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Nun lugar chamado guerra
Nun lugar chamado guerra é unha
novela sobre a amizade, pero tamén
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viven na actualidade millóns de
rapaces e rapazas víctimas da guerra
e dos éxodos masivos.
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de A Nosa Terra sobre o conflito do Porto do Son entre socialistas e nacionalistas foi motivo de que alguén dese orde de que todas as institucións do concello, incluida a biblioteca pública, causasen baixa nas suscripcións a este periódico e demais publicacións editadas por esta empresa. Parece que o rexidor socialista se
sentiu especialmente molesto por unha imaxe da vivenda na que
veranea o líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero e que carece de licencia municipal. É probábel que o secretario xeral do
PSOE descoñecese este dato e que agora o rexidor do concello tema que a súa difusión lle provoque unha reprimenda interna do
seu propio partido. En todo caso, o intento de ocultar o periódico
que deu a noticia non só resulta un xesto antidemocrático, senón
tamén inútil. Pero o asunto non pasaría da anécdota se non fose
porque é práctica tradicional dos gobernos deste país, con independencia do seu ámbito, confundir o mandado que lle outorgan
os cidadáns co uso patrimonial e arbitrario dos cartos públicos.
“Ao que difunde información que nos non controlamos négueselle o pan e o sal” parece rezar a máxima desta caste de políticos,
que o resto do día non teñen rubor en declararse acérrimos defensores da liberdade de expresión e das esencias democráticas.♦
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O presidente asegura que defenderá os nacionalistas
contra ‘calquera inquisición’

Beiras e Fraga reafírmanse
no diálogo institucional para aumentar
o poder de Galiza
A. EIRÉ - P. BERGANTIÑOS

Beiras e Fraga reafirmáronse no “diálogo institucional” como método para acadar maior poder político para Galiza, partindo de lugares diferentes e con metas tamén distintas. Para explicalo, nacionalistas e populares valoraron o actual momento político mentres os socialistas, centrados nas críticas, insistiron no seu papel de oposición. Este foi o eixo do debate sobre o Estado da Autonomía.

O Parlamento viviu o primeiro debate do Estado da Autonomía despois de abrirse unha etapa de diálogo institucional.

“Dame o mesmo que se chamen
rexionalistas ou nacionalistas, o
que queremos e que exercite os dereitos de autogoberno”. Esta contestación de Xosé M. Beiras a Ma-

nuel Fraga explicaría o que pretende o BNG co diálogo institucional.
Fraga afirmou que “a experimentación do diálogo é un comezo” que deo unicamente os
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Vén da páxina anterior

camiño, consciente de que aínda
realizou un canto do galego co- están a comezar unha lexislatura
mo “cerne da nosa identidade”. na que o PP revalidou a maioría
Nos aspectos económicos con- absoluta, pero tamén de que será
testoulle a Beiras que tiña sobre a última de Fraga. Esa sería a rada mesa as 40 propostas urxentes zón de que aos nacionalistas non
que este lle entregou o día da in- semelle importarlle agora avalar a
vestidura e que serían debatidas figura do presidente da Xunta,
e tidas en conta nos debates or- centrando os seus ataques no PP
zamentarios. (Fraga xa realizara, como executor desa política invosorprendentemente, no seu dis- lutiva liderada por George Bush.
curso unha proclama a favor das
Beiras propuxo cinco puntos
empresas públicomo base do
cas). A entrega
diálogo. Puntos
dese documento
aceptados
por
fora precisamente
cambio do BNG Fraga no primeio símbolo do coro encontro co limezo desta nova viría da
der nacionalista e
fase política.
que ambos intenimposibilidade
Beiras explitan agora que
caría o por que do de que existise
acepte o PSOE
cámbio de táctica
para que o diálopolítica que deu o algún tipo de acordo go poda facerse
BNG. Trátase de
efectivo. Baixo
“outra forma de co PSOE para
esta prespectiva
exercer a alterna- desbancar a Fraga.
entenderíanse
tiva desde a opomillor as críticas
sición”. A causa
do BNG a un
do cambio do
PSdG-PSOE que
BNG viría, en primeiro lugar, da os nacionalistas consideran que
imposibilidade de que existise non se suma ao diálogo pola súa
algún tipo de acordo co PSOE dependencia de Madrid.
para desbancar a Fraga, logo de
Estes cinco puntos recollen
que a oposición frontal que reali- que non esistirán descalificazaba o BNG, que culminou coa cións ou agresións entre os intermoción de censura, recibise un locutores e que as institucións
castigo do electorado. Ante esta políticas galegas non serán cenanova situación, o BNG, explicou rio mimético das confrontacións
Beiras, decidiu “tomar moi en que operan a nivel de Estado.
serio” a oferta de diálogo que reEstas coordenadas explicaríalizou Fraga “por patrotismo an tamén o sentido da intervenconstitucional galego: poñendo ción do voceiro popular Xaime
por encima de todo a lealtade po- Pita, ausente de descalificacións
lítica co país”.
e sen entrar na controversia de
Euskadi, coa que si comezou o
Dinámica involutiva
seu discurso Pérez Touriño.
O BNG intenta tamén con esBeiras situou tamén este “novo te acordo colocarse á marxe da
método de facer política nunha campaña antinacionalista que ten
realidade concreta: “a dinámica o seu epicentro no País Vasco
involutiva que se está a dar no
Estado e en Europa por causa da
globalización”. Como exemplos
concretos citou a “invasión de
competencias do Parlamento e
da Xunta e a agresión aos nacionalistas”. Beiras chegou a
afirmar que “nos están a sacar da
Xosé M. Beiras aseguráralle díórbita autonómica”.
as antes aos socialistas que non
Con esa análise, o voceiro do
existía nada pactado de anteBNG non só trata de explicar a
mán co PP e que non deixaría
política de diálogo que tentaría
de lado ao PSdG-PSOE. Esta
parar en Galiza esa involución,
postura non impediu a confronfacendo un frente común entre os
tación entre as dúas forzas da
tres partido e o Goberno, senón
oposición ao longo do debate.
tamén que reafirma ao BNG na
Pérez Touriño fixo rexouba
súa aposta, nestes momentos, por
do BNG por “tardar ben tempo
ampliar o teito competencial do
en redescrubir o diálogo” acuEstatuto sen sobardar nin este,
sándoo de pagar o prezo de ser
nin a Constitución. Primeiro pa“oposición sumisa”. El mesmo
rar a involución, despois dar os
aproveitou para apresentarse
pasos adiante, ven dicir Beiras.
como “única oposición e única
O díalogo institucional é o
alternativa”.
método que o BNG escolle como

Os cinco
puntos do
diálogo

1

Exclusión de calquer
comportamento ou actitude de agresión ou
descalificación entre os
interlocutores.

O

2

Respeito recíproco aos
repeitivos idearios e
proxectos políticos,
sempre que a acción política
concreta actual dos interlocutores se manteña no marco da legalidade constitucional e estatutaria vixente.

Fraga teorizou na tribuna as virtudes do “galeguismo popular”.

Euskadi. Os nacionalistas consi- repetiría unha e outra vez que
deran que esta campaña fora a “non existe complicidade antinaque lle restara apoio electoral nas tura”, nin nada pactado. Fraga taúltimas autonómicas.
mén quixo deixar claro que cada
Fraga acepta estas “bases de un mantén as súas posicións políconvivéncia” e non só xustifica a ticas, “porque, diálogo sí, pero se
postura do BNG ao
renunciar ninapoiar o plano do
guén a nada”,
lehendakari Ibatal e como lle
diálogo só
rretxe, senón que
explicou a un
foi claro ao afirmar
Pérez Touriño
é
un
‘método’
que “non hai nin haque se sentia cóberá ningunha in- como se afanaron
modo no seu
quisición contra os
papel de oposinacionalismos de- en demostrar tanto
tor. Tanto que
mocráticos mentres
algúns sectores
eu o poida evitar”. Beiras coma Fraga
do BNG chegaPero o diálogo
ron a cuestionar
só é un “método”
posteriormente
como se afanaron en demostrar o xeito de enfocar o debate por
tanto Beiras coma Fraga. Beiras parte de Beiras.♦

O

Touriño acusa a Beiras de submiso a Fraga
e Beiras acusa o PSOE de submiso a Aznar
Estas acusacións levaron a
Beiras a exclamar: “¡manda truco, o BNG oposición sumisa!”.
O nacionalista pediulle a Touriño
que se aclarase “porque eu non
son o Goberno, nin a oposición a
vostedes: séguenlle a facer a
oposición ao PP opoñéndose a
nós”. Beiras consumiu a maior
parte dos seus dez minutos de réplica na diatriba cun Pérez Touriño que xa non podía contestar.
O voceiro do BNG recordoulle ao secretario xeral do
PSdG-PSOE que leva desde
1964 dialogando co PSOE e que

desde 1997 “puxemos todo da
nosa parte para chegar a acordos
co PSdG-PSOE, pero vostedes
impediron que os acordos fructificasen, porque preferiron darlle
a maioría absoluta a Fraga”.
Beiras tamén acusou a Touriño de botar sospeitas sobre
BNG de connivencia co terrorismo a conto dos acordos da Declaración de Barcelona e interrogou ao responsábel socialista sobre o calificativo que merecerían
os acordos bilaterais PP e PSOE
en Madrid que exclúen ao resto
das forzas políticas.♦

¿Servirá de algo?
A. EIRÉ
O diálogo institucional é un “método de traballo” para chegar a acordos concretos na
defensa dos grandes intereses do país, como
explica Xosé M. Beiras. Era necesario pasar
dos insultos e da confrontación á normalidade política, pero sería errado facer dese “metodo” o eixo no que xira toda a política dunha nación. ¿Porque, de que valerán na práctica os acordos que se acaden? ¿Ten o Goberno autonómo ou o Parlamento de Galiza
capacidade para impoñelos en Madrid ou en
Bruxelas? ¿Serven sequera para parar a involución autonómica? Seguimos a depender
do que PP e PSOE decidan en Madrid. O papel do PPdG e de Fraga nesta cenario é tre-

mendamente cómodo: declaracións de intencións co aval político dos nacionalistas.
¿A que se compromete realmente Fraga
ademais de a dialogar? ¿Está disposto, en
verdade, a presionar en Madrid? Semella
que non moito ou non ten capacidade para
facelo. Pospón unhas reivindicacións para
mellores tempos e outras xa aprobadas no
Parlamento, mesmo a iniciativa súa, durmen no soño do diario de sesións.
Xa hai 11 anos que Fraga demandaba a
participación no Consello da UE. A necesidade de autogoberno capitalizou 5 dos 10
debates autonómicos. En 1992 Fraga reclamou a administración única. En 1994 o Se-

nado como Cámara Territorial. En 1998 o
Parlamento reclamaba máis competencias
do Estado e en 1999, pedíase máis autonomía financieira para poder avanzar na autonomía política... As medidas para incrementar o autogoberno repítense nos 10 debates do Estato da Autonomía: Tres propostas aprobadas da reforma da Cámara alta;
maior representación na UE noutras tres;
creación da Conferencia de presidentes en
dúas e outras dúas a participación da
CCAA na planificación económica. ¿Pode
superar estes enunciados o actual diálogo?
¿É suficiente un acordo galego para coutar
a involución autonómica?♦

3

Antepor os intereses
de Galiza e da cidadanía galega aos
específicos das respeitivas
forzas políticas no
tratamento de temas obxecto de interlocución.

4

Abordamos temas e
problemas cruciais para Galiza e para o
exercicio dos seus poderes
autonómicos, o que significa:
temas que sobardan o ámbito da base social e eleitoral
peculiar de cada partido; temas e problemas nos que os
cidadáns reclaman que os
partidos se poñan de acordo
–ou sexa, temas que poderiamos denominar “de Estado”,
por analoxía cos que nas democracias consolidadas, entran no ámbito das razóns
de Estado ou requiren un
proceso negociador de
converxencia entre as
posicións das diversas forzas
políticas para desembocaren
en consensos ou acordo
sobre denominadores
comúns, por seren de interés
xeral para o conxunto da cidadanía.

5

Non convertimos ás
institucións políticas de
Galiza nun cenario mimético das confrontacións
que se operan a nível de
Estado; non convertimos ao
Parlamento de Galiza nunha
copia a escada reducida das
Cortes do Estado. Pola
contra: revitalizar ao
Parlamento de Galiza como
lugar ou recinto institucional
de debate, controversia e contrastación das alternativas e
propostas respeitivas da Xunta e dos tres grupos
parlamentares sobre os
problemas, intereses e
dereitos da cidadanía no ámbito competencial establecido
polo Estatuto e na súa articulación coas competencias do
poder central e coas decisións
dos poderes da UE que nos
atinxen. E a partir de aí, percurar a negociación e os
acordos institucionais
precisos para potenciar a capacidade das nosas
institucións de autogoberno
para resolveren os problemas
de interese común primordial
♦
para a cidadanía galega.♦
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Defende a vixencia do Estatuto e posterga calquera reforma constitucional

Fraga pronuncia o seu discurso máis galeguista
Manuel Fraga debuxou un discurso no que malia empregar case
que tres horas tardou ben pouco en ir ao gran. Ademais de renovar
o seu compromiso co diálogo, puxo especial énfase en convencer sobre o seu galeguismo, tamén enunciou a posición do PP sobre a presencia de Galiza en Europa e criticou calquera intento de reforma
da Constitución. Para unha segunda parte ben diferenciada deixou
un relatorio sobre a xestión das consellerias con a penas novidades.
O presidente da Xunta non deixou pasar a ocasión sen facer balance dos seus doce anos de goberno “como un tempo caracterizado polo desenvolvemento ascendente”. Pero desta volta destacou como “principal logro conseguido polo pobo galego ao longo dunha década de goberno popular un sentimento xeneralizado
de orgullo e de recoñecemento da
propia identidade”. Fraga defendeu que o galeguismo “renovador e popular está sendo asumido como ideoloxía autoidentificadora pola maioría da sociedade” e dixo que ao PP galego lle
corresponde seguir desenvolvéndoo. Ou o que é o mesmo “darlle
continuidade ao seu proxecto de
rexionalismo avanzado, dentro
das posibilidades que ofrece o
actual marco constitucional e o
Estatuto de Autonomía”.
Parouse a explicar que o “idioma propio é a base substancial da
identidade galega” e manifestou o
seu “total compromiso coa defensa, emprego e difusión da nosa fala” así como “a firme vontade dos
homes e mulleres populares, eu o
primeiro, de contribuírmos a un
maior espallamento e implanta-

ción a todos os niveis”. Tamén indicou que “o necesario apoio á
língua galega” levarase a cabo
“dende a realidade de sermos un
país cunha lingua de noso, xunto
co respecto ao dereito dos falantes, sen imposicións (esta expresión repetiuna en diferentes ocasións) inmersións obrigatorias,
nin guerras lingüísticas de ningún
tipo”. Como guinda, e lonxe de
recoñecer a perda de galego falantes da que despois responsabilizaría á Xunta Xosé Manuel Beiras,
Fraga mencionou unha entrevista
na que o director da Real Academia Española defendeu que “o galego non está en perigo”.
Logo habíase referir á “lacra do
terrorismo” para adiar sen data a
defensa da súa proposta de “adecuar o Senado de modo que actúe
como verdadeira Cámara de representación territorial” e pospoñer,
sen data, “as reformas constitucionais que necesitan dun consenso,
porque este só pode acadarse nun
ambiente de paz e estabilidade”.
Neste sentido defendeu a vixencia
do Estatuto de 1981 e a necesidade
de aproveitar ao máximo as posibilidades e transferencias que contempla. “Sigamos desenvolvendo

O PP pediu o desenvolvemento pleno do autogoberno.

pois dunha maneira creativa as previsións que nos marca o e non caiamos en polémicas e prospostas estériles e desatinadas, infundamentadas a todas as luces”, engadiu

Proposta para Europa
Despois de iniciar a súa comparecencia cunha breve reflexión sobre á conxuntura económica in-

ternacional, na que incluíu a afirmación de que, mália todo, Galiza segue a avanzar na converxencia, na creación de emprego estábel e de calidade e nas cotas de
benestar social gracias á politica
deseñada pola Xunta, Fraga referiuse aos problemas de representatividade das rexións en Europa
e á posibilidade de que Galiza
gañe un superior protagonismo
no deseño das políticas comúns.
“A nosa proposta –dixo– debe ser cabal e coherente, ademais de útil e factíbel. Cremos
que a seriedade no tratamento
dun tema tan trascendente obríganos a estimar a idea dunha delegación española en calquera
institución ou órgano comunitario colexiado composta por un
representante da Administración
Xeral do Estado e outro por cada unha das comunidades autónomas esencialmente competentes”. Pero para isto sería imprescindíbel tamén, nas súas palabras: atinxir un compromiso
inequívoco de lealdade constitucional e institucional entre todas
as comunidades autónomas e a
administración estatal, relanzar,
adaptar e mellorar o Acordo de
Participación Interna nos Auntos
comunitarios e o funcionamento
das Conferencias Sectoriais, así
como reclamar un reforzamento
institucional do Cómite das Rexións para que un día chegue a
ser unha institución equiparábel
ás restantes.♦

Propón sen éxito a creación dunha comisión para ‘profundizar no autogoberno’

Touriño critica a Xunta por ‘perder un ano de boa xestión’
Paralizado, esgotado, sen iniciativa e en situación de interinidade. Estos foron algúns dos cualificativos que en relación ao
seu goberno, Fraga tivo que volver escoitar, por segunda vez
en quince días, da boca de Emilio Pérez Touriño. Cunha intervención centrada case que exclusivamente nas críticas á
Xunta, o PSOE tentou protagonizar a requesta da oposición.
Antes da censura á actuación do
goberno galego, o portavoz do
PSOE referíuse brevemente “ao
mal camiño emprendido por Ibarretxe” e á disposición permanente do seu grupo ao diálogo e
ao compromiso na defensa dos
intereses xerais de Galiza. A continuación chegaron as críticas
polo deterioro da sanidade, as
máis de 25.000 hectáreas de
monte queimadas, o fracaso do
modelo de xestión de lixo de Sogama e o desmantelamento da
acción da Xunta en Familia, Emprego e Xuventude e en Asuntos
Sociais ao designar as dúas conselleiras como candidatas nas
eleccións municipais. “Cada día
faise máis evidente para todo o
mundo que están vostedes nas
súas historias e paralizados. Fixéronnos perder o ano”, sinalou
o portavoz socialista.
Touriño emprazou a Fraga a
que retome o “diálogo social”
porque “as cousas non van ben
para a maioría dos galegos. As
cousas só van ben para uns poucos, para os poderosos, para os
beneficiarios das súas privatizacións, para a especulación in-

mobiliaria”, engadiu para logo
afirmar que “estamos instalados
nun triángulo perverso, de escaso crecemento da economía, de
forte aumento dos parados e de
continua subida dos prezos.
“Iso é o seu modelo de sociedade e a súa receita de política
económica: paro, precariedade
laboral, recorte das prestacións
sociais, salarios 15 puntos por
baixo de España e o seu compromiso incumprido de dar unha pensión ás amas de casa”, indicou.
Unha situación que se podería combater, mantén o PSOE,
cun programa urxente de reactivación económica que dinamice
a economía galega mediante o
investimento en infraestruturas,
tecido produtivo, axuda ás familias e vivenda e maiores orzamentos para educación, investigación e desenvolvemento ou na
sociedade da información, entre
outras propostas.
A aprobación da Lei de Calidade coa Xunta “como convidada de pedra”, a falta de bolsas
para o estudo, a incapacidade para xerar un modelo de desenvol-

Emilio P. Touriño falando desde o escano con Antón Louro.

vemento territorial equilibrado
ou a situación de “bloqueo político e de axfixia financieira que
viven os concellos” foron tamén
cuestións obxecto de críticas. Ao
tempo Touriño aproveitaba o De-

bate do Estado da Autonomía para expor algunhas das ideas forza
do seu programa e volver solicitar, por exemplo, unha Lei de
Subvencións que garanta a transparencia no reparto dos fondos

públicos ou un Plano de Reforzamento da Autonomía Local.
A súa proposta resumiuna no
lema “máis Galicia, máis España
e máis Europa”. “No terreo político hoxe vivimos nun estado
composto, froito dun proceso de
descentralización política, no
que as comunidades autónomas
viron consolidada a súa autonomía e a súa indentidade. Un autogoberno con cogoberno, coa
cooperación e a participación
das autonomías na gobernabilidade xeral” dixo para logo defender a necesidade dunha Constitución Europea que recoñeza o
Comité das Rexións –”que represente tamén as cidades”– , a
reforma do Senado nunha Cámara dos territorios e a incorporación das comunidades autónomas á Delegación española na
UE.
O portavoz do PSOE pechou
a súa intervención propoñendo a
creación dun grupo de traballo
“integrado polas tres forzas políticas do arco parlamentario, e
que poida recabar o asesoramento de expertos alleos ao Parlamento, para abrir un proceso de
avaliación, optimización e mellora, de impulso e profundización do noso autogoberno”. Unha proposta que caeu en saco roto e que Fraga nin sequera tomou
en consideración na quenda de
réplica.♦
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Considera que é o debate a resolver entre Goberno galego e a oposición

Beiras pídelle a Fraga que se rebele
contra a ‘mutilación’ de competencias autonómicas
O “cerne” do problema que segundo o BNG deben abordar e
resolver o Goberno galego e a oposición gravita na díficil situación que atravesan as institucións autómicas pola ofensiva
recentralizadora do Goberno de Aznar e a “mutilación de facto” das súas competencias. Xosé Manuel Beiras explicouno
despois de referirse ao diálogo institucional e insistiu na mesma
idea ao rematar o seu discurso, momento no que convidou a Fraga a posicionarse e medir a súa talla como “home de Estado”.
“Nós últimos tempos, as Cortes e
o Goberno central acometen unha frenética escalada de invasión
desaprensiva e irresponsábel de
competencias que son plenas e
exclusivas deste Parlamento e da
Xunta”, subliñou o portavoz do
BNG. Para ilustralo, Beiras explicou que mentres se acusa a algúns de poñeren en perigo os
muros de carga do edificio constitucional con forzas centrífugas
excesivas –en referencia ás críticas ao PNV– o poder central saca
“centripetamente a Galiza da súa
órbita autonómica” chuchando
toda a substancia dos poderes
atribuidos polo Estatuto e a Constitución. E de seguido puxo varios
exemplos: ensino superior e medio, política agraria, pesca costeira, rede hidrográfica, autonomía
orzamentaria e regulación das
caixas das aforros. “Compre parar este proceso, señor Presidente,
ou acabará vostede por non ter
nada que presidir”, engadiu.
Auténtica depredación ou asedio foron outras das expresións coas que Beiras tratou de retratar unha situación que para o BNG, neste momento, é á que teñen que dar
resposta as forzas políticas galegas.
E neste sentido, a unha “operación
envolvente”, de “contraofensiva”
cara adiante, responden –segundo
indicou– as súas actuacións, é dicir
a aposta pola interlocución institucional e as propostas de participación da Autonomía galega nos
órganos de decisión da UE e de incremento da súa capacidade de decisión política de Galiza.
Defensa da democracia
Se un dos polos sobre os que xi-

rou o seu diagnóstico da situación política no Estado foi a recentralización, o outro foi a involución democrática. Despois
de comparar o novo clima na vida política galega co cenario
estatal, Beiras laiouse da “ofensiva ultramontana e chovinista”
desencadeada contra calquer nacionalismo democrático pero tamén contra calquer cidadán que
trate de exercer os seus dereitos.
“Semella que a Galiza cádralle
andar sempre co paso cambiado
a respeito da política española.
Acó decidimos erradicar as actitudes intrasixentes ou inquisitoriais; aló semellan empeñados
en restaurar a inquisición”, indicara previamente.
O portavoz do BNG mantivo
que estamos a padecer “as consecuencias dunha creba do consenso constitucional, provocada
por aqueles que teiman concienzudamente en non distinguir o

tratamento penal dos crimes cometidos por unha organización
violenta da abordaxe democrática da problemática política suscitada polas cuestións nacionais”, pendentes dunha vertebración do Estado satisfactoria.
Pero o que está a acontecer hoxendía e a posición do BNG ven
a corrobar e demostrar, segundo
Beiras, o papel do nacionalismo
galego como un movemento
emancipador e non opresor, que
nunca tratou de impor nada e do
que, en palabras súas, pode afirmarse –”coa historia como proba irrefutábel”– que sempre estivo e está na vangarda da defensa da democracia.
Antes de entrar no balance da
xestión do Executivo, Beiras
afirmou que as consellerias van
camiño de funcionar como simples departamentos dunha deputación uniprovincial galega, que
os seus titulares teñen interiorizado que as decisións políticas
xa non lles competen e que mesmo se ousan tomar algunha determinación arríscanse a que
Madrid ou Bruxelas “lles enmenden a plana, sen tan sequer
consultar, e os deixen en ridículo”. Na réplica Fraga negou tal
invasión de competencias.♦

X.M. Beiras esixiu que a Xunta reclame todas as competencias antes de un ano.

‘A Xunta non resolveu ningún dos graves problemas da cidadanía’
O portavoz do BNG deteuse a explicar, como xa fixera durante o
debate dos orzamentos para o
2002, que dialogar non significa
abandonar o traballo como oposición e no seu discurso non excluiu
un balance negativo da xestión e
dos resultados obtidos polo Goberno galego no último ano. A sociedade galega, dixo, traballa pola súa
conta sen que a Xunta “resolva algún dos graves problemas cos que
a cidadanía se enfrenta cada día”.
Beiras repasou un por un o
problema demográfico, o sociolaboral, a situación económica, me-

dioambiental, o ensino e a sanidade e comezou as súas críticas lembrando que cunha estrutura demográfica “envellecidísima e exausta”, Galiza ten que “aturar agora
que emigren uns 20.000 mozos e
mozas cada ano” ao tempo que se
produce unha desertización rural
“pavorosa” sen que o Executivo
sexa capaz de “dar a resposta necesaria aos problemas”.
En referencia á folga xeral do
20 de xuño sinalou que se o noso
país foi con moito punteiro na
magnitude das movilizacións “por
algo será” e convidou a Fraga a

volver estudar as “40 medidas urxentes” elaboradas polo BNG.
“Estamos a padecer o estrepitoso
fracaso da política económica ultraliberal”, afirmou. O custe da vida dispárase “en vertical, mentras
se conxelan os salarios, se precariza o emprego e se destrúe a cobertura de bens e servizos sociais para os cidadáns”, unha situación
que “economías máis febles pagamos moito máis caro”, engadiu
sen esquecer logo a crítica á “técnica suicida do déficit cero”.
De maneira detallada, Beiras
lembrou que o plan de saneamen-

to integral das rías segue sen cumprirse, falou de fracaso na política
contra incendios, criticou o plan
SOGAMA, opúxose a privatización do ensino através da lei de
calidade e referiuse á deficiente situación da sanidade. O portavoz
do BNG rematou o seu repaso responsabilizando á Xunta da “grave
situación e a alarmante tendencia
involutiva que padece a normalización do idioma”, por non defender e facer cumprir as leis e
propuxo que a revitalización do
seu uso sexa un dos temas obxecto do diálogo institucional.♦

Pita evita as descualificacións
O pacto de non agresión mutua
para favorecer a interlocución
parlamentaria ten no portavoz do
PP, Xaime Pita, un dos seus expoñentes máis chamativos. Na liña das súas últimas intervencións na Cámara, Pita evitou o
enfrentamento verbal co BNG e
as provocacións e aplicouse en
eloxiar o discurso do presidente que calificou de “realista”- e os
“logros” do seu goberno.
Pita mantivo que “Galiza é
irrecoñecíbel gracias á politica
do PP”, que “non ten nada que
envexar a ninguén” e que a “confianza” da maioría dos galegos
no seu proxecto confirma que seguen avanzando nas súas metas
políticas. Igual que Fraga afirmou que nestas tres lexislaturas
os populares “conseguiron refor-

zar o sentimento de autoidentificación” dos galegos. Balance positivo fixo tamén do novo clima
de diálogo e destacou a importancia e o mérito de que o presidente da Xunta acepte somerterse ás sesións de control da Cámara. “É evidente que predicamos co exemplo”, afirmou.
O portavoz do grupo parlamentario do PP, e conselleiro da
Presidencia, evitou as críticas
ao BNG pero reprochoulle a
Touriño, igual que Fraga, que
se sitúe na “confrontación”. Tamén utilizou parte do seu tempo
para responder as críticas do
portavoz do PSOE á Xunta.
“Que ninguén esqueza que vostede –dixo– foi membro dun
goberno centralista que nos negou o dereito a exercer a auto-

nomía, que puxo a peaxe en
Rande e que deixou a Galiza fora do Plan de Infraestruturas e
da Alta Velocidade”.
Como era de esperar, Pita
defendeu que Galiza conta a cada paso con maior autonomía e
que non é preciso reformar o Estatuto de Autonomía. Tamén tratou de evidenciar as “contradicións’’ do PSOE pola súa proposta de modificación do texto
estatutario. Acusou ao seu portavoz de “aliarse co federalismo
asimétrico de Pasqual Maragall’’, e, polo tanto, coas teses
do lehendakari Ibarretxe. Pita
reiterou a oferta de diálogo de
Manuel Fraga e recalouno sobretodo dirixíndose ao PSOE
porque ao seu ver, Beiras “entendeu mellor o ofrecemento”.♦

Xaime Pita dirixiu as súas principais pullas a Emilio P. Touriño.
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

O medo do porteiro
ante o penalti non é
máis que unha boa
frase literaria. Trátase
en concreto do título
dunha novela de Peter
H andke, logo repetida
por outros (xa se ten
contado neste
periódico). A pena
máxima é un gol
cantado. A
responsabilidade (e o
medo) acódelle polo
tanto ao que tira que
está obrigado, pola lei
de probabilidades, a
atinar. Un exemplo
recente é o de
C avallero, que parou
os tres penais que lle
pitaron ao C elta no que
vai de liga. C avallero
fálalles aos dianteiros
para poñelos nerviosos
e moitos pican.

É de agradecer unha
obra sobre o paro, ben
narrada, como a que
acaba de presentar
Fernando León. Esta
meritoria película sobre
a reconversión naval,
rodada en Vigo e
Cuncha de O uro no
festival de San
Sebastián, ofrece
ademais a posibilidade
de ser contemplada en
g alego. Estraña sen
embargo que en toda
a metraxe non se
pronuncie nin unha vez
só a palabra
sindicato. Vén sendo
como falar dos
panadeiros e non
nomear a fariña.

Xa foron
selecciona dos os novos
p articip antes de
O peración Triunfo . O
programa figura ca d a
ve z máis unha axencia
de modelos. Eles e elas
están coma o queixo.
A cantar xa lles
a prenderán despois.

C

ando remate este artigo seguramente
hei ter máis amigos, sen procuralos, os
bos amigos atópanse no camiño. Eu
espero que isto me suceda sen empregar arte
nin seducción algunha, sen querer, pura química. O único que vou facer é lembrar un par
de aspectos legais e varios momentos da gloriosa cultura europea. Con eles tentarei humildemente elaborar un novo discurso das
armas e das letras. Quen naceu Quixote...
Seica a historia, como a economía, avanza en ciclos. Hai ciclos de crecemento, emprego e benestar, que dan paso a ciclos de
crise, inflacción, paro e desprotección. Asociadamente habería épocas de conservadurismo e de progresismo, de dictadura e de liberdade. Uns din que as bonanzas económicas e
políticas se acompasan, outros que se sincopan. Non o sei. O que moitos sentimos é que
o noso é definitivamente un mal ciclo.
Persoalmente, vaia por diante, non creo
nos ciclos. Crer nos ciclos é deitarse a durmir e deixalo todo nas mans da natureza, da
sabia natureza. Eu non creo na natureza, pero si en que existe unha conspiración a favor dos ciclos. Polo simple feito de que
dous corpos celestes dean voltas, quérennos
convencer de que todo funciona así, interesadamente. Con tal obxectivo fanse ligas de
fútbol e festivais de Eurovisión, se vén mal
inverno dinnos que acouguemos, é o presaxio dun verán macanudo. De aí a dicirnos
que a maldade e a miseria son contrastes
imprescindibles para a felicidade conseguinte só hai un paso, un mal paso.
Hai centos de anos que os fachas e os cincentos falan da Fortuna coma se se tratase dun
xogo de azar. No mundo contemporáneo a velocidade dispárase e agora a roda da fortuna
de feito é un concurso de televisión, unha noria que tan axiña nos sobe como nos baixa.
O capitalismo, sinto usar esa palabra,
véndese coma un parque de atraccións no
que as luces de cores e a música alta agochan o estrondo da maquinaria e a magnitude das transaccións. Para o usuario un parque de atraccións funciona coma un conto
de fadas, por arte de maxia. Se temos cartos
podemos montar, pero nunca alterar o percorrido da montaña rusa, a velocidade do
verme ou a altura da noria, só deixarnos levar. As estructuras son intocables e modificalas supón ocasionar unha traxedia.
Contra este determinismo e esta indefensión do individuo loitaron arreo os pensadores dos séculos XVII e XVIII, contra as
ideas innatas e os principios incuestionables, a favor da razón, da validez dos xuizos

As armas e as letras
XURXO BORRAZÁS

O Estado foise vaciando cara á privatización, pero reforzou o seu monopolio da violencia. Desde hai quince anos pérdese benestar material e dereitos políticos. A liberdade é a liberdade dos que disinten.
persoais e da experiencia. Contra o úso perverso da natureza e a autoridade moral para
xustificar desigualdades e inxustizas, contra
a superstición relixiosa e a monarquía, os
peares do antigo réxime.
Tense dito que os últimos lustros supoñen
a volta a un novo feudalismo, motivos non
faltan. A televisión sustituiu á Igrexa, a SIDA
á peste, as peaxes da autoestrada son os novos pontádegos e fielatos, os hackers os bandoleiros, as ETTs as redes de escravos, Facenda os foros, dezmos e trabucos, os yuppies sustituiron aos nobles, o colesterol á fame, as ONGs á esmola, as multinacionais aos
castelos, o terrorismo ao demo, o fútbol aos
axustizamentos nas prazas, o turismo ás romarias e os todo a 100 á pobreza.
Outros factores avalan a semellanza, entre eles a ausencia de Estado, do público, na
protección e vertebración da poboación. As
élites oligárquicas, conscientes de que a súa
situación é vantaxosa, abandonan ou forzan
á cidadanía a buscarse a vida en competencia salvaxe e desigual. Isto preséntase como
unha opción democrática e conduce a desmantelar o ensino, a sanidade, a protección
do desemprego ou o sistema de pensións a
favor dun sector privado que só os que xa
non precisaban do público poden custear.
Sóbense os servicios básicos e os impostos
non proporcionais, redúcense os resortes
compensatorios e liquídase a igualdade de
oportunidades.
Curiosamente hai un eido no que os Estados se reforzan, canto máis retrógrados,
menos están dispostos a ceder. Falamos do
monopolio da violencia. Armado ata os dentes de policía, exército e bases de datos o
Estado non tolera que ninguén cuestione esa
primacía, ¿que digo primacía?, ¡esa omnipotencia! En parte isto é o que converte ao
terrorismo nunha ameaza a destruír. Non
pode haber delincuencia, nin violencia nos
deportes, nin nos colexios, nin altercados
nas protestas cívicas se non os protagoniza
a policía: a violencia debe ser patrimonio do

A N A PILLA D O

Estado, do estado de cousas. “O home é un
lobo para o home”, malo por natureza, e as
armas son a única garantía da paz e a harmonía. Pero eles son os que mallan e coaccionan, os que fabrican as armas e os que as
úsan, os que as monopolizan para blindar a
solidez dun sistema para amorear a riqueza
en poucas mans.
Hoxe atreverse a discrepar do modelo de
Estado é situarse na marxinalidade primeiro
e na ilegalidade despois. Se unha idea choca
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Exiliados
con matices
Referente á exposición “Exilio”
organizada pola Fundación Pablo Iglesias en Madrid, aínda valorando positivamente boa parte
dos seus contidos, que reflicten o
terríbel drama vivido no Estado
español e no exilio a partir da sublevación militar de 1936, como
galego quixera facer un par de
observacións.
As contadas veces que se fai
referencia a determinados exiliados galegos omítese a súa filiación partidaria ou mesmo a súa
orixe. Así, nunha relación de
membros do 2º Goberno de José
Giral da República Española no
exilio, todos figuran co nome do
súa formación (IR, PSOE, PCE,
ERC, PSUC, PNV, CNT, etc.)
excepto Castelao, que polo visto
debía ser un señor que pasaba por
alí. Non sucede así cando o político galego era membro dalgunha
organización de ámbito estatal.
No comentario sobre a repatriación dos restos mortais “del
escritor y caricaturista Alfonso

Daniel Rodríguez Castelao” (cita
textual da exposición, iñorando a
súa faceta de líder do nacionalismo galego) a Galiza en 1984, non
se di que esta decisión do Parlamento Galego non foi unánime, e
que foi contestada por parte da
cidadanía galega que consideraba
que aínda non se daban as condicións para dito traslado.
En fin, quero pensar que neste caso non houbo unha documentación rigorosa respecto do
exilio galego, que está reducido á
mínima expresión (Castelao, Luís
Seoane, Maruxa Mallo, e pouco
máis). Por que, do contrario, tería
que chegar á conclusión de que as
artimañas e prexuízos da maioría
dos políticos españois que o propio Castelao describiu no Sempre
en Galiza, aínda persisten.♦
F. MOSQUERA NOGUEIRA
(MADRID)

Final descuberto
Quero queixarme con enerxía
polo artigo de Carme Vidal sobre
Os luns ao sol. Non era imprescindíbel, nin moito menos, que
destripase a película. Agora xa

sei que Amador se tira dun edificio, despois de quedar sen traballo e ser abandoado pola muller.
Polo menos poñerlle unha nota:
Non ler ata ter visto a película.♦
PURI SEIXIDO

Sobre o Plano
de Normalización
lingüística
Acabo de ler n’A Nosa Terra,
co interese que sempre me merecen os seus escritos, un artigo
do amigo Rafa Villar sobre o
Plano Xeral de Normalización
Lingüística que se propón elaborar a Dirección Xeral de Normalización Lingüística. As opinións que Rafa expresa sobre a
modalidade de redacción do
Plano parécenme moi respectables, aínda que coido que o
máis importante neste caso é
salientar que ¡por fin! a Xunta
de Galicia acomete unha iniciativa tan necesaria, reclamada, e
importante; e ademais faino
asegurando que buscará o consenso político e social arredor

del. Oxalá. Sexa como for, esta
carta non a motiva a devandita
cuestión, sobre a que teño a miña propia opinión que non vén
ó caso desenvolver aquí (sen
mingua da miña dignidade,
agardo). Motívaa a inexplicable
referencia que Rafa introduce
no seu texto ós Encontros pola
Normalización Lingüística que
organiza o Arquivo de Planificación do Consello da Cultura,
e á presencia do Director Xeral
do ramo para dar alí unha conferencia sobre o traído e levado
Plano. Simplemente, como un
dos organizadores dos tales Encontros, quero aclarar que o
programa destes foi elaborado
hai uns meses, cando sabíamos,
porque xa se anunciara, que a
DXPL ía lanzar a iniciativa de
elaborar o tal Plano, pero ignorabamos se se ía facer por este
ou por aqueloutro procedemento. Se cadra, a Rafa Villar resúltalle chocante que a uns Encontros pola Normalización Lingüística polos que pasou nos últimos anos medio mundo que
traballa no sector en Galicia
(sen ir máis lonxe, na convoca-
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Vén da páxina anterior

coa lexislación vixente, chocou cos principios intocables e diviñamente inspirados do
antigo réxime. A interpretación rigorista dos
códigos lexislativo e penal obstrúe a posibilidade de discrepar no fundamental, logo só
cabe renderse ou recorrer á violencia desesperada e inxenua, que inmediatamente será
esmagada en favor do ben común.
■ DEREITO Á REBELIÓN. Desde hai mil
anos a teoría política sempre deixaba a porta aberta para que a poboación asoballada
exercese o dereito de rebelión e expulsase
ao príncipe ou o dictador, se era preciso, por
medio da forza. Así se ten feito en múltiples
ocasións e poucos dubidan da lexitimidade
de tales iniciativas. ¿Cando deixou de ter
validez ese dereito? ¿podo eu hoxe durmir
tranquilo na casa se digo que hai que tomar
as armas e derrocar ao goberno e á monarquía? Xa non digo se o fago, digo se o propoño. ¿Onde reside o límite entre o lexítimo
e o ilexítimo nas condicións para que isto
fose aceptable?
A sociedade, apoiada polos intelectuais
desde o s. XVII, esforzouse en eliminar rixideces, tabús, supersticións e arbitariedades.
Non sería arriscado dicir que ata hai dez ou
quince anos, cos altibaixos que se queira, ese
proceso mantívose e cando non se avanzaba
algo socialmente, avanzábase no benestar
material ou nos dereitos políticos. Desde entón o movemento é inverso e as perdas son
sistemáticas e abafantes, sinaladamente para
os que peor estaban. Nun panorama mundial
sen contraste non cabe a rebeldía.
Trátase nin máis nin menos que de repoñer a utopía das verdades rancias e intocables
do antigo réxime por medio dunha dictadura
do empresariado, aínda que para acadalo deban rebaixarse ao xogo do parlamentarismo.
A efectos prácticos, a diferencia entre unha
dictadura que se instaura por un golpe de estado e outra que o fai por vía electoral é irrelevante, non é preciso dar exemplos.
Se se censuran os medios ou se prohiben
partidos políticos, se se obvia a separación
de poderes e se mata o carácter arbitral da
xudicatura, se se conculcan dereitos e liberdades fundamentais como o de expresión,
reunión ou asociación, ou os dereitos humanos dos presos, ou dos inmigrantes que buscan as sobras do que nós lles roubamos. Se
no ámbito laboral se legaliza a escravitude,
se se ignora o decidido nos parlamentos e o
cumprimento das leis se supedita á negociación chantaxista do máis forte, se a co-

rrupción é a norma e a propaganda falsea e cionarios dos imperios que empobreceron a
oculta a realidade ata o obsceno, se o patri- máis de medio mundo. Estarían con Hitler,
monio público é saldado para beneficio do con Franco, con Pinochet, coa Inquisición,
gran capital, desculpen a expresión ¿que cos zares de Rusia, cos xefes das multinacionais que envelenan e desertimerda importa se o fan os milizan o planeta, con Reagan-Thattares ou a ultradereita constitucional? A podremia non está no
s Estados cher e con Sharon-Bush.
A historia apréndenos que
partido gañador senón no sistema, que llo digan aos arxenti- refórzanse nun desta caste de pragas sáese loifacendo se é preciso un
nos. ¿Ou existe a máis remota
eido e canto tando,
uso lexítimo da violencia, como
posibilidade de que unha forrecomendaban os máis sabios
mación política nova, que non
máis
pensadores da cultura occidenintegre aos cadros dun partido
tal. “Do contrario non se sae”
xa existente, chegue ao poder?
retrógrados
din eles. A historia non é unha
Claro que só se censuran os
menos están sucesión de ciclos senón un tumedios críticos, só se prohiben
rra e afrouxa. Canto máis nós
os partidos opositores, só se
dispostos a
afrouxemos, máis han turrar
violan os dereitos das minorías.
eles. Recorrer á forza como méPero a democracia entendíase
ceder: o
todo de acción política sería
como o governo das maiorías
monopolio da imitar aos Estados militarizaelexidas en votación xusta, co
dos, en certo senso equivalería a
respecto e a participación das
violencia”
darlles a razón.
minorías. A liberdade é a liberEu non durmo cunha pistola
dade dos que disinten, o contrabaixo a almofada, iso outros. Se
rio supón ineludiblemente a
fractura da convivencia, a confrontación so- fose máis pacífico habería que me chamar
parvo, ou sexa que todo o dito é pura retócial. E velaí.
Os governantes reaccionarios seríano en rica, unha alegoría sen referente concreto,
calquera época. Se por eles fose, tanto Bolí- un desafogo de diván. Só pensei que había
var coma Jefferson, Nelson Mandela ou Xe- que facer algo e argumentalmente non dei
sús Cristo acabarían cun tiro na lama dunha cunha solución mellor, un mal artista, un
gavia. Serían os inimigos da Revolución paiaso, un tolo, un mal soño. A ver se así
Francesa e de todas as demais, serían os fun- durmo na casa. Amén.♦

‘O

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

toria deste mesmo ano darán
unha conferencia Manuel Portas Fernández e Socorro García
Conde sobre o Plano de Normalización do Concello de Santiago), se convide ó Director Xeral de Política Lingüística, precisamente a falar dun Plano Xeral de Normalización Lingüística (prego moitísimo disimulo
pola reiteración). Por suposto,
está no seu perfecto dereito a
soster ese punto de vista. Pero
os organizadores do evento somos tan raros que nos pareceu
que a cousa podía ten un chisquiño de interese. Canto á irlle
mentando por aí a xente a súa
dignidade, Rafa e mais eu sabemos que ese non é o seu estilo.
Pois que siga sen selo. Comprimentos cordiais.♦
HENRIQUE MONTEAGUDO

Vellos discos en CD
Síntome agradecido cos que tuveron a ben reeditar, en CD, a
discografía de Milladoiro, Fuxan Os Ventos, Amancio Prada
e máis recentemente de Na Lúa

e Luar Na Lubre. Tamén hai outras reedicións como as de
Dhais, A Quenlla, A Roda… Pero a un quédanlle certas teimas:

existe un disco de Manuela e
Miguel e outro de Jei Noguerol
que, para min, son vitais no devir da canción galega.

A Nosa Terra amplía a súa
redacción e colaboradores
Dentro da campaña de cambios e mellora do xornal anunciados
para este outono, A Nosa Terra ven de incorporar á súa redacción
a dous novos profisionais: Mar Barros e Rubén Valverde. Tamén
a sección de colaboradores habituais conta con novas sinaturas:
Xosé L. Franco Grande,Víctor M. Vázquez Portomeñe, Xerardo
Pardo de Vera, Bieito Lobeira (pesca), Manuel Pampín (deportes)
e Gonzalo Vilas (crítica de televisión e tira gráfica), entre outros.
En semanas vindeiras sumarase á equipa de Cidades, o pontevedrés Xoán C. Garrido, ao tempo que a sección de Sociedade incorporará a análise de Encarna Otero.
Trátase con esta dinámica de ampliación –que proseguirá– de
crear un periódico capaz de recoller mellor a pluralidade social e
de resultar máis atraente aos lectores.
Por outra parte, a última páxina incorpora desde agora unha
entrevista de actualidade, ao tempo que saen á luz novos números dos Suplementos O Foro das ideas e das artes e Bule-bule,
periódico para saber e enredar, destinado aos máis pequenos.♦

De Manuela e Miguel estoume a referir a “Ergueremo-la Espranza”. Disco redondo onde se
atopan, entre outras, as canciós:
Campás de Betanzos, Romanciño
da Rosa Branca, Mapoula… Penso que non sería moi difícil para a
empresa Edigal poñelo á disposición do público en CD. Pois un
ten a cassette orixinal do ano
1982, teme que calqueira día se lle
estropee e xa non poda volver escoitar tan fermosas composicións.
O mesmo acontece con “Cantigas
da Fradería” de Jei Noguerol, editadas inicialmente no selo Movieplay (agora Fonomusic, se non
erro). É un disco esencial e, xa
que a mesma empresa reeditou a
Suso Vaamonde, Luís Emilio Batallán ou Pilocha, porque non facer outro tanto con esta xoia da
canción galega. Xa que non tiven
moita sorte cando solicitei as reedicións dos tres primeiros traballos de Emilio Cao e os catro de
Xocaloma (Ed. Guimbarda e Zafiro), a ver se agora podo ver cumpridas as miñas arelas melómanas.♦
ANTONIO VÁZQUEZ TIERRA
(MELIDE)

Últimos resulta dos.
A c amiseta bra nc a do
Re a l M a drid co
número d e Ron a ldo, o
once, d a marc a
A did as , x a v a i pol as
1 5 0 mil unid a d es
vendid as. O pre z o
por c amisol a é d e 6 7
euros. Rec a d a ción
tota l, polo momento,
1 . 7 0 0 millóns d e
p esetas. ¡ O lé por
Florentino,
presid ente do
M a drid!

Un grupo de
mulleres de g ard as
civís está a
org aniz arse p ara
defender os dereitos
dos seus maridos que
teñen prohibido, entre
outras cousas,
sindic arse. Piden p ara
eles un trato p arello a o
dos demais defensores
d a orde, o que,
falando en prata ,
signific a pedir que a
G ard a C ivil deixe de
ser un corpo militar.
Din tamén que por
c a d a g ard a que a ETA
mata hai tres que se
suicidan. Sofren
medo, depresión,
desamp aro. Para os
seus fillos, a profesión
dos p ais é un
descrédito. A g áchana .
Un custo que non
conta biliz a A znar
c ando pide máis
sacrificios.
TVE informa sobre a
c anoni z a ción de
Escrivá . Ampla
cobertura do evento.
N on ha i matices,
moito menos crític as,
en ningún programa .
H a i que comung ar
con ese home de
mira d a lánguid a e
afán insa ci á bel de
poder. Dicí a a
esquerd a que o PP
esta b a a converter a
Esp aña nun Esta do
confesional. Terá
que corrixirse e poñer,
no c anto de
confesional,
sectario.♦
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Ourense

A gran familia
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

PENSEINO
MILLOR E
FAREMOS A
HOMENAXE A UNHA BANDEIRA QUE
REALMENTE NOS REPRESENTE
A
A TODOS:
BANDEIRA
NORTEAMERICANA

Parentes de cargos do PP atopan traballo nas institucións públicas. As denuncias de PSdeG e BNG
poñen á luz a rede de familiares empregados polas súas relacións con cargos do PP na provincia.

KAP / La Vanguardia , 8-X-0 2

Elena Gascón.

Cualifican
o ex-rector
Villanueva de
‘decimonónico’
Elena Gascón, directora do
departamento de español da
Universidade norteamericana
de Wellesley, adícalle unha valoración pouco favorecedora á
obra do ex rector da Universidade de Santiago Darío Villanueva e faino desde as páxinas
de ABC (25-VIII-02), das que
Villanueva é tamén colaborador. “Moitos homes negáronme a man –sinala Gascón– por
expresar abertamente as miñas
ideas, homes como Darío Villanueva que deu unha conferencia arrepiante sobre os Premios Cervantes, en Dartmouth. Díxenlle: ‘¡Pero cómo
ven vostede a darnos unha
conferencia tan horríbel; pero
non pasa nada, eh!, trátase só
dunha opinión. Encantada de
coñecelo’ e non me quixo tender a man. Villanueva non fixo
máis que unha tipoloxía decimonónica. ‘Fago –contestoume– o que fan en Lovaina e en
Israel’. ‘Pois sen ideas, nin
análise non veña aos Estados
Unidos’, engadín. Só lle dixen
a verdade; pero os homes están
pouco acostumados a que as
mulleres o fagan. Desde logo,
en España hai moito manta no
mundo académico”.♦

Difamar
os vascos,
‘deporte
nacional’
O líder de Izquierda Unida,
Gaspar Llamazares, opina

en Deia (7 de outubro) sobre
os ataques á proposta de Ibarretxe. “Boto en falta –sinala
Llamazares– que neste país se
lea máis e se conduza menos
por unha primeira reacción
nunha lectura de titulares de
maneira superficial. Tentei ler
o texto sen prexuizos e penso
que dá para moitas cousas. Dá
para vías confederais, para vías nacionalistas, federalistas.
Dá para moito, e o que cómpre
facer é intervir no proceso que
se abre no texto e lonxe de
descualificar, demonizar ou
difamar, que se vai convertindo no deporte nacional, o que
hai que facer é serearse, facer
unha análise crítica, mesmo
desde a diferencia e propoñer
as alternativas propias”.♦

En Euskadi
‘pode haber
sorpresas’
“Imponse a liña dura”, afirma
o veterano comentarista, de
orixe lugués, Fernando Onega, na súa colaboración para
La Vanguardia (4 de outubro).
“Todas as declaracións de
membros do Goberno central
e do seu partido –sinala– teñen
un mesmo son e unha mesma
tradución: Ibarretxe ‘non pasará’. Xa non quedan cualificativos novos que Aznar e os
seus homes poidan utilizar
contra o ‘estado libre asociado’. Agora empeza a linguaxe
dos símbolos e os acenos. O
símbolo foi moi elocuente: a
gran reivindicación nacionalista, gran bandeira de España
e gran homenaxe a esa bandeira. Os acenos non o serán me-

nos: o PP négase a asistir ás
reunións co lehendakari”.
Onega considera que “como xa non queda remedio imponse ollar o futuro. E atención –afirma– porque podemos atopar sorpresas. Pode
ocorrer que non todas as organizacións sociais vascas sexan
tan críticas como o Círculo de
Empresarios. Pode suceder
que Ibarretxe consiga situarse no centro da política vasca
e alzarse como o home do
equilibrio. E pode pasar que,
desde a óptica vasca, non seña
un ‘toleirán’ que lanza o seu
país a unha aventura perigosa,
senón un bon gobernante que
trata de atopar unha solución
para tanta violencia e tanto
chantaxe. Se así fose, teríase
convertido no gran líder vasco. E, sen unha Batasuna que
lle arrebate votos pola esquerda, ata podería gobernar con
maioría absoluta”.♦

A bandeira
española
ten menos
de cen anos
de historia civil
O historiador Lourenzo
Fernández Prieto lembra
en La Voz de Galicia (8 de
outubro) o pasado da bandeira roji-gualda. “A que
empezou –di– como bandeira da Armada con Carlos III,
non se convertíu na única
bandeira militar española ata
1843 e non foi ata 1908 que
Maura a fai bandeira de uso
civil obrigatorio”.♦
SA N TI / El Progreso, 7-X-0 2

CEO
PARA O SEU
INGRESO PASE
POR CAIXA

AH,
VEXO QUE
O DO OPUS XA FAI
USO DA SÚA INFLUENCIA

Arredor de 30 concelleiros do
Partido Popular en Ourense traballan na Deputación. Pero, ademais, os fillos de 5 dos 17 deputados provinciais desta mesma
formación política (e que ademais
son os alcaldes de Cea, Monterrei, Cualedro, San Cibrán das Viñas e Cortegada) están contratados pola mesma institución.
O secretario provincial do
PsdeG e alcalde de O Carballiño,
Pachi Vázquez, sacou á luz estes
días algúns datos sobre o nepotismo en Ourense, pero axiña se
decatou de que quedou curto.
Nunha primeira valoración falou
de 100 recomendados, pero aos
poucos días xa barallaba a cifra
de 200 ou máis. Nunha primeira
valoración, os socialistas atoparon 45 familiares de primeiro
grao colocados, como fillos, fillas, noras e xenros de alcaldes.
Pero a mesma política seguen
nas fundacións comarcais e institucións dependentes. Casos concretos: o alcalde de Lobeira ten
tres fillas no Hospital Provincial
(antes dependente da Deputación
e agora do Sergas). Por outro lado, o secretario da Deputación
colocou na institución a cinco fillos. A muller e os cuñados de
Isaac Vila (ex vicepte. da Deputación, ex alcalde de Xinzo e
condenado por negociación
prohibida) traballan no Inorde,
institución da que foi xerente e
que depende do Pazo Provincial.
O BNG tamén se sumou a denunciar esta bacanal de corrupción política desvelando unha moi
sutil rede de favores laborais para
os que os populares contan coa
colaboración da Consellería de
Familia a través do Plan Labora.

Foron precisamente os nacionalistas os que iniciaron as
denuncias ao dar a coñecer o caso de 5 familiares de cargos
electos do PP que traballan no
concello de Barbadás, no que é
alcalde Xosé Manuel Freire
Couto. Aquí os intercambios de
favores co concello de Ourense
son evidentes, xa que o segundo
tenente de alcalde de Barbadás,
Antonio Currás, colocou á súa
dona no Servicio Municipal de
Deportes ourensán a cambio de
dar traballo a unha filla do concelleiro, Jorge Gómez Barril.
Tamén o alcalde de Celanova
(agora xerente do Inorde) ten
unha filla contratada en Barbadás, ao igual que a do alcalde de
Esgos, íntimo amigo do presidente da Deputación, Xosé Luís
Baltar. A estes súmanse a filla do
concelleiro de Urbanismo de
Ourense, Campo Labrador, a
mais a dona doutro edil, Francisco Xabier Rodríguez Nóvoa.
Todos estes datos non son
máis, segundo PsdeG e BNG,
que a punta do iceberg dunha rede de nepotismo sen fin. Ante o
incontestábel das denuncias, a
resposta do Partido Popular foi
semellante á dada por Fraga Iribarne cando saíron á luz os catro
casos de enchufismo dunhas
oposicións posteriormente anuladas á Deputación ourensá. O
vicepresidente da institución,
Rogelio Martínez, admitiu que
todo é certo, pero que todo o
mundo o sabe, para engadir
posteriormente que é o “normal”
porque “a maioría dos cidadáns
de Ourense é xente do PP”, polo
que todo o mundo está afeito a
esta realidade.♦

Santón
BIEITO IGLESIAS

I

nfórmame o número anterior deste semanario de que facer un
santo custa entre 300 e 500 millós de pesetas. Parece barato,
se pensamos que subir ó ceo sen máis voltas –sen gastos de
canonización–, esnafrándose na autovía cun Toyota sedán, anda
xa polos dous kilos. Na mesma reportaxe sobre o Octopus Dei
anótase un milagre: certo empregado de banca peruano bota a
faltar 500 dólares ó facer a caixa. Deberá repoñelos do propio
peto e ver como os seus sete irmaociños comen da perna. Daquela encoméndase a unha estampa de Escrivá e os cartos aparecen
por ensalmo. Sorprende a encomenda, pois a tradición aconsella
acudir a Santo Antonio. A miña tía Manuela, cando se extraviaba
unha galiña, rezaba un responso e axiña encontraba a pita (non
sendo que cantase no papo do raposo). O cliente que, con
encomiable honradez, devolveu o fachuco de dólares perdidos,
apelidábase Balaguer. ¡Coincidencia extraordinaria! Sei dun tipo
da quinta do 47 que, estando no servicio en Vigo, repartía os
chuscos de pan sobrantes na porta do cuartel, entre mulleriñas de
pé espido que se imitaban a Ava Gardner no papel de Condesa
descalza. Anos despois, vindo da diáspora suíza, recoñeceu no
asento inmediato do avión a unha daquelas condesiñas famélicas.
Con todo, non convén abusar da coincidencia, nin nos libros, nin
nos milagrorios, nin na vida mesma, porque presenta sempre (Julian Barnes dixit) o aspecto de pendanga licenciosa.
Os paisanos, cando van mercar os porcos á feira, escollen invariablemente o marranquiño mellor e o máis ruín da larada. A Igrexa ten en marcha a santificación de Xoán XXIII (bonacheirón) e
de Escrivá de Balaguer (ruín como a carne do pescozo).♦

Latexos
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Recuando
de novo
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

N

on só non avanzamos
cara á concordia
senón que imos á recúa. Que un Presidente do
Tribunal Constitucional se
poña a dicir vulgaridades
que fan dubidar da súa idoneidade -un xuiz, en
ningunha parte do mundo,
pode poñerse a facer
comentarios sobre asuntos
sometidos á súa
consideración-, á marxe dos
criterios que espuxo, máis
ca discutibles, é algo que
moi dificilmente se poderá
comprender noutros países.
Tal feito desprestixia
non só ó Tribunal, senón tamén a toda a sociedade. E a
imaxe que por aí adiante se
terá do país en que estas
cousas ocorren non pode
ser senón a de país
churrusqueiro. E un sente
unha sorte de desencanto ó
comprobar que os
compañeiros do Tribunal
non se manifesten dalgunha
maneira contra as
lixeirezas e actitudes
contrarias a toda legalidade
do seu Presidente, porque
calando pódese pensar que
están dicindo que cadran
conformes. E queremos
pensar que non estaremos
xa a ese nivel.
Por outra banda, non
beneficia a ninguén (nin ó
país onde estan cousas suceden, nin ó Goberno, nin á
oposición, nin a xudicatura,
da crase que sexa) que se
produza un incidente de recusación para apartar a este
xuiz lareto do coñecemento
do caso sobre o que desa
maneira vén de se
pronunciar. ¿Qué pensarán
por aí adiante dun país no
que isto ocorre?. Pois non, o
que aquí de certo preocupa
é o feito mesmo desa
incidencia, que esa arma
procesal absolutamente lexítima se exercite, que se
vexa o seu uso como un ataque ó propio Tribunal e non
o teñan como o uso lexítimo
dun dereito. Uso, por suposto, motivado polo indebido e
fóra de canle legal do falar
lengoreteiro de quen tiña a
obriga de estar calado.
Ás veces, pensando mal
está un está pensando ben .
Porque estas maneiras,
paréceme, teñen unha finalidade: que buscan armala.
Iso é o que mellor
conseguen. Pero que vén ser
un exercicio de irresponsabilidade, sobre todo nun país e
nunha hora tan difícil para
unha convivencia en paz. Xa
debe de se-la terceira o cuarta vez que o Sr. Presidente
nos concede o galano da
súa lixeireza verbal. E non
se ve pola súa parte nin
arrepentimento nin
propósito de enmenda. Nin
tampouco que os que poderían facelo non lle boten
♦
un urro e o fagan calar.♦

O futuro do AVE no Eixo Atllántico depende da presión de Madrid sobre Lisboa.

Lisboa atrasa o Vigo-Porto ata rematar o Lisboa-Porto

O AVE do Eixo Atlántico
condicionado por Badaxoz
H.V.
A liña do tren de grande velocidade no Eixo Atlántico desde Vigo ata
Porto está condicionada pola presión que realiza o Goberno central sobre Portugal para que a unión de Madrid a Lisboa sexa por Badaxoz.
O Goberno central contempla un
deseño de tren de gran velocidade
para unir España con Portugal
que ignora os intereses lusos e
pretende que o enlace entre Madrid e Lisboa sexa a través de Badaxoz en lugar de ir por Cáceres,
como demanda Portugal. A consecuencia desta pretensión, o
AVE galego portugués está estancado e Lisboa anunciou que non
comezarán as obras ata que se remate o treito entre Lisboa e Porto.
Foron inútiles os intentos por
desbloquear a situación na 18
Cimeira de Valencia, celebrada
os días 2 e 3 de outubro entre os
dous Gobernos. A este respecto,
o BNG preguntou ao Goberno
central as razóns da “imposibili-

dade de Acordo co Goberno portugués para construír unha liña
de alta velocidade ferroviaria
que unise as cidades de Vigo e
Porto”. O Goberno de momento
unicamente fala da imposibilidade do entendemento.
O Goberno central dispón
dun mapa sobre a rede española
de alta velocidade deseñado en
2001 e non está disposto a modificalo para enlazar Madrid con
Lisboa. En concreto, a liña estremeña chega ata Badaxoz e o
Executivo de Aznar pretende que
o TGV portugués enganche a esa
altura co español, en lugar de facelo por Cáceres, como pretende
o primeiro ministro luso, José
Durão Barroso.

A solución portuguesa non
implica apear a Badaxoz do
AVE, unicamente restaría rendibilidade aos trens que chegasen a
esa localidade. Sen embargo, para Portugal enlazar por Badaxoz
suponlle marxinar a todo o norte
do país e a máis de cinco millóns
de persoas, ás que trasladarse a
Madrid vía Lisboa e Badaxoz faría inviábel a viaxe.
Diferencias en Portugal
Aínda que Madrid concibe o
TGV portugués como subsidiario do AVE español, tampouco
hai en Portugal un deseño claro
da alta velocidade. Se Lisboa
defende unha conexión en España a través de Cáceres, Porto reclama que esta sexa polo Douro
ata Salamanca. Por outra banda,
algúns sectores empresariais
afirmaron que o TGV é un de-

sembolso demasiado elevado
para o país.
Os dirixentes social-demócratas do norte de Portugal trataron de convencer a Durão Barroso da necesidade achegar a Porto
a conexión con Madrid, pero o
primeiro ministro non comparte
o mesmo punto de vista e a priori estaría máis disposto a un entendemento con Madrid.
Pola súa banda, o alcalde do
Porto, Rui Rio (Partido Social
Demócrata) vai levar a Bruxelas
a discusión da alta velocidade entre España e Portugal. O rexedor
portuense irá acompañado do
presidente do Eixo Atlántico –o
alcalde ourensán Manuel Cabezas– a unha reunión co comisario
europeo para a Política Rexional,
Michel Barnier. A pretensión dos
dous rexedores é conseguir
apoios en Bruxelas a unha liña de
TGV entre Vigo e Porto.♦

Fer ro l
Un recente informe municipal
confirma que o noso Concello
perde máis de 1.200.000 euros
cada ano a cambio de acoller numerosas propiedades pertencentes a Defensa. A clave, no
Imposto de Bens Inmobles.
Nestes últimos días vén de
saír á luz un informe municipal
no que se reflicte o lado escuro
da relación que garda a nosa cidade coas instalacións/bens pertencentes ao Ministerio de Defensa. O caso é que, aínda coñecida por todos, ninguén sabía a
repercusión exacta do feito de
que este patrimonio esté exento
do Imposto de Bens Inmobles IBI. E agora, hai cifas que a evidencian. O Concello deixa de ingresar anualmente 1.263.525 en
concepto da recadación do IBI
correspondente a estes bens.
Para elaborar o devandito es-

O que perdemos
con Defensa
MARTINA F. BAÑOBRE

O concello deixa de ingresar anualmente
1.263.525 en concepto da recadación do IBI correspondente aos bens do Ministerio de Defensa.
tudio, os técnicos municipais
compararon a nosa urbe con outras de similares características
no que respecta tamaño e poboación. Así, Lugo, Pontevedra,
Avilés e Girona convertíronse en
espello no que reflectir as perdas
anuais do Concello, e dos seus
cidadáns... Sen dúbida, o caso

máis sobresaínte é o de Lugo:
cun número de parcelas urbanas
moi similar ao de Ferrol –9.782
aquí e 9.880 na cidade da Muralla–, supera en case 2.000 os recibos que cobra o noso concello.
Xa fóra do baile de cifras, o
caso é que a nosa cidade, con
tanta instalación militar, sitúase

nunha clara desvantaxe con respecto ás súas semellantes. Os
cartos que non se cobran a través
do IBI non pasan, evidentemente, a engrosar as arcas municipais, e os orzamentos dos que
dispón o Concello son, polo tanto, menores.
Agora, dende o Concello están a estudiarse as medidas que
palíen estas perdas anuais. Entre
as opcións baralladas figuran a
presentación de enmendas aos
Orzamentos Xerais do Estado ou
incluso a desafectación de propiedades de Defensa en beneficio do patrimonio municipal. A
ver se hai acordo, e a ver se nos
escoitan por Madrid. Ao mellor
así, polo menos, nos ceden algunhas das súas instalacións que
co desuso, e o paso dos anos, xa
case gardan unicamente o valor
de ruínas históricas...♦
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No acto reuníronse a actual executiva coa Comisión Xestora que puxo a andar o BNG ahi 20 anos.

PA C O VILABARR O S

O BNG reafirmase nos mesmos ‘eixos políticos’ aprobados na fundación hai 20 anos

Beiras considera que o nacionalismo
nunca tivo tanta vixencia a nivel internacional
A. EIRÉ
Hai 10 anos o BNG escollía para celebrar o seu aniversario o Día da
Constitución, non precisamente para loubala, e realizaba un chamamento de integración a todos os que “quedaron descolgados”.
Agora xa están case todos xuntos pero consideran que a reforma da Constitución “non é para hoxe nin para mañá”, como afirmaría Xosé Manuel Beiras no acto de celebración dos vinte anos.
“Fortes, sólidos e maduros para
manter as nosas teses sen debilidades nin caer en provocacións”.
Así definiu Xosé Manuel Beiras
o BNG de hoxe. Certo que só ten
20 anos, pero a súa “xestación”
de 30 anos, como explicou o voceiro nacionalista, fai que teña
non só a forza dun mozo, senón
a ezperiencia dun petrucio.
Para Beiras a clave desa forza
O BNG aínda non se ensume coa
súa história. Semella coma se lle
faltase un grande campionato para poder ollar atrás satisfeitos.
De momento, para eles a historia
semella ser a dos precursores e
galeguistas da Xeneración Nós.
O demais son celebracións nas
que se aproveita para dar mensaxes políticas cara o futuro.
“Non queremos facer historia, senón percorrer as dúas décadas coa crónica dunha organización viva”, comezou advertindo a actriz Flor Maceiras ao
principiar a celebración do XX
aniversario do BNG no Centro
Cultural Caixanova de Vigo.
E alí estaban unha boa parte dos principais protagonistas
daquel 26 de setembro de
1982 no Pabellón de Riazor da
Coruña. Nestor Rego era dos
máis novos, tiña 20 anos. O
hoxe candidato a alcaldía de
Compostela representaba a
ERGA na Comisión Xestora.
Recorda aquel proceso “vivido
con moito ilusión que semellaba entrar a cada pouco en crise no medio de importantes
turbulencias políticas”. Alí foi
cando ERGA “se vencellou

do BNG e do seu ascenso eleitoral está en que “ninguén é nada
sen os demáis”. Esta frase resumiría a “nova cultura política do
nacionalismo”. Porque o acto do
vinte aniversario da Constitución
do Bloque Nacionalista Galego
foi un cántico á militancia “que se
distingue porque non procura prebendas ou carreiras políticas, por
lexítimas que estan sexan”. Pero

tamén foi un acto de afirmación
nacionalista (“non mudaron os eixos políticos”) no que se repetiron as ideas presentes en Riazor,
pero con outras palabras. “Hoxe o
BNG encarna a garantía de democracia e de defensa dos dereitos
cidadáns e sociais. O nacionalismo está a ser atacado porque é antídoto contra o proceso globalizador”, sostivo Beiras. Seguindo este razonamento, afirmou que o
“nacionalismo nunca tivo tanta
vixencia a nivel internacional”.
O BNG, explicou Beiras,
“opta por partir de Galiza, para,
sobre ese marco, definir o Estado”, pero recordou que “nin é
para hoxe nin para mañán”, pero

tamén que “a historia non se para”. Beiras clarifícalles aos presentes os obxectivos imediatos:
“acadar unha maioría social nun
marco progresista que permita a
práctica no seo da cidadanía e a
posta en práctica nas institucións”. Porque “só o BNG actúa
sobre a base de que o centro de
gravidade está en Galiza”, manifestou Beiras antes de laiarse de
que “as institucións galegas non
funcionan como tales”, culpando
á Xunta da “regresión que sofre
Galiza” e ao PP e ao PSOE de
“demandar contratos de adesión
que están a quebrar o consenso
constitucional”.
Mália a nova situación de

Ao Bloque non lle gusta a historia
definitivamente ao movimento
nacionalista”.
Para Bautista Álvarez, o de
máis edade daquela dirección
(que recibiu un forte aplauso
durante o acto) a constitución
do BNG “era a culminación dun
proceso de xuntanza da xente
que se consideraba nacionalista”. Pero non lle trae moitos
máis recordos. Secadra porque,
como afirma Xosé Manuel Beiras, “o BNG non naceu dun parto súbito, senón que era a reedición do compromiso asinado
pola UPG e o PSG nos anos sesenta”. Francisco Rodríguez
(UPG) tamén considera que era
básico o entronque co nacionalismo que viña operando “pois
non se pode inventar un país nin
unha alternativa todos os días”.
Lois Diéguez, o derradeiro
voceiro da ANPG, que se disolveu
para dar naciento ao BNG, lembra
que o proceso non se fixo sen crises internas e mesmo custes persoais “no que cederon as minorías, pero sobre todo as maiorías”.

Alfredo Súarez Canal, o secretario de actas e presentador
daquela asemblea fundacional,
recorda a “tensión típica dun proceso no que se estaba a continuar
co que xa había pero existiron cesións por parte de todos para que
ninguén quedara no camiño”.
Ramón Muñiz, representante
dos independentes de A Coruña,
con grande protagonismo como
intermediario nos acordos finais, recorda que os que non estiveron na constitución do BNG
“foi pola súa ideoloxía, pois a
apertura foi total, recollemos as
propostas que pudemos e a
maioría cedeu moito, aínda que
tamén as minorías”. O seu compañeiro Xácome Sontos lembra
que o proceso foi complicado “e
con certa tensión, pero fumos
capaces de unir ideas dispares e
ceder cada un o que cedeu”.
Os “reinos de taifas”
Para Xosé A. Súarez Picho, dos
indepedentes do Condado, “só a

responsabilidade co país logrou
unir o reino de taifas nacionalistas”. Domingo Merino, daquela
no sector do PSG máis reticente
a este proceso que remataría
abandonando o Bloque, afirma
que “o proceso aínda non rematou, con ser moi positivo o que
se leva logrado”.
Para Francisco Trigo, tamén
do PSG, pero do sector que
apostou decididamente polo
BNG, “foi algo esperanzador
non só polo que o BNG conseguiu ata agora, senón polo que
conseguirá”, recordando que
aos que non quixeron integrarse
daquelas “fúmolos recollendo
logo polo camiño”.
Francisco Carballo, recorda aquel acto como ledo, pero
pensa que se “pudo conseguir
moito máis que o que se conseguiu”. Crítico cos que non
se integraron acúsaos de ser
“moi pouco amantes do pluralismo” e pensa que puderon
ensaiar outro tipo de relación
ou de integración no BNG “pa-

“chauvinismo español” que fai
que a actual situación política se
asemelle á de hai 20 anos, Beiras
aposta por “conseguir o cambio
do país e un novo estatus para
Galiza no Estado e en Europa”.
O primeiro paso para ese
cambio sinalou Beiras que teñen
que ser as próximas eleccións
municipais, ás que concorre o
BNG co aval de ser “difusor da
igualdade, comportamento honesto e democrático á hora de
utilizar o poder local”. Cunha
idea: “gobernar cos cidadáns, para facer cidades para todos”. Foi
esta a única ocasión na que os
asistentes interrumpiron ao orador cos seus aplausos.♦
ra defender millor as súas ideas”.
Xaquín Acosta, que lideraba
os independentes de Vigo, lembra as ilusións pero tamén os temores, “porque non sabiamos
de xeito certo se ía funcionar ou
non”. Acosta afirma agora que,
“contrariamente ao que pensaba
daquela, foi moi positivo escoller o nome que escollemos”.
Luis Eiré, do PSG, recurrre
á ironía para describir que “pasamos dunha clarificación máis
absoluta a unha confusión progresiva que permitiu que a traxectoria do BNG fose tan positiva”. Encarna Otero recórdase
dos amigos que puxeron a andar
aquel proceso e da “ilusión para
cambiar o mundo”.
O 5 de Outubro do 2002 atopáronse de novo moitos daqueles amigos e amigas, vinte anos
máis vellos. Había 10 anos que
na celebración do decenio en A
Coruña clamaban pola “unidade
de todos os nacionalistas”. Comezaba o Proxecto Común. Foi
a primeira vez que Xosé Manuel
Beiras e Anxo Quintana falaron
en serio de “gobernar Galiza”.
Agora xa estaban case todos, pero a teima segue ser a mesma.♦
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ENTREVISTAS E
Xosé Ramón Barreiro, Presidente da Real Academia Galega; Manuel María, escritor; Xesús
Morán, Plano Galicia sobre Drogas; Suso de Toro, escritor; Xosé M. González Reboredo,
presidente do Clube Nacionalista Alén Nós; Carme Avendaño,
fundadora de Érguete; Federico Mayor Zaragoza, ex director xeral da UNESCO; Ramón Maceiras, xornalista; Domingos Bello
Janeiro, director da Escola de Administración Pública; Camilo
Gonsar, escritor; Ermelindo Portela, catedrático de Historia Medieval; Xosé Ramón Freixeiro Mato, profesor da Universidade
da Coruña; Aurelio Miras Portugal, conselleiro de Emigración
e Cooperación Exterior; Francisco Fernández del Riego, intelectual galeguista; Andrés Torres Queiruga, teólogo; Xaime
Bello, alcalde de Ferrol; Alberto Datas, pintor; Celso Currás,
conselleiro de Educación; Eduardo García Parada, coordinador de Nais e Pais polo Ensino do Galego; Alfonso Zulueta de
Haz, presidente do Consello da Cultura Galega; Teresa Barro,
escritora; Manuel Rivas, xornalista e escritor; Xulián Hernández, líder de Siniestro Total; María Xosé Queizán, escritora;
Román Raña, escritor; Ánxeles Ruibal, cantante; Xerardo
Fernández Albor, ex presidente da Xunta de Galicia.
TEMAS:
As casas dos emigrantes, unha ruptura coa historia / ¿Podese enterrar o mar? / Beiras e Fraga selan un cambio
nas relacións institucionais / Morreu Camilo J. Cela, o Nobel de Iria Flavia / Cidades adolescentes / O novo momento das empresas conserveiras / A nena Agustina de
Valga que foi La Belle Otero en París / O Bosque Animado, un Goya
na fraga de Cecebre / As razóns galegas contra a globalización / Unha oportunidade para reciclar o lixo / O botellón, ocio no comezo do século / Un portal da rede para a literatura galega / O eucalipto ameazado / Advertencia da UNESCO para o futuro do galego
/ A epopea galega de Víctor Hugo / O progreso chega paseniño aos Ancares / O Deportivo gaña a Copa do Rei / A estirpe galega de Martín Sarmiento en Samos / Un adeus a
Carlos Casares / O congreso do PPG asume o diálogo co BNG e acocha as discrepancias con Madrid / Os intelectuais no campo de fútbol / Tesouros roubados dos galeóns /
Pontevedra engalanada co Padre Sarmiento / A brucelose ataca na Serra de San Mamede / O Courel en silencio / A Sinfónica de Galicia cumpre anos / Carrabouxo, unha homenaxe ao humor galego / As bases toman o protagonismo no BNG / Unha selección para
o fútbol galego / Eleccións na Universidade / O campo de eleccións / Os mecenas da cultura / Arturo Souto, o pintor que soubo volver / 20 de Xuño, unha folga contra as restriccións
no paro / Un Museo para o mar / Avilés de Taramancos, un Día das letras para a poesía.

A NOSA TERRA
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Defensa da Ría e concello consideran que é ‘un globo sonda’

Dúbidas sobre a instalación
dunha papeleira en Lourizán

XOSÉ M. SARILLE

H

H.V.
O anunciado proxecto de Celulosas de Pontevedra de construír unha fábrica de papel en
Lourizán non foi confirmado
pola compañía e que se concrete
esperta dúbidas por parte do
concello de Pontevedra e da
Asociación pola Defensa da Ría.
A anunciada fábrica de papel produciría unhas 600.000 toneladas
anuais de tisú e, para fornecerse
de pasta de papel, estará situada a
carón de Celulosas de Pontevedra
nas súas instalacións de Lourizán,
na beira da ría pontevedresa. O director xeral de Caixa Galicia –accionista maioritario da papeleira
despois da súa privatización– tería
xestionado ante a Xunta apoio para impulsar o proxecto.
Tanto o concello de Pontevedra como a Asociación pola Defensa da Ría non outorgan credibilidade a estas informacións e a
oficina de prensa de Celulosas de
Pontevedra limitouse a dicir que
“non hai nada novo”, pero sen
confirmar nin desmentir a noticia.
O concelleiro de Urbanismo
de Pontevedra, César Mosquera,
negouse a valorar a instalación
desta fábrica por considerar que
“temos máis que facer que atender a globos sonda, non imos estudiar esta oferta mentres non
haxa un proxecto”. Ademais, o
concelleiro non outorgou credibilidade ás informacións porque
“levan dez anos coas mesmas e
sospeito que non hai intención
de construír unha papeleira”.
A Asociación pola Defensa da
Ría tampouco outorgou credibilidade a estas informacións. “Nunca
se vai poñer unha papeleira en
Lourizán porque o anuncio non é
máis que un intento de lavar a imaxe de Celulosas anunciando novos
postos de traballo, só queren consolidar a factoría actual na ría de
Pontevedra”, dixo Antón Masa, representante deste colectivo.
Defensa da Ría tamén lembrou que a Lei de Costas establece unha caducidade no uso dos terreos de Lourizán que se sitúa no
ano 2018, “de modo que é absurdo que monten unha papeleira que
comezaría a funcionar no 2008 e

Para Defensa da Ría a proposta de instalación dunha papeleira é unha pantalla para lavar a imaxe de Celulosas.

que só duraría dez anos ata 2018”.
O 5 de novembro
xuízo a Celulosas
Tras máis de dez anos de tramitación, o vindeiro cinco de novembro ás dez da mañá comeza na
Audiencia Provincial de Pontevedra o xuízo contra nove directivos
do complexo de Celulosas de
Pontevedra e Elnosa por un su-

posto delicto ecolóxico continuado.
O calendario do xuízo prevé
que ata o 18 de novembro comparezan os acusados, para despois, ata decembro, prestaren declaración as testemuñas e deica o
12 de xaneiro testificaren os peritos. A partir de entón as partes
procederán a realizar as súas correspondentes cualificacións.
A relación de Ence co medio
ambiente sempre está de actuali-

dade. Estes días vén de provocarse unha fuga dun cano que
fornece de auga a Celulosas e
que interrompeu parcialmente o
tránsito na autovía de Pontevedra a Marín. Igualmente Defensa
da Ría vén de denunciar que Ence queima lodos tóxicos na súa
caldeira de biomasa, algo que sería ilegal ao non contar Celulosas cunha licencia para xestionar
residuos perigosos.♦

Que fagan o que queiran
A. EIRÉ

O último mércores de cada mes unha unidade militar izará en Madrid unha bandeira de 14x21 metros.

Seitarismo
ou
sensibilidade

Sen cavilalo moito nin pouco,
teño que estar de acordo coa
editorial dun diario madrileño
na que se afirma que é un pouco
de cabacos o discutir porque a
José María Aznar se lle ocorreo
desplegar unha roji-gualda veleira na praza de Colón de Madrid. Que nos encerellemos nesa
discusión é precisamente o que
pretende a Moncloa para que da
proposta de Ibarretxe queden na
opinión pública unicamente os
titulares e a descualificación.
Pero o problema é que niso
consiste a resposta de Aznar

(así o recoñece Jorge Fernández, secretario de estado de Relacións coas Cortes) ao Goberno vasco. Aznar e os seus, esgotados todos os improperios, recorren á linguaxe dos símbolos.
Claro que os españolistas tamén teñen dereito a usar os seus
sinais de identidade, como os
nacionalistas. O problema radica na parada militar mensual
que acompaña o alzado da enseña e na ameaza –aínda– do
exército para impedir o exercicio da vontade democrática
de vascos, cataláns e galegos.♦

ernán Naval foi un
músico que dirixiu a
banda de Ribadeo. Fíxoo dunha maneira diferente.
Evitaba levar os seus
discípulos detrás das
autoridades de turno, para esmolaren un subsídio da
deputación, por exemplo.
Concebía á banda como unha
escola; vista desde o país e
sen copias do localismo
español da pandeireta, que é
no que caen case todas.
Organizou unha banda compacta, nova, con cen
instrumentistas. Cando
morreu, hai moi poucos
anos, os alumnos tiveron que
separar as tubas e pousar os
violíns para chorar. Hernán
deixou unha pegada
fortísima na cidade da Mariña, mais era nacionalista e
este defecto, este pecado ideolóxico, obriga a que o
goberno ribadense, do Partido Popular, esqueza a súa
importancia, permaneza en
silencio e non mova un dedo
para lembrar a súa obra, que
día a día vai esmorecendo.
Esgótase como en todas partes cando se van os grandes:
un pouco por falta de paixón
e un pouco porque non se sabe soñar máis.
A Rodolfo Ucha pásalle e
o contrario que a Hernán Naval. O arquitecto ferrolán
tivo sorte. Construiu nos
anos da Segunda República e
despois mostrouse conforme
co réxime franquista. Mais
como foi un grande
modernista, o grupo municipal do BNG, cando era oposición, quixo que se criase o
Premio Rodolfo Ucha de Urbanismo. A idea foi
rexeitada, vaia vostede a
saber por que, se non é por
puro seitarismo contra quen
fai a proposición. Porque
Ucha se vivise hoxe, seguramente simpatizase co Partido
Popular. Os rexidores
nacionalistas instituiron o
premio neste mandato. Un
concurso que é bianual e rende homenaxe ao artista.
Un bota de menos unha
rota polos edificios de Ucha.
Que se poida coñecer a súa
obra mentres se visita o Bairro da Magdalena.
Facer democracia, ser
pluralista, é recoñecer a valía
das persoas para alén da súa
ideoloxía. Facer o esforzo de
incorporar á colectividade as
contribucións que axudan ao
ben de todos. A negación desas obras desemboca no
raquitismo social, no fastidio
e na pobreza de espírito. E
un gosta de saber que en Ferrol se fan as cousas ben, sen
prexuízos nen patufismos.
A Hernán Naval xa o
recoñecerán os seus alumnos.
Ademais sempre será máis
fácil apreixar unha galería
que un vals. A maior beleza
do mundo pérdese irremediabelmente no vento.♦
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¿Que opinión lle merece a recente proposta de Ibarretxe?
A verdade de fondo que subxace para o nacionalismo vasco
non é a de modificar a Constitución, senón alterar o pacto social
previo á mesma. O que os vascos
poñen en discusión é a súa pertenza á sociedade española, aínda que o mapa electoral vasco
demostra que non é así.
Para Xosé L. Barreiro, o
gran problema é que no conflicto con Euskadi non se está intentado buscar unha solución
política. Di el que sempre se utilizou a dobre estratexia de darlle todo ou non darlles nada.
¿Que pensa vostede?
Eu discrepo con Barreiro plenamente. Non se trata dun tema
de competencias dende o punto
de vista do cidadán. O que un
quere é estar ben administrado.
Dende o principio deste periodo
constitucional non hai ningunha
dúbida de que o trato recibido
dende o Estado permite que hoxe
Euskadi teña un nivel de competencias extraordinario. Moito
máis que calquera outro Estado
Federal do mundo. O seu concerto económico, que tamén posúen
os navarros, supón unha situación económica de total privilexio con respecto ao resto das comunidades do Estado. A defensa
do euskera tamén contou dende
sempre co apoio do Goberno
Central, moito máis que outros
idiomas da península. Ademais,
o PNV é o único partido forte
que non apoia a Constitución.
Polo tanto non se pode dicir que
non se debate.
Para min o de Ibarretxe é unha
imposición. Nada se pode discutir
cando o interlocutor afirma que
quere entrar na túa casa, abrirche
a neveira, deitarse na túa cama e
que lle deas a conta corrente e que
ademais aínda que non queiras vai
facelo a prazo fixo. Trátase dun
posicionamento ao que se acostumou o nacionalismo vasco.
Sen embargo o PNV leva
gobernando en solitario dende
hai pouco en Euskadi, antes facíao co PSOE...
Iso é certo. Un dos aspectos
que se botan de menos en todo o
conflicto basco é o de enmarcalo
na historia. Cando falamos de
Euskadi semella que naceu onte,
no ano 1978. Sen embargo, a entidade económica tan importante
que supón o País Vasco débese
aos privilexios continuados que
lle leva concedido dende sempre
o centralismo español. Euskadi
emerxe como potencia económica dende o século pasado e tanto
na Restauración, como na República, como con Primo de Ribera
ou con Franco, favoreceuse economicamente esa rexión.
O PSOE prestoulle un apoio
durante dez anos no convencemento de que iso mantería o nacionalismo vasco dentro dos límites que marca a Constitución.
O Partido Socialista ten a súa
responsabilidade no proceso,
analizando o tema da violencia.
O outro día Nicolás Redondo foi
o primeiro líder socialista en facer exercicio de autocrítica. ETA
nese período matou moito, pero
eran gardas civís, galegos ou zamoranos, aos que parecía que
morrer xa lles ía incluído no soldo. Despois de dez anos o PNV
saíu reforzado e máis radicalizado aínda e o PSOE levou un za-

Xosé Portero Molina,
Catedrático de Dereito Constitucional

‘O PNV non pode valerse do Estado
só para o que lle interesa’
RUBÉN VALVERDE

Foi o primeiro rector da Universidade da Coruña e na actualidade colabora como comentarista en distintos medios do ámbito estatal. Recíbenos
no seu despacho da facultade de Dereito. Na porta destaca unha placa
dourada de gran tamaño onde se enumeran os seus títulos profesionais.

dades Autónomas na Unión Europea. ¿Que opinión lle merece?
Persoas como Fraga soamente
din isto para enredar porque el sabe moi ben que o prohíbe a normativa europea. Porque en Europa, a pesar de que os nacionalistas
non queiran aceptalo, hai máis de
200 rexións. Os nacionalistas din
que só deben ter presencia aquelas
rexións con identidade propia.
Pois dígalle vostede a Aragón que
non ten ideosincracia ou historia,
como tamén a ten Asturias, Canarias ou Extremadura. Se as 200 rexións tivesen representación na
UE, entón esta institución convertiríase no que non pretende ser.
Por iso a normativa europea recolle que a representación está nos
Estados. Sen embargo o responsábel non ten porque ser un ministro, senón alguen con categoría de
ministro. Esta reforma de Maastrich introduciuse para que os
Länder alemáns puideran ir en representación de Alemaña dependendo do sector productivo do
que se estea a discutir.
Trasladando isto a España, Galicia non podería ir á UE a defender as súas mexiloeiras ou a súa
cota láctea, senón que tería que
acudir en representación de todo o
Estado español. A lóxica da Unión
Europea non é a de defender os viños do Ribeiro, Rioxa ou Cariñena, senón a política do Estado.
Todo o mundo quere máis en
política. Non coñezo a ninguén
que esixa que lle dean menos.
A este respecto, ¿Pensa entón que sería necesaria unha
reforma do Senado?
Trátase doutro dos temas nos
que se enreda excesivamente. Algo
que non entendo é que estas reivindicacións as fagan Beiras ou Touriño. Quen terá máis poder será Fraga porque sería quen nos representaría no caso de que as Comunidades Autónomas fosen a estar presentes no mesmo. Para min o señor
Fraga non defende os meus intereses, non sei se os deles si.
Actuacións xudiciais

A . N .T.

patazo electoral por non tomar
medidas anteriormente.
Configuración do Estado
Existen propostas de constitucionalistas como Herrero de Miñón
que defenden que se pode alterar
a configuración do Estado sen
modificar a Constitución...
No posicionamento deste autor
subxace unha idea profundamente
conservadora que defende que Euskadi pode chegar a un pacto confederal coa Coroa. Serían dous Estados distintos no que Euskadi non
recoñecería máis autoridade que a
do Rei, nin a dos xuices, nin das
forzas armadas, nin do goberno do
outro Estado. Para Herrero de Miñón isto sería posíbel sen tocar a
Constitución tirando do artigo que
recoñece os Dereitos Históricos.
Algo que non comparto.
Ante esa formulación, sería
lóxico que a resposta do Goberno e do pobo español fose a de
dicir que se Euskadi non quere
estar dentro do marco autonómico, entón ten que escindirse. Como Estado independente podería
aplicarse unha política económica de peche de mercados, de veto de entrada na Unión Europea,

etc. Isto xa se ten falado e a res- aceptando por hastío ou polo que
posta do nacionalismo vasco é sexa a idea de independencia vasque non sería democrático. Pero ca. Ao tempo, as forzas políticas
sí o sería xa que cada Estado en- convéncese de que non quedaría
cauza as relacións internacionais ben no marco internacional no que
da forma que máis lle convén.
nos atopamos o uso dos tanques en
¿Que medidas deberían to- Euskadi. Entón xúntanse con
marse para resolver o conflicto maioría nas Cortes e modifican a
vasco?
Constitución. Nesa modificación
Dende o punto de vista xurídi- acordaríase un referéndum para
co habería que reformar a Consti- lograr a independencia de Euskatución para incluír
di, o que significao dereito de autoría a desvinculadeterminación.
ción total do EstaDende o punto de
do, acabando coas
raga sabe moi
vista político exisventaxas que nesten tres saídas. A ben que na UE
tes momentos teprimeira basearíañen. O que si non
non
poden
estar
se en que o PNV
vexo por ningunaceptase o marco representadas
ha parte é o do EsEstatutario co que
tado libre asociase desenvolveu tan as rexións”
do. Non se pode
ben ata o de agora.
ter máis compeUnha segunda fatencias que o resto
ría referencia ao
das Comunidades
artigo 155 que permitiría ao go- porque o resto non o van entender
berno da federación adoptar medi- e non o van querer.
das en caso de que Ibarretxe queira seguir por ese camiño. Esas me- Representación
didas irían dende as menos graves das comunidades
ata as máis extremas, incluíndo o
uso das forzas armadas. A terceira Unha competencia que se está a
posibilidade radicaría en que a reclamar dende diversas postuopinión pública española vaia ras é a da presencia das Comuni-

‘F

¿Que opina da lei de partidos?
Paréceme estupenda e só lamento que chegara tan tarde.
Poucos Estados democráticos
consolidados aguantarían tanto
tempo sen tentar resolver un
asunto tan delicado como o de
ETA. A pesar de ser unha lei que
ten practicamente destinatario,
está ben elaborada. Hoxe fanse
leis para temas concretos, como
podería ser a lei para as viúvas do
exército republicano, etc. O da
universalidade das leis pertence
ao século XIX. Tamén sumouse
ao esforzo o poder xudicial, a través de Garzón, que xa era hora de
que interviñese, a pesar de non
ser santo da miña devoción.
¿Pensa que Garzón está seguindo os pasos correctos?
Así como agardo que o Tribunal Constitucional non atope ningún problema na lei de partidos,
no caso de Garzón penso que hai
dous aspectos que se van revisar.
Non estou de acordo nin na prohibición do dereito de manifestación, nin na disolución do Grupo
Parlamentario. Especialmente esta
última medida vaina botar abaixo
o Tribunal Constitucional porque
non se pode tratar a un parlamentario como a unha persoa normal.
Ademais, dende o punto de vista
político non conduce a nada.♦
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O Xulgado encausa ao grupo municipal do PP por prevaricación

O alcalde de Tui vulnerou a Lei
ao conceder licencias no conxunto histórico
A.N.T.
O xulgado ve indicios de delicto na concesión de dúas licencias para a construción do edificio Beira Miño dentro do casco protexido de Tui. O alcalde Antonio Feliciano Fernández
Rocha podería ser inhabilitado para cargo público por oito
anos de atendérense as peticións da Fiscalía que indicios de
prevaricación na prótese de cemento autorizada polo concello
do PP no canto das rúas de Martínez Padín e Piñeiro, dentro do
perímetro cualificado como Ben de Interese Cultural (BIC).
A titular do Xulgado número 2 banísticas na zona BIC. A direcasume os razoamentos dos veci- ción de Patrimonio releou case un
ños que denunciaron a desfeita da ano a súa intervención, presuntabeira histórica urbana e decreta mente por admitir os argumentos
apertura de xuízo oral. A Xuíza do alcalde Fernández Rocha no
sentido de que a
acrecentou o esprotección do cascrito de acusación
formulado pola
co histórico ten
dous niveis de riFiscalía e ampliou
PP de Tui
gor, unha interprea lista de imputaentende
que
a
tación que o Xuldos ate once.
gado considera reAmais do alcalde,
imputación por
torta porque o que
están acusados
prescribe a Lei soAlejandro Manuel delicto urbanístico
bre a conxunto
Carrera Barreira
(por un delicto) obriga
histórico de Tui é
Xosé Prada Álvasobradamente clao
Alcalde
a
dimitir
rez (dous delicro. Porén, a comitos) Moisés Rosión de Goberno
dríguez
Pérez
de Tui concedeu
(dous delictos)
unha segunda licencia (en novemTelmo Martínez
Ramos (un delicto) Alfredo Alon- bro de 2000) como réplica a interso Dacuña e o edil Xosé Manuel vención de Patrimonio.
A acusación particular acusa
Sousa (por dous delictos). Tamén
están a Secretaria do Concello, a de prevaricación aos integrantes
Técnica de Urbanismo, o Apare- da comisión de Goberno que oullador municipal e o promotor da torgaron as dúas licencias e aos
funcionarios que sancionaron a
obra Xosé Luís Rocha Portela.
legalidade da actuación urbanísDúas licencias ilegais
tica solicitada xa que tiñan que
saber que desafiaban a normatiO fiscal manifesta que os mem- va da cidade. A xuíza do número
bros da Comisión de Goberno 2 denegou o 1 de agosto pasado
vulneraron conscientemente a a paralización das obras instada
normativa urbanística con claro en vía penal porque coida que o
desprezo da lexislación vixente avanzado estado da construcción
que obriga a solicitar informe pre- non permitiría evitar o dano a
vio da Dirección Xeral de Patri- terceiros. O representante da remonio para toda actuación na zo- clamación veciñal cualifica de
na BIC. A licencia foi acordada en sorprendente esta decisión porOutubro de 1999 o que provocou que castiga as pretensións da
unha rápida denuncia veciñal ante acusación particular . A acusaa Administración autonómica, ción particular reclamou novaresponsábel das autorizacións ur- mente a paralización cautelar.
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Imaxe do xacemento romano deturpado polas obras dun edificio.

A opinión recollida en medios do PP de Pontevedra é de
confianza plena nas actuacións
da Alcaldía, nesta coma noutras
licencias contra o estatuto de
protección da cidade de Tui (ver
ANT número 1035) e reclaman
para o alcalde imputado a condición de mellor candidato para as
vindeiras municipais. Pola contra, o PP local entende que os indicios de delicto apreciados polo
xulgado na actuación de Antonio
Feliciano Fernández Rocha, un
home do conselleiro de Agricul-
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tura e Política Alimentaria, Xan
Miguel Diz Guedes, obrigan ao
Alcalde a dimitir.
Os veciños reclamantes instan ao conselleiro de Ordenación Territorial para que revoque de vez as competencias delegadas ao Concello en materia
de urbanismo “xa que o Concello segue a conceder licencias
en zona BIC sen o permiso da
Xunta, como por exemplo a recente para construír un novo
edificio nos números 5 e 7 da
rúa de Martínez Padin”.♦

Lugo

Feirismo de baixa intensidade
JAUREGUIZAR

Co San Froilán en marcha temos atraccións de máximo perigo, casetas de polbo renovadas e, por sorte, música variada con Julio Iglesias saído dalgunha UVI para artistas.
O San Froilán que nos acontece
este ano desenrólase dun xeito
singular. As chuvias de outono
atrasáronse unha semana e o seu
sitio foi ocupado por un sol contumaz nos primeiros días; iso
ocasionou que a afirmación de
que o padrón de Lugo se duplicou durante a fin de semana pasada sexa algo máis que unha
proclama de políticos con gañas
de fachendear de capacidade
concentrativa de masas. Elemento tamén de particularidade son
as casetas do polbo; ateigadas

como adoito, desta volta parecían diferentes polas molestias que
se tomaron os hostaleiros en superar a bancada corrida e a mesa
a compartir con descoñecidos
aos que, obrigados pola proximidade, se acaba por facer o formulario filiativo. Este ano, soamente as cadeiras de terraza e a
estruturas de galpón separaban
as casetas de restaurante sofisticados. O esforzo debe suliñarse.
Sofisticación houbo tamén
nas atraccións; máis achegadas
cada ano aos deportes de alto ris-

co. Comezamos as celebracións
con dous feridos polo feirismo
de baixa intensidade que instalou
as Cataratas e ninguén se atreve
a fechar a conta; polo menos,
mentres haxa un tiracoios de
trinta metros de alto que envía a
dous indefensos cidadáns ao dobre de altura en menos sen darlles tempo nin a tomar aire para
enfrontar o susto.
A programación preparada
polo Concello mantivo os acertos de anos anteriores, entre eles
liscar dos 40 Principais e dos ka-

raokeiros de TVE e distribuír polo centro grupos de clásica, folk
e jazz abeirados por pequenas
carpas. Un Lugo puido, amais,
gozar de agradábeis sorpresas
como Rinôçérôse, Wagon Cookin ou Ruper Ordorika; o Outro
Lugo recibiu devotamente a Julio Iglesias, o Frank Sinatra da
Afonía, importado directamente
dalgunha uvi para artistas pola
Deputación Provincial. Polas súas declaracións, confirmei que
San Froilán trae outros postos
fóra os dos artesáns.♦

Primeiro
a liberdade
MIGUEL BARROS

A

pesares de recoñecer
que a soberanía é coma
a libertade, un concepto
relativo, os partidos
nacionalistas valórana coma
un ben político prioritario. Parece normal, pero nalgúns casos a soberanía mesmo leva
por diante a liberdade.
Recentemente o presidente
Ibarretxe facendo uso do seu
dereito puxo enriba da mesa a
súa proposta dun futuro estado
libre asociado para o País Vasco, como decisión política colectiva en condicións de paz
social e ausencia de violencia.
Pero tal proposta foi rexeitada
polos violentos porque remata
coa súa coartada e foi
igualmente desbotada polos
partidos de ámbito estatal por
considerala inoportuna.
Noutras condicións a
reacción non sería tan lacónica e sumaria porque en si
mesma ten a virtude de plantexar unha saída que antepón
o diálogo e a legalidade a calquera consideración. Pero ao
establecer o Lendakari que tal
consulta sería feita con ou sen
autorización do Estado coloca
o feito consumado como unha
arma política expeditiva, sendo así que un acto non devén
legal polo mero feito de ser
pacífico. Esta é a razón
principal que explica a negativa radical do PP e PSOE a
entrar nun debate político que
coloca no cerne da deboura a
soberanía política de Euskadi.
O alboroto neste caso forma parte do programa, xa
que os nacionalistas periféricos aspiran a convertir as súas nacións en estados,
namentres que os partidos
estatais tratan de manter a
estrutura actual do Estado
baseada na Constitución.
O PNV aposta por plantexar o estado libre asociado
dende a legalidade
constitucional, e a pesares
desta premisa a súa proposta
parece despertar escaso entusiasmo. Trátase da orde das
prioridades. Para os nacionalistas de Ibarretxe o primeiro
é deixar sen bandeira os
violentos. Para os partidos de
ámbito estatal o prioritario é
devolver a liberdade
individual aos cidadáns
vascos. Se concordamos que
a soberanía non e urxente
porque a liberdade está ameazada, parece máis doado ocuparse primeiro en garantir a
liberdade e discutir despois o
futuro político do País Vasco.
Neste caso concreto a
prioridade pola soberanía non
parece unha urxencia xustificada, namentres que a defensa da liberdade individual semella unha tarefa inaplazábel.
Entre a forza que sirve
para evitar que a tiranía
terrorista se instaure en Euskadi e a brutalidade exercitada polos etarras co pretexto
de conquistar a soberanía para o País Vasco, nós optamos
por unha cidadanía libre
antes que por unha nación
soberana.♦

Xornalistas contra
muiños de vento

XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

N

in o Santo Padre,
certificando os
merecementos do
Alto Paraíso para Escrivá
de Balaguer, foi quen de
superar o “share” lengoreta dos últimos sucedidos
coa violencia no fútbol da
Liga española. Ao Opus
Dei caeulle mal día para levitar na audiencia das
horas despois. Abondou
que uns adolescentes,
hormonados desde a máis
tenra infancia por potiños e
xaropes de botica rei,
quixeran o protagonismo
coa bulla das moquetadas a
un garda xurado e a asalto
ás costas do porteiro bético
Prats, para que todo o aparello mediático refugara
dar máis Roma Vaticana
cós titulares do pacto e
bendición. Os paganos dos
estadios e das cámaras aínda falan arestora do
Sevilla-Betis, por mor dos
mecos de bledine,
adolescentes xa, que nin saben cal é a verdadeira face
dos seus presidentes nin a
dos comendadores do vulto
directivo das equipas profesionais. Este refugallo
espectacular que magnifica
aos cretinos e crea opinións
de desaprobación cos sucedidos é a criatura, filla lexítima das mensaxes que se
están a dar nos espacios e
nos medios que tanto
poden. Embazan as
consciencias, magnifican a
merda. Unha televisión,
acaso todas, que vende calvos, que paga a violentos,
que convoca e ri ás
gargalladas coas palabras
do noxo e dos aldraxes, que
negocia coas persoas, que
fai xoguetes coa mentira,
que nos invade no tempo
útil do lecer (ou isto ou nada, da miseria global). Uns
xornais que comen e que
escriben no pesebre deste
capitalismo incesante do
fútbol (tamén aquí na Galiza, Horacio e Lendoiro son
persoeiros de interés social,
¿non si?, ilusionadores da
canteira, xente positiva,
nunca tratantes da feira do
balón, nunca, que bah). E
hai quen cre, quen aínda
ten boa fe, e paga, e asiste,
e vai e cabréase cos
árbitros, cos viciños seareiros, cos irmaus. Tira dos
nervios a flor da chulería e
veña moquetazos, hostias,
gritos selvaxes, calvos ao aire, chimpos de medo,
carreiras, lume de biqueira
2002. Para saír na tele, nos
papeis, entrar así nas casas,
nas tabernas, nos
furanchos, nos liceos...
¡¡Fun eu, fun eu!! E que logo chegue a chamada dun
Sardá e os leve axiña ao
plató aquel. Ou o nomeado
presidente cale e outorgue
unha mención ¡Para
machiños nós! ¡Viva o cere♦
gumil! ¡¡¡Vivá!!!♦

XOSÉ LUIS MUÑOZ
Os días 4 e 5 deste mes de outubro celebrouse na capital galega
un Encontro que pode e debe ter unha positiva influencia no necesario cambio de ritmo que reclama a profesión periodística, se
é que queremos que un dos dereitos fundamentais da sociedade,
recoñecido na Constitución, o dereito a unha información libre
e obxectiva, non se nos murche no deserto das múltiples precariedades contra as que debe loitar o xornalista de hoxendía.
Nunca, desde que arrancou o período transitorio, as liberdades de información e a liberdade dos informadores, estiveron tan
en perigo coma nestes tempos. O exceso de oferta, a precariedade laboral, a nova filosofía de uniformidade informativa, do pensamento único, o excesivo control que desta uniformidade se fai
por parte dos responsábeis de medios privados e públicos, abocan á profesión xornalística, nunha primeira instancia, a un tratar
de saír das cordas
se é que se quere
seguir en pé sobre o
unca,
cuadrilátero, sen
lastre de ética nin
desde
que
arrancou o
de dignidade.
O curioso, ou
período transitorio,
non tan curioso,
as liberdades de
deste
Encontro
que, por vez priinformación
e a liberdade
meira, celebraron
en Santiago os Codos
informadores,
lexios de Xornalistas de Cataluña
estiveron
e de Galicia é, con
tan en perigo
honrosas excepcións, o parco, ás
coma nestes tempos”
veces inexistente,
espacio que os
medios informativos lle adicaron.
Destas xornadas de traballo
saiu o firme compromiso de camiñarmos conxuntamente cara
a unha Federación que acolla a todos os colexios e agrupacións de xornalistas do territorio español que se queiran integrar; pero, sobre todo, saiu o serio compromiso de colaborar
no tocante á defensa da profesión, e ao que debe ser o seu primeiro obxectivo: o exercicio da información en liberdade.
E claro, ¿como isto ía ser ben acollido por empresas e empresarios da comunicación? A pouco que deixemos de lado inxenuidades, resulta de caixón que a ningún empresario lle interese prestar a súa tribuna para que desde ela os xornalistas reivindiquemos que se lle poña fin á precariedade laboral, que se
melloren as condicións salariais, e que se nos recoñeza capacidade de decisión no tratamento informativo da actualidade.
E nestas estamos; que tamén don Quixote loitou contra muíños de vento, e non se pode dicir que o seu empeño fose de todo en balde.♦

‘N
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A Xunta contrata
33 veterinarios
vencellados
a altos cargos
A.N.T.
Segundo denunciou o deputado
do BNG Emilio López, a Consellería de Política Agroalimentaria contratou a 33 veterinarios
cunha “clarísima relación persoal con cargos da Xunta”.
A contratación irregular teríase
producido a consecuencia do
Plan de acción do sector cárnico bovino, despois de que o 22
de novembro de 2000 o Goberno declarase oficialmente a Encefalía Esponxiforme Bovina
–o mal das vacas tolas. Segundo o deputado nacionalista,
contratáronse 83 veterinarios en
dúas fases. En abril de 2001 incorporáronse 40 deles a través
das listas de contratación temporal da Consellería da Presidencia, por orde de lista e sen
ningún tipo de proba. Os restantes 43 entraron na Administración por medio dun proceso
selectivo, xa que a Xunta argumentou a falta de preparación
dos veterinarios procedentes da

lista. Neste segundo proceso realizouse unha convocatoria de
proba “cunha notificación totalmente irregular”. O deputado
Emilio López tamén denunciou
que á proba “que se fai o 27 de
agosto de 2001, acoden arredor
de 300”, sen embargo, indica,
“ata o 25 de novembro non se
comunicaron as prazas dos 43
aptos”, unha demora excesiva,
considera o deputado.
Segundo Emilio López “a relación persoal e familiar da inmensa maioría dos aprobados co
poder da Xunta, da Consellería e
dos grupos de presión como
Tragsa deixa ás claras que se trata dun concurso amañado”. O deputado indica que Lalín, Lugo e
Vilalba son núcleos de influencia
neste proceso e que “dos 43 atópanse 33 casos de relación clarísima coas redes influencia citadas”.
Ademais, afirma o nacionalista,
“moitas desas prazas supuxeron a
adecuación persoal de veterinarios que previamente xa foran
colocados na rampla de saída”.♦

POSONEJRO

posonejro@yahoo.es
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Viva o
Ceregumil
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Son programas gratuítos distribuídos a grande escala

A Junta de Estremadura
lidera a expansión do software libre
A.N.T.
Unha iniciativa da Junta de Estremadura, Linex, lidera en
Europa a distribución a grande
escala do software libre, constituído por programas informáticos elaborados comunitariamente e ofrecidos gratuitamente aos usuarios. Son a alternativa ao monopolio de Microsoft.
O soporte Linex é un sistema operativo baseado no coñecido sistema
operativo Linux, que se creou como
forma de acceso libre a programas
informáticos e que constitúe toda
unha alternativa ao monopolio da
Microsoft. Linex está desenvolvido
pola Dirección Xeral da Sociedade
da Información da Junta de Estremadura e serve de plataforma para
empregar outros programas igualmente libres, que realizan gratuitamente e de forma comunitaria especialistas en informática que se
prestan voluntarios para este labor.
Na actualidade Linex distribúe
na súa páxina electrónica distintos
programas ademais do seu sistema
operativo. Os usuarios finais poden
baixar da rede gratuitamente procesadores de texto e outros programas tamén de utilidade para as empresas, como paquetes ofimáticos.
A iniciativa Linex reproduce
outras que se dan en administra-

A páxina de Linex obedece aos criterios do software libre: simple e fácil de empregar.

cións doutras latitudes, sobre todo
no Brasil, e é punta de lanza en Europa. No noso continente hai algunhas administracións, entre elas españolas, que optan polo uso interno
dos programas libres, aínda que a
Junta estremeña vai máis aló de
promove a súa distribución masiva.
En Europa, ademais da experiencia estremeña, destacan algunhas iniciativas francesas e
alemanas, pero non están tan desenvolvidas. A propia Comisión
Europea solicitou información
sobre o Sistema Operativo Libre
de Estremadura porque é de interese para desenvolver unha industria europea do coñecemento.
O sistema matriz, o Linux, era

Se comezamos esta serie de artigos de O
fío da lingua falando da peregrinaxe a
Compostela e da cuncha vieira, o seu símbolo, queremos rematala do mesmo xeito.
Dicimos en galego cuncha e máis
concha, aínda que a primeira é a forma
máis espallada e a que prefire a normativa. Igual acontece con cunca e conca.
As dúas palabras están relacionadas.
Cunca procede do latín cuncha “cuncha,
ostra, molusco do que se extrae a púrpura” e tomou xa naquela lingua empregos
figurados como o de “utensilio para
beber con forma de cuncha” ou de “bóveda celeste” “corno, trompeta”, e outros. Os usos galegos de cunca “recipiente cóncavo que se utiliza en xeral para tomar líquidos”, “terreo cóncavo no que se
embalsan augas ou que recolle as dunha
vertente” teñen esta orixe. Naturalmente,
de cunca deriva o masculino cunco. E,
evidentemente, o adxectivo cóncavo é un
derivado de conca/cunca

unha vella idea de moitos programadores e que consistía na creación dun sistema de acceso libre,
compatíbel con todos os ordenadores e quen de prover aos usuarios de programas baratos.
Baseado nun sistema empregado por grandes ordenadores, a
primeira persoa en desenvolver o
Linux foi o estudiante finés Linus Benedict Torvalds en 1991.
Pouco a pouco, unha lexión de
informáticos interesouse pola
iniciativa e prestou a súa colaboración. Hoxe non só hai programas como procesadores ou aplicacións ofimáticas, senón que tamén hai videoxogos.♦
www.linex.org / www.linux.org

Ares e Valdoviño
expulsados do Fondo
de Cooperación
por non pagar as cuotas
A.N.T.
Para axudar á loita contra a
pobreza no mundo, a cuota
que cada concello debe abonar ao Fondo Galego é de
0,015 euros por habitante e
ano. A Asemblea de socios do
Fondo Galego vén de aceptar
a baixa dos Concellos de Valdoviño e Ares nesta Asociación de Municipios que, co
apoio da FEGAMP, impulsa o
compromiso do mundo local
galego coa superación das desigualdades no mundo. Son as
primeiras baixas en cinco
anos despois dun proceso ascendente que permitiu a progresiva incorporación de máis
de sesenta entidades locais e
provinciais que representan a
preto do 60 por cento da poboación de Galicia. No Fondo
están todas as cidades e a
maior parte das vilas medias
de Galicia e das Deputacións,
excepto a de Lugo.
Nunha nota difundida polo
Fondo Galego, considérase esta situación como “lamentábel

Concheiro
HENRIQUE HARGUINDEY
Dado que cuncha se cargara con diferentes significados, o latín construíu unha novo termo, un diminutivo daquel,
cunchila, para as cunchas, e del procede
a nosa palabra. Velaí o porqué da parella
cunca/cuncha.
Sinalaremos que os concheiros son
depósitos de restos prehistóricos nos que
abundan as cunchas dos moluscos que
servían para a súa alimentación.
Prehistórico ou non, o depósito chámase tamén cunchal e cunchido. O que
ten cuncha é conchado, conchoso ou
conchudo, e a acción de abrir un bivalvo
chamámola escunchar. Claro que a cun-

cha pode ser tamén un caparazón duro
cóncavo: por iso chamamos tamén á
tartaruga sapo concho, e concho é unha
denominación da noz.
Pero concheiro é tamén o que vende
cunchas ou fabrica reproduccións delas, e
esta foi unha actividade comercial e artesá de moita importancia en Compostela.
Efectivamente, convertida a vieira en
símbolo da peregrinaxe ao Santiago dende o século XII, os concheiros constitúense como gremio que terá o seu apoxeo nos
séculos XIII e XIV. Baixo a tutela da Igrexa Compostelá, que regula a actividade e
cobra a concesión, florece o comercio de

e decepcionante”, habida conta do baixo perfil do compromiso solidario de Galicia en
relación a outras Comunidades
Autónomas e do carácter practicamente simbólico das cuotas fixadas, moi moderadas
precisamente a fin de facilitar
que o diñeiro non sexa un obstáculo para iniciar un compromiso estábel que poida ir a
máis no futuro.
Que esta circunstancia se
produza cando no Parlamento
tivo entrada o proxecto de lei
de cooperación internacional
ao desenvolvemento, non deixa de ser paradoxal. O Fondo
Galego é un proxecto no que
veñen confluíndo de xeito plural todas as forzas políticas
con presencia no municipalismo, todos os que entenden e
conciben a solidariedade cos
máis desfavorecidos como un
lugar de encontro que debe
transcender as limitacións impostas polo día a día da xestión
dese benestar querido para os
nosos conveciños.♦

vieiras naturais e nace a artesanía da reproducción en metal e acibeche. Comerciantes e artesáns agrupan tamén os seus
obradoiros, depósitos e vivendas nun bairro santiagués que aínda hoxe leva o nome
deles: os Concheiros. E Compostela logra
a exclusiva da fabricación e distribución
do símbolo xacobeo por todo o Camiño.
O Papa castiga a falsificación coa excomuñón, e os reis con penas severas.
Tanta importancia acadou a humilde
cuncha vieira, que deu nome a unha orde
militar. Unha auténtica, non unha deses
estangurriadas choqueiras que pululan
polo país. O conde Floris V de Holanda
creou en 1290 a Orde da Vieira ou Orde
de Santiago (de Saint Jacques ou de Saint
James en francés e en Inglés), hoxe xa extinguida, que non debemos confundir
coa súa homónima española, a de Santiago da Espada. Segundo o “Almanaque de
Bruxelas”, que estudia as dinastías, é unha orde do Reino de Galiza.♦
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Conxuntura económica
negativa
MANUEL CAO
Os indicadores de conxuntura da economía española presaxian
unhas perspectivas sombrizas. Se ben a recente previsión do Goberno español na presentación dos Orzamentos do Estado para
2003 indica un crecemento do 3%, practicamente todas as institucións e analistas solventes rectifican moi á baixa tal previsión.
Os datos de crecemento do segundo trimestre, a evolución
do desemprego, a desaceleración das exportacións, a caída do
consumo privado e a opción gubernamental invariábel a favor
do equilibrio orzamentario a toda costa configuran un panorama negativo pero susceptíbel de empiorar. Outros indicadores
relativos á boa saúde da construción parecen estar a punto de
acabar, unha vez agotados os efectos da conversión ao euro e
o valor refuxio do investimento en capital inmobiliario.
As perspectivas de evolución da economía mundial son factores agravantes para España tanto pola situación de incerteza política e institucional emanada dos EE UU como pola tendencia á
baixa da economía europea, particularmente dos seus motores tradicionais: Alemaña e Francia. Mantense a negativa situación na
América Latina e resáltase como gravísima a chegada da deflación a Xapón. Pola contra, obsérvase o mantemento de dinámicas
de medre nalgúns países en vías de desenvolvemento.
A capacidade da economía española para fuxir destas tendencias negativas son escasas e todo indica que chegou a época das
“vacas flacas” finalizando o período de esplendor resumido no
“España va bien”. A marcha atrás nunha das principais medidas de
política económica do Goberno Aznar, o chamado “decretazo”, revela con nitidez a gravedade dos problemas que se lle aveciñan ao
Goberno central obrigado a pacificar, ao menos algunha das frentes abertas no terreo social, político, económico e institucional.
Dunha revisión das estratexias de J. Mª Aznar en materia de
política económica dedúcese que había unha confianza total na
capacidade de medre da economía española por enriba dos países
do noso entorno simplemente poñendo en marcha certas reformas
estruturais inevitábeis que os gobernos anteriores non foran capaces de realizar por falta de valentía. As medidas de redución do
gasto social, desprotección laboral, privatización dos servicios
públicos, diminución dos impostos directos, liberalización aparente dos mercados intervidos e implantación formal do equilibrio
orzamentario nas institucións do sector público servirían para poñer a economía española en posición de acadar axiña o pleno emprego e servir de exemplo aos países do noso entorno.

X. M ARRA

‘Todo indica que chegou a época
das “vacas flacas” finalizando
o período de esplendor resumido
no “España va bien”»
Por agora, as estratexias postas en marcha non están a dar
os resultados apetecidos salvo a redución do paro debido á
mellora das taxas de medre económico dos últimos anos pero, tamén, ás sucesivas modificacións na definición de parado e á perda de calidade e veracidade das estatísticas oficiais.
A diminución obxectiva do número de parados foi parella a
unha maior inseguridade laboral, unha precarización do emprego e unha moderación salarial forzada que tarde ou cedo
se tiña que trasladar en máis conflitividade, redución do consumo e aumento das desigualdades interpersoais.
Como efecto colateral da estratexia do Goberno Aznar sacrificouse o modelo de consensos amplos na elaboración e
posta en práctica das medidas económicas e sociais na convicción de que este modelo estaba superado. A realidade política e institucional e as perspectivas económicas parecen indicar que o sistema do diálogo social, político e institucional é
consustancial ao sistema democrático sendo a súa ruptura unilateral un “mal público” provocado por un Goberno insensato
que sufrirá consecuencias menores comparado cos danos ocasionados ao sistema de convivencia e estabilidade do país.♦

Castiñeiros, carballos e cerdeiras son algunhas da árbores rentábeis.

Alternativa contra
a escasa rendibilidade da bolsa e do aforro

Investir en árbores
RUBÉN VALVERDE
Os investimentos en bolsa están a ser deficitarios e tampouco se
aforra coas contas a prazo fixo, fondos de investimento, de pensións, letras do tesouro, investimentos inmobiliarios ou contas correntes. A causa: a alta tendencia inflacionista, as escasas marxes
de beneficios, as cotas de mantemento e os impostos. Todo isto
mesturado supón un revés para as familias que se ven abocadas
a agardar mellores tempos ou volver ao método do calcetín debaixo da almofada. Agora existe unha terceira vía que está a ser
explotada dende hai poucos anos: o investimento en árbores.
Trátase dun negocio innovador,
que combina a alta rendibilidade
coa protección do medio ambiente. Existen varias empresas dedicadas a plantar árbores de madeiras nobres, como a nogueira, o
carballo, a cerdeira ou a pereira,
cuxa revalorización avala entre o
10% e o 13% anual. ¿Como é posíbel acadar unha rendibilidade
tan alta? Pois porque non hai as
suficientes árbores para cubrir a
demanda. “O seu prezo leva subindo dende principios de século”, sinala Crescencio Lozano,
director comercial de Bosques
Naturais, a primeira empresa en
promover esta actividade.
Concretamente, Bosques Naturais e as empresas que a seguiron por toda a xeografía do Estado español, plantan en grandes
extensións e venden as árbores a
pequenos investidores. Cóidanas para que o súa medra sexa o
máis rápida posíbel coas últimas
técnicas de cultivo. De feito, o
prazo inicial de crecemento destas especies estimábase entre os
25 e 30 anos, mentres que algunhas destas empresas aseguran que cos fertilizantes “en 19
anos poden estar listos para ser
pinchados”, asegura Lozano.
A compra mínima sitúase
nun lote de 40 árbores, a un prezo de 270 euros cada un (45.000
pesetas). Por esa cantidade a empresa comprométese a plantar e
coidar cada exemplar durante 19
anos, “sen que o cliente teña que
facer ningún outro desembolso”,
indica o responsábel de Bosques

Naturais. Ademais da propia revalorización da madeira, hai que
ter en conta que unha árbore medra un 10% cada ano, polo que
os beneficios son maiores.
Por outro lado, Crescencio
Lozano afirma que o risco é mínimo xa que existe un seguro antiincendios e “nós mesmos somos
os máis interesados en que a árbore medre canto antes, para poder volver a plantar máis, renovando a produción, e porque cobramos un 10% de comisión pola
venda do exemplar”. O negocio
está a ser apoiado pola Unión Europea dentro do seu programa de
rexeneración do rural e de creación de cultivos alternativos.
Dende esta institución aseguran
que a demanda de madeira triplicarase nos próximos 30 anos.
Lozano vai incluso máis aló
afirmando que “nas cimeiras de
Kyoto e Johannesburgo falouse
de que as empresas contaminantes deberán pagar unha cota a
aquelas que funcionen como sumidoiros de residuos, e dende logo esta é unha aspiradora de CO2
e unha rexeneradora de osíxeno”. O medio ambiente convértese deste xeito xa non só nun espacio protexido, senón tamén
nun negocio rendíbel. As principais plantacións atópanse en Cáceres, Toledo, Navarra e Lleida.
Segundo Lozano, “Galicia sería
o lugar ideal para estas plantacións, porque precisan moita auga e pouco frío. Sen embargo, a
estrutura minifundista do campo
galego é incompatíbel con este

negocio, xa que a extensión mínima para que sexa rendíbel debe ser de 100 hectáreas”.
Negocio Galego
En lugar da industria do moble, o
negocio na Galicia encóntrase na
pasta de papel. En troques de cerdeiras, carballos ou nogueiras, o
bosque galego de eucaliptos supón
tamén un investimento atractivo.
Para fomentar o cultivo desta especie orixinaria de Australia, a Universidade de Santiago xunto coa
Unión Europea fundaron Agrobyte, unha institución que promove a
silvicultura como alternativa ás tomadas descuidadas de moitos lugares de Galicia. Con isto, aseguran en Agrobyte, “as árbores representan máis diñeiro que o propio
terreo antes da plantación”.
Neste caso, o que se potencia
non é o pequeno investimento,
senón o asociacionismo para intentar paliar o minifundio. No
Canadá, Suecia, Finlandia ou
Francia xa se teñen levado a cabo experiencias deste tipo con
resultados moi positivos, non só
no eido económico senón tamén
no de conservación dos espacios
naturais. A razón, segundo o sociólogo Pérez Vilariño, “débese
a que o monte está coidado, impídese o seu deterioro e, sobre
todo, a xente está moito máis
pendente dos posíbeis incendios,
a fin de protexer o negocio”.
O prezo da madeira de eucalipto é moito máis baixo que o das
árbores nobres. Un metro cúbico
da primeira especie oscila entre os
20 e os 24 euros, mentres que a de
nogueira ou cerdeira achégase aos
2.000 euros. Está claro que non é
o mesmo unha librería chapada en
castaño, que un rolo de papel hixiénico. Sen embargo, a demanda
de ambas as dúas madeiras vai seguir medrando de forma exponencial nos próximos anos, segundo
fontes do sector.♦
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Continúan coas mobilizacións porque ‘aínda hai moitos dereitos que recuperar’

Os sindicatos celebran a retirada do decretazo
H.V.
Os sindicatos convocantes da folga xeral do 20 de xuño saudaron a
“gran victoria” que supuxo o anuncio do Goberno central da retirada
do decretazo e da Lei Reforma Laboral, aínda que continuarán as mobilizacións porque consideran que hai moitos dereitos que recuperar.
As centrais sindicais consideran
que con catro meses de atraso, o
Goberno central recoñeceu o éxito
da folga xeral do 20 de xuño, á que
o Executivo atribuíralle un seguimento que non chegaba ao 20%
dos traballadores. Proba deste recoñecemento é que José María
Aznar vén de capitular ao anunciar
a retirada dos puntos máis polémicos do chamado decretazo e do
proxecto de Lei de Reforma Laboral que tramitan as Cortes Xerais.
O anuncio realizado polo Goberno central produciuse sen negociación algunha. O ministro de
Traballo limitouse a anunciarlles
aos sindicatos estatais que asumirá as emendas de CiU ao proxecto de Lei de Reforma Laboral. “Aínda non se produciu ningún diálogo e as condicións de
confrontación continúan vixentes”, adiantou o coordinador de
Prensa das CCOO da Galiza,
Carlos Vázquez.
“É un recoñecemento do éxito da folga xeral pola vía dos feitos”, dixo o secretario xeral da
CIG, Xesús Seixo, que engadiu
que “é unha proba de que o sindicalismo de mobilización dá resultados se se fai con criterios de
unidade sindical. O entreguismo
co que en tempos actuaron outros
sindicatos non conduce a nada”.
Con matices, as centrais sindicais coinciden na súa valoración da nova situación. “As reformas do Goberno son significativas, baleiran de contido o decretazo, aínda que non supoñen a
súa retirada total, que era o que
demandábamos coa folga xeral”,
explicou Seixo.
Para CCOO, “o Goberno retirou sete dos puntos máis polémicos, pero non cambia a posición sobre o emprego rural andaluz e estremeño e rectifica só en
parte a cuestión dos salarios de
tramitación”.
Salarios de tramitación
A rectificación parcial dos salarios de tramitación dáse porque
anteriormente a patronal pagaba
os salarios durante o período de
tramitación do despedimento,
sen embargo agora coa rectificación só o fai se o empresario non
recoñece publicamente que o

despedimento é improcedente.
Outra cuestión que queda
pendente é a situación dos traballadores aos que se lle escamoteou o salario de tramitación durante os últimos meses. O deputado
do BNG Guillerme Vázquez preguntou ao Goberno sobre o número de persoas afectadas negativamente pola aplicación do decretazo e convidouno a compensar aos prexudicados durante os
últimos cinco meses. Vázquez,
ademais, lembrou que “o decreto
segue en vigor” e “producindo
efectos perniciosos e negativos”.
Malia a unanimidade na avaliación da rectificación gobernamental, os sindicatos consideran
que as mobilizacións sociais deben continuar. CCOO entende
que “a retirada é insuficiente”,
que “non mudaron as condicións
de confrontación” e que “non se
recuperou o diálogo social”.
A CIG, pola súa banda, pensa
que “as mobilizacións contra o
decretazo perden sentido”, pero
reclama “a continuidade da presión para mellorar a situación dos
traballadores e das prestacións de
desemprego” porque “aínda hai
moitos dereitos que recuperar”.
Continúan as mobilizacións
Á marxe da nova situación, no
que tamén coinciden as forzas sindicais é na necesidade de ver có-

O ministro de Traballo, Eduardo Zaplana, informa sobre a decisión do Goberno aos líderes de CCOO e UGT, J.M. Fidalgo e C. Méndez.

mo se concreta a rectificación do
Executivo central. En todo caso,
uns e outros continúan co calendario de mobilizacións en marcha,
que pouco teñen que ver coa reforma laboral e moito coa perda
de dereitos acontecida nos últimos
anos. Así, á folga xeral do ensino
contra a Lei de Calidade segue
convocada para o 29 de outubro.
Na mesma liña, un anteproxecto
de Lei de Emprego que comeza a
concretarse está sometido á ollada
vixilante dos sindicatos.
Aínda que a folga xeral do 20
de xuño conseguira a unidade
sindical, nos últimos tempos rachara esta unidade pola convocatoria unilateral por parte de
CCOO e UGT dunha manifestación estatal en Madrid o cinco de

outubro, que se saldou cun notábel éxito. A xuízo de Xesús Seixo, da CIG, manter a unidade
con anterioridade tería permitido
parar reformas anteriores como a

de 2001. A “folga de 2001 que só
se convocou en Galiza, tería parado ao Goberno de ser estatal e
de participar máis forzas ademais que a CIG”.♦

As mobilizacións
certificaron o éxito
da folga xeral
Ás 8,05 da mañá do 20 de xuño
deste ano, o voceiro do Goberno Pío Cabanillas anunciaba
que non existía “ningunha folga xeral”. A resposta da oposición foi chamarlle mentireiro.
Todos os indicadores de actividade outorgaban un éxito
rotundo á primeira folga xeral á
que se enfrontaba o PP desde a
súa chegada ao poder, pero a
victoria quedaba certificada coa
asistencia ás manifestacións.

O Banco de España ven de desmontar a
posta en escena do goberno cos cálculos
de medra económica que se propoñen
nos ilusorios orzamentos do 2003. O instituto dixo que no mellor dos casos a
economía medrará sobre o 2%, lonxe do
3% prognosticado polo goberno central.
Aparte disto, novos informes económicos advirten das serias dificultades polas que atravesan as familias e determinados valores como a vivenda.
O prezo da vivenda subiu no Estado
español desde 1980 un 124% en termos
reais, segundo revela o último estudio do
mercado inmobiliario internacional do
semanario The Economist.
Factores como a baixa dos tipos de

Galiza foi unha das puntas de
lanza da folga do 20 de xuño. En
Vigo rexistrouse a máis numerosa
mobilización da historia da cidade
e do país e en todo o Estado millóns de persoas asistían a algunha
das manifestacións convocadas.
Os sindicatos, que foron
unánimes na convocatoria de
paro, celebraron o éxito da mobilización, mentres que o Goberno continuou a negar a magnitude a folga xeral.♦

Vigo rexistrou a mobilización máis grande das celebradas en Galiza. PA C O VILABARR O S

A burbulla inmobiliaria
RAMÓN MACEIRAS
interese, o refuxio de capitais en valores
inmobiliarios, así como o auxe de vendas
de segunda vivenda a estranxeiros apúntanse como motivos da burbulla inmobiliaria que se produciu.
Pese a que entidades bancarias como o BBVA alertaran, a través de sucesivos informes, da perigosidade que para a economía entraña este desmesurado encarecemento do chan, os prezos

da vivenda seguiron á alza. Outras fontes inmobiliarias, sen embargo, prognostican que a especulación que se veu
rexistrando ten os días contados e que
xa se están a producir síntomas que o
manifestan. As familias do Estado español atinxiron un nivel de endebedamento do 77% da súa renda bruta disponíbel e os créditos para adquisición
de vivenda supoñen xa un 40% de dito

agregado, segundo o último informe do
Banco de España. Se aumentase un
punto o tipo de interese dos créditos hipotecarios agravaríase a dificultade
económica xa evidente das familias para chegaren a fin de mes.
A situación sería máis grave de producirse unha diminución en termos reais dos
prezos da vivenda, dado o seu carácter de
garantía práctica dos créditos hipotecarios.
Cabe lembrar, por exemplo, que no período 1992-95 se rexistrou unha redución, en
termos reais, do 15% e en termos nominais
do 1,7%. Iso supuxo tensións importantes
tanto para as familias como para as empresas do sector que adquiriran chan ou inmobeis a prezos moi elevados.♦

O Parlament catalán vota a favor da reforma estatutaria
RUBÉN VALVERDE
O último debate de política xeral de Cataluña antes das eleccións pechouse cun apoio maioritario do Parlament a unha reforma o Estatuto de Autonomía. Todos os partidos presentes na
cámara, coa excepción dos populares, votaron a favor de solicitar un maior número de competencias de cara á vindeira lexislatura de continuar a política centralista do Goberno Aznar.

Jordi Pujol.

CiU, PSC, ERC como ICV -o
91% dos deputados- presentaron
unha proposta para ampliar o
marco competencial de Cataluña. Os distintos partidos argumentaron que na actualidade aínda existen 88 transferencias paralizadas e que o Goberno estatal
se nega a negociar. No transcurso do Debate de Política Xeral, o
equivalente ao debate sobre o estado da autonomía, criticouse a
excesiva fixación do executivo
estatal con Euskadi e reclamouse
a devolución dos Dereitos Históricos de Cataluña. “Sería a solu-

ción definitiva para salvagardar
os dereitos de Cataluña como nación e superar o actual estancamento do autogoberno”, sinalou
o deputado de CiU, Enric Millo.
As propostas dos distintos
partidos tiveron contidos semellantes. Os puntos básicos que se
solicitaron revisar foron as leis
estatais de carácter básico, a revisión do modelo de administración
única e a participación directa da
Generalitat nos órganos da UE.
O curioso foi que a pesar de
que todas as iniciativas de reforma estatutaria camiñaron nunha

mesma dirección, finalmente só
foron aprobadas as de CiU e a
de ERC. O Partido de Pujol votou en contra da presentada por
Maragall porque “non lle merecía confianza nin credibilidade”. O PSC votou a favor da súa
proposta e abstívose coas de
ERC e CiU. Pola súa banda, o
partido de Carod Rovira, ERC,
apoiou todas as iniciativas. O
resultado das votacións demostra que estes partidos e ICV están de acordo con reformar o estatuto, pero que CiU e o PSC
son incapaces de chegar a un
acordo polo momento.
De feito, ao longo do Debate
a esquerda catalana criticou a
Pujol duramente polo seu pacto
co Partido Popular. O PSC tamén
fixo público o seu malestar porque CiU non acometa a reforma
en seis meses, tal e como eles

propoñen, deixándoa pendente
para a seguinte lexislatura. ERC
quixo ir máis alá pedindo que se
trasladase a proposta de Ibarretxe ao Parlament. Para Carod-Rovira “existe a necesidade de
construír un novo proxecto político baseado na libre asociación
e na soberanía compartida”.
O Partido Popular opúxose a
levar a cabo unha reforma, xa
que “Constitución e Estatuto
son a mellor garantía de futuro
en liberdade para os cataláns”.
Tamén reprocharon o ton nacionalista do presidente Pujol,
que se debería “a un síndrome
post Pere Esteve”. O líder de
CiU contestou sinalando que a
continuidade do actual modelo
de colaboración catalana “estará
condicionada a un cambio autonómico radical” por parte do
Goberno de Madrid.♦

Barce l ona
Pere Esteve, ex secretario xeral
de Convergència Democrática,
asestou un duro golpe a CiU. Verbalizou parte das principais desconfianzas dos votantes tradicionais da federación nacionalista:
isto non é o que era. Coa renuncia
de Esteve a todos os cargos dentro de Convergència, xa non é nin
militante, rómpese a burbulla de
inmobilidade que sostén o medo.
Picouna de dentro para fóra, rachouse o silencio e xa todo o
mundo fala sen temor, aínda que
con rancor, do que foi e non é, da
frustración do “eu xa o dicía”, do
“así non imos ben”. E o que, obviamente lle pode facer máis dano á federación, “haberá que ver
qué pasa no outono”, ou o que é o
mesmo, cando finalmente se celebren as segundas eleccións máis
importantes en Catalunya desde a
democracia: as da transición ao
post-pujolismo.
Pero a Esteve gústalle a política e por isto pensa agora en iniciar
unha nova carreira política ao
mando dunha nova formación.
“De esquerdas e nacionalista”,
apunta Pere. “Un espacio que que-

Esteve,
un aliado convertido en ameaza
A. MARQUÈS

A marcha de Pere Esteve de Convergència e a súa decisión de formar un novo partido de esquerdas e nacionalista condiciona o derradeiro debate de política xeral da era comandada por Jordi Pujol.
dou baleiro en Catalunya e que
Esquerra Republicana non está en
condicións de ocupar”. Era de esperar que Esteve non desaparecese
do mapa así como así. Na súa renuncia non había sinais de cansazo. Máis ben o temperamento de
dar un paso importante, non sen
antes deixar as cousas ben claras.
O puñal chantado por Esteve
era o peor que lles podía pasar aos
nacionalistas de Pujol, ou mellor
dito, aos de Artur Mas, aos do futuro. O de “a unión fai a forza”
chía agora nos oídos de CiU porque si é certo, xa non é forza.

Falemos da reacción da federación ante o que provocou o sorriso de medio lado ao resto de
formacións na oposición, especialmente do PSC. Fronte común,
titulárono os diarios. A federación
en bloque volcouse ante tal “traizón” ao proxecto destinado a ser
liderado polo Conseller en Cap,
Artur Mas. Non cabía dar un paso
en falso, a reacción debía ser contundente ante tal “desaire”. Haberá que esperar agora a reacción á
posíbel fundación dun novo partido liderado por Esteve e que pode
suscitar dúbidas tránsfugas nas fi-

las de CiU... quizá haxa algún
máis que pense coma Esteve.
Cando o ex secretario xeral de
Convergència Democrática lle
comunicou a súa decisión ao President da Generalitat, Jordi Pujol,
(poucas horas antes de facelo aos
medios de comunicación) quedaban poucos días para que se celebrase no Parlament unha das citas
máis importantes do ano: o debate de política xeral. A pesar de ter
peso propio, este ano o debate tomaba máis carácter analítico e de
balance pois foi o derradeiro de
Pujol ao mando da executiva ca-

talana. Contodo, o debate prevíase intenso e os que o vemos como
espectadores, recoñecer que algúns nos frotabamos as mans ansiosos de ver qué ton tomaba o
debate, qué forza adquiría a linguaxe. Había frontes abertas, á
marxe da renuncia de Esteve.
Quedaba tamén no tinteiro a polémica reunión entre o voceiro de
Batasuna, Arnaldo Otegi, e o líder
de Esquerra, Josep Lluís Carod
Rovira. Ademais, a proposta do
Lehendakari para facer do País
Vasco un estado libre asociado a
España chegou escasos días antes
de se celebrar o debate. E pasou o
previsto. Planexou incesante en
todas as sesións do debate.
Outro dos grandes temas, este, abanderado polo líder da oposición, Pasqual Maragall, foi a
disolución da cámara e a convocatoria de eleccións anticipadas.
Unha cuestión máis que falada e
que en tres anos de lexislatura
non levou a nada. Contodo, case
pasaron desapercibidos os flirteos entre Esquerra e Esteve, a
quen finalmente non o convenceu a historia cos republicanos.♦

Madrid
Non ía moi descamiñado cando
no último artigo sinalaba que
moitas cousas nos quedaban por
ver neste outono quente. Para
non defraudar as expectativas do
público, os actores da política e
os chamados “líderes sociais”
están a xogar varias partidas de
mus, simultáneas, verdadeiramente apaixoantes. Un Ibarretxe
aguilloado dende Madrid e diante do “envido” de Aznar e Cía,
envida máis e para moitos realmente plantexa un órdago. Era
de supoñer. Racharse as vestiduras non serve de nada. Lanzar
anatemas e ameazas, menos. A
toque de arrebato constitucionalistas sesudos, tertulianos omniscientes, editorialistas con clientela, políticos profesionais e un
longo etcétera afondan no análise ou berran, como Mayor Oreja
que “O PNV xa quitou a máscara”. Cos anos que leva na políti-

Mus
MANUEL LOMBAO

O outono quéntase máis e os xogadores da partida mandan sinais que algúns non
queren ver. En Euskadi ao envido de Aznar respóndelle Ibarretxe cun órdago.
Mentres os sindicatos dóbranlle o pulso ao Goberno que dí que non pasou nada.
ca de Euzkadi, ¿aínda non se estudiou a historia e os documentos do PNV? ¿Pode sorprender a
alguén un pouco formado e informado esta proposta? ¿É que
non saben ou non teñen quen lles
faga as señas correctas, algo fundamental no xogo do mus?
Mentras os populares botan
máis lume á “santa cruzada”, os
socialistas suben ao carro dando
a entender que arrenegan das
“formas”, e os de IU fan equili-

brios imposíbeis cun pé no goberno vasco e outro en Madrid
co serio perigo de rematar escarranchados, o caso é que xa temos leria para todo o outono e
penso que para o que resta de lexislatura. Queda moita tea que
cortar e iremos vendo como se
desenvolve o xogo.
Pero, de súpeto, fannos virar
a mirada cara a outro escenario
no que a partida non é menos
atractiva. O sábado 5 –San Froi-

lán– estiven na concentración
contra do “decretazo” na Porta
de Alcalá. A representación galega, co grupo de gaitas abrindo
marcha pola Gran Vía arriba, foi
das máis aplaudidas e numerosas. Era curioso ver Madrid tomado por xentes coas bandeiras
dos sindicatos e as autonomías
nos catro puntos cardinais. Sobre
todo mergullados cos “pijos” de
Serrano. Eramos centos de miles. A forza da clase traballadora.

Aquela que non se movilizaba
–agás en conflitos puntuais–
dende antes de gobernar os socialistas. Porque hai que dicir
que foron eles os que desmovilizaron ás masas coa disculpa de
que “como se vai a facer isto a
gobernos de esquerda”. Pois xa
estamos aquí de novo. E diante
do órdago do goberno da dereita
que supon o decretazo, órdago
fruto de señas equivocadas que
sinalaban que os sindicatos no tiñan cartas, os traballadores responderon, como no mus, “queremos”. Puxeron as cartas enriba
da mesa e o luns seguinte o goberno recuaba chamativamente
dándose por vencido. Co cinismo típico dos políticos acabo de
escoitar a Mariano Rajoy –¿ou
Raxoi?– pola radio dicir que o
goberno non recúa. Que o fundamental do decretazo sigue en pé.
Enternecedor.♦
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Todo os partidos, agás o PP, favorábeis a afondar no autogoberno
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Máis de
320 nenos
asasinados
en dous anos
de Intifada

Máis de 250.000 persoas saíron ás rúas de Londres para reclamaren un cambio de política no goberno de Tony Blair.

Cinco manifestacións nos EE UU seguen á de Londres
en contra da política de Bush

Medra o rechazo a un ataque a Irak
CÉSAR LORENZO GIL
Moitas veces silenciadas polos
medios, as voces pacifistas de Ocidente saen á rúa en contra da escalada militar do goberno Bush
en connivencia co Reino Unido ou
España, entre outros. Perto de
320.000 persoas xa protestaron
en Londres e diversas cidades estadounidenses nos últimos días.
Baixo o lema “Non no meu nome”, milleiros de estadounidenses saíron en manifestación polas principais avenidas de Nova
York, Los Angeles, San Francisco, Seattle e Chicago a favor da
legalidade internacional e en

contra dunha nova guerra en
Oriente Próximo. O pasado 7 de
outubro comezou, para os organizadores destas marchas, unha
longa carreira que quere demostrar, primeiro, que a política do
goberno estadounidense non
conta co respaldo absoluto do
seu pobo e, segundo, que cómpre
rachar xa dunha vez o valado de
pensamento único que ergueron
os atentados do 11 de setembro.
Durante a manifestación de
Central Park (Nova York), á que
asistiron 25.000 persoas, leuse
un manifesto pacifista (dispoñíbel xunto con outras informacións relacionadas en www.no-

tinourname.net). O comunicado
final leuno Shokriea Yaghi, estadounidense de orixe paquistaní
cuxo marido está retido durante
seis meses sen probas por suposta colaboración co terrorismo.
Europa denuncia
As manifestacións estadounidenses foron a última etapa dun movemento que tivo o seu punto
central na manifestación de Londres do pasado 28 de setembro.
En Hyde Park reuníronse
250.000 persoas en contra da
“pérfida” alianza entre George
Bush e o premier británico, Tony

Blair. Nesta concentración, a
máis concorrida deste tipo desde
as convocadas tras a invasión de
Afganistán, participaron colectivos árabes e europeos, algúns deles vencellados co Partido Laborista mais contrarios á política internacional do comando do seu
partido. Os participantes no movemento pacifista británico tamén teñen unha páxina electrónica propia: www.stopwar.org.uk.
Noutros países europeos realizáronse tamén, entre finais do mes
pasado e primeiros deste, outras
manifestacións pro-iraquís. As
máis destacadas tiveron como es♦
cenario Madrid, Berlín e París.♦

A.N.T.
Máis de 250 nenos palestinos e 72 israelitas pereceron violentamente des que
hai dous anos Ariel Sharon
incendiase o proceso de paz
en Oriente Próximo ao pasear pola Explanada das
Mesquitas. Neste período
de segunda Intifada, os ataques indiscriminados por
parte de Israel prexudicaron principalmente os civís,
moitos deles menores. Os
meniños hebreos, pola súa
parte, tamén foron vítimas
dos atentados suicidas ou
dos atentados con bomba.
A maioría dos nenos palestinos mortos estaba cos
seus familiares ou na escola
no momento de ataques do
Exército de Sharon. Moitos
deles caeron por explosións
de obuses ou de proxectís
lanzados por avións e helicópteros.
No caso dos israelitas, o
90 por cento caeu por mor
das bombas suicidas, reivindicadas por varios grupos extremistas árabes. O
10 por cento restante morreu a consecuencia de coches bomba en zonas residenciais de Israel ou nos territorios ocupados.
Amnistía Internacional
xa se fixo eco destas estatísticas. Para este ente, cómpre
inmediatamente o envío de
cascos azuis que impidan
que se cometan brutalidades
coma estas.
A ONU alertou das preocupantes cifras de mortaldade infantil en todos os
♦
conflitos armados actuais.♦

Aquí fóra
Co 98’48% dos votos escrutados, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT),
Luiz Inácio Lula da Silva, é o claro vencedor das eleccións brasileñas, rozando a
maioría absoluta cun 46’5% dos votos válidos. Esta vitoria, sen embargo, resulta insuficiente para obter a presidencia do país,
e Lula terá que batirse o 27 de outubro nas
urnas co candidato oficialista José Serra,
que na primeira volta obtivo case o 24%
dos votos. Isto obrigará a Lula a facer novas alianzas cos principais ex contendentes excluidos do “ballottage” (Ciro Gómes e Anthony Garotinho). Estas alianzas
implicarán novos compromisos na conformación do futuro gabinete, como sinala
Roberto Bouzas en Clarín, pero Lula gañou unha enorme experiencia en establecer alianzas, estimulado pola convicción
de que o seu partido debe traballar para
asumir a responsabilidade de conducir o
goberno federal. Esas coalicións sempre
resultarían necesarias, aínda gañando na
primeira volta, xa que a súa base de apoio
parlamentario sería sempre insuficiente.
Os mercados financeiros internacionais, fortemente sacudidos estes últimos meses pola probábel victoria do ex
sindicalista Lula na octava economía do
mundo, recibiron con escepticismo este

Agora será Lula
XULIO RÍOS
primeiro resultado electoral, a pesar das
promesas do líder do PT de respectar os
compromisos internacionais de Brasil co
FMI –que en agosto lle concedeu un crédito de 30.000 millóns de dólares para evitar o afundimento do real– e outros organismos financeiros. Hai uns días, Anne
Krueger, primeira subdirectora xerente do
FMI declaraba que “Brasil superará a súa
situación sen unha reestruturación da súa
débeda porque están en posición para seguir a medrar”. A creación de débeda de
Brasil se asemella á de Arxentina, cun amplo incremento na proporción de debeda
pública respecto ao PIB, a 62% actualmente, dende o 29,2% en 1994 e un déficit orzamentario que é de arredor do 6%
do PIB. As reformas de Cardoso modernizaron a economía pero non reduciron a desigualdade nin a vulnerabilidade externa.
En materia de política exterior, algúns
sectores ultraconservadores influíntes na
Administración Bush apuntan á creación

dun eventual Eixe do Mal latinoamericano Castro-Chávez-Lula en caso de que finalmente este último se impoña nas urnas,
a pesar de que Estados Unidos anunciou
que colaborará con calquera dos candidatos que resulte elixido. William Barr, quen
foi xefe da sección política da embaixada
americana en Brasil ata o seu retiro hai
unhas semanas, declaraba ao Miami Herald que non creía que Lula fose tan malo
como o pintan algúns conservadores en
Washington. “Lula non será un Chávez,
nin por asomo”, asegura. “Ten máis perspectiva e máis balance que Chávez” e non
dará marcha atrás ás reformas de libre
mercado, insiste, porque abundan xenerosas limitacións económicas, políticas e legais que o fan imposíbel. Lula esforzarase
por evitar que o ala radical do PT arruine
a súa Presidencia. Os líderes do PT –moitos deles exiliaronse en Chile durante a ditadura brasileña da década dos setenta–
teñen fresca a memoria do ocaso do presi-

dente socialista chileno Salvador Allende.
No ámbito político-económico, unha
vitoria de Lula fai previsíbel unha profundización dos procesos de integración
rexionais latinoamericanos (MERCOSUR, ALADI) en detrimento do ALCA.
Se Lula resulta eleito en Brasil é probábel que a súa primeira viaxe sexa a Arxentina. A diferencia de Serra, que considera que Brasil cedeu demasiado aos
seus socios do MERCOSUR, Lula propón fortalecelo seguindo as liñas do proceso de integración europeo.
No marco das negociacións UEMERCOSUR da Conferencia de Madrid
(maio de 2002), Brasil obtivo a apertura
dos mercados europeos ao seu téxtil, e o
compromiso de apoio político europeo
nalgúns foros multilaterais. Os efectos
dun xiro á esquerda en Brasil sobre outros países do subcontinente están aínda
por ver, pero en calquer caso poderán
verse confirmados ou desmentidos na
primavera de 2003, cando Ecuador, Perú,
Costa Rica, Arxentina e Paraguai celebren os seus respectivos comicios.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional,
www.igadi.org

¿Roubar
votos?
Roubar
países
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G. LUCA DE TENA

O

s caciques do
inmenso Norte
brasileiro preparan
expedicións de votantes con
gastos pagos. Despois de todo a función do padrão é
aproximar vontades aos colexios eleitorais por riba das
deficiencias do transporte e
engraxar o mellor dos sistemas posibeis. Que llo
pergunten a Baltar e a
Cuiña.
Parece que os padriños
brasileiros leran a crónica de
Baldomero Cores sobre a
cultura vella do voto
roubado pero os resultados
da rede clientelar na caza de
vontades en quente (a expresión é de Baltar) xa non poden compararse coa
importancia da operación
económica que praticou o
goberno de Fernando Henrique Cardoso. Porque os
caciques rapan votos onde
poden pero o secuestro e saldo da economía brasileira
conxela a vontade maior do
país. O Wall Street Journal
tranquiliza aos que temen
que o último empréstimo do
FMI, de 300.000 millóns de
euros, se perda en pólvora.
Non hai mágoa, ven dicer o
oráculo do diñeiro imperial,
porque o creto do Fondo
Monetario ten un calendario
tan ben estudado que vai
obrigar ás opcións da
esquerda a seguir as
políticas conservadoras de
Cardoso.
A economista Geisa
Maria Rocha explica que a
política librecambista de Cardoso deixa ao Brasil tan amarrado ao Banco Mundial
como ao emperador Carlos V,
que descobrendo que era
refén dos seus banqueiros
pensou que a solución era
metelos na cadea. Para
Rocha, a desfeita do neoliberalismo, que Cardoso
apresentara como terceira
vía, era previsíbel dende o
comezo cando o propio
ministro de Ciencia e Tecnoloxia, Luís Carlos Bresser
Pereira, calificou de demente
a idea de que a dinámica do
mercado podería amañar todo
o que crebase o capital
extranxeiro e as importacións
libres. A idea de que o Brasil
podería defenderse da
competencia exterior tan ben
coma os países que forman o
coro do Imperio parécelle a
Bresser inxenua e a Rocha
unha parvada provinciana. O
resultado foi unha ruína que
agora paga o pobo de Brasil
e que terá que administrar
Lula porque cando o capital
avería unha economia os
representantes do pobres son
os chamados a compoñela. E
aínda asi, temos que estar
con Lula, con quen se non.♦

Lula, dereita, concorre con vantaxe contra José Serra, arriba esquerda, confiado en que Garotinho, abaixo esquerda, lle dea o seu apoio. No centro, un policía do Rio vixía
que as eleccións transcorran sen incidentes, logo das ameazas dos narcos das últimas semanas.

O centro esquerda triplica en votos o oficialismo de José Serra

Lula espera a pantasma de Cardoso
na segunda volta
CÉSAR LORENZO GIL
Case que 40 millóns de votos non abondaron para que Lula se convertese en presidente do Brasil na primeira volta das presidenciais,
celebradas o pasado domingo, 6 de outubro. Os prognósticos, malia todo, sonlle favorábeis para a segunda volta, xa que o seu adversario, José Serra, de centro dereita, ten difícil conseguir votos
extra fóra dos 20 millóns escasos que obtivo nos pasados comicios.
“Estamos certos de que esta vitoria é a máis importante que obtivo
a esquerda en América Latina”,
dixo un exultante Luiz Inácio Lula da Silva unha vez coñecidos os
seus resultados. En realidade, a
pesar de que as enquisas xa anunciaban que o Partido dos Trabalhadores (PT) ía roldar a maioría
absoluta na primeira volta presidencial, o 46, 44 por cento dos sufraxios obtidos polo seu candidato é un referente histórico para un
modelo político que sofre grandes
atrancos no seu funcionamento
cotián no Terceiro Mundo. Para
os analistas brasileiros destas
eleccións, o triunfo de Lula demostra que o seu discurso amplo,
nacionalista e razoábel foi ben entendido por unha gran parte da
poboación (que vota obrigatoriamente). Por outra banda, queda
claro que no Brasil acabou o feitizo Cardoso (o presidente que gañou na primeira quenda dúas
eleccións consecutivas) e que a
inmensa maioría do electorado
(un 76 por cento, se se xunta o
centro esquerda representado por
Lula, Garotinho e Gomes) quere
un cambio de modelo de goberno.
Con estes datos na man, a segunda volta podería ser un paseo
triunfal (arrodeado de coqueiros)
para o candidato de esquerdas,
mais para os asesores da campaña de Serra ter conseguido unha
nova chance é unha oportunidade máis para facerlle un corte de
mangas á historia. O centro dereita brasileiro xa reclamou a
presencia continua e comprometida do aínda presidente, Fernan-

do Henrique Cardoso, compañeiro de gabinete de Serra pero sabe
que só iso vai ser insuficiente.
Batalla nos medios
A segunda volta no Brasil vai
atinxir directamente a psicoloxía colectiva do pobo brasileiro.
Non só se enfrontan dúas ideas
políticas diferentes senón dúas
concepcións da sociedade que
nestes 16 anos de democracia se
foron conformando.
O PT é o único partido que
funciona como tal no Brasil. Pouco e pouco, a súa base militante
conseguiu impregnar todos os
movementos sociais e optou por
construír un modelo de democracia allea aos grandes intereses
empresariais e aos movementos
de influencias que protagonizan
parte da actividade política no país. Hoxendía, a rede petista abranxe non só o propio partido e a actuación sindical senón que chega
á Igrexa Católica, a moitas ONGs
e aos Sem Terra, por citar algúns
dos protagonistas sociais brasileiros máis activos. Non hai que esquecer que o Foro Social Mundial, que se celebra anualmente en
Porto Alegre contou sempre co
apoio do goberno rexional e municipal que comandaba o PT.
En troques, Serra herda o concepto de país televisado que fixo
presidente a Fernando Collor de
Mello e a Cardoso. Non hai que
esquecer que o Brasil conta coa
máis importante industria de ficción televisiva do mundo logo
dos EE UU e a India e que as te-

lenovelas da Rede Globo alcanzan audiencias millonarias con
historias irreais dun Brasil idealizado que non sabe de fracaso nin
de conflito social. Non en van, varios estudos de comunicación
consideran a propia Rede Globo,
a canle de televisión, radio e prensa máis poderosa de América do
Sur como un dos principais actores do deseño político do país.
É por iso que agora a batalla
está nas 625 liñas do televisor.
Para moitos, Lula terá que lidar
coa pantasma do presidente e
volver sufrir ben a humillación
constante de tratalo como un
“obreiro sen estudos” ou ben
desvirtuar o seu programa económico por irreal ou mentireiro:
“o lobo comunista que colocou
a pelica de ovella para se facer
respectábel no mercado libre”.
O derradeiro penalti
Para o ex presidente José Sarney,
a segunda volta das eleccións
premia o candidato que cometa
menos erros, aquel que esboce o
seu discurso con menos reviravoltas, que sexa capaz de entrar
na simpatía do votante. Nese derradeiro penalti, Lula volve ter
toda a portería para escoller o
disparo pero quizais o porteiro
teña ganas de arruinarlle a festa.
Nun intento de evitar sorpresas, Lula xa se mostrou ilusionado co apoio dos dous candidatos
que quedaron ás portas da segunda quenda. Anthony Garotinho, o
ex gobernador do Rio de Janeiro
(agora é súa muller a que ocupa
ese cargo), continuou acusando a
Lula de vender os intereses obreiros e “pasarse ao inimigo”, mais
criticou duramente tamén a política de especulación e dogma neoliberal que representa Serra. Garotinho, do Partido Socialista
Brasileiro (PSB), que conta con

apoios no sector evanxélico do
país (cada vez máis potente), vai
ter difícil impedir que os seus
partidarios se decanten polo PT,
considerado nas enquisas a segunda opción máis interesante
para os posíbeis votantes do PSB.
O outro vencido foi Ciro
Gomes, ex gobernador do Ceará, un dos estados máis pobres
do país. Gomes xa anunciou o
seu apoio incondicional a Lula
e pediu que os seus votantes
“axuden a acabar co pesadelo
destes anos”, en referencia ao
goberno de Cardoso. É moi
probábel que, a cambio deste
apoio, Da Silva acabe colocándoo no gabinete. Gomes sempre foi considerado un dos políticos máis capaces do país e
incluso os seus adversarios téñeno gabado pola xestión dos
recursos públicos nas paupérerimas condicións do territorio
que gobernaba.
Pola contra, Serra non ten
aliados potenciais aos que acudir fóra da embaixada estadounidense, que está a actuar cautamente neste proceso electoral.
Fontes diplomáticas de Brasília
aconselláronlles aos responsábeis da política para América
Latina do Pentágono que lle dean un voto favorábel a Lula
“mentres non se demostre que
porá en risco os investimentos
estranxeiros”. Segundo se intúe
das declaracións destas fontes,
é moi posíbel que Washington
considere oportuno comprobar
cómo Lula xestiona o pagamento da enorme débeda externa.
De momento, o candidato segue
afirmando que o Brasil cumprirá todos os seus compromisos
pero que pretende acabar coa
dinámica de pedirlle ao FMI diñeiro para sacar adiante unha
das principais potencias económicas do mundo. ♦
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Os clubes culpan a policía dos incidentes nos
recintos deportivos

Campos de fútbol sen lei
CÉSAR LORENZO GIL
Os incidentes do Sevilla-Betis
confirman que o programa especial que o Ministerio do Interior
puxo en marcha no final do campionato pasado non deu resultado. A violencia medra nos recintos deportivos sen que clubes e
autoridades achen o modelo
exemplar para solucionar un problema que pode ser endémico.
Campo Sánchez Pizjuán de Sevilla. Catro mozos supostamente siareiros do Sevilla broucan
coma nun fol contra a faciana
dun garda de seguridade que
lles fora pedir que non roubasen
balóns. O home castigado consegue fuxir co nariz roto e varias costelas mazadas. Os seus
agresores seguen vendo o partido e marchan para a casa incluso satisfeitos porque non perderon contra o Betis. Un siareiro
embriagado entra no céspede
facendo eses, dálle tempo a empurrar o porteiro Prats e finalmente é detido cando xa caera,
falto de equilibrio, dentro dos
límites do campo.
Estas imaxes son as últimas
dunha serie que comezou a tempada pasada cando Acuña ou
Lussenhoff andaran a pancadas
con outros afeccionados. Daquela, o ministro do Interior de entón, Mariano Raxoi, anunciou un
programa especial para lle pór fin
á violencia renacente nos campos
deportivos. Falouse de maior
control nos ingresos aos recintos
e a eliminación total do alcol nas
cantinas. Mais o inicio deste novo campionato demostrou que as
medidas son insuficientes para
parar un torrente de violencia que
non sabe de diques ningúns.

A policia reduce o agresor de Antoni Prats no pasado Sevilla-Betis.

Ollando para outro lado
Para a Liga de Fútbol Profesional
(LFP) que axunta todos os clubes
de primeira e segunda división, o
goberno central ten toda a responsabilidade ao non colocar a policía
necesaria nos campos co fin de evitar enfrontamentos. Para o voceiro
da LFP, Antonio Fidalgo, no Estado español manéxase un sistema
de sancións ineficaz que non detén
a violencia senón que lla atribúe
aos propios clubes. “Se pechan un
campo e se teñen que celebrar partidos fóra dunha determinada cidade, non se acaba co problema”, explicou. “Os mesmos violentos,
poucos e localizados, poden seguir
actuando porque só os corpos de
seguridade públicos son quen de
impedir o seu vandalismo.”
Para os responsábeis do sistema
policial, o tema é máis complexo e
cómpre unha concienciación máis
ampla sobre o problema da violencia. “Hai que xulgar como condutas
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delitivas todas as agresións e actos
vandálicos que se producen nos
campos de fútbol”, advertiu o agora ministro do Interior, Ángel Acebes. “Con rigor e compromiso de
todos os implicados podemos acabar con esta lacra.”
Mais ambas as posturas poden resultar fragmentarias. É obvio que no Sánchez Pizjuán non
había policía abonda para protexer o recinto de xogo, algo que
noutros campos se segue ao pé da
letra. Nun Celta-Deportivo, por
exemplo, as forzas da orde fan de
barreira entre os siareiros ultras, o
campo e os demais afeccionados.
Ademais, os delegados do goberno manteñen a famosa lista de
riscos que supón que é igual de
perigoso para a seguridade un
Celta-Athletic ca un Sevilla-Betis, aínda que no primeiro ambas
as afeccións estean xuntas sen
ningún problema e só se desen incidentes cando interveu a policía
a destempo e sen xustificación.♦

Golf,
¿deporte ou paripé?
MANUEL PAMPÍN
Alguén dixo nunha ocasión
que o golf era un bo paseo botado a perder, polo excelente
entorno paisaxístico no que se
soe practicar.
Falo deste deporte (asunto discutíbel en si mesmo)
porque hai uns días na prensa publicouse dabondo sobre
a chamada “Ryder Cup”, unha competición que enfronta
a Europa e os Estados Unidos; algo así coma unha
cuestión de honra entre o vello e o novo mundo.
E sempre me asalta unha
dúbida; ¿ata que punto é valorábel e meritoria unha actividade á que só poden acceder uns poucos privilexiados? Porque as contas están
ben claras: por exemplo, en
Galicia hai trece campos de
golf, e o mínimo para facerse socio son 600 euros; súmen as cotas mensuais, que
non baixan dos 30, e engadan outros 600 euros para
mercar un equipo (paus, bolas, calzado…) do máis normaliño, e resulta que non é
nada asequíbel.
A cousa sería distinta se
as institucións políticas, especialmente a Xunta, fomentaran a creación de campos
públicos e as axudas para todos os interesados que non
dispoñan de medios económicos, porque a vantaxe do
golf é que se pode practicar a
calquera idade.
O goberno galego está
apostando polo termalismo,
os clubes náuticos e o golf
para atraer o denominado
“turismo de calidade” ó noso

país… ¿Para que? ¿Seica
queren converter este curruncho de Fisterra nunha simulación da costa azul francesa? ¿Qué só veñan famosos ricos para que os políticos saquen a foto con eles e
se dean boas cuchipandas de
marisco?
Ese é outro asunto que
daría para moito. Pero volvamos ao golf (que, claro está,
ten federación e recibe subvencións do Estado español
igual ca hípica ou a vela, por
citar outros casos de deportes
case proibitivos).
Dise que o Masters” de
Augusta, que se disputa todos
os anos nos Estados Unidos, é
o acontecemento máis elitista
do deporte mundial. Pois ben,
no clube onde se xoga, non
permiten que as mulleres sexan socias…
Outra perla desta modalidade: hai un gran xogador
norteamericano, Casey Martin, que padece unha enfermidade nunha perna e impídelle andar con normalidade
e cansa rapidamente. A Asociación de golfistas profesionais prohíbelle usar un deses
coches pequeniños para desprazarse polo campo entre
burato e burato… e el interpuxo unha demanda que finalmente gañou.
Por non falar da “dopaxe”. Moitos grandes xogadores consumen produtos que
lles fan manter a calma e o
pulso, e como non existe o
control “antidoping” porque
os prebostes do golf presumen de que este é un deporte
noble e de cabaleiros, sempre
queda a dúbida sobre a limpeza das competicións.
É curioso como nos torneos que se celebran en Francia (onde si se fan controis de
posíbeis sustancias), nos días
anteriores, moitos profesionais renuncian a participar ao
confirmar que a organización
fará exames para detectar estimulantes. Como di o outro… “algo terá a auga cando
se bendí”.
Coñezo algún que nunca
fixo deporte, e ultimamente
está enganchadísimo ao
golf; outros, deportistas de
elite, profesionais, utilízano
como relaxante, e moitos artistas e personaxes populares
tamén parecen felices cos
paus e as bolas… Non sei…
Igual é a especialidade do
futuro pero a min non me
convence como todo aquelo
ao que non pode ter acceso
calquera cidadán.
John Lennon dicía, nunha
canción, que el non cría no
golf. Pásame o mesmo. ¡Ah!,
esquecíame. Hitler e Bush
(pai e fillo) eran, nun caso, e
son, noutro, grandes xogadores de golf.♦

Francisco Castro.

Alfonso Paz Andrade.

Xavier Villaverde.

Industrias Pesqueras Trece badaladas
cumpre 75 anos
en Sitges

50 mil persoas ven
a batalla de Rande

Fállanse o Facho e
o Carvalho Calero

O Museo do Mar de Galicia acolle
ata o dez de decembro, a exposición
Vigo, horizonte mariño, na que fai un
percorrido polos 75 anos de historia
da revista Industrias Pesqueras. Decana na prensa especializada europea, esta revista recolle a historia do
sector galego ademais da evolución
económica e urbanística da cidade.♦

Dous meses despois da súa apertura, a
exposición Rande 1702: arde o mar,
ubicada no Museo do Mar de Galicia
recibiu a máis de 5.000 persoas. Ao
redor dunhas 800 acuden diariamente para coñecer os pormenores da batalla. As pezas máis visitados da exposición son o vídeo de animación
3d e o realizado por John Potter.♦

O xurado composto por Luísa Villalta
e Ramiro Torres, entre outros, fallou o
XXII Concurso Nacional de Poesía O
Facho. Os 300 euros de premio foron
outorgados á obra Matar a Walt Whitman moitas veces de Francisco Castro. Doutra banda, Félix Rodas e Roberto López-Iglesias foron os a gañadores do premio Carvalho Calero.♦

A película de Xavier Villaverde,
producido por Continental, Trece
Badaladas, presentarase esta semana, no festival de Sitges. A estrea da
película, baseada na novela homónima de Suso de Toro e protagonizada
por Juan Diego Botto, farase a finais
de xaneiro. O público poderá ver O
lapis do carpinteiro en novembro.♦

Nº 1.051
Do 10 ao 16 de outub
bro
de 2002
Ano XXV

O CDG estrea
a Dürrenmatt

Ensaio d´ O colaborador, a obra que estreará o CDG o vindeiro venres 18 en Compostela.

O

Centro Dramático Galego comeza a
súa temporada estreando unha peza
do suízo Dürrenmatt, un dos principais dramaturgos do século XX. Mentres, o
libro galego faise presente en Frankfort, onde
vintesete editoriais galegas e a Xunta com-

parten un stand común. En Venecia o proxecto
da Cidade da Cultura de Peter Eisenman, conta cun espacio propio de 50 metros cadrados na
Bienal de Arquitectura, ao ser considerado un
dos dez principais proxectos arquitectónicos
actualmente en construcción no mundo.♦
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O teatro profesional celebra as vodas de prata
O Colaborador, de Dürrenmatt, abre a nova temporada do CDG
A.N.T.
Vai para vintecinco anos que as compañías Antroido e Troula iniciaban, coa estrea de “Ladamuco, Señor de ningures”, do recentemente finado Roberto Vidal Bodaño e “O Velorio”, de
Francisco Taxes, respectivamente, a súa andaina como pioneiras
do noso teatro profesional. O Centro Dramático Galego (CDG),
que apresentou a programación para a temporada 2002-2003,
conmemorará este acontecemento na primavera coa posta en escena, nunha mesma montaxe, dos dous textos fundacionais.
Un dos eixos arredor dos que se
artella a nova temporada teatral
do CDG é a conmemoración no
mes de marzo das vodas de
prata do teatro profesional galego. Para esta data o CDG
prepara a recuperación para os
escenarios, nunha montaxe que
vai dirixir Antonio Simón, as
pezas coas que deron o salto cara a profesionalización as compañías Antroindo e Troula.
Pero a diferencia do que
acontecía no ano 1978 as obras
“fundacionais” representaranse
dentro dun mesmo espectáculo
que leva o título “Daquel abrente”, unha referencia coa que se
quer render homenaxe tamén ao
trinta aniversario da realización
en Ribadavia da I Mostra de Teatro Abrente. O seu director Antonio Simón considera que para
comprender o pasado recente
do teatro galego é necesario, entre outras cousas, “seguir as pegadas destes dous textos paralelos de poder e vinganza, de autismo e morte”.
Unha iniciativa que valora
positivamente Francisco Pillado, presidente da BibliotecaArchivo Teatral “Francisco Pillado Mayor”, porque axudará
a recuperar memoria sobre a
importancia histórica, política
e cultural que tivo, na situación
política do momento, a Mostra
de Ribadavia. “Estiven na representación de “O Velorio”, e
gustara dela. Pasaron moitos
anos e tería que volver a vela
pero penso que, igual que a
obra de Vidal Bodaño, son textos que hoxe se manteñen por
si mesmos, perfectamente. O
“Ladamuco, Señor de ningures” coñézoo ben porque foi
publicado. Considero que é un
texto soberbio moi vinculado
ao teatro de Michaelle de Gheldore. Os dous cumpriron unha
importante función estética, de
denuncia e compromiso. Todo
o que contribúa a recuperar e
homenaxear isto é bo”, indica.
Primeiro Dürrenmatt
Pero antes da estrea deste espectáculo o CDG presentará o
resto das actividades previstas.
De feito, a nova programación
está a piques de comezar coa
estrea o 18 de outubro no Salón
Teatro en Santiago de “O Colaborador”. A peza é obra do
dramaturgo suízo Friedrich
Dürrenmatt, unha das figuras
máis importantes do teatro europeo do século XX e o responsábel da súa posta en escena é Manuel Guede. A exhibi-

ción en Santiago comprende de
mércores a domingo ata o 17
de novembro e a xira por Galiza durará ata finais de xaneiro.
A relación de Guede con
esta montaxe non é nova. Na
pasada temporada, “O Colaborador” representouse no Teatro
Sá de Miranda de Viana do
Castelo da man da Compañía
Residente do Teatro do Noroeste-Centro Dramático de Viana
do Castelo, en colaboración co
CDG e baixo a dirección do
propio Manuel Guede. A montaxe agora por parte do CDG
en galego e con actores galegos, resposta, segundo indican
desde o IGAEM, organismo do
que depende a compañía, “á
sensata optimización deste proxecto de colaboración teatral”.
Co humor ácedo e crítico que
caracteriza a Dürrenmatt, a
obra presenta as peripecias dun
científico que, tras varios fracasos profesionais, sobrevive
traballando para un gangster.

Unha escena do ensaio d` O colaborador, de Friedrich Dürrenmatt.

Lembranza a José Afonso
Na programación do CDG 20022003 o Salón Teatro tamén acollerá, en xaneiro, o III encontro
Camiños Teatrais, iniciativa que
se enmarca dentro do manifesto
de colaboración que asinaron as

compañías que integran a Comunidade de Teatro Galicia-Norte de
Portugal. Neste foro poderán coñecerse as últimas montaxes de
varios grupos portugueses.
Na mesma liña de “diálogo”
co teatro portugués, o CDG
anuncia que participará xunto

coa Companhia de Teatro de
Braga no proxecto Cantiga, un
espectáculo que xirará arredor da
figura do cantautor José Afonso e
que estará dirixido por Jean Pierre Sarrazac, director da Escola
de Estudios Teatrais da Universidade da Sorbona, en París.♦

Friedrich Dürrenmatt,
unha obra contra o non-compromiso
X.G.G.
“A traxedia supón a falta, a miseria, a medida, a responsabilidade. Neste final da raza branca non hai culpabeis, nin responsabeis, somos colectivamente culpabeis e estamos fundidos nos pecados dos nosos pais
e antepasados. A falta non existe senón como acto persoal ou relixioso. Só a comédia
está á nosa altura [...] Non obstante, o xénero tráxico é posíbel aínda que a traxédia
pura xa non o sexa. Podemos alcanzar o
tráxico através da comadia...”, escribía en
1955 Friedrich Dürrenmatt, que con Max
Frisch (ambos suízos) ían se converter nos
grandes dramaturgos en lingua alemá no
momento da desaparición de Bertolt
Brecht, de quen son discípulos.
Dürrenmatt (1921-1990), novelista, poeta, dramaturgo, autor de ensaios literarios e
filosóficos, soubo axiña que no tempo de
hoxe (e o tempo de hoxe son tanto os anos
50 do século pasado como os actuais) non
era posíbel a traxedia. A imposibilidade da
traxedia, que anos despois teorizaria George
Steiner, leva o escritor suízo a lexitimar a
súa preferencia pola comedia. Unha comedia que recolle e acepta principios evidentes
do teatro brechtiano, o estrañamento e a
non-identificación do espectador co exposto
(aínda que rexeita implicitamente o estilo
épico e o didactismo revolucionario); principios que segundo el se realizan de mellor na
comedia, porque a acción cómica produce
desde si e para si o efecto de estrañamento.
Por outra parte, o escritor utiliza as receitas
da comedia vienesa, os gags de cabaré, os
recursos do burlesco e do teatro de bulevar,

Friedirichk Dürrenmatt.

a técnica cinematográfica do flash back, a
farsa macabra, os xogos de palabras.
A comedia durremmattiana non é unha
comedia de sociedade, senón unha comedia
que ten a capacidade de expór un mundo en
convulsión. ¿Consígueo? Acho que si, sobre
todo en obras como A visita da vella dama
–que en 1956 o deu a coñecer en toda Europa; lembremos que a primeira representación dunha obra sua, Está escrito, sobre o
movimento anabaptista do século XVI que
quería instaurar o reinado de Deus sobre a

terra, data de 1947; en 1967 modificou esta
versión co título de Os anabaptistas–;
Frank V. Ópera dun banco privado; Os físicos –en que retoma a pregunta de Brecht en
Galileo Galilei sobre a responsabilidade dos
científicos– ou O matrimonio do Sr. Mississippi, obra dun feroz pesimismo onde a parodia grotesca alcanza grandes cotas de paroxismo. Quizais menos na única (¿) obra,
que segundo Manuel Lourenzo e Francisco
Pillado, del se ten representado en galego:
Hércules ou o estábulo de Auxias (G.T. Rúa
Viva, tradución de V. Campio).
A semana que vén, o Centro Dramático
Galego leva a escena a súa obra O colaborador (para o suízo o non-compromiso é
unha colaboración –coa inxustiza, co poder, coa opresión– de feito). Se o teatro de
Dürrenmatt pode ser datado, xa que plasma
un sentimento case relixioso do absurdo e
da inquietude propria das xeracións de posguerra, non por iso deixa de ser intemporal
e, talvez, máis actual que nunca. Se non se
pode visionar esta encenación, pode lerse o
seu teatro, ou as súas novelas: A promesa,
A sospeita, Xusticia, O xuíz e o seu verdugo –personalmente non recomendo Grego
busca grega, unha novela falida–, existen
excelentes versións dunhas e outras tanto
en portugués como en español e catalán. É
achegarse a un escritor en que nas súas
obras sempre está presente a imposibilidade da xustiza, a denúncia do crime colectivo, a sátira dos cartos, todo isto recuberto
cun fino humor que ás veces é excéntrico e
outras profundamente negro.♦
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Os amigos
de Viena
RAMIRO FONTE

M

entres Viena xogaba
a partida da
apocalipse, e agardaba a chegada dos bárbaros,
Soma Morgenstern era un xornalista que adoptaba o papel
de personaxe secundario, que
observa a vida de importantes
amigos. Xente culta, membros
dunha privilexiada clase
social que bailaba o vals da
literatura, a psicoanálise e a
música dodecafónica, enriba
dun escenario escorregadizo.
Morgenstern, un de tantos xudeus laicos, salvou o pelello
fuxindo a tempo. No exilio
parisino coincide co seu
amigo o novelista Joseph
Roth. Nun espléndido libro no
que testemuña os últimos días
do santo bebedor atopei, por
vez primeira, a este xeitoso
personaxe, rodeado de ídolos.
Non é frecuente que os libros que amosan unha galería
de tipos intelectuais estean escritos desde o sentimento de
admiración. Mais ben soe suceder todo o contrario. O punzón do estilo retoca os
personaxes célebres ata descubrir, debaixo das virtudes
públicas, os vicios privados.
Exiliado en Norteamérica, Soma Morgenstern dedicouse a
deixar memoria dos seus amigos vieneses. Entre estes,
sobrancea un por riba de
todos, o músico Alban Berg.
Lendo Alban Berg e os seus
ídolos reatópome cas figuras
dunha xeira que sempre me
interesou. Lembro tamén a
Elias Canetti, magnífico
biógrafo deste tempo.
Morgenstern non é nin un heroe nin un mártir. É un sobrevivente que recorda. Os protagonistas principais son, por riba de todo, o matrimonio
Berg, o máis extraordinario
dos secundarios, o envarado
doutor Wiesengrund, debaixo
do que se esconde o filósofo
Theodor Adorno. Como
xornalista cultural do
Frankfurter Zeitung, Morgersten fixera moito a prol dos incomprendidos dodecafonistas.
Chámame a atención que
Soma Morgenstern se sentise
atraído por dúas personalidades
tan distintas como Joseph Roth
e Alban Berg. No libro sobre
este último, o personaxe máis
inquietante semella ser a esposa do músico. Arredor de Helene Berg suxírese un grande carácter feminino dunha novela
non escrita. Filla bastarda do
Emperador, Morgestern sinálaa
como culpable da morte do seu
home, por terlle practicado unha operación doméstica para
aforrar o médico. ¿Estaría Morgersten namorada dela coma do
peor inimigo? Helene Berg non
parecía moi importunada pola
chegada dos bárbaros. Ó reatopárense na posguerra, segue
mentindo. Esta é a razón pola
cal Soma Morgersten decide
escribir, como un sereno axuste
de contas, un libro sobre aquel
matrimonio de exquisitos que
un día atopara nun tranvía.♦

Dous volumes especiais de Agália
conmemoran os vinte anos
da Associaçom Galega da Língua
MAR BARROS
A Associaçon Galega da
Língua (AGAL) ven de celebrar os seus primeiros vinte
anos. Co gallo da conmemoración, a pasada semana
presentáronse en Ourense
dous volumes especiais da súa
publicación trimestral Agália,
revista internacional de humanidades e ciencias sociais.
Máis de trinta libros publicados, cinco congresos internacionais, numerosas xornadas
ademais dos sesenta números
da revista Agália, son algunhas
das actividades realizadas pola
asociación para a “plena normalización do Galego-Portugués da Galiza e a súa reintegración no ámbito lingüístico
galego-luso-brasileiro, ao que
historicamente pertence”.
Creada legalmente no ano
1981, AGAL, sen ánimo lucrativo, conta coa achega de personaxes destacados dentro do
panorama galego, como Carvalho Calero, María do Carmo
Henríquez, Elvira Souto ou o
lexicógrafo Alonso Estraviz.
O primeiro dos volumes especiais recolle a análise de Martinho Montero centrada nos últimos corenta anos dos movementos galeguizadores dende a
creación do Grupo Roma ata a
fundación da AGAL. Nos seus
vinte anos de existencia, a asociación viviu varios cambios de
directiva ademais do arrefriamento de seguidores, tras a euforia inicial. A pesar de todo, os

Bernardo Penabade, Presidente da AGAL.

membros de AGAL valoran positivamente o labor desenvolvido. O presidente, Bernardo Penabade, sinala que “todos os obxectivos iniciais que nos viron
nacer non se cumpriron. É preciso usar máis e mellor o idioma. Sen embargo, cómpre destacar que tamén tivemos acertos, entre o que destaca o feito
de levantar unha institución que
se converte nunha autentica ca-
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sa da galeguidade onde o maior
tesouro é a nosa lingua”.
A normativa
Unha das principais preocupación de AGAL céntrase na normativa lingüística do galego. A
pasada semana, para celebrar o
camiño percorrido por AGAL tiráronse dous volumes especiais
da súa revista Agália, que naceu

con este mesmo sentir. A Comissom Lingüística da AGAL elaborou unha proposta normativa
na que traballou José Luís Rodríguez, que foi obviada. Ao respecto, Bernardo Penabade apunta que lles preocupa este tema
“porque consideramos que se
está a cometer un gravísimo erro
ao continuar excluíndo alternativas como a nosa. O reintegracionismo ten interlocutores firmes e responsábeis, con coñecementos e entrega”.
A radicalidade da súa postura conta con numerosos seguidores en todo o mundo, que
ademais colaboran na revista,
pero tamén con moitos detractores. “Se por suavizar as nosas
propostas enténdese buscar
puntos de encontro nun proceso de diálogo, si estamos dispostos”, pero o presidente engade que “ a preocupación
máis inmediata da asociación
non é acadar un maior peso social, senón que todas as entidades galeguizadoras teñan a capacidade para decidir dentro do
uso do idioma”.
A revista Agália
A revista internacional de humanidades e ciencias sociais, a
pesar do silenciamento, das dificultades económicas e asociativas, conta con máis de cen
colaboradores. Vinte mil páxinas publicadas e unha maior
preparación lingüística dos escritores dan conta do seu labor
constante e comprometido.♦
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De pombas
faladoras

Contos arredor da afrancesada
Miguel Anxo Fernández estrease na ficción
Título: O sabre do francés.
Autor: Miguel Anxo Fernández.
Edita: Galaxia.

No mundo do cinema na Galiza,
e en concreto no da divulgación e
investigación desta arte, é sobradamente coñecido o nome de Miguel Anxo Fernández. Por algo
foi ese premio de honra que
AGAPI lle concedeu en 2001. A
escrita é a ferramenta que a diario
usa. No eido da literatura de non
ficción eis O Carballiño, Crónica
de Cine. 1900-1990; Carlos Velo.
Cine e exilio; As imaxes de Carlos Velo e A Bella Otero, pioneira
do cine. Con O sabre do francés
enceta andaína na literatura de
ficción; sen aquel deixe retranqueiro e irónico que lle coñeciamos, que conecta moi ben co leitor e lle podemos ler día a día.
Tal como no cinema é frecuente comezar facendo curtametraxes, Miguel Anxo Fernández escolleu, para a súa presentación literaria, tamén unha distancia curta: o conto. Aínda que
na literatura, a diferencia do cinema, a distancia curta acadou
un desenvolvemento e unha
aceptación que oxalá partillara a
curtametraxe cinematográfica.
Os relatos están ubicados no
XIX, século de frecuentes convulsións sociais e que, a pesar de
Otero Pedraio e dun certo espertar máis recente, aínda permanece en boa medida como terra por
arar. Miguel Anxo Fernández
céntrase concretamente nos tempos da Afrancesada, período histórico ainda menos visitado que
outros. Dunha maneira ou doutra
todos os contos han ter que ver
con este tema, mesmo aqueles
que semellan protagonizados por
xentes dun tempo moito máis actual (véxase “Ordes son ordes”).
Será sempre alguén do XIX, algún afectado polas consecuencias do soño bonapartista, quen

Miguel Anxo Fernández.

teña a derradeira palabra.
Sae á luz unha cartografía
interior (moito Ourense e Lugo)
onde os soldados non só teñen
que vencer inimigos, senón tamén unha climatoloxía adversa
e unha orografía de dificultoso
tránsito. Todo isto engádese a
que as accións das alarmas
(agrupamentos
de veciños) son Son contos
propias dunha
guerra de des- que logran
gaste e refugan emocionar
o enfrontamen- ao leitor,
to entre exérci- que entra
tos ao que vi- neles
ñan acostuma- con suma
dos. De aí que facilidade
non asistamos
a accións propiamente bélicas, a que máis se lle parece
acontece na recreación de Pontesampaio do primeiro conto
(“O gaiteiro”). É de salientar a
habilidade na creación desa atmósfera de inclemencias, desesperación, infortunio e, ante todo,
fado, fatuum, que envolve as
personaxes e os seus actos.

A estes contos tamén os caracteriza a variedade, pero de tal
xeito que semellan diferentes pólas da mesma árbore. Temos
dous que teñen como centro dúas
enxeñosas vinganzas (“Carne de
caza” e “A viña da rectoral”),
aínda que a vinganza (vistas as
carnicerías que fan os franceses)
teña lóxica presencia en moitos.
A nobreza dos galegos (mesmo
sendo xente do vulgo, pouco cultivada) contrasta cos comportamentos viláns dos gavachos; eis
porque o barbeiro de “Foi un
afeitado histórico”, malia tela nas
súas mans, non chega a consumala. En “Unha alborada de coitelos” preséntase un caso onde
galegos e franceses chegan a unha relación fructífera, máis deste
romántico conto tampouco está
ausente a maldade gavacha. Nin
podía faltar o xa lendario mal levarse entre Ney e Soult (“Cando
Ney chegou a Pontesampaio”).
Noutro conto tamén de protagonismo fundamentalmente
francés (“O baúl dos adeus”) o
verdadeiro suxeito da acción
son as cartas de despedida des-

te mundo que os soldados franceses deixan antes de combater, antes de marchar e propiciar traxedias como a relatada
en “O Puzo da Tola”.
Con todo, os que mellor merecen ser salientados son os dous
que aínda non mencionamos:
“Son un aceiro” e “Cen moedas
de ouro”. No primeiro, a historia
dunha espada serve de fio para
traernos as dos seus amos, dos
seus posuidores, un gume no que
se olla a maldade, ese instinto
depravado tan pouco humano
que gusta do sangue e as vísceras. Miguel Anxo Fernández
móstrase moi hábil nesta tarefa
de tecer moitas historias sobre
un único motivo, nun conto que
lembra a realidade intelixente de
Rivas. O segundo, máis atento
aos cánons clásicos, déixanos o
único caso de reparación dos danos causados (en “Unha alborada de coitelos” xa hai algo polo
estilo, pero dunha natureza ben
distinta). O ambiente de misterio, sabiamente manexado, desemboca nun remate no que a
sorpresa non deixa de ser lóxica
á vez que insospeitada.
En canto á forma, o retorneado da sintaxe, sen ser excesivo, é
suficiente para dar aos contos ar
de narrativa histórica sen ter que
acudir a unha selección lingüística onde o vocabulario culto causase estrañeza. Miguel A. Fernández consegue que o dicir, e
polo tanto a lectura, resulte natural. Por riba son contos que logran emocionar ao leitor, que entra neles con suma facilidade e
dos que só sairá cando o narrador
estoupe a traca do remate, momento no que a epifanía propia
desta contistica o fará retornar ao
inicio e á consideración global.
Indo de menos a máis, eis unha
ben boa carta de presentación.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. AS CHAMADAS PERDIDAS.
Manuel Rivas.
Xerais.

1. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.
Xosé Henrique Costas.
Positivas.

2. MILLO VERDE
F. Fernández Ferreiro.
Xerais.
3. O SABRE DO FRANCÉS.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.
4. A LINGUA SECRETA.
Xesús González Gómez.
A Nosa Terra.
5. O LIBRO DOS APARECIDOS.
Xerardo Quintiá.
Francka Editora.

2. CONVERSAS CON
XOSÉ CHAO REGO
Daniel López Muñoz.
Xerais.
3. AS LAVANDEIRAS
Mari Vega.
A Nosa Terra.
4. TECNOLOXÍAS DA
COMUNICACIÓN.
Domingo Docampo.
Xerais.
5. ARTIGOS DE POSGUERRA.
R. Otero Pedrayo.
Galaxia.

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

Palabras de pombas para encher de poesía a vida dos cativos. ¡Ai, canto falan as
pombas que falan! é unha
obra chea de tenrura e unha
oportunidade para achegarse
á lírica
desde pequenos.
Antonio
García
Teixeiro
presenta
este
poemario
para nenos
na
colección
Contacontos
de Ir Indo
como unha homenaxe aos
animais que simbolizan a paz
e que se poden vanagloriar
de non teren fel. Os versos
están escritos para rapaces de
ao redor de oito anos aínda
que moitos maiores gustarán
de se deleitaren coa beleza
das súas rimas. As
ilustracións son obra de
Manuel Uhía.♦

Miller en galego
Xerais, a través da súa colección de libros do Centro Dramático Galego, presenta na
nosa lingua un clásico do teatro contemporáneo.
Morte dun
viaxante, de
Arthur
Miller, é a
historia de
Willy
Loman, un
viaxante que
percorre os
EE UU que
de socato ve
o seu mundo
esborrallarse
ao seu redor, criticado polos
seus fillos, que o consideran
un mal pai incapaz de darlles
todo o que precisan e
abandonado por un sistema
baseado na falsidade e na
tensión compulsiva pola
♦
competencia.♦

Memorias
de aparecidos
Se Castelao contou as
memorias dun esquelete,
agora Xerardo Quintiá
tráenos O libro dos
desaparecidos, editado por
Francka Editora. O autor,
nun xogo
de espellos
literario,
conta
relatos de
mortos que
vagan en
pena pola
Galicia
actual.
Mortos que
viven coma
os vivos,
moitas veces
mellor que se levasen a carga
dos seus corpos, das súas
miserias, do que querían ser e
a súa condición humana non
♦
lles deixou.♦
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A vida plural de Omar Khayyám
Un repaso pola fabulosa creación colectiva dun poeta
Título: As rubáiyát de Omar Khayyám.
Autor: Edward Fitzgerald.
Tradución: Plácido R. Castro.
Edita: Espiral Maior.

Cara o final dos anos oitenta do
pasado século, o traductor e poeta Ángel Crespo deu ao prelo un
libro titulado La vida plural de
Fernando Pessoa; libro biográfico sobre o poeta portugués que
desentrañaba a súa traxectoria
vital e creativa, pero sobre todo a
firme vontade do autor de amosarse e ocultarse tras outras vidas
ou máscaras; que outra cousa
son senon os seus heterónimos.
Con Omar Khayyám atopámonos cun proceso semellante Se nunha
pero inverso: o reunión de
do personaxe
investido dun lectores de
cargo público, poesía,
que non poden- xurdise o
do revelar o tema de
seu auténtico Omar
eu, non tivo Kayyám,
máis remedio un dos
que divulgalo
de forma priva- tertulianos
da entre os seus realizaría a
íntimos, pero pregunta
coa particulari- clave ¿Pero
dade que otor- vostedes,
gan nove sécu- de que
los de interpo- Omar
lacións, falsas
a t r i b u c i ó n s , Khayyám
eséxeses inte- están
resadas e tra- a falar?
ductores que
interpelándoo
do xeito máis variado e contradictorio, deron lugar a unha das
máis fabulosas mistificacións literarias e vitais que coñezo.
Así, se nunha hipotética reunión de lectores afeccionados a
poesía, xurdise o tema de Omar
Kayyám, un dos tertulianos, máis
por sorpresa que por pedantería,
realizaría a pregunta clave ¿Pero
vostedes, de que Omar Khayyam
están a falar?. Un segundo, non
menos sorprendido, lle respostaría que por suposto do poeta materialista e ateo, debedor sen dúvida este tertuliano da traducción
inglesa de E. Fitzgerald. Un terceiro, xa indignado, sosterá que
O. Khayyám pertence coma Rumí e Hafiz a máis escrupulosa
tradición sufí, non podendo ser
tomadas as imaxes do viño e da
fermosa escanciadora, a saki, senón coma símbolos místicos desta secta; aqui teriamos a un seguidor da traducción francesa de
J. Nicolas ou tal vez da de R.
Cansinos Asséns. Un cuarto, sosterá vehemente, a condición Zoroástrica do autor, continuadora
no filosófico da obra épica de Nizami e Fardusi; o reino Sasanida
¿U-lo? A discusión chegaríanos a
amosar un poeta diabólico, un rigorista musulmán, un borracho
crónico... e seguro que un último
tertuliano máis tímido pero cunha sólida formación científica,

apuntaría que el coñece a un homónimo persa, matemático e astrónomo do século XII, pero do
cal, ata este momento, non sabía
que tivese escrito versos. Por non
estar de acordo, nin tan sequera o
estarán na data do seu pasamento, 1123 para uns, 1132 para outros, un indeterminado e cómodo
século XII para os máis; nunca
estes versos de Oscar Wilde me
pareceron tan idóneos: “Quen viva máis dunha vida/ máis dunha
morte ha de morrer”.
Por suposto teño as miñas
afinidades e estas apuntan cara a
visión que de Khayyám tivo outro escritor iraní do século XX,
Sadeq Hedayat, e polo tanto preto das opinións e sensibilidade
de E. Fitzgerald, pero isto non
deixa de ser aburrido ante tanta
creatividade colectiva. Así que
nin remotamente desexo que filólogos, historiadores ou orientalistas cheguen a verificar algún día a obra e vida deste autor,
polo contrario aposto firmemente por estimular novos Khayyám
ainda inéditos, mesmo unha visión cripto-cristián do poeta poidendo servir de base a cuarteta
ou robaiyyat numero catro na
edición de Fitzgerald:
Renacen co Aninivo as antigas Arelas,
a i-Alma pensativa na Soedá se arreda,
onde sobre da Ponla se alonga a branca man
de Moisés, e onde Cristo sospira dende a Terra.
Nada máis gratificante que
se lle poidese descubrir un
antecedente familiar no Exipto
bizantino, para así darlle ao poeta un sesgo monofisita, ou ben
unha tese que demostrase que o
xove Omar despois de ir as clases de Avicena polas mañás,
polas tardes fose, en secreto,
discípulo dun sacerdote nestoriano vido de Siria. A tertulia
cobraría novo pulo.
Borges, que lle adicou a
Khayyám un artigo en “Otras inquisiciones” baixo o título “El
enigma de Edward Fitzgerald”
abandonou a idea deste Omar de
vida caleidoscópica que, tomando palabras súas, “suxestiona o
infinito”, tema que lle era grato,
para enfocalo baixo outro punto
de vista que non llo era menos: o
outro, o mesmo. Deste xeito
Fitzgerald viría sendo Omar
Khayyám setecentos anos máis
tarde, por unha pura transmigración das animas, segundo a teoría platónica. E certo que o poeta persa recibiu clases de Avicena e polo tanto estaba familiarizado coa idea da metempsicose.
Recollo a idea de Borges pero
diríxoa dende Khayyam ata trescentos anos antes, e asi este
Umar ou Omar ben Ibrahim,
Hayyam, Jayyám, Khayyám (ata
as formas de transcribir o seu nome son plurais) non sexa outro
que Tai Bai, Li Bai, Li Po, Li Bo
máis novo e máis oriental, pero
non menos sagaz e bébedo. Vexo

Pessoa, á dereita, foi o autor que creou moitos escritores (heterónimos). Khayyám, á inversa, é o escritor creado por moitos autores, un deles Borges, á esquerda.

a Khayyám alzando a cunca de
viño e recitando en lingua farsí,
ao outro, a si mesmo:
E co Cantar do Galo, os que estaban por fora
da Taberna berraron-”¡Abride entón a Porta!
Ben sabedes o curta que vai ser nosa Estada,

e que unha vez partido ninguén eiqui retorna”.
Ao que Li Bo, tan sabio coma el (¿non quedamos que eran
un?) lle resposta en chinés:

gran soño
¿Para que esforzarse?
Por iso paso todo o día borracho
E, canso, deitome ante unha columna do
portal.

Se a vida entre os homes non é máis que un

ADOLFO BOADO
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Grial
Revista Galega de
Cultura
Nº 154. Abril-xuño de 2002. Prezo 9,50 e.
Coordena: Xosé Nogueira.
Edita: Galaxia.

¡Cantade, cantade, malditos!
Nova xeira de Operación Trunfo e unha canle da Igrexa
Naquel filme de Sydney Pollack
ao que se refire o título desta crónica (e aproveitando a súa tradución española, ben distinta da orixinal), unhas parellas botaban días bailando, sen parar nen durmir,
ata cair rendidos, e niso consistía
o concurso, dos que proliferaban
na depresión do 29 polos USA.
Os protagonistas e o resto dos
concursantes aturaban aquel indigno circo para obter uns dólares
de premio cos que sobrevivir. Na
nova edición de Operación Trunfo o paralelismo máis ou menos
forzado non estará nos elexidos
para a fama, pero sí nos 85.000
aspirantes (máis que nunhas oposicións á Xunta) que se apresentaron aos casting correspondentes.
Esta percura tan masiva de fama e
euros pola nosa xuventude semella algo inquedante nesta España
do benestar ma non troppo.
Os que non se apuntaron ás
probas canoras poida ser que estiveran nas do Grande Irmán, que
tamén arrinca sen pudor na súa
cuarta entrega. Coma sempre, non
se espere escoitar unha conversa
sobre a cotidianeidade, non digamos xa sobre política, nen velos
ler un libro, nen sequera novela do
oeste ou equivalente (os libros están vetados polos “supercicutas”
do programa, ainda que está demostrado que saben ler, polo menos as instruccións que lles dan).
A novidade desta vez parece
ser a presencia dun aspirante a
cura que dubida entre as velas do
altar e os focos da tele. Teñan por
certa a súa lenta pero segura
“conversión” a semental da casa
común, nunha predecíbel saída
do armario, ainda que sexa pola
outra porta, que os responsabeis
do espacio saberán administrar

A CASA.

O profesorado da academia de Operación Trunfo.

co debido “tempo” dramático
para maior groria das audiencias.
Este protagonismo da curia
coincide cun auxe da cousa relixiosa nas pantallas. A TVE, to- Un cura
mando os hábitos, pero os dun ‘moderno’
pasado que se faí
cria extinto, deu entrevistas,
en directo a san- estilo Caiga
tificación de quen
San José María Caiga,
(qué prosaico sempre
nome de santo,
así e todo). Su- coa súa
poño que o inte- vestimenta
rese xeral, co- de crego.
mo pasa con
certos eventos
deportivos, xustificou o despregue. Xa que naqueles non tantas

veces como se quixera se poden
cantar victorias españolas en competicións internacionais, aquí o
éxito estaba garantido por adiantado. E ademáis coa afluencia dun
rabaño de trescentas mil ovellas
(en termos cristians, ollo) e un borrego, digo, Borrero.
O revival eclesial parece un
feito, logo que foran desaparecendo das ondas televisivas senlleiras
figuras con sotana coma o pai
Mundina ou o inclasificábel Apeles, pecador da pradeira expulsado
do paraíso televisual. Aquí temos
ao pai Isorna, aboado ás faenas de
locutor desde o principio dos tempos radiotelevisivos galegos.
■ A TELE EPISCOPAL
Tanto retorna a cousa clerical, que

xa hai por aí, perdida entre frecuencias, unha canle chamada Popular, pertencente á Cope e por tanto á Conferencia Episcopal, que
bautizaremos para entendernos como a televisión dos curas. Dun ideario imaxinábel, e dunha cutreza
técnica difícil de crer se non se ve,
tamén ten un ár de tele doutros
tempos, beatificamente pousada,
que por contraste coa maioría do
que agora hai até resulta curioso.
Ainda que non emite full-time,
e deixa sitio para anuncios de televenta, do que demos visto destaquemos un programa onde (con
esa aparrulamento que desprega
este gremio cando queren ser graciosos e adaptarse ás modas mundanas, pero sen soltar o freo de
man) un cura “moderno” facía entrevistas estilo “Caiga quien Caiga”, pero sempre coa súa vestimenta de crego, pódeno crer. Alén
desta ridiculez, e dalgún video-clip
de misioneiros, algúns programas
documentais, e debates (relixiosos, iso sí) onde a xente non berra,
como maior mérito. Tamén documentais do ano catapún, cos adiantos científicos de hai décadas. E,
outro detalle contra corrente, polo
serán botan filmes clásicos, de
aventuras ou Western, dos que xa
non se poden ver a non ser aboándose a algunha canle de pago. Mágoa que a súa calidade na emisión
sexa a dun video alugado mil veces na videoteca do barrio. E que o
ultimo que tentamos ver, literalmente, non tiña son algún (e non
era mudo). Desde aquí facemos un
chamamento a que o pai ou a sortécnica pulsen a tecla correspondente, para que, Deus mediante,
podamos oir os diálogos.♦
GONZALO VILAS

10 volume da Enciclopedia Temática Ilustrada.

Este número está adicado
integramente á situación do audiovisual galego. José María
Folgar repasa o estado do cinema en Galicia feito por galegos.
Miguel Anxo
Fernández
repara no
desmantelamento da industria de
distribución e
exhibición no
país. Marcelo
Martínez
explica o contexto ficcional
das series producidas en
Galicia. Olga Fontán fai un percorrido a través das axencias de
publicidade. Anna Amorós
explica como se produciu a
dixitalización audiovisual. Luís
Fernández fai unha relación entre a literatura e o cinema. Xosé
María Paz analiza o fenómeno
‘Grande Irmán’.♦

Terra sen amos
Noticias de Cuba e
dos pobos do mundo
Nº 13. Verán de 2002. Prezo 1 e.
Edita: Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil.

Moncho Leal repara na
situación de cinco cubanos detidos en Florida por suposta espionaxe.
Gustavo Luca explica os
porqués da
derrota do
Golpe de Estado contra
Hugo
Chaves.
Iñaqui Solla
fai memoria
do primeiro
aniversario do 11-S. Xosé Collazo fai un artigo de defensa
dos palestinos, xusto no segundo cabodano da IIª Intifada. Inclúese tamén unha reflexión do
escritor uruguaio Eduardo Galeano sobre a vixencia da revolución cubana.♦

Escaramuza
Nº 13. Xuño de 2002. Prezo 9,50 e.
Dirixe: Santi Prego.
Edita: Asocicación de Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galicia.

A NOSA TERRA

Pepe Soto lembra o nacemento dos Premios María Casares
de teatro. Inclúense tamén os
resultados
da edición
2002 deste
certame.
Santi Prego
entrevista o
director Fernando León.
Dáse conta
do máis
destacado da
actualidade teatral e laboral para os traballadores do sector.♦
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Castelao e Souto

A . N .T.

Paulo Porta
‘Arturo Souto é o mellor pintor galego do século XX”
XAN CARBALLA

Paulo Porta é o grande estudoso e divulgador da obra de Arturo Souto, de quen se cumpre neste 2002 o centenario do nacemento. Autor dunha biografía na colección Esencias de A Nosa Terra, Paulo porta ven de dar a coñecer nesta editorial o álbum “A guerra de Arturo Souto”, que recupera moitos dos debuxos que o pintor pontevedrés realizou, apoiando á República, para numerosos boletíns e revistas durante a guerra.
¿Como sustenta a súa afirmación de que Arturo Souto
é o mellor pintor galego do
século XX?
Por varias razóns. Primeiro
polo seu virtuosismo técnico,
cun talento pictórico que non
igualou ninguén na Galiza. Foi
tamén o pintor máis recoñecido
fóra do país, ou sexa que ten as
garantías dun recoñecemento internacional en vida, especialmente no ámbito español e nos
tempos da guerra civil ao nivel
de Solana. Estaba considerado
como un dos punteiros, non como vangardista pero si como un
reformador, que era capaz de
usar as técnicas clásicas e incorporar os recursos expresivos novidosos, para facer unha arte figurativa, ben conectada co público, que era algo que interesaba moito naquela altura. Finalmente a súa cotización no mercado é a máis alta. Pero que afirme iso non desmerece a outros
moitos autores plásticos, aínda
que Souto en pintura coido que é
o cume dos pintores galegos.
¿É coñecido Souto ou o
feito de ser un exiliado que
morre en México, fai que sexa máis ignorado?
O seu compromiso coa República foi tan intenso e explícito que se converteu nun dos pin-

tores máis silenciados. No ano
1968 atopáronse uns cadros que
el deixara nun estudo de Valencia ao marchar en 1937 para
Bruxelas, na primeira etapa do
exilio. Daquela Luís Seoane e
Isaac Díaz Pardo interesáronse
en recuperalo e fixeron unha exposición na Coruña, que foi o
primeiro revival de Souto pero
chegou a pouca xente. En 1977,
Luís Seoane recuperou o Album
Debuxos da guerra de Souto,
que saiu en Ediciós do Castro, e
por el moitos coñecemos tamén
esa outra dimensión gráfica impresionante. Eu comecei a atopar
máis debuxos vendo revistas feitas durante a guerra cando estaba
estudando xa en Valencia, e iso
resultou un acicate para min.
Sempre foi un contraste a importancia que se lle deu a Arturo
Souto naqueles sitios onde traballou frente á que se lle deu aquí.
¿Que referencias e que
mostras de Souto houbo desde a publicación dese álbum
de 1977?
Desde ese momento comezaron a aparecer referencias ao
seu nome nalguns libros que trataban da plástica galega da primeira metade do século XX. Pero estaban limitados por lecturas
erróneas do texto de Seoane que
eu conseguin ir saltando ata dar

cunha interpretación máis cabal
do seu traballo na guerra. O
máis serio que se fixo foi a exposición da Fundación Barrié a
finais do 97, en Coruña e Pontevedra. Daquela conseguiuse unha antolóxica de Souto como
non houbera antes e non penso
que se poda repetir. Había moitos cadros e unha presencia
aceptábel da obra de guerra.
Obra recuperada
¿O álbum de Castelao Galiza
Mártir foi a espoleta dun xeito
de intervención dos artistas?
Foi unha sorpresa para todo o mundo que un home que
levaba oito anos sen debuxar
nin pintar, que abandoara esta
tarefa polos seus problemas de
visión e dende a morte do fillo
só fixera uns debuxos para As
cruces de pedra na Bretaña,
de repente síntese tan doido
polas noticias que chegaban
de Galiza que se pon na Casa
da Cultura, nun pequeno cuarto, e saca unha colección de
estampas que abraiou a todo o
mundo. Editaron de contado o
album e tivo tal repercusión
que todos dixeron que iso era
o que había que facer. Os debuxantes que colaboraban nas
revistas fixeron entón os seus

álbumes persoais: Souto, Rodríguez Luna, Miguel Prieto,
Eduardo Vicente...
O que recupera vostede
coa edición A Guerra de Arturo Souto (Edicións A Nosa
Terra) é unha chea de debuxos descoñecidos que estaban
na prensa de guerra.
Atopar os orixinais é imposíbel porque se destruiu todo, especialmente polos custodios desas obras que cando entraron os
falanxistas en Valencia procuraron destruír todo material
comprometedor. Aquí recollo
moito pero non é exahustivo.
Souto traballaba moi de presa, e
por iso era moi buscado polos
editores. En cada trincheira, en
cada cuartel, había un periódico
ou un boletín... é interminábel.
Se ollas a rumbo en moitas hai
debuxos de Souto, que son bos
de distinguir porque o seu estilo
é un caos organizado, moi xestual, nervioso, con trazos salpicados, feitos rapidamente, pero
cunha precisión de formas impresionante. Seoane definíao
moi ben: formas aparentemente
caprichosas que pouco a pouco
constrúen espacios moi creíbeis.
É unha estética característica na
obra gráfica. Hai que ter moito
dominio manual e ter moi clara
a imaxe na cabeza.

Vostede publicou Castelao e
Souto en Valencia e fala na
biografía que realizou de Arturo Souto de como Castelao
actúa de transmisor das novas tendencias que ve na súa
viaxe a Europa en 1921 a artistas como el ou Maside.
Estou convencido que nos
anos 20 e 30, e só hai que ver as
discusións parlamentarias, o
digno era defender e combater
polas ideas propias fronte á actual cultura do término medio.
Cando Castelao fai a viaxe de
investigación para analisar o estado da cuestión das vangardas
europeas, formulándose a pregunta de qué se debería facer en
Galiza para modernizar a arte,
topou cousas que non o convenceron. Unha persoa actual calaría, pero Castelao tiña unha
enorme persoalidade e dixo o
que sentía. Iso serviu para dicir
que o nacionalismo castraba as
ánsias de renovación estética,...
Dieste dicía que a arte formalmente rupturista non era naquel
momento útil para o que se quería facer en Galiza. Buscaban
unha arte que non perdese a conexión co pobo, que fose máis
temática, narrativa e servise de
comunicación. Dicir que Castelao e Risco limitaron a Maside
ou a Souto é unha tontería. O real é que Castelao promocionou
as súas viaxes por Europa e eles
tiveron moitos contactos en París coas vangardas europeas e
tomaron as súas propias opcións
estéticas. Castelao tratou con
eles pero coido que Dieste era o
núcleo de unión de todos.
¿Era común nestes artistas o concepto da arte como
ferramenta útil?
A arte pola arte é necesaria
para que avancen os recursos expresivos, pero cando hai unha
ideoloxía na que lle das importancia a onde estás e con quen, a
arte abstracta pode non cumprir
todas as espectativas. Seoane e
Dieste foron os que máis intentaron puntualizar isto. Seoane dicía que a arte pola arte estaba
ben pero prefería a arte polo home, onde a finalidade é a sociedade. Dieste coidaba que a arte
pola arte era purismo pictórico e
dicía que había que estudar gramática visual, sempre pensando
na arte como medio de comunicación. Daquela cando non teñas
nada que dicir non ten sentido
renovar a linguaxe. Arturo Souto
era desta corda de pensamento e
non fixo arte abstracta aínda que
ten etapas experimentais.
¿O centenario do nacimento de Souto tivo relevancia suficiente?
Só o concello de Pontevedra
e A Nosa Terra fixeron algo.
Quizais a exposición da Barrié
foi tan masiva que é difícil volver a realizar unha gran mostra.
¿Pódese facer un museo específico? Pola cantidade e a calidade da súa obra sen dúbida, pero
a situación penso que economicamente é difícil porque a súa
cotización é moi alta. Ademáis
as institucións non amosan especial interés en recuperar para
a Galiza a súa obra, aínda que el
é xa un pintor recoñecido.♦
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¿Tras esta exposición no
CGAC pódese dicir que tamén
é vostede profeta na súa terra?
Non me considero profeta.
Son un fotógrafo que se algo me
caracteriza é que toda a miña
obra permaneceu no escuro.
Gústame vivir no oco, no furado.
Expuxen antes en Nova York ou
Londres que en Galicia. Pense
que son de A Coruña e levo 14
anos sen expoñer alí. Esta é unha
gran oportunidade para min e estoulle moi agradecido ao CGAC.
Chama a atención desta
exposición a presencia de animais mortos, como ao longo
da súa obra. ¿A que se debe?
O núcleo que moveu a miña
obra foi a morte como lugar de
diferencia. A presencia do animal
é sempre simbólica ou mítica. Os
animais apareceron na miña vida
abrollando do silencio, consolidando unha relación de amor. A
obra é sempre un acto de amor.
Eses animais mortos dan
sen embargo a sensación de
ter unha morte doce...
Forma parte da miña concepción global da vida, da morte e da arte, porque é un todo indisolúbel. Para min os animais
son seres sagrados e doulles un
trato de esquisitez máxima. Os
emboscados, animais envoltos
en fíos e teas, están presentes en
todas as culturas. Na exipcia, na
inca, na nosa, hai animais envoltos en teas. Son envoltorios que
nos protexen e á vez nos conducen e nos guían. Tamén o emboscado fai referencia a seres
superviventes dun tempo, dunha
cultura. Detrás de cada serie de
emboscados existe unha reflexión, un pensamento visual como fundamento, ademais da articulación poética ou teórica.
¿Como cualificaría globalmente o seu traballo?
Traballo sobre o eterno, non
sobre o cotiá. Opero sobre as
presións universais e eternas
dende os primeiros tempos da
miña obra. Penso que hai moitas
vidas e polo tanto a separación
entre a vida e a morte é un fío.
Por iso dá a impresión de que os
mortos están vivos e viceversa.
Tamén teño que dicir que a morte supón o recendo da existencia.
Gusta ademais dos motivos relixiosos...
Interésanme todas as relixións. A cruz é un símbolo universal, marca unha intersección.
É distinto o tratamento que lle
dou ás cruces nos distintos traballos. Por exemplo no MEIAC
estremeño tiven oportunidade
de facer instalacións de cruces
fundamentalmente con pementón. Outras series son máis autobiográficas. Volver a vivir ao
campo supuxo para min un retorno á natureza, a infancia, a
un encontro entre os obxectos
relixiosos da miña nenez cos
animais do presente.
¿Que relación hai entre a
súa fotografía e a poesía?
Teñen un denominador común: o imaxinario. O territorio
do poético é o territorio do fotográfico. A palabra e a imaxe son
indisolúbeis, igual que a presencia e a ausencia, o ser e o ver, o
continuo e o discontinuo... Ese
voar en imaxes utilízoo indistintamente tanto na fotografía co-

Manuel Vilariño, fotógrafo

A Frouseira

O mercado
dos vellos

‘Poesía e fotografía
teñen moito que ver’

XERARDO PARDO DE VERA
RUBÉN VALVERDE

Manuel Vilariño ou cando a fotografía torna en poesía. Deste xeito habería que
presentar a este fotógrafo coruñés que expón por primeira vez no CGAC. A
súa traxectoria como fotógrafo conta cun gran recoñecemento internacional.
A obra presente no museo galego resume unha concepción vital que se move
entre a vida e a morte, entre a cor e a escuridade, entre a luz e a sombra.

SA N DRA AL O N S O

mo na poesía, aínda que son
a borrosidade, os paxaros que vomáis coñecido polo primeiro. As
an dentro de nós e escapan. É unmiñas imaxes fotográficas son
ha sala feita especificamente paportadoras da linguaxe poética.
ra esta exposición e pola que
¿Por que nun momento
cambiei o rexistro no que estaba
da exposición pasa da cor
traballando que era dunha cor
máis nítida ao branco e negro
con alta definición. Trátase dunesvaecido?
ha sala de borróns con sombras
A exposición ten tres salas. A
da miña propia sombra, son somprimeira é o espacio máis terreal,
bras que escapan.
o das cruces e os emboscados,
Menciona vostede o Cenque supoñen a experiencia da
tro andaluz e anteriormente o
materia. A seMuseo estregunda é a sala
meño. ¿Hai
omo
galego
do Anxo Necealgunha relasario feita a base hónrame expoñer
ción entre a
de animais morfotografía e a
tos deitados so- no CGAC”
política?
bre especies coA
miña
mo o azafrán, o
única relación
cacao, etc. Eu chámoa a cociña
con eles foi de coincidencia. Vícósmica, xa que intento represenronme nun sitio e invitáronme a
tar a idea de que sobre a morte talevar a cabo un proxecto, pero
mén xermola a vida. Esta serie
nada máis. Sempre que intentei
está inspirada nun poema de Waque os meus amigos que tiñan
llace e baséase na miña admiravinculación á política visen a mición polas culturas orientais. Esña fotografía acabou nun auténtita segunda sala é de natureza
co cataclismo. Os amigos que temorta, de bodegón, xa que tamén
ñen relación coa miña ideoloxía
hai fotos cunha das dúas Polaroid
política son contrarios ao que eu
xigantes que existen no mundo
penso en fotografía e viceversa.
totalmente inspiradas no barroco
A exposición remata cunespañol de Sánchez Cotán, Zurha instalación de seda de cabarán, etc. Con esta cámara trabalo. ¿Que representa?
ballei no Centro Andaluz da FoA seda de cabalo representa
tografía e gracias a estar invitado
o informe, o ir e vir, o niño da
coñecín este aparello de esplénvida. Supón o centro sobre o
dida resolución de cor que doutro
que se polariza toda a exposixeito sería imposíbel polos seus
ción, porque o centro en rigor é
altos custes. A terceira sala é o esperiferia, como di Valente.
pírito, a metamorfose da sombra,
Nunha exposición vese o re-

‘C

sultado final, pero ¿cal é o proceso de creación que segue?
No meu caso o proceso de
creación está composto de toda
a miña vida, das miñas lecturas e
do meu mundo. Existe tamén
unha chamada instintiva das
cousas. Cando un busca non atopa e viceversa. Sen pretendelo
asiste a un encontro non agardado, a unha aparición repentina
da luz e da alma. Pódese deseñar
unha idea ou un proxecto que
sexa o fío conductor, pero a partir de aí todo o demais consiste
en ir compoñendo sensacións. A
fotografía é imprevisíbel.
Existe unha idea de silencio ao longo da exposición.
¿Non teme que o etiqueten como un fotógrafo pesimista?
Depende moito do espectador. As fotos que teño que poden parecer máis pesimistas,
negativas ou duras, son as que
máis lle gustan aos nenos, curiosamente. Débese a que non
están influídos por unha deformación cultural ou mediática.
¿Aprecia diferencias entre expoñer no CGAC con
respecto a Tokyo, Nova York
ou o Raíña Sofía?
Para min é moi importante
poder facelo aquí, xa que me
brindan unha exposición extraordinaria. Hónrame ser galego e poder ter presente aquí a miña obra.
Teño 600 xeracións detrás como
galego e neste caso están a darme
un trato fabuloso como tal.♦

A

dereitona non quer
rebumbio na
estrutura social:
cada un no seu sitio, que
todos somos quen de
santificármonos polo
traballo, aínda dende o
lugar máis ínfimo da escala.
Díxoo o marqués de Peralta
e non serei eu, alleo a
calqueira liña directa coa
santidade, quen ouse
discutirllo. O traballo
fainos a todos iguais... ante
o Ceo, e, aínda que iso xa se
verá, debémolo crer para
evitar as incómodas
revoluciós. Para manteren a
sacrosanta orde xerárquica
as mulleres e os homes da
dereitona non dubidan en
mercar e vender cousiñas
de pouca monta, a maior
groria do status: pódese
mercar a ánima, a
dignidade, o corpo, a
mesma vida. Aínda que esas
cousiñas deberan valer
moito, acadar o máximo
valor do universo mundo,
tampouco o asunto non é
como pra pagar o
xustiprezo: abonda cun
espelliño por eiquí, unha
boneca chuchona –e ben
chuchona– por alá, un
prato de polbo e un
campano de viño “Galiciacalidade”, un concerto
patriótico de Julio
Iglesias... e a ánima e a
dignidade e o corpo
(mallado na procura de
votos) fica ao dispor dos
políticos corruptos deste
país –que son maioría–,
“políticos” que, a meirande
beneficio de inventario, fan
o xeneroso convite á conta e
cos cartos dos vendedores
das súas proprias ánimas.
A Galaecia está chea de
vellos. A mocidade, salvo a
patulea esa que aproba
oposiciós amañadas porque
a súa cobardía e ignorancia
non lle permite xogar limpo,
marcha en mala hora. E
non hai reposto. Para
manter o status hai que
apañar os votos ata baixo
das pedras (non o dixen eu);
se a maioría dos votos han
ser os dos vellos e os vellos
son tan doados de alindar
–¡coitados, que saben eles de
“ben común” nen farrapos
de gaita, se nen foron á
escola!–, hai que mercarlle a
vontade os vellos. No
problem: Festas da Terceira
Idade con heraldo-alcalde
convidante... a conta dos
outros. Algúns “políticos”
deberan levar tamén aos
seus proprios pais, se é que
♦
os atopan.♦

A arte pendida dos fíos

gargallada do público estoupará
cando abra o seu maletín co kit
de matrimonio, aneis incluídos.
Personaxes histriónicos de látex, espuma, madeira, cola, fío,
pintura ou calquera outro material, que xurdiron nos pequenos
talleres ateigados de ferranchos,
teas e cores froito dun proceso
complexo e artesanal, que racha
co tópico da sinxeleza, do que
adoece no maxín popular.
“Contra o que se pensa, un titiriteiro non sabe de todo. Nós facemos os bonecos pero cos textos axúdannos dramaturgos, múMAR BARROS
sicos no aspecto sonoro e xastres coa vestimenta dos monicreDemos simpáticos, curas frenéticos, espantallos intelixentes ou pantasmas arrepian- ques. Artistas, que non profesionais”, comenta Andrés Giráldez .
tes, loucuras permitidas no teatro de monicreques. Bonecos creados en pequenos ta“¿Como facemos unha perlleres, a xeito de burato misterioso, produto da imaxinación e da arte dos titiriteiros. sonaxe? Non a facemos, a personaxe salta do texto” apunta
“Señor Balú, corra, corra, nese do o mundo fantástico que os membros que compoñen cada
Lonxe quedaron as barracas Miguel Borines, de Tanxarina,
paquete hai un crocodilo” grita envolve, convértense, neses unha das compañías de títeres de títeres que ían de vila en vila “as liñas xerais veñen dadas poalporizado o policía mentres o corenta minutos, na realidade. de Galiza. “Por iso definímonos e de feira en feira na procura da lo guión pero cada unha delas
público se sobresalta na butaMarionetas de fíos, moni- como creadores e actores que mellor praza para sorprender a enriquécese coa lectura dos
ca espantado polo achádego. creques de luva ou bonecos de manipulan os títeres, despois a cativos e adultos coa maxia do textos e cos ensaios, pero sobre
todo coas reaccións
Os ollos abertos de Balú, xa mesa son actores que cobran bohemia pona cada un”, di seu espectáculo,
do público”.
non son de vidro, xa non é un- vida gracias as mans creado- Eduardo Rodríguez, “Tatán”, sempre con
Texto, director, acha simple marioneta, senón ras e a imaxinación máis des- membro da compañía redon- medios escatores, vestiario, esceque Balú e máis o policía, e to- bordante dos tres ou catro delá de títeres Tanxarina.
sos e precaque está
nificación,
deseño da
rios. “Non poReportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S
luz. Os espectáculos
demos negar
en decadencia
de títeres presentan
a nosa ascentodos os matices
non é a arte
dencia, eraque a arte teatral
mos nómadas,
n os
nó
se
esixe, á vez que
non tiñamos
transmiten tradición
paraxe”, explipolíticos
e
entretemento.
ca Tatán, “pero
Sen embargo, non
agora as couconsegue acadar o
sas cambiaron
moito, nós sempre escollemos seu xusto recoñecemento. “O
que está en decadencia non é a
os mellores hoteis”.
Se unha dulce rapaza quere arte senón os movementos socasar co demo malvado non vai ciais e os políticos de turno”,
ser o cura quen o impida. E a conclúe o colectivo Tanxarina.♦

‘O

Eduardo
Rodríguez, Tatán,
membro
da compañía
Tanxarina.

Os problemas
dos monicreques
A pesar de que as compañías de títeres do país están a vivir
un dos mellores momentos da súa historia, a situación real dista moito do esperábel. Na actualidade existen asociacións como a Unión Internacional de Títeres-Galiza, Títerescola ou Barriga Verde ademais de dous festivais de monicreques que
contan co apoio do público. Son o Festival Internacional de Redondela e o Galicreques que se está a desenvolver estes días
en Betanzos, Lugo e Pontevedra, Santiago.
A principal queixa que manifestan estes artistas é a carencia dun circuíto específico para a difusión dos seus espectáculos. “Dentro do mundo do teatro somos os peor parados”
afirma Eduardo Rodríguez Cunha, “o IGAEM está máis preocupado polo teatro que polos títeres”.
As compañías galegas cobren o mapa escolar e as programacións do centros culturais dos concellos pero precisan saír
ao resto do Estado ou a Latinoamérica para que a tempada
dea beneficios. “É moi difícil quedarse no país, porque ademais non se pode representar máis de dous días no mesmo teNº 1.051 ● Do 10 ao 16 de outubro de 2002 ● Ano XXV
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Pilar:
agasallo
de sorrisos
MARGA ROMERO

T

rata do imposíbel consolo pola morte dunha
amiga e dunha profesora
do ensino público que amou
e dignificou o seu traballo.
Falamos da agonía do
ponto e final, ese xesto que se
marca para indicar que o texto
rematou. El miúdo esmorece
nos escritos que o alumnado
entrega, a nós, ensinantes, sufridores da dereitización que
nos pretende fiscalizar. Atácase o ensino público. Estamos
nas trincheiras. Ti explicabas
alegría e dignidade. Facías vivir cada palabra para que o
alumnado fose máis alá do
acento. Os morfemas e todas
as construccións paradigmáticas eran personaxes que vivían no teu xeito de contar as
cousas. Tiñas o teu libro, un
galano de risos e enerxía, ata
o último ponto e final.
Ensinante amiga, que amabas
a profesión a rirte de ti
mesma. Cada vez lese menos,
falabamos, os clásicos eles semellaban dicilo todo, e hoxe,
coa túa partida, ren. As aulas
do Instituto de Coruxo estarán
moi tristes, o curruncho da
cafetería, as avaliacións, os
corredores, a vendedora de
peixe. A administración
implacábel enviará unha sustitución para a profesora de lingua e literatura española, que
terá que continuar o temario.
O teu riso permanece na nosa
memoria e ese teu loitar contra todo, sempre para diante,
contra o tempo. Nunca
tiñamos tempo e o teléfono
sustituiu apertas e bicos,
mentres os risos
esnaquizaban o auricular. Damos tantas voltas
escravizados polo tempo, a
correr e non sei para que.
Hoxe estamos e mañá somos
moradoras de paisaxes que só
a memoria cruel nos poderá
roubar. Fican Pilar, as
paisaxes que construíches co
teu facer, paisaxes do cotiá
que perduran cando alguén
moi querido se nos vai, a
man escribe na pizarra e
subliña o núcleo da oración.
Duro é o oficio de vivir e ti
fixéchelo tan nobre, tan
alegre, con tantos desexos e
co teu humor ata o último
momento. Vaste cando
cómpre volver ás barricadas,
isto non vai ben. Fada das
palabras e dos contos, Brecht
dixo que non precisaba
lápida, mais se alguén precisaba poñerlla gustaría que
nela se lese: “Fixo
propostas”. Era home. Eu sei
que esteas onde esteas, moradora das miñas paisaxes es a
muller que nos fixo felices.
Pilar, sen punto e final
benzón polo teu agasallo de
sorrisos.♦

A CASTELA OURENSÁ
MANUEL VEIGA

Antes da Castela que coñecemos na actualidade houbo outra, máis importante daquela que a de Burgos, localizada na provincia de Ourense. Iso explica que aínda
hoxe en Ribadavia algúns lle chamen ao viño do Ribeiro “viño de Castela”.
En 1758 o Padre Sarmiento deu a
coñecer xa un traballo titulado
Castellanos de Orense no que explicaba que cincocentos anos antes de que el escribise houbera en
Galiza unha “terra de Castela”,
chamada así pola abundancia nela
de fortificacións. Esta terra era
condado e abranguía 68 freguesías, ás que se podía sumar o territorio de Orcellón, situado ao seu
norte, con 31 freguesías máis. En
total case cen parroquias que se
estendían nunha importante área,
situada ao norte do bispado de
Ourense, onde este linda cos de
Santiago e Lugo. Nomes que hoxe
coñecemos e que pertencían a este territorio son os de Avión, Cea
ou Maside entre moitos outros. O
conxunto era daquela, falamos
dos séculos XI, XII e XIII, “máis
grande sen comparación que o territorio da Castela vella primitiva”, en palabras de Sarmiento e o
seu conde máis importante que o
famoso Fernán González, conde
da Castela de Burgos.
O investigador portugués
Rodrigues Lapa foi un dos que
estudiaron este tema, preocupados, entre outras cousas por localizar xeograficamente o territorio
ao que se referían os textos medievais co nome de Castela e
afirma que “não resta a menor
dúvida de que a Castela, desde o
século X ao século XIII, compreendia as regiões do Avia e do Orcellón” (Grial, nº 16, 1967). Rodrigues Lapa aproveitaba para
pedir que se dea á luz progresiva
e metodicamente a ese “imenso
material manuscrito que se guarda ainda nos arquivos espanhois
referente à História da Galiza”.
Un esteiro de confusións
O escurecemento da historia galega deu lugar a que a Castela citada en moitos documentos históricos fose identificada coa Castela de Burgos. Ben de estudosos
chegaron a ofrecer explicacións
sen sentido a textos antigos, unha
confusión que lles afectou tanto
aos trobadores desta rexión ourensá como ao viño do Ribeiro.

GONZALO

Castelo dos Sarmiento, Ribadavia, en 1961 visto por Jean Dieuzaide.

M. Rubén García Alvarez,
médico de Ribadavia e severo
medievalista que chegou a pertencer á Academia Galega, lembra que unha das vítimas da confusión foi o trobador Lopo Lías
“relacionado unanimemente coa
Castela castelá hastra que, case
onte, o mestre Rodrigues Lapa
demostrou, con todo acerto, o seu
vencellamento á Castela galega”.
García Álvarez sitúa a comarca do Orcellón, lindante ou
pertencente a Castela, segundo o
período histórico do que se tratase, moi próxima do Carballiño,
en concreto no actual concello

de Boborás. A esta terra do Orcellón referiase Lopo Lías na súa
lírica e alí se conservaron ata o
século XVIII unhas torres que xa
existían no ano 1086.
A recuperación de Lopo Lías
para esta comarca converte o alto
Ribeiro nun dos catro centros literarios sinalados como principais
da nosa lírica medieval. Os outros
tres serían, segundo a caracterización de Álvarez Blázquez, as Rías
Baixas, as Rías Altas e Compostela. Hai que ter en conta que desta
zona era tamén Pero Meogo, natural de Banga, un lugar de sempre
pertencente á Castela ourensá.

A título de mostra, García
Álvarez ofrécenos outra proba
da confusión xerada. É o caso
do gran cronista musulmán Ibn
Hayyan quen deu noticia dunha
campaña verificada no verán do
ano 826 contra “Galiza, na que
o exército islámico chegou ao
val do Miño e logo a Castela”.
Os autores que analizaron esta
pasaxe supuxeron por descontado que se trataba da Castela burgalesa e como consecuencia tiveron que imaxinar que o cronista árabe se equivocara ao falar do “val do Miño” querendo
dicir “o val do Mena”.♦
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NOVIDADES
A NOSA TERRA

popular de
Julio Iglesias

Julio Iglesias con Francisco Cacharro e Manuela López Besteiro no San Froilán lugués.
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O autor de A vida segue igual fai campaña en Lalín e Lugo a prol
dos candidatos conservadores. Julio non se corta, en medio da canción Son un truhán, agradécelle á Cacharro e a Cuíña o convite.
Dixo o clásico que a música
amansaba ás feras e nada
mellor, segundo o Partido
Popular de Galicia, que o
Juan Pardo de Xuntos e o
Julio Iglesias de sempre para levar os votos ás urnas.
Sanxenxo, Lalín, Lugo... son
paradas da xira que o maiameño está a dar por Galiza,
coa gaivota de fondo.
Julio amansa, engaiola e
adormece coa súa dozura.
Unha melodía persoal que
prosegue sen variacións
desde os lonxanos sesenta
cando os seus primeiros temas soaban nas vellas juke-box dos bares, entre as
botellas de sifón e as copas
de coñac. Aquel Julio xa era
conservador –musicalmente– fronte ao desguedelle
que anunciaban outros
cantantes. Pero tamén eran
conservadoras as súas letras. Cómparese senón o
seu A vida segue igual, con
Os tempos están cambiando
de Bob Dylan que escoitaban os primeiros progres.
A elección do cantante
por parte dos estrategas de
campaña populares resulta
natural. ¿Quen, ao traspasar as nosas fronteiras, non
foi premiado cun ¡Ah, español, Julio Iglesias!? Igual
que se di ¡Ah, brasileiro, Ronaldo! Ás veces incluso tivemos que escoitalo, con cara
de parvos, para non resultar
maleducados ante tan caluroso aceno de hospitalidade.
Julio ademais, para que
negalo, é doce como unha
chocolatina derretida, provoca a sensación de que el
e nós somos eternos e de
que no mundo nunca pasa
nada mao. A cambio os bo-

leros soan igual que as
cumbias, o blues que a copla e a rumba que a muiñeira. Todo é sonido Julio.
Nas entrevistas máis recentes, sabedor de que xa
non pode chegar máis alto e
de que o seu valor está máis
consolidado que calquera
dos da bolsa, non deixa de
recoñecer, cunha sinceridade que o honra, que ten
pouca voz, pero mala e que
calquera cantante novo, Alejandro Sanz por exemplo, é
bastante mellor ca el. Con
todo el está en Miami, a capital mundial da música latina, nun palacio branco
con columnas e capiteis gregos. Cando se aburre na
piscina, non dúbida en
atender as chamadas de Aznar e os seus amigos, ao fin
e o cabo esta xeneración que
nos goberna é a que se criou
escoitándolle cantar A vida
segue igual, no guateque do
chalé da serra de Guadarrama, en canto os seus pais
practicaban a especulación
urbanística na Costa do Sol.

¡Un canto a dona Manolita, jei!
Julio xa lle cantou a José María Aznar no 93, antes duns
comicios frustrantes, e o pasado día seis, domingo das
Mozas, cantoulle a Dona Manolita López Besteiro, candidata a alcaldesa por Lugo.
PSOE e BNG, que gobernan
a cidade, queren crer, lembrando aquela derrota conservadora de hai nove anos,
que Julio é gafe, pero non están moi seguros. Ante unhas
eleccións ninguén está seguro. Por unha parte conta o do
gafe, pero por outra, a tenen-

te de alcalde nacionalista,
Branca Rodríguez Pazos, afirma que o que pasa é que Besteiro non ten posibilidades e
que o recurso de Julio e de
todos os apoios que lle procuren estes meses non son
máis que algo así como o recurso dos desesperados. Ricardo Varela, secretario provincial do PSOE, cualificou
de “grotesco” que veña alguén de Miami a dicir quen é
a mellor candidata da cidade
do Sacramento. Non se dá
conta de que a procedencia é
o de menos, o que importa
son as súas cancións arroladoras. Todos ben docemente
dormidos, mentres Cacharro
exerce de maior empregador
da provincia, aproveitando
que en Lugo, máis grande en
territorio que a Comunidade
Autónoma Vasca, a penas
hai industrias e polo tanto
empregos que non coman,
directa ou indirectamente, da
súa man.
Julio paseou o San Froilán pola muralla romana,
acompañado de Manolita,
Cacharro, Chucho Barreiro,
Cuiña e outros destacados
representantes do partido do
pantalón con raia, nos homes, panoleta estampada,
nas mulleres e bronceado
permanente, en ambos casos. ¡Como non vai estar con
eles Julio que se baña todos
os días en melanina! Máis
tarde, converteuse en valedor
de Manolita diante dos xornalistas, incluso confesou a
súa “evidente connotación
aznariana” e asinou en varios
libros de honra, aínda que
non lle ensinaron os torques
do museo provincial por se se
encariñaba con algún e, fi-

nalmente, probou o polbo na
feira (e para comer Lugo, dicía
o eslogan). Tiña que estar en
forma no concerto do Pavillón, onde non pudo evitar o
consabido chiste sobre o que
comera. A Deputación comprou entradas e repartiunas
entre os necesitados de soma
(a droga inventada por Huxley en Un mundo feliz). Chegaron os haigas das parroquias, corearon o retrouso
con inevitábel acento de Saamasas e Fingoi e el, sen cortarse un pelo e en medio da
canción Son un truhán, deulle as gracias á Deputación e
a Cuiña por convidalo. O
agradecemento repetiuno varias veces ao longo do concerto e ante os xornalistas. E os
da oposición aínda piden que
se aclare de onde saen os
cartos. Será que non asistiron ao recital.
Con todo, o atrevemento
de Julio para dicilo todo,
provocou algunha cara de
sorpresa entre algúns líderes populares que semanas
antes, na Deputación de
Pontevedra, optaran por disimular unha partida de
108 mil euros (18 millóns de
pesetas) destinados a sufragar parte da súa actuación
en Lalín, baixo o epígrafe de
subvención para unha “actuación de relevo internacional”, capítulo orzamentario redactado ao estilo de
animador de orquesta, que
sacou á luz o deputado provincial César Mosquera.
Ao final do día, Julio marchou a dormir a Vilalba. Con
el, sete trailers, dous autobuses e máis de cen persoas.
Ata a próxima actuación que
será a sexta da xira.♦

Carolina Otero
Marga do Val
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O sistema
contra
o sistema

Soños E l éct ricos

César Lorenzo

LUÍSA VILLALTA

A

pura praxe do liberalismo económico viña
conformando até o de
agora un sistema que podía
con todo. Baixo a
duvidosamente ética actitude
de “se non podes co inimigo,
alíate con el”, por asumir até
asumira a sesentaeoitista consigna de “prohibido prohibir”.
Todo, as teorías, as discrepancias, as contraculturas, as
disisdencias, os arroutos, todo
acabou por ser fagocitado, canalizado, neutralizado,
silenciado se acaso por un nada inocente imperativo económico, pero non expresamente
prohibido. E é que calquer
idea podía ter o seu público.
As súas manifestacións,
portanto, en maior ou menor
medida tamén habían ter o seu
mercado. E así chegamos até
case hai uns días, formalmente
libres pero sustancialmente
impotentes até a exasperación.
O sistema podía con todos e
ninguén podía con el.
Por poñer un exemplo, entre outros posíbeis, xa que o
celebramos, os/as nacionalistas
galegas andabamos hai vinte
anos, segundo parece, en
disquisicións de como facer
que o sistema estatal fose un
outro que nos dese cabida. Pedimos o menú completo a que
tiñamos direito, e que se nos
debía desde había cuarenta
anos, e tivemos que nos
contentar co “café para todos”.
Café frío, por cima, coa
frialdade da abstención,
ademais de mal servido por
quen nen sequer o quería facer,
isto é, o partido centralista que
nos goberna practicamente desde entón. Mais con todo e con
iso ficamos servidos. E nisto,
como noutras cousas de índole
artística, literaria, intelectual,
os/as discrepantes co sistema
viñamos repartíndonos e
desgastándonos en tépedos e
átonos premios de consolación.
Pero eis que desde hai un
ano, por decantación
internacional, o sistema de
pronto deu en actuar contra si
mesmo. Obturóuselle a válvula
de escape e a súa capacidade
de absorción e conseguinte
neutralización está a lle ficar
mermada. O ben e o mal
deixaron de ser relativos: ou
somos bons ou somos maus,
incluídos entre estes últimos
até os defensores do orixinario
e democrático relativismo. Pobos enteiros (árabes, vascos,
galegos...), críticos coa deshumanización económica, defensores da igualdade, da xustiza,
do equilibrio ecolóxico...
temos cada vez menos cabida
legal ou real. O sistema inmune fracasa, debilidade que
anuncia, por lóxica, enfermidade e, esperemos, un cambio insoslaiábel de sistema.♦

Contratados nun peirao
A revolución das aceleradoras
3D trouxo consigo, para gozo
dos aditos aos videoxogos, unha
gran renovación no tratamento
dos temas e das tramas dos títulos. A maior definición dos gráficos favoreceu a relación entre
o noso ordenador e a pantalla de
cinema. É por iso que ambas as
industrias se retroalimenten
continuamente. Hai dúas semanas falabamos da fixación das
multinacionais do entretemento
con Escocia, moi ben tratada
polo cinema, que creou unha
imaxe ideal da súa Idade Media,
ateigada de heroes montesíos e
rexos guerreiros. Outros mundos cinematográficos tamén teñen cabida nos videoxogos: as
fitas de terror (algunhas inspiradas, nunha volta propia do bi-

llar, en títulos feitos para o ordenador, como Resident Evil), as
aventuras gráficas a través da
historia ou baixo a pel de Indiana Jones e, ultimamente, as experiencias bélicas, sobre todo as
que sucederon en Normandía.
Pois ben, agora chega un
videoxogo que redunda máis
nesa capacidade mítica de converter a historia e a ficción da
pantalla grande nunha aventura
interactiva. Mafia é unha homenaxe ás películas de gángsters, a Dashell Hammett, Raoul
Walsh, Francis Ford Coppola e
Morte entre as flores, dos irmáns Coen. A través da pantalla metémonos baixo un chapeu gris e un gabán ata os nocellos, co frío do revólver aterecendo as costelas, na busca da ví-

tima que supoña o noso ascenso.
Matón de whisky dobre
O xogo ideado por Take 2 Interactive convértenos en matóns.
Deses tipos con escrúpulos conxelados que se contratan nas
meras dos peiraos coa forza dun
sobre de graxentos dólares. A
través de misións de dificultade
crecente imos ascendendo na
xerarquía da banda, facendo
méritos secuestrando e axustizando rivais, alén de entregar
mercadorías prohibidas en canto recanto non estea vixiado pola policía de Lost Heaven, recreación perfecta dunha poeirenta cidade dos anos 30 no
Middle West norteamericano.
Unha das mellores cousas

do xogo, que ten uns gráficos
moi conseguidos, é a posibilidade de conducir coches do período de entreguerras. Fuxiremos dos “rapaces de azul” a
bordo daqueles vellos xigantes
durante trinta anos, xa que o xogo esténdese no tempo ata os
principios dos anos 60, momento no que as grandes familias
italianas, irlandesas e xudías
que controlaban o crime organizado viviron a gran renovación
que converteu o tráfico de drogas e o xogo de Las Vegas nos
seus principais negocios.
Sen necesitarmos ir ao mercado negro para conseguilo, Mafia xa está á venda por 40 euros.
Á parte disto non faledes moito
máis: lembrade a omerta, a lei
do silencio herdada de Sicilia.♦

Meu Santo, Miña Santiña

f rancisco a. Vida l

Santo Eduardo o confesor, un rei moi débil
Eduardo, desde o ventre da súa
nai foi a grande esperanza de redención dos ingleses a comezos
do século XI, cando o país estaba pasando por un dos peores
momentos da súa historia.
Acosado polos normandos,
seu pai, o rei Etelredo, co fin de
evitar as invasións nórdicas, accedeu a pagar fortes tributos á conta de elevar os impostos dos seus
vasalos e converterse nun rei detestábel para a maioría da xente.
on quedaba máis remedio que acatar a fatal decisión real, pero
os paisanos, facendo votos de esperanza consultaban aos augures
do reino para ver ese fachiño que
lles alumease o final daquel negro
túnel da súa historia, e entón un
bispo, acollido ao retiro espiritual
porque no goberno da súa Sé pouco ou nada podía facer, anunciou
publicamente que acababa de ter
un soño premonitorio, no que o
mesmísimo san Pedro unxía ao
príncipe Eduardo, aquel que, xa
no ventre de súa nai, fora proclamado sucesor ao trono, e que con
el viría a paz e a prosperidade.
Sen embargo, o acoso normando acaba coa conquista total
de Inglaterra e a morte do monar-

N

ca, cando Eduardo só contaba con
trece anos de idade. E a raíña, ao
quedar viúva, para non peder os
privilexios reais, vese obrigada a
casar co novo rei, Canuto o Grande, e exilia ao príncipe en Normandía, onde é educado como
corresponde ao seu rango pero
baixo a influencia da Igrexa.
omo Canuto gobernara
desposuindo aos nativos
a favor dos seus parentes e amigos, os problemas sucesorios acaban nunha Guerra Civil
que, despois de máis de trinta anos
de desgoberno, provocan a entrada
de Eduardo, convertido na grande
esperanza dos ingleses, cando xa
andaba nos corenta e o país estaba
sumido na ruína e na desorde.
Non o tiña doado o beato rei,
a quen por aquilo de recluírse na
igrexa a rezar e reflexionar alcumaban “o Confesor” pois nel
xuntábanse dúas eivas moi difíciles de superar: a de vivir demasiado tempo fóra do país e a de ser
educado pensando máis na gloria
eterna que nos asuntos de estado.
Antes de tomar posesión do trono, Eduardo fixo promesa pública
diante dos seus conselleiros de que,
cando fose coroado, faría unha peregrinación a Roma para entregar

C

un suntuoso donativo ao Papa.
Xa investido monarca, cando
lle presentaron unha esposa para
que o acompañase no trono,
Eduardo III declarou, na mesma
noite de vodas, a súa decisión de
cumprir votos de castidade. E
daquela, o futuro sucesorio xa
volveu desconcertar a todos.
Agravouse o asunto cando proclamou a súa negativa a manchar o
cetro real coa sangue de ningún ser
humano, e entón xa empezaron as
discrepancias entre aqueles que lle
reclamaban á xustiza real a restitución dos bens de que foran desposuídos ao longo de trinta anos de
reinado dos invasores.
o é que o seu sogro, o conde Gudobín, era home de
armas tomar e puido influír para que a cousa non se desmadrase. Pero el, fiel aos seus
principios relixiosos, decide empregar os seus bens en socorrer aos
menos favorecidos, e por iso un
día, cando un pobre se lle acercou
pedindo unha esmola, el entregoulle o seu propio anel real, sen saber
quen era aquel mendigo. E todos
pensaron que tiñan un rei chiflado.
A súa política baseábase en
facer as paces con todos e evitar
novas guerras, polo que creou a

B

Cámara dos Comúns e a dos Lores, e preocupouse de que a repartición dos impostos se encamiñase a socorrer aos máis necesitados. E cando entendeu que as
cousas estaban máis ou menos en
calma, comunicoulle aos seus
conselleiros a promesa que un día
fixera de ir a Roma, pero estes,
que non o tiñan nada claro e vían
vir as cousas a máis longo prazo
terreal, aconselláronlle que delegase nunha embaixada para evitar
unha viaxe tan longa e arriscada.
cando os embaixadores volveron, traían con eles o anel
real que san Xoan Baptista,
disfrazado de mendigo recollera un
día das mans do monarca; e o recado do papa León IX de que, co donativo que pensaba dar, construíse
un mosteiro en Inglaterra, para o
que escolleu un lugar que chamou
Westminster, con albergue para setenta monxes e onde desde aquela
se enterraron os reis ingleses.
Sen embargo, a pesar de que
as súas representacións o puñan
portando a un mendigo ao lombo
e os haxiógrafos digan que foi o
máis popular dos reis ingleses,
cando morreu, no 1066, Inglaterra
volvía estar sumida na pobreza e a
debilidade fronte ós inimigos.♦

E

Vinte anos
despois
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n Vigo, no García
Barbón, voltaron ao
ecrán imaxes de vinte
anos de historia. Un 5 de
octubro de lembranzas,
unha secuencia histórica
do BNG. Cando naceu este
BNG na Coruña, 1982, as
coordenadas mundiais,
europeas e locais tiñan
outra cor á de hoxe.
Remataba o ciclo
expansionista do s. XX;
lograba O Imperio (USA)
unha tecnoloxía no uso do
poder aparentemente
invencíbel. Aquel BNG de
1982 quería enraizarse
para ser alternativa, mais
case carecía de
homologación.
O novo ciclo deste s.
XXI, de “globalización
financieira, comercial”, de
presenza ubicua militar do
Imperio, dunha miseria
masiva en todos os
recunchos da xeografía,
conta xa
–afortunadamente– con
colectivos de ideoloxía e de
praxe antiimperialistas,
inventivos de propostas
económicas diferentes
desta globalización
dominante e de pombas de
paz. Lula trunfa; o FSM
(Foro Social Mundial)
expándese. A cimeira de
Johannesburgo ditou
leccións populares aos
poderes irresponsábeis.
Hoxe o BNG é
homologábel en todos os
continentes.
Mais a asimilación das
propostas do BNG esixe
esforzos hercúleos. Cando
desde Euskadi o PNV
ofrece posibilidades de
distensión á sociedade
española, tanto os
gobernantes centrais como
os mass media responden
co insulto e coa elevación a
dogma do dereito
constitucional. Son
escasísimos os intelectuais
que recollen a luva de
Ibarreche para reflectir e
comprender a súa oferta. A
simple proposta do BNGCiU-PNV dun estado
plurinacional atragoárselle
a cantos viven do
pensamento único en
España. A educación que
desde as familias, as
escolas e os mass media
modela a infancia e
adolescencia hispanas é
clasista, desigualitaria,
violenta. É imposíbel
pensar nun despropósito
educativo tan mesquiño
como o do PP que se está a
debater no Parlamento do
estado.
En resumo: o BNG é
unha aposta de liberación
con homólogos en todos os
continentes. Mais é unha
aposta difícil, de esforzo
colectivo día a día. Algo
que paga a pena. Algo que
invita á esperanza e a
♦
constante autocrítica.♦

Ramón Suárez Picallo intervindo o Día de Galiza de 1933 na Ferradura de Compostela diante da estatua de Rosalía. Á dereita, baixamar no Pedrido. Abaixo un retrato de Eduardo Blanco Amor adicado á familia Suárez Picallo logo da estadía na súa casa de Sada.

Os Caneiros frustrados
de Blanco Amor e Suárez Picallo
XESÚS TORRES REGUEIRO
Eduardo Blanco Amor, o grande
escritor ourensán, soubo dos Caneiros na colectividade betanceira
emigrada como el a Buenos Aires,
que celebraba todas as efeméredes
festivais locais cunhas festas e
“pic-nics” tinguidos pola saudade.
Ademais, nos anos sesenta
Blanco Amor estivo “Con Veiga
Roel en su Betanzos”, como titulou unha fermosa reportaxe sobre o fotógrafo betanceiro para a
revista Galicia do Centro Galego, e se non foi aos Caneiros si
debeu ver centos de fotografías
do betanceiro na percura dun
contraluz máxico Mandeo arriba, camiño dos Caneiros.
Tamén Ramón Suárez Picallo, como sadense que era, sabia
da xira aos Caneiros de Betanzos, ainda que non sei se tería
ido algunha vez dada a súa emigración precoz a Buenos Aires
con apenas catorce anos.
O caso é que en 1933 ourensán
e sadense tentaron ir xuntos á festa
dos Caneiros. A cousa foi deste xeito: Eduardo estaba de viaxe en Galicia por mor da enfermidade da nai,
que morre ao pouco tempo da chegada do fillo ausente. Amorte da nai
sumirá a Eduardo nunha fonda tristura. Non quere ficar en Ourense e
vaise á aldea de Veloi, en Sada, xunto o seu amigo dos días bonaerenses. Ramón estaba agora de volta
como deputado ás Cortes da República nas filas da ORGA como representante das organizacións da
emigración (aínda que para daquela
pertencía xa organicamente ao Patido Galeguista de Castelao e Bóve-

da) e pasaba as vacacións parlamentarias na casa natal. Anos despois Eduardo contouno así:
“…cando chegou á miña vida
a hora máis amarga dela -1933non quixen aceptar siquera os fogares da fraternidade de sangue,
para ceibar neles aquela bruta
dor, e pedinlle a Ramón un prato
e unha xacida naquela aldea e na
súa casa, labrega e mariñeira, e
alí estiven catro ou cinco semanas, entre o amor dos seus –¡que
cauto, que fino, que intelixente
amor!– descubrindo como a nai
dun amigo pode axudar a quedar
sen a propia, facendo que esta
primeira soidade mitigue o seu
espanto e a súa rudeza”.
Sabemos desta estadía sadense por Gonzalo Allegue, quen fala dela na biografía que fixo de
Blanco Amor co título “Diante
dun xuíz ausente” (Nigra, 1993).
Tamén, de primeira man, por
Moncho, sobriño de Ramón, que
vive coa nai (a máis nova dos
Suárez Picallo) na casa da aldea
de Veloi que ten as pracas de
lembranza e homenaxe a Ramón,
unha da emigración americana e
outra máis recente da CIG, lembrando a inicial traxectoria sindical de Suárez Picallo. A praca enviada dende a emigración en
1965, ao cumprirse o cabodano
da morte de Ramón, estivo doce
anos sen colocar. O sobriño
Moncho solicitou permiso ao Alcalde, que non o concedeu. Fraga
Iribarne era daquela ministro e
denegou a autorización. Dos catro adxectivos que se lle apoñen a

Picallo na praca: emigrante, xornalista, avogado e político, o problema era o último, claro está. É
dicir, Ramón, sendo un exiliado,
non podía ser homenaxeado como político, como tampouco,
cando o pasamento de Castelao,
este non podía ser nomeado como tal. Morto Franco, xa na transición do réxime e coa democracia no horizonte, Moncho decidiu colocar a praca na fachada
cun pequeño acto de desagravio.

■ BLANCO AMOR EN SADA.
Mais deixemos o fío das homenaxes, agravios e desagravios e voltemos á estadía sadense de Blanco Amor. Na casa de Veloi tentan
consolar a orfandade de Eduardo
e facerlle a vida agradábel pese ás
limitacións dunha familia humil-

de de labregos. Moncho tenlle oído á nai que o petrucio da casa,
vendo chegar aquel señorito tan
ben traxado e con bimba (á última
moda bonaerense) a pasar por riba da cañeira da eira, dicialle a
Ramón: “¿Pero como traes a este
señorito á nosa casa? ¿e que lle
imos dar de comer…?” E Ramón
tranquilizábao deste xeito: “Non
se preocupe, papá, é un poeta, léveo por aí a ver os plantíos, as tomateiras e iso… e xa ven farto!”.
É o mes de agosto. Ramón e
outros mozos de Sada (entre eles
o propio irmán deste, Xohán Antonio, paseado no 36) distráeno
con tertulias na Terraza, longos
paseos polos arredores e baños
nas praias de Sada d´area e Gandarío. E así chega o día da xira
aos Caneiros de Betanzos. Non
sei se a do 18 ou a do 25; para o
caso tanto ten. Os sadenses deciden ir por mar dende Sada e
Eduardo acompáñaos. Mais a
marea non acompañaba ou o patrón era inexperto que a buceta
queda varada no medio da ría
nun banco de area e esteiro. Allegue narra o suceso:
“Os mozos íspense “de pé e
perna”, ata quedaren núos e comezan a empurrar na buceta cara ao canal. Non poideron e tiveron que agardar deica a subida
da marea. EBA [Eduardo Blanco
Amor] foi feliz aquela tarde”.
Seguro que sí, mais os sadenses certo que non. A súa fachenda
de homes de mar –para mariñeiros
nós!– non toleraría unha afrenta
♦
así no esteiro do Mandeo.♦
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O Trinque
Materia prima literaria
Xerais convoca 17 autores para
un libro común. Para os coordinadores da obra, Ramón Nicolás e Armando Requeixo, este
libro, Materia prima, dá unha
visión diáfana da variedade de

referencias e estilos do relato
galego contemporáneo. Unha
boa ocasión de coñecer os últimos inéditos dos máis importantes autores novos mais consagrados do xénero.♦

Allariz

A Coruña

A POLÍTICA
DO SECTOR PÚBLICO

■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

LOS DESASTRES

CGAI

DE LA GUERRA

O Centro Galego de Artes da
Imaxe continúa esta semana
co ciclo adicado ao director
estadounidense John Ford.
Proxectaranse fitas como Dr.
Bull (1926), aínda mudo, o
xoves 10; poderemos ver A
Osa Maior e as estrelas
(1936) o venres 11 xunto con
O xuíz Priest (1934); o martes 15 proxéctase Pasaporte
á fama (1935); Huracán sobre la isla (1937) teremos
ocasión de vela o mércores
16. O xoves 17, dentro do ciclo de homenaxes A.E.H.C.:
Florentino Soria, vaise proxectar El vagabundo y la estrella (M. Cano e X.L. Merino, 1960). Todas as sesións
comezan ás 20:15 h. Información en www.cgai.org.

Simposio organizado pola
Fundación Barrié na súa sede, o venres 18 e sábado 19,
en colaboración co CEPR
de London.

A sala de exposicións A fábrica vai acoller esta mostra de gravados de Goya ata
o 3 de novembro.

Betanzos
■ TEATRO

COITELOS NAS GALIÑAS
A factoría teatro vai representar esta obra o martes 15
na Casa da Cultura.

O GRECO.
OBRAS MESTRAS

Mulleres
será
representad
a por Uvegá
Teatro o
venres 18
en BURELA.

Burela
Burela

Con motivo da mostra de
Apostolados do Greco, que a
Fundación Barrié organiza, e
en colaboración coa fundación Amigos do Prado, vai
ter lugar un ciclo de charlas
para analizar a obra deste artista. A primeira destas conferencias vai estar impartida
por Francisco Calvo Serraller, membro da Real Academia de Artes de San Fernando, que vai falar sobre porqué
gusta a obra do Greco. Será o
vindeiro xoves 17 ás 20 h.

■ TEATRO

A ECONOMÍA

MULLERES

A UN ANO DO

Franca Rame e Darío Fo
perfilan os personaxes desta
obra, introducíndoos en situacións grotescas, onde a arma
do riso desvela e bate nos puntos máis fráxiles e que máis
poden doer ao eterno antagonista, o home. Pero o feminismo dos autores, aínda sendo
implacábel e certeiro como
unha dentada, nunca resulta
fanático ou sombrío. Tratase
dunha visión crítica e solidaria
das sempre difíciles relacións
entre home e muller. Mulleres
vai ser levada a escena por
Uvegá teatro o venres 18 no
Auditorio Municipal.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

ESEPUNTO
Para a
inclusión
de información 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

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Ata o 15 de outubro mostrará a súa pintura na viñoteca Ribeira de Fefiñáns.

Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRÁFICA
Ata o sábado 26 estará aberta
unha mostra de fotografía colectiva no Centro Comarcal
na que poderemos ver traballos de Juan Carlos Soto,
Ramón Antonio Paz e Elia
Fuentes Fondevila, con diferentes estilos e temáticas.

Chantada
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ M. CARREIRA
Tesouros que o Miño esconde é o título baixo o que
este artista presenta unha
mostra de fotografía ca Casa da Cultura.

■ EXPOSICIÓNS

D E

C U L T U R A

blioteca Municipal González Garcés dentro do ciclo
titulado Os nosos artistas.

CANEDO

Mostra da súa pintura na galería Coarte ata o martes 22.

MACRO MICRO

FAROS
Este é o nome da mostra
que Eduardo Sanz ten
aberta, ata o domingo 13 no
Quiosque Afonso.

SEMPRE NÓS
Baixo este título poden verse as obras de Nuco na Bi-

Títerescola
Títerescola

A galería Trebellar ten
aberta unha mostra coas súas obras.
Podemos ver unha mostra
súa na galería Coa

Este é o título da mostra que a
Fundación Barrié ten aberta
ata o 3 de decembro. Por vez
primeira xúntanse case a totalidade de apóstolos pintados
polo Greco podéndose contemplar a súa evolución. Considerado como un dos máis
grandes artistas do último renacemento, distínguese pola
calidade da súa pincelada, vibrante e solta, e por ser creador dun estilo novo, moderno,
moi consecuente co seu xeito
de entender a arte comprometida cunha intensidade expresiva. A mostra, dirixida ao público en xeral, permite aprezar e comparar o método de
traballo e seriación do artista.

E S P E C T Á C U L O S

URBANO LUGRÍS

SALVADOR GUTIÉRREZ
DE LA CONCHA
O GRECO.
APOSTOLADOS

E

Mostra das fotografías captadas polo telescopio Hubble que poderemos ver na
Casa das Ciencias.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA

Ata o 31 de decembro, a Casa
das Ciencias vai acoller esta
mostra fotográfica submariña,
que forma parte dunha unidade didáctica isobre o ecosistema mariño do noso pa;is, que
a través de 50 imaxes pretende amosar a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra o
noso mar, buscando o equilíbrio entre as especies popularmente coñecidas e as descoñecidas, pero sempre desde un
punto de vista artístico, que á
vez sirva como fío conductor
para axudar a divulgar e coñecer mellor as nosas especies.
Este traballo é o resultado de
25 anos de experiencia mergullándose e fotografiando o
mundo submariño.
■ MÚSICA

MADIALEVA
Dentro do programa Rock

Títeres & Gualtrapas

Campaña escolar, patrocinada pola
Deputación de Pontevedra, que
lles achega este espectaculo as
crianzas. Este xoves 10 Viravolta
representará ¡Hip, hip, hurra! en
FORCAREI; o martes 15 e mércores

Mariño, na bodega As Vides,
ás 22 h. con entrada de balde, este venres 11. A música
tradicional de inspiración
celta, con melodías galegas
transformadas, así como temas propios ou doutras tradicións musicais marcarán o
ritmo deste concerto.

BARTARDS
A sala Mardigrás abre as
súas portas, este venres 11,
para acoller este concerto
de Bartards en homenaxe
a Motörhead.

MIKI NERVIO AND
THE BLUESMAKERS
Esta banda mítica, dentro do

16 en LALÍN; o xoves 17 en VILA
DE CRUCES; o venres 18 en SILLEDA; e o martes 22 en CERDEDO. O
martes 15, Títeres & Gualtrapas
representará a obra A familia Malsangue en SOUTOMAIOR.♦

panorama musical coruñés,
ten un son propio baseado na
música afroamericana de comezos do século pasado e
recuperou instrumentos pouco habituais na actualidade
como o contrabaixo ou a
mandolina. Estarán na adega
As Vides o venres 18 ás 22 h.
A entrada é de balde, mais
hai que conseguir invitación.

MOON CRESTA
A sala Mardigras presenta
un amplo programa de concertos para esta semana. Moon Cresta, banda viguesa de
fun-rock, recupera os sons
dos rock dos 70 e achégaos a
actualidade coa potentcia en-

11S

Ciclo organizado pola Fundación Barrié na súa sede na
Coruña co obxectivo de analizar o impacto que o 11 de setembro tivo na economía
mundial. Debatirase o papel
dos estados modernos, a estabilidade finaceira e as tendencias á regulación dos mercados para facer un repaso global á situación económica
mundial. O mércores 16 ás 20
h. Gonzalo Gil, subgobernador do Banco de España, vai
facer unhas reflexións sobre a
estabilidade financeira.

Moon
Cresta,
á esquerda,
estará no
Mardigras
da CORUÑA
o sábado
12. The hot
pockets,
a carón,
farano o
martes 15.

Carteleira
Carteleira

☞

MINORITY REPORT. A mediados do
século XXI un policía encárgase de descubrir futuros asasinos, cando unha previsión
indica que el cometerá un crime, aínda que se trata dunha
trama que terá que descubrir.

☞

OS LUNS AO SOL.
Vida e peripecias de varios reconvertidos do naval
que non atopan emprego. Retrato da sociedade que non sae
na televisión. Levar prozac.

☞

K-19. O submarino nuclear soviético Faiviúvas
está gafado desde a súa construcción e ten que saír a unha importante misión, pero unha fuga
radiactiva frustrará a operación e
porá en perigo a súa tripulación.

☞

ASASINATO... 1-2-3.
Aborrecidos e para demostrar o listos que son, dous
adolescentes malcriados asasinan a unha muller e deixan pistas que conducen a outra persoa,
aínda que a policía non é parva.

☞

CAMIÑO DA PERDICIÓN. Despois do éxito
de American Beauty, o británico Sam Mendes entréganos unha película correcta, pero tópica. Tom Hanks, Paul Newman
e Jude Law interpretan a un
grupo de sicarios irlandeses no
Chicago dos anos trinta.

☞

OS HOMES DE NEGRO II. Uns extraterrestres chega á Terra coa intención
de conseguir un tesouro galáctico agachado no planeta. Para
acadar o tesouro están dispostos
a desintegrar a Terra e os homes
de negro terán que evitalo.

☞

A VODA DO MONZÓN. Mira Nair conseguíu o León de Ouro de Venecia
con esta magnífica mostra do
conflito cultural que vive a India.
Mesturando comedia e drama a
director de Mississippi Masala,
amósanos as relacións entrecruzadas dentro dunha familia cando casa en Bombay a primoxénita e chegan familiares desde
os Estados Unidos e Australia.

Música e cór para embebedarse.

☞

TODA A VERDADE. Unha avogada ve
como deteñen e acusan o seu
home de ter cometido crimes
cando estaba no exercito. El
négao e ela cre que se trata
dunha conspiración dos militares. Previsíbel.

☞

PÁNICO NUCLEAR.
O cambio de presidente
en Rusia coincide cun ataque
nuclear contra unha cidade
americana. Co mundo á beira
dunha guerra atómica, un analista da CIA terá que demostrar
que non hai relación entre o
ataque e Rusia.

☞

WINDTALKERS.
Durante a Segunda
Guerra Mundial, un indio navajo, cifrador de mensaxes na
súa lingua, participa en cruentas batallas no Pacífico, mentres un sarxento ten que protexer a clave, aínda que sexa
matándoo. Drama belicista.

O MESMO AMOR, A
MESMA CHOIVA. Un
escritor de contos frustrado vive a transición arxentina desde
a redacción dunha revista, ao
tempo que ve como a súa relación amorosa se deteriora. Final, con todo, esperanzador
neste filme realizado polo mesmo equipo de O fillo da noiva.

☞

☞

☞

O OUTRO LADO
DA CAMA. Cunha
temporada longa en carteleira,
esta comedia española está a
emular o éxito de Air-Bag. Ligues e infidelidades de dúas
parellas mozas. Boas interpretacións, humor abundante e
dous ou tres momentos de tirarse polo chan.

O CRENTE. Un xudeu
profesa a ideoloxía nazi
e practica o antisemitismo, pero os seus ataques ao seu pobo
fano entrar en contradicción.
Película un chisco sionista.

☞

O HOME QUE NUNCA ESTIVO ALÍ. Un
empregado de peitearía ve a

oportunidade dun negocio e,
para se financiar, chantaxea ao
querido da súa muller, pero este decátase de quen é. Outra
vez a América profunda dos irmáns Cohen.

☞

SMOKING ROOM.
Ramírez, oficinista na
sucursal dunha compañía norteamericana, recolle sinaturas
para habilitar un espacio no
que os traballadores podan fumar. O que parece unha inocente iniciativa destapa miserias, medos e mesquindades.

☞

UN NENO GRANDE.
Hugh Grant, que novamente está para comer con queixo, protagoniza esta comedia
amábel con neno, versión da historia do solteiro maduro que se
resiste a sentar cabeza e acaba
engaiolado polo sentido común
dun infante de doce anos (especie de Descartes caseiro e con
pantalón curto). Película visíbel
pola pericia do director que non
a deixa cair en ningún momento
e polo acerto do guión.♦

Jorge Castillo, Eduardo
Chillida, Antonio Saura,
Antoni Tápies, Christo, Enzo Cucchi, Appel Karel,
Njaume Plensa e Perejaume, entre outros. Ata o 21 de
outubro no Centro Comarcal.

A brazo partido
partido
Poderiamos dicir que nesta produción de Matarile Teatro, IGAEM e Teatro Galán, se está a falar continuamente da morte, máis
cunha ironía que ratifica as gañas
de vivir e a necesidade de ser queridos por riba de todo, co obxectivo posto en rirmos das nosas miserias cotiás. Este xoves 10 será

representada en FERROL, no CC
Torrente Ballester. No teatro Principal da ESTRADA poderase ollar o
venres 11. Irán ata VIGO o venres
18 para actuar ás 22:30 h. no CC
Caixanova. O domingo 20 van estar en OURENSE, no teatro Principal. En PONTEVEDRA farano o
martes 22 no teatro Principal.♦

gadida do hard-rokc, soul e
funk como poderemos comprobar o sábado 12 ás 22:30
por 3 euros. O domingo 13
ás 22 h, poderemos escoitarr
a Custom Made Scare
(http://secure.bigrigmedia.co
m/custommaadescare) por 8
euros; este é, probablemente,
o o grupo de rock co expediente criminal máis extenso
de Los Ángeles; déronse a
coñecer un ano despois da
saída do cárcere do seu cantante, Charlie, con The greatest show on dirt; agora, 3
anos despois, veñen presentar The show must go off, o
seu segundo traballo, máis
duro, suxo e rápido que o anterior. The hot pockets
(www.go.to/thehotpockets)
estarán o martes 15. A banda
Grand Prix (www.grandprix.com.ar) actuarán o venres 18. E Four Teen Killers
tocarán o sábado 19. Para
máis información consultar
www.salamardigras.com.

C. C. Torrente Ballester.

NOA

■ EXPOSICIÓNS

Esta artista israelita vai presentar o seu traballo Now
no Coliseum o sábado 12.

Ou, legalmente, Javier Meléndez Ortega, mostra as súas esculturas e obra sobre papel na galería Sargadelos, ata
o 15 de outubro. O propio
Urza considera que a arte é o
último refuxio do home. O
lugar onde se pode expresar
o desexo da busca de si mesmo, a súa querencia de espiritualidade, a necesidade de
coñecemento. O desexo de
expresar o que somos.
■ MÚSICA

ACTUAL III
O sábado 12 e o venres 25
de outubro continuará no
CC Torrente Ballester este
ciclo que trata de amosar o
panorama actual de música
contemporánea.

A Fonsagrada
ESPANTALLOS

■ TEATRO

Mostra fotográfica que podemos ollar no Museo Etnográfico.

LA FURA DELS BAUS

Lugo

Este recoñecido grupo catalán vai estar no teatro Rosalía de Castro, do venres 18
ata o domingo 20, coa obra
XXX. Máis información en
www.caixanova.es.

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES
DE CASTELAO
Ata o 27 de outubro poderemos visitar esta mostra sobre o notábel nacionalista.

Amancio Prada
O venres 18 vai estar no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA co seu traballo
Escrito está. Ao día
seguinte, sábado
19, actuará no CCCaixanova de VIGO. Máis información en www.caixanova.es.♦

Fene
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL BELLÓN

Eduardo
Ochoa
forma parte
da mostra
fotográfica
Terra (Catro
Elementos)
do mesón O
Forno de
LUGO.

URZA

Mostra de mosaicos, deste
home nado en Fene en
1948, realizados con pedra
machacada de cores puras,
virxes, recén saídas da terra, na Casa da Cultura.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

CRISTINA VALENZUELA

Mostra da súa pintura, ata
finais de mes, no hotel Almirante.

MIRADAS VIRXES
Mostra fotográfica de Fran
Herbello que, ata o 14 de
outubro, poderemos ver no

■ EXPOSICIÓNS

TERRA
Mostra fotográfica, terceira
entrega do Catro Elementos,
na que participan Eduardo
Ochoa, José Manuel Otero, Valentín Roldán, Méndez e Luís Engroba. Durante outubro no Mesón O
Forno, rúa Río Ser..

BALDO RAMOS
Do 12 de outubro e ata o 2
de novembro poderemos
visitar este exposición, titulada Libros de autor, na galeria Augatinta.

X. MARRA
O noso colaborador e fotógrafo lucense mostra unha
serie de instantáneas no
mesón O Forno da rúa do
Río Ser. Ata novembro.

YOLANDA DEL RIEGO

Os seus gravados están expostos na galegía Sargadelos.

LUÍSA PAZ
Ata o domingo 20, poderemos ver a súa pintura no Edificio Administrativo da Xunta.

COLECTIVA DE OUTONO

Mostra aberta, ata o venres
11, na galería Clérigos.

ARQUIVO

FOTOGRÁFICO: PERUGIA

Ata o xoves 17 o Museo Provincial acolle esta mostra.

MÁIS ALÁ DO INTRE
A história da fotográfía é o
tema do que trata esta mostra que a Deputación Provincial acolle na súa sede
ata o 17 de outubro.

A TRAMA E O OURO
É unha exposición sobre traxes
do século XVII que se pode
ollar na capela de Sta. María.

CÁNDIDO
FERNÁNDEZ MAZAS

Co título de Vanguardia,

Ourense
Ourense
X. Marra mostra as súas
fotografías no mesón O Forno de LUGO.

militancia e esquecemento
pode verse esta mostra, ata
o 31 de outubro, na sala de
exposicións Caixa Galicia.
■ MÚSICA

SAN FROILÁN
Para todos os gustos hai no
programa deste ano das populares festas luguesas. O
xoves 10 concerto pop con
Los Comestibles e Sidonie
no Antigo Seminario ás 21
h.; e La Cabra Mecánica ás
22:30 na Praza de Sta. María. O venres 11, Siniestro
Total no Antigo Seminario
ás 21 h; Álex Ubago ás 22
no Pavillón de Deportes; e
Paloma Suances no Campo
do Castelo ás 23. E rematamos co sábado 12 co concerto funk soul no Antigo Seminario a cargo de Freak Garden e Carlos Jean; a actución folc de Keimpa no
Campo do Castelo ás 22; a
mesma hora que Olga Guillot estará na Praza de Santa
María. Ademais de verbenas, grupos de música tradicional, corais, charangas...

THE DISMAL

Formación pontevedresa de
rock, cun directo imponente
e catro discos no mercado
que estará este xoves 10 no
Clavicémbalo. Este mesmo
lugar serve para o concerto
que darán, o vernes 11, o
grupo de hip-hop, La Familia; ou o de The Luxe, o
sábado 12. Para o vindeiro
xoves 17 está prevista a actuación do grupo madrileño
de blues Edu Big Hands &
Hte Whiskey Train.

Maceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servizo
de Portugal, descubridor de
varias illas atlánticas, figura
pouco recoñecida no país luso e ignorada na Galiza, que
está a ser reivindicada polo
investigador Santiago Prol.
A mostra, que fala da súa vida, poderase ollar, durante este curso académico, na Biblioteca Municipal Francisco Carballo, de luns a venres
de 16 a 20 h. As mañás resérvanse para grupos de centros
de ensino que poden solicitar
cita no telf. 988 463 001.

que estará até o 31 de outubro no Centro Comarcal,
en Buño. Son 20 fotografías de temas variados que o
artista foi realizando desde
o comezo da súa carreira.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 10 de novembro a Casa
da Cultura acollerá esta mostra fotográfica submariña sobre o ecosistema mariño do
noso país que, a través da fotografía, pretende amosar a
beleza e a diversidade zoolóxica que encerra o mar, buscando un equilíbrio entre as
especies popularmente coñecidas e as descoñecidas. O resultado de 25 anos de experiencia mergullándose e fotografando o mundo submariño.

Noia
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 27 de outubro o teatro
Coliseo Noela acollerá esta
mostra composta por fotografías tomadas nos anos 20 e 30
que presentan unha completa
descripción da vida do pobo
nesa época, quedando reflectidas todo tipo de actividades
laborais e festivas.
■ TEATRO

ANIMALIÑOS
Teatro do Aquí presenta o
último dos seus espectáculos, do que é autor Roberto
Vidal Bolaño, que xunto
con Anxeliños e Criaturas
completa a triloxía dedicada
á contemplación de determinados aspectos da nosa
conduta social, económica e
política. Vai ser representada no teatro Coliseo Noela.

Ogrove
Ogrove
■ EXPOSICIÓNS

FERREIRA

Óleos e acrílicos, como tamén distintas técnicas mistas,
onde se reproducen o desenrolo da armonía da cor a través de anacos de ceo ou mar.
Na galería Lembranza-Sargadelos ata o 31 de outubro.

Malpica

Ordes

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

BAIXO

GRAVADOS DO CGAC

O SIGNO DE

MARTE

Mostra fotográfica de Serafín Rdguez. Trashorras

Mostra de gravados do Centro
Galego de Arte Contemporánea na que destacan obras de

presentar esta obra no Principal o venres 11 e sábado 12.

A FRAUTA MÁXICA

O Teatro Negro de Praga
leva este espectáculo ao escenario do teatro Principal
o venres 11. Máis información en www.caixanova.es.

■ CINEMA

Pantón

MÚSICA E CINE

■ MÚSICA

Este ciclo que ofrece Caixanova traerá ata o teatro
Principal a fita Slam o
martes 15. Información en
www.caixanova.es.
■ EXPOSICIÓNS

XORNADAS
DE BANDA DESEÑADA

Ata este venres 11. Conta con
dez exposicións, ciclo de cinema, entrega dos premios,
presentacións, coloquios, mesas redondas... As mostras antolóxicas de Juan Berrio e
Miguel B. Núñez estarán no
Museo Municipal, ademais
dos orixinais gañadores do
Certame de Cómic e Ilustración 2001 do INJUVE e as
planchas de A retirada de Sir
John Moore de Pepe Carreiro. Un século en viñetas,
máis de 100 álbumes europeos e americanos poderase
ollar no Liceo. Na Casa da
Xuventude está a mostra portuguesa Stad; os premios do I
Certame de BD de Pontevedra; os orixinais do Golfiño;
os orixinais do gañador do II
Certame galego de Imaxe
Artística-BD, David Rubín;
ou a mostra Expofanzine:
máis de 1.500 publicacións
amadoras de trinta países. A
proxección de Ghost Wordl
farase este xoves 10.

SOBRE PAPEL
A galería Marisa Marmirón
(Cardeal Quiroga 4) acolle
esta mostra de Alberto Datas, considerado un dos máis
importantes representantes de
Atlántica. O seu expresionismo nato marca esta mostra.

POLIFÓNICA VILALBESA

Esta coral dará un concerto o
sábado 12 no Centro Cultural.

Os Xigantes
Este espectáculo de Miro Magariños
vai poder ser visto en CULLEREDO, no
Edificio de Usos Múltiples o domingo
13; en OLEIROS, no teatro As torres de
Santa Cruz, estará o luns 14.♦

As Pontes
■ TEATRO

ALTA COMEDIA
Teatro do Noroeste vai estar no Cine Alovi o sábado
12 con esta produción.

O PAÍS DA COMEDIA
Nordesía Produccións leva esta obra ata o Cine Alovi o sábado 19.

Pontevedra
■ CINEMA

O XEQUE BLANCO
Dentro do ciclo de historia
do cinema que ofrece o cine-club poderemos ver, o
martes 16, a fita O xeque
blanco no CC Cajamadrid.
■ EXPOSICIÓNS

XABIER IGLESIAS
BUGARÍN
Os óleos deste artista poden
ser ollados no Ateneo ata o
xoves 24.

ADOLESCENCIA
DA BELEZA
Esta mostra sobre pintura
romana está instalada no
Centro Cultural da Deputación ata o xoves 24.

FRANCISCO RECUERO
A filla, licenciada en Historia da Arte, di da súa pintura
que transmite unha apacíbel
sensación de armonía, que
emana unha realidade allea
á exterior, que deixa de ser
palpábel e contixente para
ser abstracta. Na galería Visol ata o 30 de outubro.

CONTOS DO VALADOURO

Gravados de José Blanco que
se poderán ver, ata o martes
15, na galería Sargadelos.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía de natureza, coñecido como o máis importante a nivel mundial, organizado pola BBC Wildlife Magazine e o Museo de Historia
Natural de London, nas que
non só se valora a beleza formal, senón tamén a crueldade e os problemas de consevación da natureza, están expostas na sala do C.C. Caixanova ata o 27 de outubro.
■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Teatro do Morcego vai re-

Nº 1.051 ● Ano XXV ●
Do 10 ao 16 de outubro de 2002

Nº 1.010 ● Do 26 de

JOAQUÍN GONZÁLEZ
Co gallo do 75 aniversario da
Sociedade Ximnástica, o Pazo de Mugartegui acolle, ata o
20 de outubro, unha mostra
sobre este pioneiro do atletismo pontevedrés: campión galego de barra no 33; récord
galego de xabarina entre o 28
e o 34; domina o disco no noso país entre os anos 28 e 45;
récord galego de lanzamento
de peso no 29 e 34 e campeón
de España no 31 e 34; internacional en distintas ocasións
e campeón de España de disco en 1930 e 31; campeón galego de martelo no 44 e 45;
mestre en varias escolas pontevedresas; preparador dunha

Nº 1.051 ● Ano XXV ●
Do 10 ao 16 de outubro de 2002

Nº 1.010 ● Do 26 de

xeración de atletas; fundador
do Teucro de balonmán...

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS

Mostra na sala de exposicións Caixa Galicia que estará aberta ata o 15 de outubro.

UNHA VISIÓN DA ARTE
CONTEMPORÁNEA
GALEGA
A colección de Caixanova
poderase contemplar no
Pazo da Cultura ata o 3 de
novembro.
■ MÚSICA

SKARNIO

Paulo Porta
mostra a
súa pintura
na Fundación
Araguaney
de
SANTIAGO.

Xunto con A matrica perversa vai actuar o venres 11
na sala Camawey. Ritmos
quentes e festa por parte dos
primeiros e presentación dos
segundos, nova banda de fusión e pachanga da Estrada,
pero con músicos procedentes doutros grupos como
Xenreira ou Nenos da Revolta. O prezo é de 4 euros.

Convocatorias
TRADICIÓNS POPULARES
NO CINE ESPAÑOL
Seminario organizado polo CGAI na
Coruña o 18 de outubro coa participación de Ángel L. Hueso, Santos
Zunzunegui, Julio Pérez Perucha e
Luis García Berlarga; o 15 de novembro, día no que intervirán José Mª Folgar de la Calle, Manuel Palacio, Josetxo Cerdán e Mariano Barroso; e 13
de decembro, con Xosé Nogueira, José
Mª Álvarez Monzoncillo, Fernando
Méndez Leite e José Luis Cuerda. A
matrícula é gratuíta e as prazas a cubrir
oitenta, sendo a data límite de inscripción o xoves 17 de outubro. Pódese solicitar máis información no Centro Galego de Artes da Imaxe, Durán Loriga
10, baixo, A Coruña. Telf. 981 203 499.

SIMPÓSIO SOBRE POLÍTICA
DO SECTOR PÚBLICO

Estas xornadas, patrocinadas polo IEEG PBM e organizadas conxuntamente

co CEPR de London, pretenden constituír un foro para aqueles traballos de
contrastada calidade sobre a economía
do Sector Público, proporcionando unha oportunidade única a académicos de
dispares universidades e países. Será o
venres 18 e sábado 19 na Fundación
Barrié da Coruña. Para máis información pódese visitar www.fbarrie.org ou
chamar ao 981 221 525.

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
ECOLÓXICA
O grupo de ecoloxía ADENCO convoca
este premio no que pode participar calquera persoa enviando os seus traballos
ao apartado 132 de Ponteareas, onde tamén se poden pedir as bases do concurso, así como en adencotea@yahoo.es.
Este concurso nace coa intencionalidade de achegarse aos amantes da natureza e da fotografía e está aberto a profisionais e aficcionados, sen limite de
cantidade de fotos e con liberdade en

■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

TAMÉN FOMOS
EMIGRANTES
Mostra fotográfica que acollerá a sala de exposicións
do Auditorio Municipal ata
o 15 de outubro.

BALLET
A compañía Tango-Danza
actuará o venres 11 na Casa
da Cultura.

San Sadurniño
■ TEATRO

do Mediterráneo. Natureza
Urbana é o lema da mostra
que sitúa as paisaxes pintadas
sobre o lenzo no contorno da
cidade de pedra. Na sala do
Colexio de Arquitectos (Casa
da Conga) ata o 23 de outubro.

PAULO PORTA

Ata este domingo 13 poderemos ollar a súa pintura na
Fundación Araguaney.

PHILIP WEST

Teatro do Aquí presenta o último dos seus espectáculos, do
que é autor Roberto Vidal
Bolaño, que xunto con Anxeliños e Criaturas completa a
triloxía dedicada á contemplación de determinados aspectos
da nosa conduta social, económica e política. No Auditorio
Municipal o domingo 13.

Metamorfosis Onírica é o
título que recibe a exposición que, ata o vindeiro mes
de xaneiro, acollerá a Fundación Granell. Ademáis de
óleos e debuxos, mostranse
documentos e fotografías
que permitirán coñecer os
vínculos de West con outros
artistas e escritores de diferentes países.

Santiago

JUAN M.
CUELLAR BERMEJO

ANIMALIÑOS

■ ACTOS

A VIDA A CADROS

Charla, exposición de materiais e demostración xadrecistíca a cargo de J.L.
Veiga Goy, entrenador de
xadrez, Sulennis Piña, xadrecista olímpica e grande
mestra de Cuba, e outros.
No Café Miudo (Truques 3)
este xoves 10 ás 20:30.
■ EXPOSICIÓNS

PAULINA REAL
A pintora translada desde
Murcia máis de vinte cadros
que refliten toda a cor e a luz

A galería J. Lorenzo organiza esta exposición fotográfica, New York antes do
11s, no hotel Porta do Camiño ata o 9 de novembro.

MULLERES
O Pazo de Bendaña, sede
da Fundación Granell alberga esta mostra, na que
ademais de se expor a obra
de Granell coa temática da
muller, tamén se inclúen
obras de mulleres como
Maruxa Mallo e Toyen
entre outras. Ata decembro.

ARQUIVO JOSÉ MASSÓ
O Museo do Pobo Galego
acollerá esta mostra fotográ-

A conxura dos necios
Sarabela Teatro percorre os escenarios do país presentando esta
obra. Estarán no Auditorio Municipal de SALCEDA DE CASELAS o
venres 11; o sábado 12 van repre-

A asociación cultural Alexandre Bóveda
da Coruña informa que está aberto o
prazo de inscripción para este roteiro
que terá lugar o sábado 12 e domingo
13 e no que se percorrerá a comarca do
Caurel. Contarán con monitores de natureza e de fotografía e visitarase a rota
do Ferro, e a rota do río Lor, ademais de
pasar a noite no lugar de Hermedia Rural, no concello do Incio. Para inscripcións pódese chamar ao 981 244 355.

PREMIO
FAUSTINO REY ROMERO

Este certame de poesía ten aberto o prazo de participación ata o martes 15. Para facelo, haberá que mandar, por triplicado, un poema ou conxunto de poemas, de tema libre, en galego, cun mínimo de 50 e un máximo de 150 versos ao

SENDEIRISMO POR FENE

Está aberto o prazo de inscrición para
participar no programa desenvolto polo
Concello durante o outono polas parroquias do mesmo. En cada unha destas
marchas o Concello convidará a xantar
a todos os participantes no lugar de remate. A última das marchas contempladas será o domingo 20. Sairase ás
10:30 h. da pista deportiva de Limodre
e a marcha terá unha duración aproximada de 3 horas. Percorreranse os castros, o Marco de San Lourenzo, os muíños do río Castro, a zona de praias do
concello, o Lavadoiro, a antiga igrexa
do cemiterio e o parque A Hortiña. Información na secretaría da comisión de
cultura ou no 981 340 366.♦

COLECCIÓNS DO
CGAC E ARCO

De Goya que poderemos
coñecer na sala Forte de
San Damián ata o 12 de novembro.

■ DANZA

SAFARI FOTOGRÁFICO

enderezo seguinte: C.C. Faustino Rey
Romero, Isorna, 15983 Rianxo, A Coruña. O prémio, único e indivisíbel, é de
600 euros. Para máis información pódese chamar ao 981 866 663.

Despois de experimentar
con diferentes medios utiliza a fotografía que resalta
as texturas da pel. O corpo é
un espacio pictórico, un lenzo, o escenario onde se desenvolve o traballo plástico.

Ribadeo

Sada

técnica e tamaño. Organizarase unha
exposición cos traballos recibidos.

sentar esta obra en FERROL no
auditorio Torrente Ballester; na
CAÑIZA poderemos velos o sábado 19; e irán ata RIBEIRA o domingo 20.♦

fica ata o 30 de outubro. José
Massó, propietario, co seu irmán, dunha das máis importantes empresas da conserva
na Europa dos anos corenta,
Hermanos Massó, en Cangas, fotografou viaxes, escenas da conserva e da pesca,
acontecementos familiares,
retratos de persoas e actividades lúdicas entre outras.
Completa a exposición unha
escolma de reportaxes rodadas por Gaspar Massó nos
mesmos escenarios nos que
José María fotografaba.

IGLESIAS DIZ
Mostra de pintura ata o 12
de novembro na galería de
arte Citania.

STILLEBEN
Cristina Fernández Núñez
ten unha mostra da súa pintura na galería José Lorenzo,
formada por naturezas mortas que tratan de reflectir a
idea dunha vida tranquila, silenciosa. Ata o 22 de outubro.

PAULA MARIÑO &
LEDICIA COSTAS

Dentro do programa Procesalia de dinamización multidisciplinar para o coro da
Igrexa da Compañía, organizado polo rectorado da
USC, poderemos ver esta
mostra, ata o 27 de outubro.

A colección do CGAC está
composta por 300 pezas, das
que vinte foron incorporadas
recentemente (Mónica Alonso, Xoán Anleo, Rafael Baixeras, S. Cidrás, Elmgreen
& Dragset, Duane Michals,
Ernesto Neto, Manuel Vilariño), e nelas pódense rastrexar os temas da identidade e
as relacións entre o entorno e
o individuo. A colección da
Fundación Arco, en depósito, fórmana cento coarenta
pezas e inclúense as dúas adquisicións máis significativas deste ano: a vídeo-instalación Middlemen 01 do holandés Aernout Mik, e a escultura bombilla Panneau
Lumineus nº 4, La Route 01
do francés Xavier Veilhan.
Ata xaneiro de 2003.

Paula
Mariño, coa
fotografia, e
Ledicia
Costas, cos
poemas, fan
unha
instalación
no coro da
Igrexa da
Compañia
da USC.

ANDRÁ-MOMENT
Mostra de tres artistas islandesas que se poderá ver
na Igrexa de Bonaval ata o
27 de outubro.

MANUEL VILARIÑO
A fotografía do galego circula no fío entre a vida e a
morte. Simboliza a unión
enigmática da materia: o
vínculo de aniquilación e
vida que a existencia sempre desprega. A presenza
continua de animais fálanos
do sentimento de precariedade e intensa afección de
quen se atopa máis próximo
dese fondo desde a pura
elementariedade. O animal
é o limiar dese fondo pánico, habita, coma os reptís,
nas entranas da terra ou, coma os paxaros, aspira á
unión co estelar. Fío e sombra permanecerá no CGAC
ata xaneiro de 2003.

XOSÉ CARLOS BARROS
As súas esculturas poden

ser olladas na galería SQC
ata o xoves 17.

MONA HATOUM
Esta libanesa residente en
London, maiormente, caracterizase desde os inicios da
súa carreira pola evolución
das investigacións sobre a
estética, a ética e a política.
A súa obra nace da vida cotiá, libre de convencións sobre o que é público e privado. Manipula os obxectos
domésticos e o corpo humano utilizando materiais diversos. Traballa con diferentes escalas, da miniatura ao
desmesurado. Agora poderemos saber máis dela de visitar a mostra que o CGAC lle
adica ata xaneiro de 2003.

ANTÓN LOPO
Expón as súas obras na galería Trinta ata o martes 15.

GENERACIÓN 2002

Vén é o título da mostra que

se encontra no Auditorio de
Galicia e, que recolle os premios e becas de arte de Caja
Madrid. Ata o 20 de outubro.

JEAN DIEUZAIDE
La Galice é o título da mostra fotográfica que acollerá
a Igrexa da Universidade
ata o 12 de outubro. Trátase
dun achegamento á obra realizada polo fotógrafo francés nas súas viaxes polo noso país nos anos 50-60.

IMAXES

DA MEMORIA

A fundación Granell acolle,
ata o 2 de decembro, esta
mostra que ten como obxectivo recuperar a relacion que o
artista mantivo coa Galiza. Un
achegamento á súa traxectoria
a través das obras para comprobar como xurde, unha e
outra vez, a evocación e os lazos que o unen á terra. Fotografías, vellas películas e cartas dirixidas a Dieste, xunto
con libros e obxectos persoais
complementan a mostra.
■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA

Baixo a dirección de Antoní Ros Marbá e con Xabier de Maistre á harpa,
este xoves 10 ás 21 h. vai
dar un concerto no Auditorio de Galiza, no que interpretarán obras de Montsalvatge e Bartòk.

EUROPEAN UNION
BAROQUE ORCHESTRA
O xoves 17 ás 21 h. no Auditorio de Galiza vai dar un

Unha das
exposicións
que
podemos
ollar no
CGAC é a do
fotógrafo
Manuel
Vilariño.

Os sete
magníficos
máis un
representarán
Manicomio
para clowns
o venres
11 no CC
Caixanova
de VIGO.

Anuncios de balde
■ Busco local na Coruña, zona de
Montealto para utilizar como trasteiro
familiar, non comercial. Telf. 981 211
020, Xesús.

■ Regalanse preciosos palleiros de
nai Schnanzer xigante con pai Pastor Belga, moi bo carácter. Telf. 986
649 419.

■ Merco coleccións de anos completos de A Nosa Terra. Merco libros
antigos, documentos, fotos, postais,
etc., tlf.: 678 911 804.

■ Agora podes mellorar o teu galego e coñecer mellor a nosa cultura.
Matricúlate en Galego na Escola Oficial de Idiomas da túa cidade.

■ Alúganse cuartos na zona do
Campus Sur de Santiago de Compostela. Tlf. 636 779 794.

■ Véndese invernadoiro tipo bitunel, con paredes curvas (14,80 x 42
m.), 621 metros cadrados. Fran, Cambre (A Coruña) teléfono 981 672 573.

■ ¿Queres pasar uns días na Ribeira
Sacra? Alugo, por días ou semanas,
unha casa amoblada de 2 andares con
garaxe en Penalba (Nogueira de Ramuín). Telf. 986 376 022 / 661 642 070.

concerto baixo a dirección
de Paul Goodwin.

ANTOLOXÍA
DA ULTRANOITE
Cos 10 anos da Nasa tamén
se cumplen 10 anos de ultranoites. Por isto, este invento
patafísico e singular terá un
caracter antolóxico e moi especial, coa participación dalgúns dos artistas que protagonizaron as primeiras sesións.
Xente como John Balan,
Luís Tosar, Miguel de Lira
ou Mofa e Befa entre outros
serán os protagonistas desta
antoloxía que terá lugar o
venres 11 e sábado 12 ás 23 h.

JAM SESSION
O clube de jazz Dado Dadá
acolle todos os martes de
outubro o ciclo Cinco Estrejazz, concertos e repichocas, coa idea de dar a coñecer aos mellores músicos e
grupos de jazz do país.
■ TEATRO

OS TRES PORQUIÑOS

Versión cabareteira e actual,
para público adulto, da man
do Teatro de Marionetas
do Porto, na sala NASA este
xoves 10 a partir das 22 h.

Sarria
■ MAXIA

MANUEL CUESTA

ÁLVARO DE LA VEGA
A galería Alameda Vanguardia reúne, ata o sábado
12, unha mostra de esculturas do artista.

MITOLOXÍAS E
COSTUMES

Baixo este título expón Manuel López na Casa da Xuventude ata o 20 de decembro.

PRODUTOS PRACER
Esta é a proposta creativa
que Mónica Alonso presenta, ata este venres 11, na
galería VGO.

PABLO GENOVÉS
Ten unha mostra das súas fotografías na galería Barcelos.

MARCELINO HERNÁNDEZ
Os seus óleos poden ser
ollados na galería Peiraos.

MÓNICA VILA

Exposición de pintura, titulada Corpus, no café Vauxhall (López de Neira 50)
durante outubro.
As obras de grafitti e pintura destes dous colaboradores en programas de xuventude poderanse ollar, ata o
venres 18, na Casa da Xuventude.

MARUXA MALLO:
NATUREZAS VIVAS

O Valadouro
aladouro

Esta mostra poderemos
ollala, ata o 2 de novembro,
na sede da Fundación Caixa Galicia.

ORQUESTRA
MUNICIPAL DE XOVE
En concerto o sábado 12 no
Centro Cultural.

Vigo

CRUELLA DE VIL

A cervexaria Popular (Elduayen) é o espazo que alberga
os seus colaxes estes días.

REFLEXIÓNS MIES

O XI ciclo de fantasía e ficción científica, que organiza
o colectivo Nemo, ofrecenos
esta fita de Philip Kaufman
o vindeiro xoves 17 ás 21:30
h. no café Uf (Pracer 19).

Coa axuda das fotografías de
Lluís Casals, trátase dunha
reflexión visual sobre o pavillón Mies van der Rohe
de Barcelona, encargado ao
celebérrimo arquitecto para
representar a Alemaña na
Exposición Universal de
1929, que poderemos ollar,
ata o 27 de outubro, na sede
do Colexio de Arquitectos en
Marqués de Valadares 27.

■ EXPOSICIÓNS

GLACIARES,

■ CINEMA

A INVASIÓN
DOS ULTRACORPOS

GUILLERMO AYMERICH
Aproximación al agua titúlase esta mostra que poderemos ollar na Fundación
Laxeiro (Casa das Artes),
desde este venres 11 ata o
15 de decembro.

XOÁN CORUXO

Visual Labora (López de
Neira 5) alberga unha mostra deste escultor xunto co
artista Ramón Vaquero,
que remata o mércores 23.

JOSÉ DE GUIMARÃES

A sala de exposicións do

■ Vendo casa con terreo a 3 km. de
Betanzos. Tlf: 981 797 060.
■ Véndese casa unifamiliar con 23
m2 edificados e 1.400 m2 de terreo en
Belesar, Baiona. Tlf: 650 055 942.
■ Presenteam-se gatinhos comuns
en Vigo, carinhosos e bonitos, á gente responsável que ame os animais.
Telf. 636 566 155
■ Necesítase rapaz para traballar en
pequena explotación agrícola ecolóxica. A cambio de pensión completa e
aprendizaxe. No concello de Cambre,
A Coruña. Telf. 981 672 573.

■ Traspásase taller mecánico na
Coruña, en pleno funcionamento,
céntrico (perpendicular a Juan Flórez). Telf. 981 135 537.
■ Busco unha amiga que goste de
actividades saludábeis, unha delas
saír coa bici no tempo de lecer. Falámolo? Rubén: 652 133 005.
■ Vendo casa de 60 m2 con finca de
1.300. Prezo: 78.100 euros. Zona dos
Tilos (Santiago) 677 484 653 (Kiko).
■ Mestre de primaria con experiencia
na docencia e residencias de estudantes, busca traballo con urxencia. Aínda que non sexa na docencia, xa que
tamén teño experiencia como libeiro, repartidor e peón. Manuel 616 354 911.
■ Alúgase casa de campo restaurada en Meira (Lugo). Tres cuartos
dobres con baño e calefacción e
10.000 m. de finca. Fin de semana
ou tempada. Razón nos telf. 982 331
700 / 686 753 105.

■ Dão-se aulas de português. Professor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.

■ Consegue a camisola da selecçom
galega de futebol ao preço de 25 euros
(máis 4 de gastos de envio) solicitándoa
ao apdo. 1.103, C.P. 15700 de Compostela, com os teus dados pessoais.

■ Véndese casa no centro de Guitiriz duns 300 m2, con garaxe, patio,
pozo e horta. 150,253 euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.

■ Véndese Rover Montego PO-AX,
bon estado. Con gancho para remolque,
alerón, cerre centralizado... 500.000
pta., 300,51 euros. Telf. 986 320 604.

■ Home, 58 anos, sólida formación,
boa cultura xeral, francés, italiano,
portugués, galego. Ofrécese para recepción en hotel ou semellante. Experiencia en Suíza e Francia como recepcionista. Telf. 666 623 190.

■ Sexto Fetiche, o poemário erótico de Antom Fortes, está á venda
nas librarias Colón, Couceiro, Lume e
Nós da Coruña; Souto e Trama de Lugo; Torga de Ourense; Michelena de
Pontevedra; A Palavra Perduda, Couceiro, Follas Novas, Sargadelos e
Trasgo de Santiago; e Andel, Cervantes, Sargadelos e Versus de Vigo.

■ Alugo habitación en Vigo na rúa
Urzaiz, centro do Calvario, ao pé da
parada de autobuses. Cercana a RENFE e estación de autobuses. Muller ou
estudiantes. Telf. 666 623 190.

■ Alúgase habitación en Santiago,
zona do Cámpus Sur. Telf. 636 779 794.

■ Cursos, doma natural e educación de cabalos. Alexander Schmuck. Telf. 986 600 352 / 626 373 738
/ alex.schumuck@gmx.net.
■ Precísanse persoas compententes en lingua portuguesa. Contactar através do Apdo. de correos
1.012, CP 15.406 de Ferrol.
■ Requírense persoas lincenciadas
(diplomadas), arquitectos e enxeñeiros (técnicos) desempregadas
para pequenos traballos remunerados. Contactar através do Apdo. de
correos 1.012, CP 15.406 de Ferrol.
■ Véndese teléfono móbil Siemens
C-25. ¡Impecábel e para Movistar! Inclúe adaptador para mecheiro de coche e funda. Prezo 54 euros (negociábeis). 982 501 086 (Xoan Carlos).
■ Jovem trabalhador busca piso
ou casa para compartilhar en Lugo
cidade. Com ambiente tranquilo polo
horário de trabalho. Deixar condiçons do aluguer e forma de contacto no endereço electrónico: Peixeweb@mixmail.com.
■ Música clásica para vodas diferentes. Grupos de Cámara e Voz.
Telf. 981 507 925 - 636 270 817.
■ O Colectivo Gai Milhomes da Coruña informa que o seu novo local
está en Linares Rivas 49, 3º e que
atenden de 18:30 a 20:30 h. todos os
días, para calquer problema ou para o
servizo de empréstimo da biblioteca e
videoteca. Telf. 981 242 599 ou o móbil 686 307 543 as 24 horas.
■ Véndese finca no lugar de Bexo,
en Dodro (A Coruña), na estrada de
Padrón a Riveira. Telf. 605 368 339.
■ 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. Telf: 981 873 683
e 607 711 016.♦

POW E FINE

Encherá de maxia a Casa
da Cultura o sábado 19 das
18 h. en diante.

■ MÚSICA

Barbara
Hendriks
estará o
sábado
12 no CC
Caixanova
de VIGO.

CCCaixanova vai acoller
unha mostra da súa pintura
ata o 24 de novembro.

■ Este ano a Asociación Cultural A
Cepa de Cangas, no Morrazo, xoga
á lotería de Nadal con participacións de 3 euros. As persoas interesadas poden poñerse en contacto
coa Xunta Directiva da Asociación ou
na Escola de Adultos a partir de mediados de outubro.

■ Véndese casa con muíño e fincas, en Mundín (Chantada, Lugo).
Tlf. 982 441 589.
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RÍOS DE XELO

Se a Terra continúa a se quentar, o desxelo provocará que
moitas das zonas costeiras
queden anegadas polo mar.
Esta mostra, organizada pola
Fundación La Caixa na Casa
das Artes, trata sobre os glaciares, esas grandes masas de
xelo, principal reserva mundial de auga doce, sobre o seu
movimento e tamén sobre as
persoas que viven sobre eles,
os esquimós, de forma permanente, e os científicos, habitantes temporais durante as
súas investigacións. O tema
está presentado desde a pers-

pectiva da física, a mecánica,
a formación da paisaxe, da
historia e da relación co home. Maquetas de tamaño real, grandes escenografías,
módulos interactivos, obxectos, fotografías e imaxes de
vídeo, son algúns dos elementos que a conforman.

ACISCLO MANZANO
Ata o domingo 13 de outubro poderanse ver as esculturas deste artista galego no
C. C. Caixanova.

RANDE 1702
ARDE O MAR

O Museo do Mar comeza a
súa andadura con esta mostra
conmemorativa do terceiro
centenario da Batalla de Rande, acontecemento de grande

trascendencia para a historia
de Vigo e da comarca. Os obxectivos que se persiguen son
a súa divulgación así como o
coñecemento e defensa dun
dos grandes xacementos arqueolóxicos submarinos da
fachada atlántica. A mostra
divídese en tres seccións: A
carreira das Indias, as frotas
da plata; Mirei as naves arder; e Unha historia submarina; deste xeito ofrécese aos
visitantes unha introducción
histórica ao contexto no que
se produce a batalla, unha
mostra da propia batalla e do
seu tempo e, finalmente, relátanse as distintas lendas en
torno aos tesouros afundidos
na ría así como diversos intentos de recuperación. Ata o
8 de novembro.

■ MÚSICA

BÁRBARA HENDRIKS
Considerada como unha das
grandes recitalistas activas,
estará no CC Caixanova, cun
repertorio de Shubert, E.
Grieg, Ranström, Poulec e
Falla, o sábado 12 ás 20:30 h.

súa produción artistica é exposta na sala Antonio Rivas
Briones ata o 27 de outubro.

A Rede

THE MOVIES

O venres 11 actuará esta
banda no Iguana Club.
■ TEATRO

CON FLORES A MARÍA
Esta é a proposta que Teatro da Lúa levará ao escenario do CCCaixanova o
domingo 13 e luns 14.

MANICOMIO
SÓ PARA CLOWNS

Esta obra, escrita e dirixida
por Carlo Colombini, vai
ser representada polo grupo
Os 7 magníficos máis un, o
venres 11 no CC Caixanova.

LAS CRIADAS

SAN FROILÁN
www.concellodelugo.org/sanfroilan
Páxina oficial do programa das Festas de
San Froilán de Lugo, que se celebran do 4
ao 12 de outubro. A publicación electrónica
ofrece información por día e lugar, así como
a posibilidade de adquirir entradas en liña.♦

Vilalba

Obra de Jean Genet que
porán en escena, entre outras, Enma Suárez, Mónica López e Maru Valdieso, e que vai ser representada no CC Caixanova do
venres 27 ao domingo 29.

■ EXPOSICIÓNS

Vilagarcía
ilagarcía

Xinzo da L.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

ÁNGEL LLANOS

ECOLATAS, AXÚDASNOS
A SALVAR O PLANETA?

Ata o 17 de outubro poderemos ver as súas fotografías no casino Arousa.

LAXEIRO1930 E 1980
Unha selección de obras da

TAL COMO ERAMOS
Perto de 300 fotografías antigas da Terra Cha engloba esta exposición que podemos
ollar na Casa da Cultura.

Mostra
pensada
para
concienciar ás crianzas no
respeto ao medio ambiente.
Ata este venres 11 na Casa
da Cultura.♦

D

que ademais Lula teña dereito a vestir de Armani, Gucci,
Prada, Miu Miu ou La Casita de Wendy. Á esquerda
sempre lle aplican as mesmas cadras. Carlos Luís Rodríguez dicía que Beiras tiña

i a prensa plural da
que gozamos, sempre
raramente unánime,
que o candidato brasileiro
Lula pasou de desfarrapado
a vestir de Armani. O de menos é que non sexa certo e

un pazo e a dereita aínda repite que Carrillo viviu no
exilio a base de caviar. En
fin, a Hoenecker, presidente
da Alemaña do Leste, descubríronlle na despensa latas
de conservas variadas.♦
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Celso Bugallo, actor de Os Luns ao sol
‘Amador parécese a min’
MAR BARROS
Teatro, televisión e agora cine. Os luns ao sol, fita de Fernando León que retrata con toda a súa dureza o problema do paro, preséntanos a un Amador alcohólico, cun matrimonio esnaquizado, marcado polo abandono, na pel dun Celso Bugallo
adoecido e engrandecido pola súa propia experiencia persoal.
Acaba de estrearse Os luns ao
sol de Fernando León, onde chama a atención o protagonismo
que van adquirindo os personaxes secundarios, ata que, practicamente, se converten en principais, ¿como se consegue isto?
Mediante un traballo de interpretación e dirección ben feito, onde cada elemento cumpre o
seu papel. Ademais, traballar con
Fernando León é doado, hai moito diálogo e unha grande marxe
de manobra para que cada actor
poda interpretar máis libremente, dándolle particularidades propias ao seu personaxe.
O personaxe que vostede
interpreta, Amador, ¿ten elementos biográficos?
En certo sentido. Amador pertence a mesma clase social á que
pertenzo eu. Os dous somos traballadores, pero ademais existe
unha experiencia persoal que enriquece o personaxe. Coido que é
máis doado traballar así, cando
hai unha identificación persoal.
O paro é unha situación da
que non se libran nin os actores.
O paro marca a todos. É certo
que cada persoa por separado vive
a súa situación persoal de xeito distinto, pero non por iso é menos dramática, como se pode observar na
película. Sen embargo, non resulta
moi diferente o paro do sector naval do dos actores, é algo terrible.
Os luns ao sol foi a súa primeira experiencia no cine.
Fixen pouco cine, é certo,
porque a miña vida xirou máis
arredor do teatro.
Sen embargo, comezou
cunha película que sería galar-

doada coa Cuncha de Ouro do
Festival de San Sebastián.
Este traballo con Fernando
León foi moi importante na miña
carreira. Pero a Cuncha non foi
para min senón para a película,
para o conxunto. Dende o punto
de vista persoal, foi unha experiencia moi edificante, sobre todo, o contacto con Fernando e
con Javier Bardem. Pero tamén
dende o punto de vista laboral. É
evidente que unha cuncha ten
unha transcendencia e espero
que xurdan novos proxectos.
¿Como foi a rodaxe da fita?
O meu papel en Os luns ao
sol é pequeno, pero foi unha rodaxe moi interesante, pero sobre
todo sinxelo, gracias ao xeito de
entender o labor de dirección de
Fernando León.
¿Algunha anécdota?
Nada en especial porque o
traballo facíase de xeito fluído.
En todo momento houbo un bo
clima entre todos, algo que facilitou o labor e o resultado final.
A pesar de todo, que situación destacaría do proceso de
rodaxe.
Destacaría a discusión entre
Javier, Fernando e máis eu. O director tiña unha idea de interpretación e nós outra diferente para
unha escena. Non compartiamos
os seus requirimentos e comezamos a negociar, cedendo por ambas parte ata chegar a un resultado que nos gustase aos tres.
Alongouse a rodaxe bastante pero consideramos a discusión como algo necesario, porque o que
pretendía Fernando León arredábanos dos personaxes.

Ademais de Os luns ao sol,
está asentado na TVG na serie
Terra de Miranda.
Servando é o personaxe que
interpreto nesta serie. É un papel
doado, porque é un dos elementos típicos da nosa sociedade.
Servando está case sempre só, falando con el mesmo ou cun ente
imaxinario. Pero non sei con que
personaxe me identifico máis, se
con Amador ou con Servando,
porque ambos requiren un proceso de investigación e análise,
ademais da experiencia persoal.

¿Como é a súa relación cine-teatro-televisión?
Aínda que cada un destes
medios require unha conduta diferente, no meu caso non se producen grandes choques. Atópome a gusto nos tres ámbitos porque todos requiren de min o
mesmo: actuar.
¿En que proxectos está traballando nestes momentos?
Actualmente vou continuar na
serie Terra de Miranda e teño pensado retomar as clases de formación de actores en Pontevedra.♦

LUÍS AMADO CARBALLO Os probes de Deus
Colección Froita do Tempo / A Nosa Terra

Luís Amado Carballo naceu en Pontevedra
en 1901. Figura fundamental da poesía
galega, os seus libros marcaron o paso ás
xeracións poéticas do século XX. Os probes
de Deus, o seu máis ambicioso relato, é
recoñecido como unha das aportacións
senlleiras da narrativa galega do primeiro
tercio do século XX. Cortas pero intensas
páxinas describindo a vida cotiá dun grupo
de persoas que rememoran, nun asilo, os
traballos e días da mocidade perdida.

75º aniversario do pasamento de Luís Amado Carballo

Concepto
de Estado
FRAN ALONSO

P

or desgracia, os
pactos a nivel institucional non chegan
ao dominio do cotián; e
moito menos nesta terra
abrasada polos usos e
abusos corrosivos do PP.
Por moito que Beiras e
Fraga pacten (o que, francamente, non me parece
nada mal) os membros do
xornal electrónico A
Contrafío decidiron agachar a súa identidade para non seguir soportando
as presións políticas, institucionais e empresariais
ás que se ven sometidos
pola súa liña crítica.
Sen dúbida, o BNG
debe aproveitar o pacto
institucional para impulsar
temas decisivos para Galicia (por exemplo, un urxente e decidido Plan de
Normalización Lingüística no que, por fin, a dereita galegona se sinta tamén
implicada), para impulsar
as competencias do autogoberno e para impulsar a
capacidade de dialéctica
da súa propia apertura,
que pode traducirse nun
maior apoio electoral.
Pero, o que debe facer
o BNG, na miña opinión,
é non despistarse con respecto ao futuro. Porque
parece que se aveciñan
cambios importantes.
En Cataluña enxérgase
unha CiU en franco declive, unha ERC que se recupera de forma nítida (Pere
Esteve xa é moito máis
que unha premonición) e
un Maragall que ten case
todas as posibilidades de
gañar as próximas eleccións. No País Vasco albíscase un PNV que se
fortalece (tanto pola desaparición de Batasuna como porque aglutina a defensa de Euskadi). E en
Madrid medran considerablemente as posibilidades
de acceder á Moncloa dun
Zapatero que, sen que Aznar se presente, vai atopar
un PP moito máis debilitado (tanto pola posible ausencia de líder como polo
desgaste destes anos de
goberno sen diálogo).
O que se intúe como
un previsible mapa político do futuro do Estado
pode ser exactamente unha remodelación dese
concepto: o Estado. Á
súa chegada, Zapatero
vai topar cun Ibarretxe
fortalecido e cun Maragall que ten que xogar,
rompendo o marco autonómico e estatutario, coa
súa proposta federalista,
pois será a que o signifique. Así que o BNG vai
precisar, en Galicia, a
complicidade do PSOE
(e viceversa). E tanto
Touriño como Beiras sábeno. Aínda que non
queiran facer xestos.♦

