aló
polo século XVIII, os habitantes do país, aos que chamaban tasmanos,
fuxiron arrepiados pola brutalidade dos
colonizadores. Por volta de poucos
anos os tasmanos foran exterminados
e os que lograran sobrevivir tiveron
que fuxir ás zonas desérticas.
As culturas indíxenas contaban con
máis de 40 mil anos de antigüidade.
Coa sua desaparición perdéronse máis
de 250 linguas.
Ata 1967 os indíxenas que

A maragota move a cola.
Quere volver
ao mar.
¡Glub!
A coitada
vai morrer
abafada.
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VAN DE PESCA 8

Da serie
FLASMORPHICA, 1996.

Da serie
DYSTOPIA, 1994 - 1995.

O
XXI
AZIZ
+ CUCHER
C O RP O HUM A N O N O SÉCULO
M. VEIGA

Anthony Aziz (Massachussets, 1961) e Sanmy Cucher
(Lima 1958) preséntannos
varias series de imaxes destinadas a facernos reflexionar
sobre a actualidade do corpo
humano. Na serie Fe, honor,
beleza, creada en 1992, o ano
no que ambos comezaron a
colaborar, Aziz e Cucher tratan de reflexar o puritanismo
daquela época, moi influida
polo reganismo conservador.
Os corpos espidos, en posturas que se corresponden con
estereotipos publicitarios,
son presentados –gracias á
manipulación dixital– de forma asexuada, como pudorosos monecos infantís. Esta
presentación, que se reflexa
nos tres conceptos do título
da serie: fe, honor, beleza,
reintegra imaxes en apariencia neutras ou simplemente
estéticas, á súa condición social e política. Na imaxe dos
ollos borrados, correspondente á serie Dystopia, a intervención dixital fornece os

rostros dun gran dramatismo.
Podería pensarse en cadáveres de afogados ou algo semellante. O seu sentido principal é, en todo caso, o de difuminar a identidade das persoas fotografiadas, posto que,
como se sabe, o ollo é o principal signo recoñecedor e o que
aporta maior expresión e singularidade ao corpo humano.
Calquera dos rostros de muller
desta serie podería servir, neste
sentido, para ilustrar un alegato feminista. Por último, a imaxe das pezas de ordenador, en
tonos carnosos e envoltas en
texturas que simulan a pel ou
os tecidos humanos, da serie
Plasmorphica, alude directamente a un dos obxetivos comúns a todas as fotografías que
presenta este libro: a tensión e
ansiedade do corpo humano
nunha era de rápidas mudanzas
tecnolóxicas.
Aziz e Cucher teñen presentado a súa obra en museos
de todo o mundo. A súa presencia en Europa chegou da

man da Fotobienal de Vigo de
1994. O Centro de Estudios
Fotográficos que organiza esta mostra é precisamente a entidade que edita este libro na
súa colección Do trinque. Unha aportación que probabelmente non teña o éxito das
coleccións de fotógrafos populares, como podería ser a
de Ramón Caamaño, cuxa
obra ven tamén de ser editada
recentemente polo CEF, pero
que, no caso de Aziz e Cucher, aporta unha reflexión
contemporánea que nos serve
para renovar e ampliar a nosa
visión da sociedade e para coñecer mellor as posibilidades
da fotografía.♦

Da serie
FÉ, HONOR

E BELEZA,

1992.
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Luise Rinser
MARGA ROMERO

H

abía un aquel de
estar na vida que a
achegaba ao
priscilianismo. Un xeito
pagán de vivir a relixión,
cuestionou o celibato dos
sacerdotes e apoiou o
aborto. Coñeceu ao Dalai
Lama, atraída pola
reflexión. O seu nome está
ligado ao movemento
feminista e pacifista. O 30
de abril cumpriría 91
anos, nacera en Pitzling
(Bavaria) e estudiara
psicoloxía. Foi ensinante
ata que en 1939 é
obrigada a deixar a súa
profesión. Forma parte da
resistencia. Die gläsernen
Ringe (1941) son relatos
que narran a infancia
dunha nena ata a súa
adolescencia. En 1944
viúva e con dous nenos
casa, para protexelo, cun
berlinés homosexual e
comunista. Xa é unha
escritora prohibida e
presa. Gefängnistagebuch
(Diario do Cárcere) (1949)
recolle todos estes días,
con el recibe o premio
italiano Ignacio Silone
(1991). Fermosa rareza
literaria na editorial
valenciana Tàndem
(Dietari de presó). Despois
da guerra a literatura
alemana vivía coa obra do
Grupo 47, do que formaba
parte Ingeborg
Bachmann, a escritora dos
fermosos e ferintes versos
de Anrufung des Großen
Bären (Invocación da Osa
Maior). Luise anda soa o
camiño. E virán máis
libros, perto de sesenta, e
máis personaxes
femininas para renovar
imaxes. Nina, a
protagonista
inconformista de Mitte des
Lebens (Na metade da
vida) que serve de modelo
a moitas mulleres dese
tempo (1950). María
Magdalena está atrás da
historia de amor que se
relata en Mirjam que non
é a oficial.
Conxuntamente con Alice
Schwarcer, Inge Meysel,
Margarethe von Trotta
inician un movemento
contra a imaxe da muller
como obxecto (1978) e
posteriormente contra a
pornografía (1987). En
1984 foi a canditata
proposta polos verdes
para ocupar a presidencia
federal de Alemaña. “O
amor demóstrase
demasiado pouco”
precisou un ano para
escribir esta frase despois
da morte do seu fillo
Stephan. Para ela a vida e
a literatura andaban
sempre xuntas, unha non
tiña sentido sen a outra.
Morreu o 17 de marzo
deste ano. Coa súa obra
tratou de dar resposta a
♦
esa vida.♦

A . PA N AR O

Procesións para o turismo
A. ESTÉVEZ

A nda hai fe, a xulgar polo poder de convocatoria das procesi ns de Semana Santa. As m is significativas, Ferrol e Viveiro, son un reclamo tur stico de primeira orde para ambos concellos.
En Viveiro os preparativos das
procesións ocupan as semanas
previas. O paso do Calvario, que
sae á rúa o venres precisa de noventa e cinco persoas para levalo. É a primeira vez que fará parte do seu percorrido a ombros,
prescindindo das rodas. Ten oito
metros de longo e cinco de alto.
Segundo nos explica Antonio Lorenzo, presidente da xunta de
confrarías no concello da Mariña, non hai problema para levalo. “Co peso que teñen os pasos,
a maior parte dos costaleiros son
homes novos. ¡Se temos algúns
aos que lle ven grande o capuchón!”, di Lorenzo. Na coordenadora de Ferrol tamén traballaron durante semanas para as
procesións e non se aventuran a
dar cifras de participación. “Serán milleiros de persoas as que
se congreguen na cidade”, din.

En Cuenca unha das proce- destas manifestacións devotas.
sións de Semana Santa chamase Os capuchóns abraian os visitana dos Borrachos e non é un nome tes e, aínda, que se celebran procollido ao chou. Os excesos etíli- cesións en América Latina, Italia,
cos abondan taou Bulgaria, son
mén na celebraas españolas as
iveiro
recibe
ción andaluza, esque se convirten
pecialmente na de
en reclamos turísm is visitas
Sevilla, onde as
ticos.
procesións remaNa cidade de
durante
tan de madrugaSevilla, a semana
da e son escusa a Semana Santa santa xeraba hai
para as esmorgas
xa tres anos dez
máis longas de tomil millóns de peque
nas
festas
do o ano. A signisetas de negocio.
ficac i ó n
reliMisión Imposible
de agosto.
x i o s a perde teII, a película de
rreo en relación á turística. Boa Tom Cruise, comezaba cunha
parte dos concellos inclúen na súa procesión sevillana, aínda que no
oferta aos visitantes as procesións medio tamén se queimaba unha
que simbolizan a devoción e a falla valenciana. As confrarías espenitencia. Xentes que non son tán formadas por máis cincocenpracticantes senten curiosidade tas persoas, coa incorporación
pola relixiosidade e sentimento cada ano de xente nova que pe-

V

lexa por ser nazareno, ou sexa, o
penitente, o último grao.
A máis pequena escala, no
concello viveirense esperan con
impaciencia as procesións.
É de ter en conta, segundo nos
explica Antonio Lorenzo, que visitan máis turistas á vila da Mariña
durante a festividade da Pascoa
que durante as festas de agosto.
“Hai que vivila”, afirma o presidente das confrarías para promocionar unha celebración declarada de interes turístico desde 1988.
Para Lorenzo a incorporación da
xente nova a esta celebración está
garantida “por que se leva no
sangue, traspásase de pais a fillos”. Por se fora pouco, no concello viveirense á semana despois
dos días festivos celébranse de novos as procesións, pero con nenos
que portan as imaxes relixiosas en
miniatura.♦

GARRINCHA
¿DE VERAS CRE QUE DEUS
PODE ACABAR COA CORRUPCIÓN?
DEUS TODO
O PODE,
SEÑOR
MEODORO...

E... UN DICIR...

¿ C A N TO C R E Q U E M E
C O B R A R Á POLO TRABALLIÑO?
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Arriba, detalle do edificio
La Pedrera de Gaudí.
Á esquerda, pantocrátor
de Sant Climent de Taüll.
Abaixo, o músico Pau Casals.

Descubrir Cataluña en Bonaval
A.N.T.

¿Onde está Cataluña? En Compostela, no convento de San Domingos de Bonaval.
Así se presenta a exposición Cataluña, terra de acollida, organizada pola Generalitat.
“En Cataluña non queda máis remedio que saltar á area, e como
aquilo de Hamlet, ser ou non ser.
Non vale limitarse a simpatizar”.
A frase de Francesc Candel é
pórtico da mostra aberta pola
Generalitat en Compostela. Non
é só o pan con tomate, a sardana,
Gaudí, os castellers, Espriu, Raimon, Monserrat, a Rambla, os
cartos ou o deseño. Cataluña é
moito máis e o goberno autonómico quere que fora se coñeza na
súa amplitude, botando abaixo
tamén tópicos e prexuízos.
En primeiro lugar gábanse
de ser terra de acollida da que
un 60% dos seus habitantes están nela por efectos directos ou
indirectos da inmigración. O
espectador pode escoitar a Nuria Urgell, Josep Puig, Pilar
Sánchez ou Santiago Pereira
–nacido en Vilagarcía de Arousa- como testemuños de persoas

que un día chegaron a Cataluña
e decidiron quedar.
As palabras de Pierre Vilar
tómanse para explicar o nacionalismo catalán: “Sen adherirnos a
demostrar que toda a historia,
dende os tempos máis remotos,
prepara, explica e xustifica a
conciencia nacional dos cataláns
de hoxe, é lexítimo procurar no
pasado os factores constitutivos
da personalidade política colectiva actual”. ¿Son os cataláns cutres? ¿Adoran os cartos? ¿Son
eslamiados? Non fuxen dos tópicos senón pretenden explicalos e
conseguir, cando é o caso, que os
espectadores sexan os que os
desboten. Botando man das novas tecnoloxías vaise abrindo o
mundo dun país de progreso,
dunha sociedade industrial como
poucas, integradora, atractiva
para o turismo e paraíso de benestar en índices como a sanida-

de ou o ensino. Como o castellet
tecnolóxico que se monta no medio da mostra cando os mozos se
van aupando en paneis superpostos, aos poucos, os visitantes van

sumando puntos ao coñecemento
do país con indicadores que, ás
veces, mesmo producen envexa.
¿Quen non ten os dentes longos
ao saber, por exemplo, que o ca-

talán é a décima lingua máis traducida segundo a Unesco, que
un 41% dos libros vendidos en
Cataluña están publicados en catalán, idioma no que se venden
máis de 156.000 diarios?
O goberno catalán quixo darlle a mostra a mesma impronta
“moderna” á que chega despois
da súa longa historia. A interactividade prima en cada unha das
seccións que van mostrando todas
as potencialidades e características desa terra. Premendo en distintos botóns accédese, por exemplo, a distintas resolucións da
mesma palabra mentras por toda
parte distintas pantallas dan conta
das vontades de Cataluña nunha
entrega tecnolóxica que pega ben
coa idea de modernidade que
queren oferecer. No remate, case
se pode voar contemplando a visión do vídeo de todo o país desde o ar que pecha a mostra.♦
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Quen terma
de quen

Soños E l éct ricos

César Lorenzo

LUÍSA VILLALTA

L

evamos un país vello sobre os ombros. Pesan
moito os séculos de
historia aínda que non os
contabilicemos, aínda que vitorias e derrotas sexan
completamente descoñecidas
para a maioría da xente galega. Aínda así pesan, porque
acumulan as eivas e os atrancos que nos fixeron emigrar,
desertar da nosa lingua, ou
ter simplemente que calar. Isto é o que se coñece como
complexo de Anquises na
linguaxe da sicoanálise e que
vén a descreber como as persoas ven lastrado o seu
progreso cando teñen que termar do seu proxenitor, vello
e impedido, pero aínda
autoritario, igual que aconteceu a Eneas cando tivo que
saír de Troia co seu pai
Anquises sobre os ombros.
O noso país é vello e non
o damos posto de pé. Pero
acontece que por veces
algúns dos nosos, que nos
precederon na orde
cronolóxica, que nos deron e
cederon portanto algunha
orientación para o camiño,
que nos deixaron a testemuña
aínda vigorosa da súa
palabra, son quen de reducir
paradoxalmente o peso dese
lastre e de facer, se non máis
fácil, cando menos máis factíbel o noso progreso como
pobo. Tal acontece con Antón
Avilés de Taramancos, quen
por estes días cumpre dez
anos de ausencia física entre
nós e asemade revalida a
vitalidade irredutíbel da súa
poesía, do seu exemplo ético
como galego de nacencia e
de conciencia, por non falar
xa da pegada indelébel que o
seu calor humano deixou en
todas as persoas a quen nos
honrou coa súa amizade.
Se toda a nosa historia
fose así un construír, máis
que un acumular, fragmentar
e derrubar; se cada unha das
nosas actuacións fosen un
continuo cimentar máis que
un utilizar e desgastar,
gozaríamos da vida nun país
seguro de si mesmo,
acolledor, criativo e
orgulloso. Mais para iso
teríamos que dar
completamente a volta á
maneira de entender e
recoñecer tanto o presente
como a nosa historia.
“Somos ananos enriba de
ombros de xigantes”, dicía o
monxe medieval Bernardo
de Chartres e argumentaba
que, se somos quen de ver
máis lonxe e ser portanto
máis coñecedores, é gracias
á estatura deses xigantes que
sustentan o noso andar e o
noso progresar. Sen dúvida
nengunha, Antón Avilés de
Taramancos é un deses
xigantes que segura e
teimosamente continúa aí a
termar de nós.♦

Os Sims tamén teñen dereito ás vacacións
A familia dos Sims segue medrando. Este simulador da vida
cotiá volve ampliar os seus horizontes para tocar cantos aspectos da existencia poidan ter
lugar na rutina dos habitantes
de Simcity. O mes vindeiro chega ás tendas galegas Os sims
marchan de vacacións, desenvolvido tamén por Maxis.
Nos case tres anos que leva
o xogo Os sims no mercado, saíronlle admiradores por todas
partes. A mecánica do xogo é
simple pero tremendamente entretida. Cada xogador ten que se
facer cargo da vida dunha persoa ou dun grupo delas. Desde
que espertan ata que caen rendidos de sono, o xogador ten que
controlar todas as necesidades e
desexos dos seus personaxes.
Cada un deles precisa un traballiño co que gañar a vida, andar

limpo e aseado para que non
acaben mexando nos corredores, relacionarse con outros
sims e, sobretodo, comer e
beber a vontade.
Para que a súa felicidade sexa completa, podemos deseñar
a súa casa con todo luxo de detalles. Deberemos pintar as paredes, colocar unhas bonitas alfombras e mercar televisor e cadea musical para pasar o tempo.
Cando axuntemos uns poucos
cartiños, os sims quedarán marabillados se lles instalamos unha bañeira de hidromasaxe ou
unha boa piscina cuberta.
Máis espacio

Pero o xogo dos Sims acaba facéndose claustrofóbico. Anguriados pola falta de tempo entre
o traballo e o sono, moitos deles

acababan por perder as súas relacións, incluso as súas mozas
ou mozos deixaban de contestar
as súas chamadas e andaban como alma en pena, coa mesma
roupa durante varios días, a cama sen facer, a louza sen lavar e
co ánimo polo chan. Ademais, o
cronómetro vital dos días no
xogo é excesivamente rápido.
No tempo que pasamos pensando en se convidamos ou non a
nosa veciña a xantar, xa o personaxe se fartou de ver telenovelas e vai aos tombos procurando a cama.
Foi por iso que os creadores
da serie de Sim (Simcity, Sim
Farm, Sim Tower e outros) argallou novas experiencias para
os personaxes. Primeiro ampliou os utensilios para facer
animadas festas e despois permitiu saír á cidade para vivir o

barullo do tránsito e a movida
nocturna.
Agora, os sims marchan de
vacacións. Ao aire libre, os personaxes poden facer surf, pescar, xogar ao volei na praia ou
andar en bicicleta. O mellor
desta nova aventura dos sims é
que o tempo non pasa entrementres andan de viaxe. O único límite que terán é o diñeiro.
Cada nova actividade que queiran facer terán que pagala, polo
que, tarde ou cedo, volverán ao
estrés da súa casa.
Os que gozan cos Sims estarán encantados de vivir novas
aventuras. A marca creadora
anunciou que deixará de desenvolver títulos para a serie, aínda
que os creativos andan a maquinar o xeito de combinar o mellor deste xogo con novas perspectivas do Simcity.♦

Meu Santo, Miña Santiña
Santo Xoán de Britto na India
O misioneiro Xoán de Britto,
acabou os seus días vítima dunha
irada esposa repudiada pola súa
culpa.
Era un adolescente de quince
anos cando Xoán, agradecido a
santo Francisco Xabier, por interceder no ceo para a curación
dunha enfermidade, decidiu someterse á disciplina dos xesuítas.
s pais do rapaz, emparentados e relacionados coas altas dignidades portuguesas, non aceptaron de bo grao o desexo do cativo, a quen xa lle tiñan buscado
cargos de grande avoengo e ata
unha moza de alta liñaxe; pero
por deixar que o Xoanciño madurase e fose facéndose á idea do
futuro político e social que lle reservaban, optaron por unha solución compartida: que fixese os
seus estudios nun seminario.
Contrariamente ao que pasa
tantas veces, que o seminarista
no intre de tomar os hábitos
cambia de opinión e estudia algo
máis laico, aquí, o noso haxiografiado, ansiaba ordenarse sacerdote canto antes e, a imitación
do seu devocionado de Xabier,

O

dedicar a súa vida a estender o
pensamento único da Santa Igrexa e gañar almiñas para o ceo
dos cristiáns.
Así foi como, en canto lle deron a licenciatura teolóxica marchou á India, coa intención firme
de lle trocar a idea aos devotos
dos ancestrais Brahma ou Buda.
verdade é que Xoán de
Britto, ao principio
soubo adaptarse aos
modos e costumes do país, usando as roupas dos paisanos, nun
afán por acercarse máis a eles,
chegando incluso a celebrar misa sentado no chan sobre os xeonllos, tal e como fan os hindús
en mostra de adoración ou submisión aos seus superiores divinos ou terrestres, e deixou de comer carne de vaca, para non
ofender ás tradicionais crenzas
dos nativos; pero os monxes
brahmistas e budistas non se
deixaron convencer, e axiña denunciaron a actitude do xesuíta,
como unha maneira hipócrita e
raposeira de atraer devotos, contrariando ás leis e tradicións
máis arraigadas da sociedade hindú, polo que comezaron a acosalo

A

e acusalo diante das autoridades.
Tenaz, o misioneiro soportou
as denuncias, e incluso as torturas encamiñadas a facer que se
declarase instigador das masas,
soportando que o colgasen polos
brazos ou o recluísen no fondo
dun pozo, para saír logo perdoando aos seus verdugos e seguir
predicando contra os costumes
relixiosos dos nativos.
ero como incluso os máis
santos proxectos, como o
transvase masivo de fieis
budistas á disciplina cristián, non
se acadan sen a bendición dos
cartos, Xoán de Britto, despois de
vinte anos de andar camiños e
predicar sen convencer, volveu a
Portugal para meter empeño en
amigos e familiares ata acadar as
necesarias axudas económicas; e
cando volveu, non tardou en captar a un xerarca local que, unha
vez bautizado, se comprometía a
vivir cunha soa muller, dándolle
liberdade de solteiría ao resto das
esposas.
Non se dera conta, o inocente misioneiro, cal era a condición da muller india naqueles
tempos (e aínda hoxe), da im-

P

f rancisco a. Vida l
portancia económica, social e
de estabilidade que o matrimonio lle outogaba a unha muller,
e pola contra da desgracia que
se cerne sobre aquelas que fican
solteiras ou que perden a condición matrimonial.
Daquela, unha das ex-esposas denunciou ao crego diante da
xustiza, por atacar ás solemnes e
arcaicas tradicións e institucións
do país, traendo a desgracia para
un grupo de esposas que, ata que
el apareceu, vivía en paz e
concordia no fogar familiar.
en dubidalo, os xuíces
condenaron a Xoán a
morrer decapitado, por
atentar contra a venerábel institución do matrimonio.
Certo é que o gobernador do
país tardou en decidirse a asinar a
sentencia, temeroso da actitude
que os portugueses puideses tomar
en favor dun súbdito seu, a pesar
de que o misioneiro, en carta ao
Papa, confesa que agarda a morte
con alegría, porque así converterase nun novo mártir da Igrexa.
Finalmente, a tradición, as
vellas crenzas e a influencia dos
relixiosos hindús puideron máis
e cumpriuse a condena; e o rei
portugués só se limitou a celebrar fastosas honras fúnebres en
honor do futuro santo.♦

S

Nº 1.027 ● Do 27 de marzo ao 3 de abril de 2002 ● Ano XXV

Anacos de Borobó
O exemplo de Ramón Suárez Picallo

Xan Leira
‘Competir con
O Bosque
animado é xa
unha satisfacción’
A.N.T.
¿Satisfeito polas nominacións de Castelao e os irmáns da liberdade nos premios Chano Piñeiro, das
produtoras audiovisuais?
Satisfeito e sorprendido.
Enviamos a película só para
competir na categoría documental, pero o xurado por
propia iniciativa incluíuna
tamén na terna á mellor película. Estar competindo con
O bosque animado supón xa
un motivo de satisfacción,
porque se trata dunha gran
produción. Son dúas mostras
diferentes de cine galego.
Faga un resumo dos
mellores momentos que lle
leva proporcionado a súa
primeira longametraxe documental.
Para min presentala é un
orgullo moi grande. Presenciei a reacción do público,
cálida, positiva. Vin como a
recibía xente de oitenta anos
pero tamén rapaces de instituto. Moitas veces as presentacións convertéronse case
en clases de historia.
¿Corrobora despois de
varios meses que o xénero
documental sempre xoga
con desvantaxe?
Non hai dúbida, pero o
balance é altamente positivo
se temos en conta que se trata dun filme independente
cunha mensaxe clara, de recuperación histórica de Castelao e todos os personaxes
que saen na película. Nas
xornadas do Carballiño tivemos dous premios. Foi mercada e emitida por Vía Digital e ven de adquirila a TVG.
Ademais temos un acordo
coa Fundación Castelao para
proxectala por todo o país.
¿Anda xa noutra película?
Estou preparando o
guión de Atila en Galicia,
segunda longametraxe da
triloxía iniciada co filme
de Castelao. Tratará só o
período de tempo entre
1936 e 1939 e será a figura
de Bóveda a que sirva de
fío condutor.♦

Na mesma candidatura da Conxunción republicana-socialista en
que se integrou o abogado madrileño Rodríguez Pérez, posto aquí
anteriormente coma singular
exemplo, figurou un home tan radicalmente distinto, da condición
de Ramón Suárez Picallo. Pois as
súas raíces era ártabras, de proxenie breogánica ou pode que sueva. Loiro, rexo, de ancho tórax,
de estatura máis ben pequena.
Semellaba cando volveu de Bos
Aires, tendo trinta e cinco anos o
brioso líder sindical da colonia, a
encarnación da virilidade galega
que se espallara polas Américas.
etornou de alá, tras a implantación acá da República o catorce de abril,
coma un dos representantes das
colonias galegas que viñan a sumarse ao esforzo que esixía a creación do novo réximen. Representaba ás sociedades galegas da Arxentina xunto con Antonio Alonso
Ríos, o futuro señor Afranio. O
mesmo que, aos de Uruguay, o
xornalista e poeta Xulio Sigüenza,
de quen xa hai tempo que tracei a
súa semblanza nista páxina.
■ CANDIDADO DA ORGA.
Foron recibidos os tres cos brazos
abertos e tratouse de encontrarlles
acougo nas candidaturas a diputados pra as Cortes Constituíntes da
flamante república. Pero diles somentes logrou unha acta, pola circunscripción coruñesa, Suárez Picallo; posto que Alonso Ríos e Sigüenza non conseguiron obtela,
respectivamente, pola pontevedresa e a ourensana. Coido que
por ser excluído das listas patrocinadas por Casares Quiroga; o poderoso xefe da ORGA, que sendo
xa Ministro de Marina, estaba a
pique de selo da Gobernación,
nos gobernos de Azaña.
Mais Santiago Casares consentiu en meter ao loiro e rexo e
viril Picallo, dentro do cupo
maioritario que lle correspondía á
Organización Republicana Gallega Autónoma, na mencionada
Conxunción Republicana-Socialista, da provincia da Coruña. Aínda conservaba un pouco o espírito
autonómico do seu rótulo o partido de Casares; dándolle lustre a iste título a permanencia na ORGA
de persoas tan preclaras das Irmandades da Fala, tales como Antón Vilar Ponte e Luís Peña Novo.
E dise xeito Ramón Suárez
Picallo, evidente nacionalista galego de ultramar, puido ser con
Villar Ponte, os contados galeguistas que equilibrarían a centrípeta inclusión na lista orgánica, de personaxes tan significados noutros lares, e doutras ideas
territoriais, como foron Salvador
de Madariaga, Ramón Mª Tenreiro e o diputado Tanis la Riva.
■ UN TRÍO EXCEPCIONAL.
Pois aínda non se fundara daquela o partido galeguista, que se creou de alí a pouco, contando xa
nas Cortes Constituíntes cun excepcional trío de deputados, chegados a elas por diversos cauces
electorais: Castelao, Otero Pedrayo e Suárez Picallo. Dado que o
xa popular político sadense,
abandonou de contado as filas ca-
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de escano nas Cortes Constituíntes. Picallo trataba a Cadarso coa
súa característica campechanía;
dándolle graciosamente o magnífico tratamento que por isas datas
se decretara pra os rectores
—Magnífico señor rector
–ouvinlle dicir– ¿Por que non
imos xantar xuntos con Castelao,
ista noite, na Casa do Asesino,
ou no Bar Viño?
Dado que sucedía entrando
no paraninfo, no serán no que o
seu xenial correlixionario, e tamén colega parlamentario, disertou, por enésima vez adrede da
Arte da Caricatura.
■ ESTUDABA DE VERAS. Malia a súa lóxica influencia no
Claustro, Suárez Picallo estudaba
de veras; ou cando mesmo así llo
aseguraba ao seu tocaio e discípulo Ramón Esturau, nunha mesa
do Café Derby, do que acababa
de saír Valle-Inclán. Estudante
non tan tardío como Picallo, era
Esturau o maior amigo de Xoan
Xesús González, o noso adail do
VIR; a Vangarda da Esquerda Republicana, na que ambos militabamos. Por iso me sentei con el, e
con Picallo, a quen me presentou.
uxéronse a intercambiar
os seus coñecementos
das disciplinas da carreira que estudaban. Picallo preguntoulle a Esturau que sabía de
Dereito civil, ou do penal, ou do
mercantil, e viceversa. Cando lle
tocou a quenda ao meu correlixonario, interrogou ao entón exdeputado sobre canto sabía de
Dereito Político, e o seu tocaio
respondeulle moi convencido:
—¡Diso,... diso sei marabillas! –e era verdade.
(Pode dar fe aínda diste coloquio o que axiña sería capitán xefe
de Servicios no Estado maior de
Líster; quen cando chegou a desfeita, se transterraría a Guadalajara, no estado mexicano de Jalisco,
onde aínda transcorre a súa gozosa
senectude. Pode confirmalo Esturau, cando veña, no próximo verán, á súa casa de San Martiño.)
■ OS ÚLTIMOS TROPEZOS CON
PICALLO. Xa, telegraficamente,
consignarei que a miña traxectoria
levoume a atopar, varios meses
despois, a Suárez Picallo xunto a
Castelao, amenizados polos gaiteiros de Soutelo, na terraza dun café
da Gran Vía madrileña, a principios de setembro do 36. Picallo organizaba, alí á beira, o Batallón
Galego das Milicias. Estaba empeñado en desembarcar, á frente dil,
nas Mariñas de Sada, onde nacera.
Mais os catro xefes comunistas do
Quinto Reximento non lle fixeron
puñetero caso e quedáronse co batallón, que tivo por Comisario a
Santiago Álvarez.
Polo que Picallo, defraudado,
marchou pra Valencia; onde volvín velo, xa por derradeira vez.
Aconteceu no café Wodka, lúdica retagarda da frente de Levante. Alí chegaban moitos combatentes galegos do Exército Popular a saudalo. E sempre lles preguntaba polo seu pai e a súa nai,
pois Suárez Picallo tiña a teima
de querer acordarse de cantos lle
votaron nas urnas.♦
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Ramón Suárez Picallo durante a celebración do Día da Patria Galega en Santiago, 1933.

saristas da ORGA, pra converterse nun dos fundadores do novo
partido que encabezaban Daniel o
noso, e don Ramón de Trasalba.
sí tivo Picallo a sorte de
formar a menor minoría
parlamentaria, xunto
cos maiores guías e xenios da galeguidade no século XX. Non así
Villar Ponte, que retrasou a súa incorporación ao Partido Galeguista, sendo xa deputado pola Frente
Popular, ata vésperas da súa morte... e da Guerra Pluscuancivil.
Foi dise xeito a voz de Suárez
Picallo a máis forte e directa do
pobo galego que se escoitou no
Parlamento español. Naquil hemiciclo no que brillaba a maior
sarta de intelectuais que coexistiu
xamais nunha asamblea lexislativa: Unamuno e Ortega, Novoa
Santos e Marañón, etc. Autodidacta unicamente Picallo, parecía
dotado dunha educación superior. De ahí a curiosa pregunta do
rector de Salamanca, á que o noso listo deputado deu resposta:
—¿En que Universidad estudió usted, Picallo? Din que o interrogou Unamuno despois de
ouvilo falar nun debate.
—¡En la Universidad de la
calle solamente, querido maestro! –contestoulle, moi campante, o sagaz e afoutado Ramón.
■ A ABOGACÍA COMO SOLUCIÓN. A dispersión das forzas da
esquerda, nas segundas eleccións
xerais da República, dou o triunfo ao antigo Partido Radical de
Alejandro Lerroux e a Confederación Española de Derechas Autónomas, a célebre CEDA creada
por Gil Robles. Empezou daquela o bienio negro, que a revolución de Asturias intentou en van
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interrompir, en outubro de 1934.
A represión conseguinte motivou
a organización da Frente Popular
e o reflorecemento da esquerda.
Namentras, Ramón Suárez Picallo perdera a súa acta de deputado e aproveitou aquela triste etapa
pra deixar oficialmente de ser autodidacta; cousa que comezara a facer graduándose de bachiller no
instituto de Lugo. Matriculouse de
seguida na facultade compostelana
de Dereito; adoptando así a peculiar solución dos políticos españois
que chegaban a certa edade sen
máis título que o seu talento. O cal
cabía ser ben empregado no exercicio da abogacía. Cousa que lle
ocorrera ao propio Lerroux, licenciándose pra iso en Dereito, coido
que nunha única convocatoria.
ostoulle máis traballo a
Ramón Suárez, se ben
aínda lle deu tempo o
bienio negro pra rematar a carreira e matricularse de abogado
no colexio coruñés. Sería por
moi poucos meses, posto que
volveu a ser elexido deputado
nos comicios do 16 de febreiro
do 36, e de contado se precipitaron os acontecementos.
■ O ESTUDANTE E O RECTOR.
Nise periodo do maduro estudante
en Santiago foi cando con maior
frecuencia vin a Picallo; quen empezara a asistir á Universidade onde eu cursaba, xa nos meses en
que aínda gobernaba Azaña e era
rector o inesquencible Alexandro
R. Cadarso; morto traxicamente,
en accidente automobilístico, durante aquil mesmo curso.
Quedoume gravada no miolo
a corpulenta imaxe do rector falando amistosamente co tardío escolar que viña sendo o seu viciño
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O Trinque
Comer queixo no Cebreir
o
Cebreiro
No medio da pascua, de vacacións e agraciados polo verán
adiantado, é un bo xeito de relaxarse visitar Pedrafita do Cebreiro, primeira parada do Camiño de Santiago en Galicia e

cita gastronómica este vindeiro sábado, día 30. Por decimosexto ano consecutivo, esta vila celebra a Feira do seu Queixo, que honra un dos produtos
de máis calidade do país.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

A Baña

E S P E C T Á C U L O S

lo da mostra que o artista
presenta no café Barroco
ata o 31 de marzo.

■ EXPOSICIÓNS

Mª JOSEFINA SERRANO

TRAZOS

A súa obra está exposta no
café La Colmena (rúa Corcubión) ata o 31 deste
mes.

Obras de Laxeiro, Isaac Díaz Pardo, Seoane,... entre
outros que poderemos coñecer na Casa da Cultura.

JAVIER PRIETO

O Barco
Barco

A banda
metaleira
galega The
Dismal
tocan o
venres 29
no Mardi
Grass da
CORUÑA

E

■ EXPOSICIÓNS

O café Galería é o lugar
onde poderemos coñecer a
súa obra ata o 4 de abril.

LEIRA CHA

MATILDE MORENO

A sala de exposicións de
Caixanova ofrecerá esta
mostra ata o 12 de abril.

Ten unha mostra aberta na
cafetería Universal ata o 31
de marzo.

Betanzos

PATRICIA SALCHI
O café-bar Versión Original acolle ata o 5 de abril a
súa mostra de fotografía.

■ EXPOSICIÓNS

AUGAFORTEAUGATINTAS

Obra gráfica de Juan Carlos Mestre, que vai ser exposta na sede da Fundación
CIEC durante este mes.

Boiro
Boiro
■ TEATRO

SUPERMÁIS!!!
Talía Teatro vai poñela en
escena o venres 5 na Casa
da Cultura.

Bueu
■ MÚSICA

DISIDENCIA

O domingo 31 esta banda alicantina de punk rock vai dar
un concerto no pub Aturuxo.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

TRES GALEGOS
DO SALNÉS
Colectiva de pintura e escultura que vai estar aberta,
ata o domingo 31, no C.C.
Exposalnés.

Cangas
■ MÚSICA

CUARTETO DE
PABLO CASTAÑO
A formación de jazz vai dar
un concerto no Auditorio
Municipal o venres 5.

O Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
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.

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

FÉLIX BRAVO

Unha selección das súas
pinturas vai estar exposta,
ata o domingo 31, no C.C.
de Bergantiños.

Cariño
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
Teatro do Adro será que

ÉXODOS
SARMIENTO E GALIZA

poña en escena esta obra o
domingo 7 no Auditorio
Municipal.

Lars Von Trier traeranos,
o mércores 27, a fita Os
idiotas, ás 20:15.

Cedeira

■ EXPOSICIÓNS

A Fundación Wenceslao
Fernández Flórez acolle esta exposición na súa sede.

■ TEATRO

ASIA

FOLGUEIRA DE POL

OS PAPALAGUI
A compañía Teatro do
Aquí levaráa a escena o sábado 30 ás 7 do serán no
Auditorio Municipal. Versión e dirección de R. Vidal Bolaño e coa participación de Anabel Gago e
Xavier Camba.

Nas coleccións do Museo de
Artes Decorativas de Madrid, mostra que poderemos
coñecer, ata o 5 de maio, no
Museo de Belas Artes.

NO SEU TEMPO

A Asociación de Artistas acolle esta mostra na súa sede.

XABIER MARTÍN
Sensorial Graffitica é o títu-

Mostra do coñecido fotógrafo brasileiro Sebastião
Salgado formada por unha
selección realizada por el
mesmo en dous dos seus
mellores proxectos: Movimentos mundiais de poboación (1994-99) e Sahel: fin
do camiño (1984-85). No
IES Urbano Lugrís durante
este mes.

LAUS 01
Mostra que reune os Premios de Deseño e Publicidade no Estado no ano
2001, que outorga a Asociación de Directores de
Arte e Deseñadores Gráficos do Fomento das Artes
Decorativas de Barcelona.
Na Fundación Luís Seoane,
ata o 30 de marzo.

Cervo
■ EXPOSICIÓNS

PALABRAS

JAVIER SALGADO

PARA UN PAÍS

A Casa da Administración
de Sargadelos acolle esta
mostra, ata o 15 de maio, sobre a historia da editorial
Galaxia, desde a súa criación en 1950 ata o ano 2000.

Mostra de fotografía na cervexería 1900 ata o 1 de abril.

LAUREANO QUESADA
A galería COARTE acolle a
súa mostra ata o 31 de marzo.

A Coruña

FRANCISCO J.
VILAS DURÁN

■ CINEMA

O Colexio Oficial de Axentes Comerciais acollerá a
súa mostra de fotografía e
pintura ata o 5 de abril.

CGAI

O ciclo dicado ao director

JUANA SEBASTIAN &
MARÍA PAZ LÓPEZ

A galería Distrito Arte é o
local onde podemos coñecer
a súa mostra ata o 1 de abril.

FELIPE IGÚÑIZ

Mostra de pintura na galería
Arte Imagen ata o 17 de abril.

CARTOGRAFÍA
DE GALIZA
Ata o 7 de abril o Quiosque
Afonso.

PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR

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

ANATOMÍA
DO CORPO HUMANO
Ata setembro deste ano esta
mostra vai poder ser ollada
na Domus.
■ MÚSICA

EL SUEÑO AZUL
Banda de rock & roll da Coruña, que vai tocar o xoves
28 na sala Forum Celticum.

THE DISMAL
A banda de metal galega
vai dar un concerto o venres 29 ás 22:30 na sala
Mardi Gras, por 5 euros.
Na actualidade están a preparar o seu próximo traballo, previsto para abril, en
tanto poderemos saborear
un Ep de tres temas desta
banda que se está a consolidar, non só no Estado, senón tamén no continente.

NUEVO CATECISMO
CATÓLICO
NCC para os coñecidos, nace tras a disolución de La
Perrera, a lendaria banda de
Donostia que ofereceu un
dos mellores álbumes de
punk rock de influencia
americana que se editaran
nunca no Estado. O son de
NCC é unha perfecta continuación do xa feito na Perrera e en directo chegan a
unha intensidade da que moi

Os
donostiarras
de Nuevo
Catecismo
Católico
(NCC)
estarán o
sábado 30
no Mardi
Grass da
Coruña.

Carteleira
Carteleira

☞

MOTHMAN. A última profecía. Despois da
morte da súa esposa, sen saber
cómo un xornalista aparece
unha vila na que unhas misteriosas aparicións anuncian futuras catástrofes.

☞

MULHOLLAND
DRIVE. Unha inxenua
aspirante a actriz chega a
Hollywood e atopa a unha muller amnésica que, temerosa,
trata de lembrar quen é. Película na que nada é o que parece.

☞

LANTANA. A precariedade na relación interna
de varias parellas atopa como
nexo de unión a desaparición,
en estrañas circunstancias, dunha muller. Todo indica que o
seu home a matou. Película australiana sobre as relacións entre
as persoas e os seus prexuízos.

☞

SEXY BEAST. Un sádico paranoico é enviado desde Londres a Almería na
procura dun ladrón retirado para que faga un último traballo

en Gran Bretaña. O ladrón non
quere, pero teme ao matón.

☞

GOSFORD PARK.
Con motivo dunha cacería
de faisán, Sir e Lady McCordle
(Michael Gambon e Kristin
Scott Thomas) reúnen na súa
mansión os seus parentes cos
seus respectivos criados. Retrato
coral costumista da Inglaterra
profunda dos anos 30, con trasfondo de homenaxe a Agatha
Christie. Dirixe Robert Altman

☞

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.

☞

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.

☞

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.

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

☞

☞

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

☞

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

☞

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

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.♦

ISIDORO BROCOS E
FAMILIA

Teatro do Aquí ven de efectuar a
estrea en Narón, deste, o último
dos seus espectáculos, do que é
autor Roberto Vidal Bolaño, e
que xunto con Anxeliños e Criaturas completa a triloxía dedicada

á contemplación de dererminados
aspectos da nosa conducta social,
económica e política. O venres 5
será posta en escena en VILAGARCÍA, no Auditorio Municipal, o
martes 9 en SANTIAGO.♦

A Fundación Caixa Galicia
acolle esta mostra.

A ARTE DA

CONVERSACIÓN:
EUGENIO GRANELL

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

Malpica
■ EXPOSICIÓNS

XUSTO MOREDA &
LOLA FAIA
Na taberna de Tano temos a
oportunidade de ollar os catro modelos de pratos desta
experiencia de elaboración
manual na que se funde a
oleiría de Buño, de Lola,
criadora de forte personalidade e orixinalidade, e a
pintura de Xusto, do que
cabe salientar o uso da cor e
a presenza feminina.

Marín
■ EXPOSICIÓNS

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

Moaña
■ MÚSICA

ISABEL REI
o sábado 6 no Auditorio
Municipal.

Que dará un concerto de
guitarra o sábado 30 a partir das 20:30 h. no café-teatro Do Real.

Laxe

Monforte
Monforte

Culleredo
Culleredo

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

O PAZO DE PAPEL

NACHO GÓMEZ

poucos grupos poden presumir. O sábado 30 ás 22:30 h.
no Mardi Grass. Entradas:
antecipadas 7, billeteira 9.

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Adaptación da obra de Castelao de Teatro do Morcego, que van escenificar o
venres 5 no Edificio de Servizos Múltiples.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

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

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

RAFAEL NADALES
O C.C. Carbalho Calero
vai acoller unha mostra da
súa pintura e escultura ata o
domingo 31.

ARTE CONTEMPORÁNEA
GALEGA

Teatro Buratini levará esta
obra á Casa da Cultura da
vila este xoves 28 ás 19 h.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS MONTERO
O Círculo das Artes é o escenario onde poderemos
coñecer unha mostra da súa
pintura.

J. TORRES
Baixo o título Debuxos do
universalismo construtivo
a Deputación Provincial
presenta esta mostra ata o
30 de abril.

TERESA YÁÑEZ
Mostra de infografías na sala Augatinta.

CON/FIGURAS
Mostra colectiva que podemos ollar na Capela de Santa María.

OLLADAS E CONVERSAS

A colección Caixanova vai
ser exposta no C.C. Torrente Ballester.

Pinturas de Tay Rodríguez ata o 12 de abril no
pub Goleta.

ANTONIO FRANCO

MEMORIA

O Ateneo acollerá ata o sábado 30 as súas pinturas.
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON

Teatro do Adro vai poñela
en escena o xoves 4 no Auditorio Municipal Torrente
Ballester.

DEMOCRÁTICA.
PROXECTO SOLIDARIO

Mostra elaborada por
CC.OO que estará exposta
no Edificio da Xunta ata o
sábado 30.

CONFRARÍA DA VIRXE
DA ESPERANZA

Gondomar

Mostra fotográfica dos seus
50 anos que podemos ollar
no Centro Social Uxío Novoneyra.

■ TEATRO

EDUARDO HERMIDA

O CIRCO ENMEIGADO
Da man de Llu Llu Teatro

A sala Clavicémbalo acollerá, durante a segunda
quincena de marzo, unha

Ten unha mostra fotográfica baixo o título de Traballo Sacro, que vai estar ata
o 10 de maio no C.C. Expo
Lemos.

XOSÉ A. MARTÍNEZ

Mostra escultórica ata o domingo 31 no C.C. Expo Lemos.

Muros
Muros
■ TEATRO

ESPANTOSO

Mohicania poráa en escena
o venres 5 no C.C. e Xuvenil.

Noia
■ EXPOSICIÓNS

ÁLVARO
DE LAS CASAS
O IES Virxe do Mar vai
acoller a mostra bibliográfica que se lle adica ata o 8
de abril.

Ordes
■ EXPOSICIÓNS

A FELICIDADE
DA NADA
Mostra de fotografía de
Xulio Villariño que vai estar aberta ata o luns 1 na
Casa da Cultura.

Or tigueira
■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Da man de Nordesía Produccións vai ser escenificada no Teatro da Beneficéncia o sábado 30.

ISAAC DÍAZ PARDO

As obras do certame que le-

va o seu nome están expostas na Casa Consistorial.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

ROBERTO RUIZ
ORTEGA

Mostra de pintura na galería Marisa Marimón, que
poderemos coñecer ata o 30
de abril.

ANSELMO IGLESIAS
Baixo o título de Proposta
mostra unha selección de
óleos, que poderemos coñecer ata o 7 de abril no C.C.
da Deputación. E no mesmo
lugar e ata a mesma data, podemos coñecer tamén os óleos de J. Vicente Romero.

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

PORRETAS
A sala Rock Club vai acoller o xoves 4 o seu concerto, ás 21 h. por un prezo de
7’50 euros por adiantado e
9 na billeteira.

MIGUEL GLEZ. FRANCO

Ponteareas
Ponteareas

O Liceo é o lugar onde podemos ollar os óleos deste
artista.

■ EXPOSICIÓNS

EMILIO LAVANDEIRA

Ata o 12 de abril a galería
Sargadelos acolle unha
mostra dos seus debuxos.

SUD YUNGAS

Exposición fotográfica solidaria sobre o Proxecto de
Desenvolvemento Integral
desta rexión de Bolivia, que
será acollida polos locais da
Casa da Xuventude. Cincuenta intres que amosan a
vida de dúas comunidades
en transformación: Chulumani e Irupana, dous concellos deprimidos da provincia de Sud Yungas, departamento occidental de
La Paz.

ROBERTO RUIZ
ORTEGA
O pintor de Sestao mostra
os seus últimos traballos, titulados Pinturas, na galeria
Marisa Marimón. A súa linguaxe, expresionista que
xoga a construir unha realidade con vixencia e en
constante mutación, ten afinidades claras coa pintura
alemana da posguerra. Ata
o 30 de abril.

AS CORES
DO MAR DE

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.

A ARTE DO CONCELLO
O Museo Municipal acolle,
durante marzo, unha colección de 38 cadros e 16 esculturas, pertencentes ao

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.

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.

As Pontes
■ 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.
■ TEATRO

TITIRICIRCUS
Tanxarina títeres levará
esta actuación ao Auditorio
Municipal Cine Alovi, o domingo 7.

Poio
■ CURSOS

INICIACIÓN AO XADREZ
O Centro de Asuntos Sociais-A Barca (avda. de Domingo Fontán 4) vai acoller
este curso que vai comezar o
5 de abril, e que se desenvolverá os venres de 17:30 a
19:30, e os sábados de 11 h.
a 13 h. A inscripción é de
balde e a idade requerida é a
partir de 5 anos. Para inscribirse poden dirixirse ao Clube de Xadrez Poio (Centro
de Asuntos Sociais, A Barca,
Poio) telefono: 626 453 180.
Correo electrónico: xadrezpoio@hotmail.com. Ao re-

matar o curso haberá un torneo con premios, cursos de
nivel máis avanzado e posibilidade de participar en
competicións oficiais.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

A MULLER EN ORIENTE
A Escola Oficial de Idiomas é o lugar onde se atopa
esta mostra fotográfica, ata
o domingo 31.

AS CORES
DO MAR DE
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mostra das súas pinturas.

Animaliños

GALIZA

Ata o 6 de abril a sala Caixanova vai acoller esta
mostra fotográfica submariña, sobre o ecosistema
mariño do noso país, que a
través das suas 50 fotografías pretende amosar a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra o noso mar.
O resultado de 25 anos de
experiencia mergullándose
e fotografando o mundo
submariño.

MARTÍN SARMIENTO

O Pazo Mugartegui acollerá, ata o 12 de maio, unha
mostra en torno á figura á
que este ano se lle adica o
día das Letras Galegas.

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

ÁNGEL JOHÁN
Nado en Lugo en 1901,
mestre aos 17 anos e telegrafista con oposicións, foi
nesta última ocupación na
que estivo traballando ata o
ano 1929, en que colle rumbro a Canarias onde casa
con Lolá Doreste. Nas Palmas permanecerá 20 anos,
relacionase con poetas e debuxantes da vanguarda canaria ata a chegada do franquismo que o terá no cárcere de 1937 a 1941. Un cancro de gorxa acaba coa vida
do debuxante, do poeta, o
que soubo compaxinar coma ninguén o formalismo
dos versos co informalismo
dos pinceis aos 64 anos. A
viuva cedeu parte do seu legado ao Museo Carlos Maside de Sada o que fai posíbel contemplar a dureza dos
anos de prisión nos rostos
dos seus compañeiros, as
paisaxes canarias que tanto
amou, as colaboracións en
Ronsel, Guión ou Yunque...
Durante este mes na galería
Sargadelos con motivo do
seu centenario.

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

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.
Podemos
ollar unha
mostra do
mexicano
Rufino
Tamayo no
Museo de
PONTEVEDRA
ata este
domingo
31.
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Sª MARÍA A MAIOR
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.

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

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O venres 5 tocará no Pazo
da Cultura baixo a dirección de William Michael
Costello e acompañada da
soprano Brenda Jackson.

Porriño
■ MÚSICA

ACQUAVIVA
A música electrónica chega
á vila o sábado 30, á sala
Avalon, da man deste artista, acompañado ademais
polos dj Sideral e Pepo.

A Pobra
■ MÚSICA

SONIDOS
DO ATLÁNTICO
O quinteto vai dar un concerto o sábado 30 na Casa
da Cultura.
O Gure
Ar tea, a
convocatoria
institucional
máis
importante
do País
Basco de
artes
plásticas,
podemos
ollala no
Auditorio de
Galiza en
SANTIAGO.
Á dereita
unha obra
de Manu
Muniategiandikoetxea.

Convocatorias
CURSO DE TEATRO

AA.C. Alto Minho organiza este curso en
Lugo para o 5, 6, 7 e 12, 13 14 de abril.
Os temas que se van abordar serán o da
construcción de personaxes, adaptación
de textos ao teatro, técnica de teatro “naturalista” e técnicas de memorización. O
profesor vai ser Roberto Cordovani, e as
horas serán un total de entre 25 e 27, catro ao día. Só poden participar os maiores
de 16 anos, e as prazas son limitadas por
que se pretende facer un grupo reducido,
de 30 persoas como máximo. O prezo é
de 132 , e a inscripción debe facerse no
local social da asociación, r/ Ramón
Montenegro 12, Lugo, aberto de 17 h. a
23 h. Para máis información: altominho@25j.org, http://www.25j.org/altominho/activ/teatro.htm.

CERTAME DE POESÍA E
NARRACIÓN POR INTERNET

Baixo o tema Temos un Parlamento –
Temos unha Língua, o Parlamento de
Galiza e a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria convocan, en
colaboración coa plataforma Galiciadixital.net, este certame, que pretende que
o alumnado de primaria e secundaria dos
centros educativos de Galiza perciban o
Parlamento como expresión da vontade
colectiva do pobo galego e valoren a nosa lingua como o principal sinal de identidade. Poderán participar crianzas galegas de ensino primario e secundario, a
través dos seus centros, con traballos de
narración e poesía, en galego. A extensión máxima para narración será de cinco folios, e para poesía 120 versos. Concédense distintos premios segundo as
idades dos participantes, e a categoria á
que se presenten. O profesor que avale
cada un dos traballos premiados e o centro do gañador levarán cadanseu lote de
publicacións. Os traballos teñen que ser
remitidos polos centros de ensino exclusivamente por internet sendo a plataforma Galiciadixital.net a responsábel da
recepción a través do correo electrónico
certame@galiciadixital.net, debendo ir
acompañados por unha folla cos dados
dos participantes e co aval dun profesor
do centro. Os arquivos a enviar teñen
que estar en formato de texto sen empregar ningunha utilidade de compresión de

dados. O prazo de presentación de traballos remata o 1 de maio de 2002.

XORNADAS INTERDISCIPLINARES
SOBRE GRÁFICA E POESÍA
Baixo o lema O espello da palabra a
Fundación CIEC (Centro Internacional
da Estampa Contemporánea), Rúa do
Castro 2 – 15300 Betanzos (A Coruña)
ciec@fundacionciec.com
www.fundacionciec.com, convoca este acto para o
luns 1 e martes 2 de abril. O programa
consiste no seguinte: o primeiro dia realizarase unha visita guiada aos obradoiros
con explicación e demostración das diferentes técnicas gráficas e ao Museo da
Estampa Contemporánea, da man de Anne Heyvaert e Omar Kessel, seguida da
ponencia, Os emblemas. Poemas visualizados e imaxes poeticas por Juan Monterroso. A continuación outra ponencia:
Augafortes poéticos por Xosé M. Paz
Gago. Máis tarde presentarase o libro
Magnolia de Xoan Abeleira, Olga Novo
e Alexandra Domínguez, no que se desenvolverá o colóquio Ut pictura poesis?
Cos poetas e ponentes. O segundo día realizarase unha visita á exposición da XV
edición do premio de grabado Máximo
Ramos, seguida polo recital poético As
palabras da imaxinación na fronteira dos
xéneros. Pola noite rematará co concerto
do grupo de metais Santa Cecília.

IV CERTAME DE CÓMIC
O Concello de Cangas convoca este
certame dirixido a artistas novos de ata
30 anos cumpridos dentro do ano 2002,
entre os que se establecerán distintas
categorías (categoría A: de 18 a 30
anos, categoría B de 14 a 17 anos e premio viñeta xove menores de 14 anos).
Os traballos serán orixinais con textos
en galego, con tema e técnica libres en
formato DIN A4, cun mínimo de 2 páxinas e un máximo de 8. Cada autor ou
autores poderán presentar tantas obras
como desexen sempre na categoría correspondente. Serán presentadas polo
sistema de plica (sobre pechado aparte,
no seu exterior figurará o título ou lema,
e categoría na que participa. No interior
título ou lema, fotocopia do DNI, enderezo, telefono de contacto). Os traballos
deberán presentarse na OMIX do Con-

Ribadeo
■ MÚSICA

FINAL MESSAGE
Concerto o sábado 30 ás
20:30 no Auditorio Municipal.

San Sadurniño
■ TEATRO

SEXISMUNDA

Sarabela teatro poráa en
escena o domingo 31 no
Centro Sociocultural. E o
domingo 7 Talía teatro faráo con Supermáis!!!

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

CATALUNYA, TERRA DE
ACOLLIDA
Percorrido temporal e físico
pola Catalunya actual a través da súa historia, sociedade, características física e
humanas e de todo aquelo
que a conforma tan singularmente. Divida en catro partes, nela esta representada os
aspectos que fomaron e forman o carácter da sociedade
actual, a integración dos elementos externos, a vida hoxe, oferta cultural e turística,
etc. Tamén existe unha páxina electronica www.cathoy.com. No Museo do Pobo Galego ata o 14 de abril.

YOLANDA TABANERA
Baixo o título Náufragos,
peregrinos e outros humildes arquitectos a creadora
surrealista presenta unha
mostra da súa obra na sede
da Fundación Granell, Pazo

de Bendaña (pza. do Toural).

MUSEO
DO POBO GALEGO

Acolle tres exposicións durante estes días. Fondos etnográficos recentes ata o 31
de marzo presenta unha selección das pezas ingresadas
nos últimos anos, en concepto de doazón, depósito
ou compra. O Entroido, tamén ata o 31 deste mes, esta
mostra é a recuperación co
gallo das festas, unha mostra realizada en 1994 e que
está composta por 23 paneis
que propoñen un percorrido
polas diversas manifestacións das mesmas.

CÉSAR LOMBERA

O escultor ten as súas Instalaciónsexpostas no Colexio Fonseca.

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 ata o 2 de abril.

XAQUÍN CARPINTERO
Presenta unha mostra, baixo
o título Explorador solitario,
na sala NASA durante marzo
e abril. 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.

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

cello de Cangas (Avd. Ourense 46 –
36940 Cangas) antes do 28 de xuño de
2002. Os premios que se establecen para a categoría A son: o 1º 460 euros, o 2º
310 e o 3º 160. Da categoría B o 1º 130
euros, o 2º 100 e o 3º 70. O premio viñeta xove é único é de 100 euros.

BECAS CAIXANOVA
Para a realización de estudos de postgrao ou proxectos de investigación no
extranxeiro. As bases poden recollerse
nas sucursais de Caixanova e o prazo de
presentación remata o 15 de abril. A dotación económica da beca incluirá: gastos do desprazamento, matrícula na
Universidade, centro de ensino ou centro de investigación correspondente, seguro de accidentes, enfermidades e unha cantidade de cartos destinada a cubrir os gastos de aloxamento, manutención e libros. O periodo de disfrute da
mesma será dun curso completo de 12
meses. As condicións que deben cumplir os candidatos deben ser: ter nacido
a partir de 1970, inclusive, ser galego,
fillo de pai ou nai galegos ou residente
na Galiza, cunha antigüidade non inferior aos dous anos, ter obtido a titulación universitaria nos últimos 5 anos,
sendo este periodo prorrogábel a 8 anos
para aqueles que realizaran programas
de formación sanitaria ou estudantes de
Doutorado, e ter un bo expediente académico. A documentación debidamente
cumplimentada entregarase en calquera
sucursal da entidade ou ben na Área
Sociocultural Caixanova (García Barbón 1-3, 36201, Vigo) podendo enviala
por correo certificado á mesma indicando “Becas Caixanova”.

DON FRANCISCO MAYÁN
A biblioteca municipal de Cee, organiza un ano máis o seu Concurso Literario de “Achegamento ao Libro”, que
alcanza xa a XI edición. Poderán participar todos os alumnos de calquera dos
centros educativos da bisbarra. O tema
estará relacionado co achegamento ao
libro, buscando sempre fomentar o hábito da leitura. Os relatos deberán estar
escritos en galego. Os traballos entregaranse sen asinar, cos dados do autor
(nome, enderezo, telefono e curso que

MARIANO DE SOUZA

MÓNICA ALONSO

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. A mostra
foi ampliada ata o 14 de abril.

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,

GURE ARTEA

ANTONY GORMLEY

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, …

MANUEL
QUINTANA MARTELO
Mostra de pintura que permanecerá aberta ata finais
de marzo na sala de O Correo Galego.

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.

estudia) nun sobre aparte, na Biblioteca Municipal antes do 26 de abril. Establecense 5 premios, un a cada gañador por curso, que se canxeará por material didáctico. Convoca ademais o
Concurso Literario de “Achegamento
ao Teatro”. Poderán participar todos
os alumnos de calquera dos centros
educativos da bisbarra. O tema da obra
de teatro presentada será libre, e deberá ser orixinal, inédita, cunha extensión libre e en lingua galega. Os traballos entregaranse sen asinar, cos dados
do autor (nome, enderezo, telefono e
curso que estudia) nun sobre aparte, na
Biblioteca Municipal antes do 26 de
abril. Establecese un so premio de 90
euros en material didáctico.

AS PEDRIÑAS

O CSCD de Tameiga patrocina o III
Concurso de Relato Curto para o día
das Letras Galegas, suxeito ás seguintes bases: establecese un único premio
de 150 euros, a extensión das obras necanografadas a dobre espazo (Arial 12)
será dun mínimo de 5 folios e un máximo de 10. O tema dos orixinais é libre. Deben ser inéditos e estar escritos
en lingua galega. Remitiranse a:
CSCD “As Pedriñas”, avda. do Rebullón s/n, Tameiga, Mos. Ou entregaranse na cafetería do centro. O prazo de
admisión remata o 30 de abril de 2002.
Tamén convoca o IV Concurso de Redacción e Debuxo Infantil, no que o
tema será Os traballos de agora e os
de hai anos. Poderán participar no
concurso todos aqueles nenos e nenas
con idades ata os 13 anos segundo as
seguintes categorías: ata 4 anos realizarán debuxo, entre 5 e 7 anos inclusive, realizarán debuxo, entre 8 e 10
anos realizarán redacción, máximo unha cara, entre 11 e 13 anos realizarán
redacción, máximo duas caras. Tanto
os debuxos como as redaccións realizaranse en formato A4, indicando nos
mesmos o nome, apelidos e idade do
participante. As redaccións faranse en
galego. O prazo para a entrega remata
o 10 de maio, a recollida dos mesmos
farase na cafetería do centro, ou enviaranse ao enderezo indicado máis arriba. O premio será por categoría.♦

rección artística de Carmen
Bustamante, a dirección escénica de Joan Antón Sánchez e o deseño e realización do vestiario a cargo de
Manuel Peña, van interpretar O Empresario Teatral,
de W.A. Mozart, ás 10 h. e
ás 12 h. no mesmo lugar.
■ TEATRO

OS ESPECTROS
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.

O Saviñao
■ EXPOSICIÓNS

NATURALEZA VIVA
Ata o 6 de abril o Círculo Recreativo de Escairón vai acoller esta mostra fotográfica.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

INDIA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA

Exposición fotográfica sobre este país, que poderemos coñecer ata o 27 de
abril na Casa da Xuventude.

O xoves 4 actuará no Auditorio de Galiza baixo a dirección de William Michael Costello e acompañada
da soprano Brenda Jackson. E o venres 5 os Alumnos do Conservatorio Superior de Música do Liceo
de Barcelona, baixo a di-

Vigo
■ CINEMA

THX 1132
Fita dirixida por George

demos coñecer a mostra Arte para levar 2002, orixinais
de artistas sobre papel, debuxos, gravados, fotografías,...

EN CONSTRUCIÓN

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.

Documental franco-español
dirixido en 2000 por José
Luis Guerín, no que se
aborda a transformación do
barrio bacelonés do Rabal.
O martes 2 ás 20:30 no auditorio de Caixanova, organizado polo COAG.
■ DANZA

A VIUVA ALEGRE
Esta creación de Lehar vai
ser posta en escena o venres
5 polo Ballet e Orquestra
do Teatro Nacional de Brno, no C.C. Caixanova.

RAMÓN CAAMAÑO

■ MÚSICA

BRONCO BULLFROG

O sábado 6 a Iguana será o
escenario no que se desenvolverá este concerto a partir das 0:30. O trío londinense forma unha das bandas máis efectivas do pop
en tecnicolor, repleto de
forza e grandes melodías.

A Rede

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
& MARÍA BAYO
GALICE.NET
http://galice.net.free.fr
Páxina electrónica confeccionada por
emigrantes galegos en Francia que informa sobre todo tipo de cuestións relacionadas co país: as cidades, turismo rural,
infraestructura hostaleira, o Camiño, a
cultura, ofertas, noticias, etc. Magoa que
estea en castellano.♦

■ EXPOSICIÓNS

CAXIGUEIRO
Baixo o título Relatos Breves
amósanos varias propostas
que teñen entre si moi pouco
que ver en canto ao seu aspecto formal, aínda que sen
dúbida están relacionadas polo pouso acedo, irónico e ás
veces crítico que caracteriza
ao autor. Vertebrada ao redor
de dúas instalacións, a primeira Linguaxe da memoria,
utiliza como punto de partida
o bombardeo da biblioteca de
Saraxevo para facer unha reflexión sobre o silencio e a
violencia; a segunda, realizada expresamente para espacio
da Galería Bacelos, que é onde podemos ollar a mostra, é
unha peza onde medran as
contradiccións, que a forza de
ser obvia tórnase ambígua,
mestura de agresividade e fraxilidade. Ata o 30 de marzo.

ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA DE
PORTUGAL

A Casa das Artes acolle unha exposición sobre este tema con motivo do 75 aniversario da fundación do Centro
Portugués da cidade. É a primeira vez que sae do Museu
da Assembleia da República
e amosa pezas da historia
desa institución política.

TECIDO EN CORES
Mostra de artesanía téxtil
que presenta Maite López e
elaborada en tear manual
con febras naturais coma liño, lá ou seda. Ata o 5 de
abril na Casa da Xuventude.

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

O sábado 6 no C.C. Caixanova van ofrecer unha actuación baixo a dirección
de Víctor Pablo, ás 20:30
interpretando obras de
Strauss e Bruckner.

MISCONDUCT
Hardcore de vella escola o
xoves 28 a partires das 0:30
na sala Iguana Club. As lendas do hardcore propiciaron
hai 6 anos a criación deste
cuarteto sueco con cancións
rápidas e duras, street punk,
hardcore, oi!, sempre na
vertente máis barulleira do
estilo. Máis información sobre a banda na páx. http//listen.to/misconduct.
■ TEATRO

Anuncios de balde
■ Vende-se piso en Ribeira con vistas ao mar, 98 m2, 3 cuartos, salón,
cociña, 2 aseos, terraza, praza de garaxe e trasteiro, novo por un prezo de
15.600.000 pta. Telefonos: 981 873
683 e 607 711 016.

das com os direitos e liberdades fundamentais, à vez que denunciamos
este novo processo repressivo contra
o independentismo. Conta de solidariedade em Caixagalicia 2091-039521-3040001337.

■ Busco interesados en dar clases de
tecido manual, en Santiago de Compostela ou arredores. Telefono 654
698
307
e-mail
carlarefoxo@yahoo.es.

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

■ Busco traballo relacionado coa
agricultura para adquirir coñecementos. Xabier, telf. 605 142 326
■ Vendo gaita marca Seivane nova.
Teléfono 600 717 628.
■ Vendo Vespa 125 cc, por un prezo
de 60.000 pta. Teléfono 654 831 114.
■ Vendo finca de aproximadamente
3.000 m2 con casa para restaurar en
Moalde (Silleda), aproximadamente
a 30 km. de Santiago. Os interesados
poden contactar con Xosé Manoel no
657 667 498.
■ Alúgase casa de campo en Meira
(Lugo). Recentemente restaurada,
tres cuartos dobres con baño e calefacción, 10.000 m2 de terreo. Fines de
semana ou temporada. Telf. 982 331
700 / 686 753 105 ás noites.
■ Véndes finca de 15.000 m2 plantada con piñeiros en Lugo. Telf. 630 390
283 / 686 753 105.
■ 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.
■ Constituiu-se em Compostela, 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.mdlgz.org podes encontrar informaçom.
■ 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 compromei-

■ Oferécese persoa para coidar
persoas maiores en Santiago. Tamén con experienciea na atención a
enfermos de Alzheimer. Telf. 646 736
595.
■ Coñeza a nosa literatura a través
da Biblioteca Virtual Galega en
www.bvg.udc.es.
■ Véndese Ford Mondeo 1.8, 16
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.
■ 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
■ Vendo artesanía por peche de negocio. Telf. 605 142 326.
■ 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.
■ 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 presa 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,

A galería de arte Visual Labora acolle esta mostra de
pintura ata o 3 de abril. Nesta mesma galería tamén po-

■ Se queredes colaborar ou adquirir
Morituri, revista da facultade 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
■ 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.

BABY BOOM
NO PARAÍSO
Rara Avis Teatro porá en
escena esta obra de Ana Istarú, unha comedia áxil e
divertida, que a autora escribiu para unha muller que
se desdobra en varios personaxes, a modo de monólogo. O sábado 6 ás 22:30
no auditorio de Caixanova.

das (Acuña), ata o 8 de abril.

Vilaboa

Vilagarcía
ilagarcía

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

ALEX KATZ

DÍA DAS MENTIRAS

ENCARNA GONZÁLEZ

■ TEATRO

O COELLIÑO
BRANCO-REBRANCO
Da man de Danthea teatro
o venres 5 no Auditorio
Municipal Cármen Estévez.

Concurso de humor organizado pola Casa dos Druidas,
en Acuña, para comemorar o
Día das Mentiras. Todos os
mentireiros, arremedadores,
magos, chistosos... están
convidados a participar e optar ao trofeo. As inscripcións
pódense facer no propio local a partir das 7 do serán.
Con motivo da celebración
do equinocio de primavera,
no século XVI, celebrábase
o ano novo durante 8 días
culminando o 1 de abril. Coa
reforma do calendario, baixo
o mandado de Carlos IX, foi
instaurado o calendario gregoriano pasándose a celebrar
o ano novo o 1 de xaneiro.
Aínda hoxe o Día das Mentiras se celebra en moitos sitios: Escocia, Alemaña, Inglaterra, Francia... e por suposto na Galiza, pero no rural. “Hoxe é o primeiro de
abril. Van os burros onde
non deben ir”. Animádevos.

O PETROGLIFO
POZO VENTURA
Unha visión da arte rupestre
galega, título baixo o que se

VÍCTOR MEJUTO

Madrid

■ TEATRO

SÓLO PARA PAQUITA
Teatro do Atlántico porá
en escena esta obra o mércores 27 na Casa da Cultura.

Xinzo da L.
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO PESSOA
Mostra que poderemos coñecer ata o 5 de abril na Casa da Cultura.

Barcelona
Barcelona
■ EXPOSICIÓNS

bros e arquivo de Alén do
Val, e texto de M.A. Sartal
Lorenzo. Na Casa dos Drui-

Braga
A galería Mario Sequeira é
o escenario no que vai estar
presente esta mostra das súas pinturas máis recentes
ata o 2 de maio.

Vilanova de A.

presenta esta mostra, composta por diapositivas e fotografías, reproducións de li-

tival do Mundo Celta de
Ortigueira, realizada polo
fotógrafo galego Xurxo
Lobato, e que vai poder
ser ollada, ata o 22 de
abril, na galería Sargadelos (Provenza 274).

A galería Arcana acolle, ata
o 15 de abril, unha mostra
da pintora.
Compás, denomina a súa
mostra na sala A. Rivas Briones. Ata o 31 de marzo.

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN TRIGO

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.
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Lucas, que vai ser proxectada o xoves 4 no café Uf
(Rua do Pracer 19), organizado polo colectivo Nemo
de fantasía e ciencia ficción.

AS MIRADAS CELTAS
Mostra fotográfica do Fes-

■ MÚSICA

SAMESUGAS

A coñecida banda galega,
que fai da súa música un
remexido de punk, hardcore e rock, vai tocar, xunto
cos madrileños Motel Bates, o 5 de abril na sala
Gruta 77.

Porto
Porto
■ EXPOSICIÓNS

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.♦

Encarna
González
mostra a
súa pintura
na galería
Arcana de
VILAGARCÍA.

Ano XXV
IV Xeira
1,75 Euros

E

stamos orgullosos de
Almodovar porque é
“españolísimo”. O “español” é un valor no cine,
na literatura, na música.
Reivindican o “ñ”, o español en EE UU, o español de

Julio (si, ese que paga os
impostos en Miami). Próceres da cultura reclámanse
herdeiros do castelán castizo, o das herrumbrosas lanzas. Están no seu dereito.
¿Pero por que cando se trata

dun autor galego, vasco ou
catalán, hai que destacar o
seu “cosmopolitismo”, a
súa “mestizaxe”?. Sen unha
declaración crítica do “terruño” e do “localismo” non
teñen canon de pantalla.♦
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Unha canle de Blumenau rende homenaxe aos ‘louros’ galegos

A TV Galega do Brasil
H. VIXANDE
No Brasil tamén se pode sintonizar a Televisión Galega,
aínda que nela non aparecen
en Xosé Ramón Gayoso nin
Santiago Pemán porque é unha canle local no Estado de
Santa Catarina que toma o
nome do xentilicio que se lles
dá aos nados na cidade na que
emite: Blumenau, unha localidade situada no sur do país.
Para que os de Blumenau sexan
coñecidos como galegos e galegas foi necesaria unha sucesión
de erros ben curiosa. “Galicia é a
parte de España e de Portugal
onde se encontra persoas de cabelos louros. Son a herdanza das
tribos xermánicas que invadiran
a Península Ibérica en antigas
eras. Blumenau foi unha colonia
xermánica, fundada polo Doutor
Bruno Otto Hermann Blumenau,
en 1850. Cando os alemáns chegaron ao porto de Itajaí, os lusitanos, que estaban por alí, ao veren aquel persoal de cabelos louros descendendo do navío foran
comentando: ¡Mira, están a chegar os galegos! E de aí en adiante os alemáns aquí pasaron a ser
chamados galegos. Un erro de
localización xeográfica. Mais o
apelido pegou e hoxe as mulleres
de Blumenau son as galegas e os
homes os galegos”, explica Altair Carlos Pimpão, director xeral da TV Galega.
En realidade, no Brasil, galego é unha palabra polisémica.
En xeral describe ás persoas
louras, pero en lugares como
Río de Janeiro emprégase para
designar despectivamente aos
portugueses.
En todo caso, Pimpão explica
que “decidimos darlle o nome de
TV Galega en homenaxe á muller blumenauense e tamén porque o nome fai a todo brasileiro
lembrar a Blumenau”.

A TV galega está na internet, www.tvgalega.com.br é o seu enderezo electrónico.

Canle de cabo e internet
A TV Galega é unha canle que
non emite por ondas, senón que o
fai a través do cabo e da internet,
por iso é posíbel ver a súa programación na páxina www.tvgalega.com.br, onde ademais proporciónase acceso a unha ferramenta chamada RealPlayer que
permite ver as emisións de televi-

sión que hai na rede, aínda que a
calidade do sinal é ruín.
A Galega emite no ámbito de
Blumenau e, aínda que carece do
avultado orzamento da Televisión de Galiza, conta cunha programación de 24 horas centrada
na información local.
A TV Galega naceu relacionada cun proxecto de vídeo comunitario e, cando veu a luz, o 3

Martín
N O V I D A D E

Sarmiento
Francisco Carballo
A NOSA TERRA

de marzo de 1997, fíxoo como
primeira emisora comunitaria de
Blumenau, co nome de TV Galega - Canal 7. “A TV Galega,
que atende a un moderno concepto de facer televisión inspirado nos chamados «canais de acceso público», leva ao ar reportaxes e noticias que reflicten o
verdadeiro pulso dunha rexión
en continuo desenvolvemento,
as súas dificultades, os seus problemas, as súas conquistas, en
fin, o seu día a día. Nela os cidadáns poden expresarse, sentirse
representados e comunicarse cos
seus representantes”, sinala a
páxina electrónica deste medio
de comunicación.
Aínda que cativa, a TV Galega vese moito en Blumenau. A
propia canle estima que o número de telespectadores alcanza os
138.000 no ámbito local, “sen
contar o público doutras localidades, usuario da internet”. Pola
súa proxección foi cualificada
como “A Imaxe da Cidade”.♦

Quod
natura
non dat
MANUEL CIDRÁS

O

xornalismo de investigación, Deus
nos colla confesados, acaba de demostrar que
a ausencia de gracias naturais non é óbice para unha
señorita ser campiona de
beleza cando aquel defecto
se corrixe co adecuado ungüento do diñeiro, e un non
sabe se abraiarse máis polo
pedestre do proceso ou polo
rebumbio levantado pola
demostración videográfica
do que era de todos coñecido. Antes de que os astronautas tomasen fotos do lugar, era sabido que había
unha cara da Lúa teimosa
en se ocultar dos nosos ollos
e ninguén se alporizou ao
ver o nunca visto. Se cadra
foi porque aquelas imaxes
tiñan un interese científico,
alomenos para os cartógrafos lunares, e a cartografía
non levanta paixóns.
Os xornalistas de investigacións británicos son
máis serios e seica veñen de
demostrar, por igual angosta vía, que tamén o pago de
inconfesábeis taxas pode
achantar o camiño de entrada ao templo do saber que é
a Universidade de Oxford.
O caso é que un xornalista
disfarzado de banqueiro
ven de acadar o acceso á
docta institución dun suposto fillo seu que, non
agraciado de dotes intelectuais, fora previamente rexeitado polos cauces ordinarios, conseguíndose a milagre polo pago ou
compromiso doutra dote ou
donativo de case medio millón de euros. Como o euro
non é moeda oficial na
Gran Bretaña máis ben sería o equivalente en libras o
óbolo do falso banqueiro,
que disque retribuía, amáis
da matrícula, certas facilidades no currículo escolar
do ben amado fillo.
Para min tal descubrimento é tan idiota como o
primeiro, porque non hai
que ter moita cultura literaria para saber que desde
os tempos en que a rima
era parte da poesía, ducados hacen Ducados y coronas Majestad, e logo viña o de que hasta la sabiduría vende la Universidad. Entre o video e o verso, eu quédome co verso,
ben medido e ben rimado.
Na vella Universidad de
Salamanca o primeiro que
lle aprenden aos recén chegados é o aforismo quod
natura non dat, Salmantica
non praestat, e aí rematou o
latín agás para os estudantes
de filoloxía É unha verdade
a medias, porque hai cousas
que non se prestan, pero case todo se vende no reino do
mercado. Sen ir máis lonxe,
Europa faise con euros, pero os xornalistas están máis
pendentes das misses. Vende máis. (Q.E.D.)♦

