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GALIZA

VOLTOU ENCABEZAR AS MOBILIZACIÓNS
contra a Lei de Calidade do Ensino, como xa o fixera contra a
LOU ou na pasada folga xeral de xuño. É un dato que contrasta coa
idea de submisión acrítica ao goberno que algúns nos adoitan a
aplicar aos galegos. Son varios, certamente, os motivos que inciden neste apoio masivo ás protestas. Hai razóns personais, pero tamén un perceptíbel descontento co pisoteo, por parte da dereita, de
certos principios básicos. A defensa do ensino público, laico, galego e gratuito, directamente cuestionados por esta Lei de Calidade,
atópanse entre as razóns principais que levan á xente á rúa. O Goberno galego debería cuestionarse tamén o apoio sen salvedades
que está prestando a este proxecto centralista que violenta e altera
gravemente as competencias autonómicas. Pero tamén é un aviso
para os partidos da oposición, nomeadamente os nacionalistas, que
deberían esforzarse por facer sintonizar a dinámica partidaria coas
aspiracións sociais. Non chega con aparecer nas fotos das movilizacións. Deberían preguntarse, sobre todo, porque uns Gobernos
contestados nas rúas son apoiados maioritariaente nas urnas.♦

Fina Casalderrey
Desventuras dun lobo namorado

PA C O VILABARR O S

Un lobiño que queda sen pai
lánzase polo mundo adiante
para demostralle á súa familia
que é valente, que non é parvo,
e tamén para levarlle un agasallo
á súa moza Loba Nova.
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Manuel Fraga
‘Galicia non vai quedar atrás de
Cataluña ou Euskadi’
AFONSO EIRÉ

O diálogo institucional, o modelo autonómico,
a súa idea do nacionalismo, os seus próximos
obxectivos políticos e o relevo no PP son os eixos principais sobre dos que xira esta entrevista
co Presidente da Xunta, Manuel Fraga Iribarne.
Manuel Fraga mostrábase distendiO diálogo institucional é algo
Pero se a cidadanía non olla
do, mesmo ledo á mañanciña do 29 consubstancial á democracia e ao nada tanxíbel...
de outubro en San Caetano, coma parlamentarismo. Está presente xa
En Bruxelas quedaron moi
se non tivese que aturar a dor das na Inglaterra do século XIX. Por gratamente sorprendidos. Diría
costas que, algunha vez, aparecía outra parte, eu sempre estiven a que mesmo incrédulos polo clina súa faciana ao moverse na ca- prol do diálogo. Foi o que permi- ma de consenso conseguido na
deira na que estaba sentado na vez tiu, por exemplo, os logros conse- Galiza. Antes Camilo Nogueira
do sofá habitual.
guidos durante a defendía unha cousa, os nosos
Viña de despachar
Transición. Con- deputados outra. Agora conse18 minutos co disecuentemente, guimos que todos defendesen o
rector xeral de Cotópome satisfeito desde a miña che- mesmo no tema pesqueiro. Esta
municación, Xesús
gada a Galiza postura unánime vai dar os seus
Parga e cos conse- co novo clima de
ofrecín diálogo. resultados. Certo que hai moitos
lleiros de Cultura, diálogo, que por
Ata de agora non paises que non están interesados
Xesús Pérez Varela
se pudera acadar en que se lle recoñeza a Galicia o
e Presidencia, Xai- certo surprendeu
este clima por di- seu papel como rexión pesqueime Pita.
versas
razóns. ra, pero, nestes últimos días, deSemellaba sa- moito en Bruxelas”
Neste momento, mos pasos importantes na defentisfeito sobre todo
atópome moi sa- sa do sector, presionando todos
de como vai o
tisfeito do novo na mesma dirección.
diálogo institucional, sen impor- marco de relacións políticas que
Tamén está a haber diálogo
tarlle que ese mesmo día, coinci- impera nesta lexislatura e de que na reforma educativa. Nin que didindo co aniversario do trunfo Xosé Manuel Beiras aceptase, por cir ten que eu, loxicamente, desocialista do 82, en todos os xor- exemplo, ser socio de honra do fendo o espíritu da Lei de Calidanais e informativos radiofónicos, Clube de Economía da Coruña.
de. Pero en Galicia podemos fadirixentes socialistas lle recordaUn novo clima. ¿Pero que cer as nosas propias leis adaptánsen o seu pasado franquista. É al- se conseguiu con el?
doas á nosa realidade. Podemos
go que ten plenamente asumido.
O principal, como xa queda conseguir con estas leis mudar
O presidente da Xunta adoita dito, é o propio diálogo. Trátase aspectos importantes. O diálogo
ser un home directo nas entrevis- dun novo xeito de
está aberto e na
tas, pero tamén sabe escapar de facer política, sen
man de todos encalquer titular inconveniente gra- insultos,
nin
cóntrase o lograr
cias ao seu longo oficio político, descalificacións,
stamos dispostos un marco millor
utilizando nalgún caso o sorriso sen tanta crispano que se poda
máis ou menos aberto. Nesta oca- ción. Non se trata a millorar a actual
desenvolver todo
sión, ao comezar a falar das rela- de renunciar ás
o ensino galego.
lei
de
Normalización
cións cos outros partidos apare- posturas e ás ideas
¿E na norceo a sua vea profesoral –eran de cada quen, se- Lingüistica”
malización linhoras nas que se entra a clase na nón de falar, de
güística? Está aí
universidade– para dar un perco- procurar entendero novo Plano de
rrido polo parlamentarismo britá- se, de buscar un
Normalización...
nico do que tanto gusta.
consenso, se é posíbel, nos granPedíronme diálogo e estou
des temas que nos preocupan a to- disposto a dialogar Agora ben, hai
Fálase dunha nova etapa dos. Iso é o que demandan os ci- que ter clara a filosofía, onde se
política na Galiza marcada dadáns e o que estamos a conse- quer chegar. Non estamos pola
polo diálogo institucional. guir. Non fun eu precisamente imposición do galego, senón pola
¿Cales son os motivos que o quen impuxo a rodela parlamenta- coexistencia entre o galego e o
levaron a este paso?
ria, senón o Goberno Tripartito.
castelán en armonía, tal e como
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Vén da páxina anterior

Cando eu lles presentei as
primeiras propostas aos outros
partidos, sobre todo aos nacionalistas, ou as ignoraron, ou se opuxeron. Daquelas, con outra caste
de goberno en Madrid, tería sido
posíbel que se levasen á práctica.
Os cataláns, que daquelas estaban en contra, agora realizan propostas idénticas. Pero, nestes momentos, está todo contaminado
coa iniciativa de Ibarretxe que,
todo hai que decilo, ten moi pouco que ver coas propostas catalás
ou coas presentadas por min no
Parlamento galego. Reafírmome
na necesidade de por en marcha
esas propostas pero en política,
A reforma do Estatuto
como vostede non pode ignorar,
o tempo é fundamental.
Vóltase falar da reforma do
O vicepresidente do GoberEstatuto. ¿Considera posíbel e no central, Mariano Raxoi,
desexábel esta reforma?
afirmou que “non eran razonáClaro que é posíbel, a reforma beis” as resolucións sobre o auestá prevista na Constitución e no togoberno aprobadas polo Parpropio Estatuto. Pero o Estatuto lamento galego no último debaactual ten aínda moitas posibilida- te do Estato da Autonomía. Podes sen necesidala contra, conside de acudir a moderou “admisídificacións. Hai
beis e lexítimas”
que ter en conta,
n Estatuto non
as propostas caademáis, que destalás. Imaxinepois de Cataluña, se pode reformar
mos que se reGalicia é a comuforman os estaporque
unha
nidade que máis
tutos de Euskadi
competencias ten. autonomía queira”
e Catalunya, peE durante estes
ro non o de Galianos o seu exerza. ¿Cal sería a
cicio aumentou
súa postura?
considerabelmente. Algunhas, coCoido que se interpretou mal
mo a sanidade, non as quixeran ao señor Raxoi. Penso, así o conasumir anteriores gobernos. As sidero, que non tentou descualimiñas propostas para aumentar o ficar as propostas aprobadas poautogoberno están claras e xa as lo Parlamento galego, senón que
espuxen e numerosas ocasións.
se referiu ao mecanismo de elecCerto, moitas delas foron ción do Tribunal Constitucional.
aprobadas máis dunha vez no Este non pode consistir, e coinciParlamento, como a Adminis- do co que pensa o señor Raxoi,
tración Única, a reforma do nun sistema de cuotas autonómiSenado, a presencia en Europa cas, senón o froito dun consenso
etc. O problema é que non te- entre todos para os nomeamenñen visos de poderse realizar. tos, que poderían mesmo realipero sen esquecer a nosa que nos
dá identidade como galegos.
Pero o que se lle está a demandar á Xunta, sobre todo, é
que faga cumprir a lexislación
vixente.
Non só estamos dispostos a
que se cumpra a lexislación actual, senón a millorar as leis existentes. A reformalas e amplialas
no que faga falta, contando co
consenso e coa contribución de
todos. Pero tendo moi claro que o
galego e o español teñen que
convivir armónicamente, sen imposicións como pretenden algúns.

‘U

O director de A Nosa Terra, Afonso Eiré, nun momento da entrevista co Presidente da Xunta Manuel Fraga.

zarse através do Senado.
Por outra parte, xulgo que a
actual Constitución e os Estatutos representan un marco totalmente axeitado de convivencia e
que teñen capacidades de adaptación sen recorrer ás reformas.
Pero imaxinemos que en Catalunya se poñen de acordo entre CiU, PSC, ERC e IC, como
aprobaron no Parlamento...
Un Estatuto non se pode reformar porque unha autonomía
queira. Precísase a tramitación
dunha lei orgánica e, esta, debe
ser aprobada no Congreso. Dito
isto, tamén digo que Galicia non
ten que ser máis nin menos ca
ninguén. Xa non o permitimos,
como vostede ben sabe, cando se
tramitou o Estatuto.♦

‘Desexo un entendimento co BNG
nos concellos’
Felipe González afirmaba esta
mesma semana que o diálogo
institucional ten que servir, sobre todo, para comprender a
postura dos demais. ¿Entende
millor vostede agora o nacionalismo galego? Pregúntoo
porque agora desapareceron
as descualificacións.
É unha obviedade. Como lle
dicía ao comezo, tratase diso, de
dialogar, de buscar puntos de entendimento, mesmo defendendo
cada un as súas propostas. O diálogo é constructivo, enriquecedor e
claro que axuda a entendernos. É o
único xeito de poder entendernos.
¿Cambiou a idea que tiña
de Xosé Manuel Beiras?
Nin que decir ten que o diálogo, as conversas, che permiten
coñecer millor as outras persoas
e isto, non podía ser do outro
xeito, ocurriume co señor Beiras.
É lóxico que o entenda millor
despois de termos falado.
¿Esta fase de diálogo institucional que está a protagonizar co BNG, podería levar a algún tipo de acordo nos concellos cos nacionalistas?
Xa existen acordos entre o
PP e o BNG nalgúns concellos,
aínda que pequenos. Moitas veces, na política, non nos encon-

tramos só con partidos ou pro- ticas tan diferentes? ¿Cal pengramas, senón tamén con talan- sa que son as causas?
tes e con persoas. Neste senso,
Iso tería que perguntárllelo
os acordos, o entendimento non ao señor Touriño. El foi o prisó é posíbel, senón desexábel.
meiro que me pediu diálogo. Eu
A mín, nin que dicir ten, gus- acedin, como non, encantado.
taríame que en todos os concellos Estivo aí, onde está agora vostegobernase a lista máis votada. de ao comezo da lexislatura e pePero isto non pode ser así por lei. diume dúas cousas. A primeira
O actual sistema
que contestase a
proporcional está
dúas preguntas
recollido
na
por mes no ParlaConstitución e hai
mento. A segunesde o diálogo
que acatalo. Dito
da que variáseco
BNG,
Touriño
isto, o tempo e os
mos a distriburesultados dirán renegou do diálogo
ción horizontal
en que nos podepola vertical nos
mos entender ou que mantiña
escanos. Como
non podemos co
me
pareceron
BNG. Eu, a priori, conmigo. Non sei
pertinentes, aínda
non descarto naque non estaba
da. É máis, para- porqué”.
obrigado, acedín.
ceríame positivo
Despois acepun entendemento.
tou tamén o diáPero nós o que pretendemos logo o BNG e non sei porque
e ganar na maioría dos concellos Touriño renegou daquela primeiposíbeis sen marcármonos ob- ra actitude. O lóxico é que, en
xectivos concretos.
Madrid, Goberno e oposición
Non se entende moi ben que acorden os grandes temas de Esexistindo entre o PP e o PSOE tado, mesmo que haxa un interacordos nos grandes temas en cambio no poder. Esa é a esencia
Madrid, aquí se produza un desta democracia. Pero seméllaforte enfrontamento entre am- me que desde agora o PSOE vai
bos os dous partidos. ¿Atopa- estar moito menos polo diálogo
monos en dúas realidades polí- tamén en Madrid.♦

‘D

‘O programa municipal
marcará o meu sucesor’
Vostede afirmou que aínda esas diferentes sensibilidavai dar máis dunha sorpresa des dentro do PP, unha máis
política. ¿Cales son os seus enraizada no país, outra
próximos retos?
ollando máis cara Madrid,
Hai frases que collen nos ti- cal considera que, dado o actulares unha dimensión que tual momento político, debenon teñen. Eu quería expresar ría ser a do candidato máis
que en política non se pode es- apropiado para tomar o retar parado, que é
levo dentro do
preciso chequear
seu partido na
a realidade e reaGaliza...
lizar propostas en
Non hai un
meu sucesor
consecuencia.
perfil determiNon estou dis- ten que ser
nado. Tratase
posto, digo, a deide confeccioxar pasar o tempo asumido
nar un progracoma se fose a por todo o partido” ma no que parxubilarme. Seticipe todo o
guirei coa mesma
partido e logo
intensidade, co
procurar a permesmo espíritu de traballo. soa máis adecuada para que o
Non sei cales serán as próxi- poña en práctica. É o que estamas propostas, nin os retos que mos a realizar co actual prodeberemos afrontar, dependerá grama municipal. É preciso ter
da dinámica. Pero ten que coin- en conta a capacidade de lidecidir conmigo que se fose dar razgo, de que a súa persoa sesorpresas non llas ía dicir.
ña asumida e apoiada por todo
Falando de propostas. Du- o partido. A súa capacidade...
rante a campaña electoral
Pero, dadas as circunsprometeo traballo para a mo- tancias actuais, pudera ser
cidade. ¿En que fase está o millor...
cumprimento desta promesa?
É a dinámica partidaria a
Prometemos que ningún que ten que atopar a esa perxoven quedaría sen un posto soa cando chegue o momende traballo por non ter a espe- to. Por exemplo, somos os
riencia necesaria para ocupar únicos que levamos tres muesa praza. Esa meta está in- lleres como cabeceira de carcluida nun programa máis am- tel nas cidades.
plo, o Plano Labora xa en
Falando desas candidamarcha de forma satisfactoria. tas, José María Aznar pediuEn todos os partidos lle os cabeceiras de cartel
sempre hai diferentes sensi- nas cidades que puxesen tobilidades. O PP non podía do da súa parte nesta preser menos...
campaña. ¿Esta petición non
Evidentemente. Hai idades está en contradición con
diferentes, procedencias distin- manter como conselleiras as
tas, mentalidades que tampou- candidatas nas cidades?
co coinciden. Non se poden
Estou moi contento con elas
comparar as persoas da beira de e co seu traballo. Non penso
Sanabria, onde estiven o outro que exista ningunha contradidía, coas da costa por poñer un ción. Desempeñan a súa labouexemplo. Nin tampouco as dun ra a satisfacción. Cando chegue
mozo que entra na universidade o día, procederei ao relevo.
cun xubilado. Toda esta caste
¿Cando será ese día?
de persoas conviven no PP saDentro duns meses. Aínda
tisfactoriamente.
non está decidido, pero se estiDecíallo porque existindo vera tampouco llo ía dicir.♦

‘O

Nº 1.054 ● Do 31 de outubro ao 6 de novembro de 2002 ● Ano XXV

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

A asignatura pendente
da cooperación

Felipe González

EMILIO M. MARTÍNEZ RIVAS

A nova lei de cooperación ao desenvolvemento nace
con consenso, pero ten eivas por correxir, e sobretodo precísase máis vontade de acción nos orzamentos.
Non se pode dicir
que un etarra é
gua po ou culto.
Incorreríase en
a poloxía do
terrorismo.
(¿C ondenarán os que
premiaron ao escritor
fuxitivo Joseb a
Serrionaindía?). Pero,
en cambio, ninguén
prohibe lanz ar
piropos a Franco ou a
Q ueipo de Llano,
a quel xeneral-spe aker
que aconsella b a
desde Ra dio Sevilla a
violación d as esposas
e noivas de roxos. Din
que o de Franco é
historia . Pero, entón,
¿por que tanto medo
a condenalo?

Mohamed Khatami,
presidente de Irán, foi
moi critica do estes
días, durante a súa
visita a Esp aña , por
terse neg a do a d arlle
a man ou a bicar a
algunhas d amas. A
súa atitude deu pé a
turb a d as críticas
dirixid as contra o
fund amentalismo
islámico. O s mesmos
críticos respectan
máis, sen emb argo,
que o empera dor de
Xa pón deb a ser
saud a do cunha
inclinación de lombo
e con outras
xestualid a des non
menos resesas. Está
clara a ra zón: o ien
cotíz ase máis alto que
o rial.

O

pasado 3 de outubro o Boletín Oficial peración merece unha explicación en prodo Parlamento Galego publicou o pro- fundidade, xa que si ben os centros galegos,
xecto de Lei de Cooperación ao De- casas de Galicia ou asociacións de emigransenvolvemento. A Coordinadora Galega de tes galegos deben ser potenciadas para o
ONGD valora moi positivamente este proxec- cumplimento dos seus obxectivos de melloto e o proceso de xestación que o ten precedi- ra das condicións de vida e asistencia aos
do. O proceso témolo que considerar moi po- galegos do exterior, así como de mantenisitivo, tanto pola participación dos distintos mento da cultura e a lingua galega (e podemos dicer que este é un deber
axentes sociais e institucionais
inexcusábel por parte das admi(sindicatos, universidades, concellos, confederación de empreó un 0,08- nistracións públicas galegas) ata
o momento o seu papel como
sarios e ONGD), como polo im0,09% do
axentes de cooperación ao deportante grado de asunción por
senvolvemento, según criterios
parte da Consellería de Emigraorzamento
do
internacionais, ten sido escasa.
ción e Cooperación Exterior das
–En canto ao CONSELLO GApropostas que lle foron expostas.
2003, 6
LEGO DE COOPERACIÓN creemos
Aínda que moitas das nosas
que deben ampliarse as súas
millóns de
propostas, como dixemos, foron
competencias e non reducilas á
aceptadas e incorporadas ao texeuros sobre mera información das propostas
to sobre o que os parlamentarios
galegos van discutir, sobre al- 7.700 millóns, do goberno galego. Sería importante dotalo da capacidade de regúns puntos non se ten chegado,
nesta primeira fase de xestación, será adicado a alizar, ou propor a realización, de
estudios e avaliacións das activia un acordo. Algúns dos puntos
que creemos que deberian ser Cooperación e dades de cooperación emprendidesde Galicia. Asimesmo
modificados durante o debate
Desenvolve- dades
sería interesante non reducir a
parlamentario son:
súa composición aos represen–En canto ás PRIORIDADES
mento”
tantes dos axentes de cooperaXEOGRÁFICAS DA COOPERACIÓN
ción e integrar voces indepenGALEGA, cremos que non é necedentes, expertos, que foran elexisario na lei concretar en exceso estas, dado
dos
por
unha
maioría cualificada dos repreque a mesma lei contempla a redacción posterior dun Plan Director e de plans anuais de sentantes dos axentes. Tamén consideramos
desenvolvemento, que entendemos serán o importante que a lei fixe que a representación
lugar idoneo para a concreción das áreas pre- das ONGD sexa a través das súas asociacións,
plataformas ou federacións, legalmente consferentes de actuación.
–As EMPRESAS, que son consideradas axen- tituídas, máis representativas.
–Igual que se marcan unhas prioridades
tes de cooperación, non deberían ser excluidas
do principio de non lucro das súas actuacións sectoriais en canto os proxectos de cooperación
cando se presenten a licitacións internacionais a desenvolver nos países do Sur, tamén deberíxa que nestes casos non están actuando como an marcarse unhas prioriades nunha faceta tan
axentes de cooperación, senón como proveedo- importante no traballo na nosa propia sociedares de bens ou servicios a un terceiro (por de como é o da SENSIBILIZACIÓN SOCIAL E A
exemplo un organismo público, nacional ou in- EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO.
Desde a Coordinadora Galega de ONGD
ternacional ou un organismo privado), que será
creemos que a Lei merecería ser aprobada
o que exerza como axente de cooperación.
–A inclusión das COMUNIDADES GA- por unanimidade da Cámara, como unha sinal inequívoca da decisión colectiva de que
LEGAS NO EXTERIOR como axentes de coo-

‘S

A N A PILLA D O

Galicia ten que xogar un papel importante no
apoio á superación da pobreza na que millóns de persoas están condeadas a viver.
Un tema que non está na lei é o do financiamento que desde a Xunta de Galicia se
adica á cooperación. É necesario que o esforzo lexislativo da aprobación dunha lei vexase
acompañado dun incremento sustancial dos
fondos que se adican ás actividades que se
pretenden regular coa lei. A creación da Dirección Xeral de Cooperación Exterior fainos
ser optimistas, pero temos que recordar que o
esforzo financeiro, ata o momento, ten sido
escaso. Hai poucos anos estábamos no
0,03%, e no 2003 chegamos ao 0,06%. O proxecto de orzamentos para o 2003, presentado
estes dias, fixa unhas cuantias que dificilmente chegarán ao 0,08-0,09% do total do orzamento, apenas 6 millóns de euros sobre un
total de 7.700 millóns. O incremento no Programa de Cooperación ao Desenvolvemento
é importante, un 23,3%, pero debemos recordar que partimos dunhas cifras tremendamente reducidas, moi alonxadas do esforzo medio
das comunidades autónomas (no 2001 o País
Vasco estaba no 0,55, Navarra no 0,7, La Rioja no 0,31, Extremadura no 0,44...). Tal vez o
mellor apoio que poderia recibir o proxecto
de Lei de Cooperación ao Desenvolvemento,
antes incluso da súa aprobación, seria que nacera cunha dotación financeira importante. A
fin de contas o orzamento é un dos principais
instrumentos da acción política desde a administración pública. Sería desexábel que a lei
fose acompañada polo compromiso entre os
grupos parlamentarios de manter un incremento sostido dos fondos adicados á cooperación internacional, e que este acordo se extendese ás outras administracións públicas
galegas, nomeadamente as locais.♦
EMILIO M. MARTÍNEZ RIVAS é presidente da
Coordinadora Galega de ONGD

Cartas

Liberdade na era do
pensamento único
É preocupante a constante e machacona insistencia en lanzar diatribas, por parte do poder, contra
calquera outra das alternativas
que non sexa a do pensamento
oficial e cara ás que, ata o de agora, calquera podía inclinarse libremente. É enorme o esforzo
que están pondo tódolos panexiristas da nova orde mundial pra
que todos nos convertamos en
neófitos e submisos secuaces da
súa única e verdadeira doutrina.
Todo o seu esforzo vai dirixido a
que non pensemos libremente e a
que non sexamos auténticos donos do noso destino. E así é cómo
están a cotío bombardeándonos
con toda clase de peroratas, lavativas cerebrais e comecocos, co
fin de conseguir o encarrilamento de todos e cada un polo carrei-

ro da “tranquilidade”, fóra do que
so hai perigos e sufrimento. Porque ben saben que a táctica da repetición continuada da mensaxe
chega a producir unha forte tendencia a abrazala.
Pretenden crear unha especie
de seres clónicos mentais, cortados todos polo mesmo patrón e
aleitados nos ubres dos seus poderosos medios de propaganda.
Segundo os teóricos da nova orde mundial, o pensamento único
non é so unha doutrina, é a única
posible. De aí que, quen non estea de acordo con ela, colócase
ipsofacto fóra do sistema, nas tebras exteriores.
Pero, ¿quen sabe se a intención dos propagandistas da nova
doutrina non é outra que a de crear un Paraíso na Terra, un novo
Edén de delicias e gozo completo? ¿E quen sabe se de pronto encontraron a pedra filosofal da sabedoría que todo o converte nun

compendio de tódolos bens xuntos sen mestura de mal ningún?
E, ó mellor, a nosa vida fluirá tan
suave e dulcemente que xa nada
turbará o noso espírito transido
de felicidade nin estaremos expostos a ningunha veleidade de
ningunha mala xogada de ningunha volátil Bolsa. Eles encargaranse de programar as nosas
vidas e de telo todo previsto, fóra
de continxencias perigosas ás
que podamos estar expostos e
que nada nos convén. Din que o
fan todo polo noso ben. De aí a
súa teima por ter tan controladas
as nosas fontes de información e
así ternos ó resgardo de opcións
perigosas, porque xa se sabe que
non hai cousa máis perigosa ca
unha persoa ben informada e dotada dunha arma tan temible como é a capacidade de obrar libremente. Puidera ser que o
contacto fixera inza-la semente
do espertar das mentes, e entón

xa se convertería nunha praga.
Está claro que nos queren salvar, inda que sexa a contra gusto.
E, mentres non o conseguen de todo, teremos que seguir berrando
moi forte que viva a liberdade.♦
XOSÉ GONZÁLEZ
(VIGO)

Polo cambio:
20 anos despois
O 28 de outubro de 1982 –transcorreron vinte anos– foron moitas as ilusións que afloraron en
millóns de cidadáns do Estado
pola victoria electoral, por maioría absoluta, do partido socialista. Era a primeira ocasión, en
moitos anos, en que España estaría gobernada polos socialistas
democráticos. Polo cambio necesario en un país inmerso en
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Tribunal Penal Internacional,
xustiza para todos
GUILLERME VÁZQUEZ

A formación do Tribunal Penal Internacional foi un
avance, pero ceder ás intencións de eximir do seu
foro aos Estados Unidos convertiríao en inservíbel.

V

ivimos nun mundo no que se producen todo tipo de atropelos contra as
persoas. A vulneración dos máis elementares direitos humanos é frecuente en
moitos lugares. O xenocídio, os crimes
contra a Humanidade e os crimes de guerra
seguen a producir-se. Son práticas que repugnan a calquer consciéncia e deberian ser
erradicadas. A ese fin pretende contribuír a
criazón dun Tribunal Penal Internacional.
Un Tribunal con autoridade recoñecida por
todos, con capacidade de actuación real, e
critério independnete, axudaria a avanzar
na diminución de práticas intolerábeis en
pleno século XXI.
Cando parecia que se daban pasos
adiante, cando vários Estados asinaron e/ou
ratificaron o Estatuto deste Tribunal, aparece un máis que sério obstáculo. O Governo
dos EE UU nega-se a asinar e ademais exixe aos demáis Estados que lle garantan
imunidade perante este Tribunal para os

seus cidadáns, promovendo acordos bilaterais con tal obxectivo.
A aceitación desta intención do Governo dos EE UU é moi preocupante. Convertiria ao TPI en inservíbel, nun mecanismo
de actuación contra uns e non contra outros, convertiria-o nun tribunal político ao
servizo basicamente do capricho da hiperpoténcia imperial.
Conviria, polo tanto, que o Governo do
señor Aznar, e outros governos europeus,
non busquen, como fan, argumentos que leven a comprender e, xa que logo, a non opoñer-se con toda a forza, a estas intencións
norteamericanas; unha comprensión que, por
outra parte, non terian con calquer outro governo do mundo.
Neste senso, resulta máis unha vez frustrante a decisión adoptada pola UE o pasado 30 de Setembro, data na que, empregando palabras de Amnistia Internacional, “tomou unha decisión lamentábel para a defe-

Xosé Lois

sa dos direitos humanos”, ao non se opoñer
con rotundidade as pretensións do señor
Bush; por certo, en contradición cos acordos do Parlamento europeu. Decisión europeia na que o Governo encabezou a liña disposta a contemporizar, a facer seguidismo
das teses norteamericanas.
Unhas teses, por outra parte, difíceis de
entender. Non é o norteamericano non só un
governo democrático, senón exemplo a seguir? Non é o campión da causa do respeito
dos direitos humanos no mundo? Non está
permanentemente disposto a intervir militarmente para salvagardá-los? Se é asi, é difícil de entender, como dicia, esa exixéncia
de impunidade. Por que teme o Governo
Bush ao TPI? Realmente só hai unha resposta plausíbel: o governo norteamericano teme
que os seus cidadáns se vexan implicados en
actos de xenocídio, crimes de guerra ou crimes de lesa humanidade. E esta simples sospeita arrepia a
calquera.
O BNG, e asi
n Tribunal
o expresamos no
Penal
último debate no
Congreso
dos
Internacional,
Deputados, é crítico coa posición
independente, e
mantida até o
con autoridade
momento polo
Governo Aznar
recoñecida, é
neste tema, unha
posición que na
unha
esperanza.
nosa opinión debe variar para siSe esta
tuar-se sen ambiesperanza se
güidades na defesa sen fendas
frustra, haberá
dun TPI con fins
claros e sen excorresponsábeis
clusións no seu
políticos”
ámbito de actuación. Unha posición que o leve a
non asinar nengun acordo bilateral con EE UU que vaia garantir a impunidade dos cidadáns norteamericanos.
A defesa dos direitos humanos debe preocupar-nos e ocupar-nos a todos. Crimes de
gerra, actos de xenocídio están-se a producir
acotio, tamén por governos que aparecen como “respetábeis” perante os ollos da opinión
pública; e convén contribuír a poñer límite a
este tipo de actuacións. Un Tribunal Penal Internacional, independente, e con autoridade
recoñecida, é unha esperanza. Se esta esperanza se frustra, haberá corresponsábeis políticos. E a posición do governo norteamericano, e as actitudes de comprensión co mesmo,
lamentabelmente van nesa direción.♦
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GUILLERME VÁZQUEZ é deputado do BNG
no Congreso

Correo electrónico: info@anosaterra.com

unhas rencillas que non cicatrizaran, causadas polo enfrontamento civil, entre dous bandos
ideoloxicamente diferenciados.
A maioría dos traballadores e
a clase media de España, en esa
ocasión, depositaron a súa confianza en un partido dirixido por
xente moza que non tiñan pasado
político. Os cambios foron importantes a nivel social, nos primeiros anos, para logo manter as
decisións a un sometemento ó
poder económico. O longo período de goberno trouxo a corrupción de algúns membros do partido así como a un cambio ideolóxico obrigado de algúns principios básicos dos socialistas.
Parte da sociedade actual está nun momento de pasotismo
político. A maioría das veces a
preocupación por algunha ideoloxía parte de un interese persoal
para conseguir algún posto de
traballo ou calquera tipo de favor

político máis ou menos importante. Debería volver a ilusión
esquecida de hai dúas décadas,
en onde unha persoa loitaba polos seus ideais, defendendo unha
sociedade máis solidaria, en onde debería imperar a xustiza social. Vai por tódolos socialistas...
felicidades.♦
XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)

Magosto-Samaín

Recompilando traballos de dous
profesores de prestixio, Luís
Monteagudo e André Pena, atopei
referencias a que o magosto procede dunha palabra bable, magüestar, que significa asar as castañas. Sábese da destacada presencia do castiñeiro en Galicia,
sen dúbida dende o Neolítico e
está abondo estendido o tópico de
que a castaña foi introducida po-

los romanos para lles dar de comer aos obreiros das minas de ouro. Mais que os latinos difundiran
este froito non significa que fosen
eles os que o trouxeron ao país.
A castaña foi durante séculos
o produto estrela da gastronomía
galega e só a chegada da pataca
acabou co seu protagonismo na
comida do país. Non en van nalgúns lugares chámaselle ao tubérculo a castaña da terra.
O magosto provén seguramente dunha celebración prehistórica de ofrenda compensatoria e
acción de gracias á divinidade dos
soutos e bosques. O día propio do
magosto é o primeiro de Santos (o
Samaín segundo o antigo calendario celta, festa que, como moitas
outras, cristianizou a Igrexa), día
no que se abren as portas do Alén,
cando os ourizos aínda están verdes polo que para extraerlles as

castañas tiñan estas que ser pisadas e abertas cos pés nus.
É posíbel que os nosos avós
indoeuropeos considerasen que
as castañas, ao seren un froito espontáneo de tempada, producido
non polo seu traballo, senón pola
acción dos deuses da fraga, tentasen facerlle honras polo seu presente constante cada outono.♦
XOÁN CARLOS BOUSO
(MONDOÑEDO)

Un militante de E N
queixá b ase a p asa d a
semana en Lugo, ao
pé d a porta de San
Fernando, de que o
seu p artido pedise
renovación p ara o
B N G , pero que entre
os seus seguisen
arrib a os mesmos.

Deuse a coñecer por
aí o currículum de
Xosé Blanco,
secretario de
org aniz ación do
PS O E. C ítase o seu
p aso por unha
concellería en Palas
de Rei, pero
esquécese a súa
eta p a de presidente
do C onsello d a
Xuventude de G aliz a .
¿Será porque tivo que
saír pitando?

Hai un xeito de
facer política interna
dos p artidos estatais
en G aliz a pouco
coñecido. En M a drid
contratan dous
detectives e
mánd anos p ara que
ela boren un dossier
contra os díscolos.
Así, despois,
confeccionan as listas
con ben máis
acougo.

TVE informa d a folg a
do ensino contra a Lei
de C alid a de. O
locutor non informa
de que tivo lug ar
unha folg a , senón que
empreg a a fórmula
indirecta de dicir que
a xente “ asistiu a
unha convocatoria ”.
A iso deberíanlle
chamar: técnicas de
conxelación d a
noticia .♦
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Zinedine Zidane.

Zidane non
se considera
guapo
A estrela do Real Madrid
Zinedine Zidane non fachendea de guapo. Nunha
entrevista con lectores do
diario Le Parisien (25 de outubro) respondeu que “a
imaxe sexy téñoa desde que
son famoso. Antes non tiña
ningún éxito coas rapazas.
Non era un ligón. Tiven a
sorte de que a miña muller
se dirixise a min. En definitiva, é unha simple imaxe.
Non son sexy. Boeno, tampouco son feo”.♦

Os vascos,
‘os últimos
españois’

lización de Batasuna na revista Hika (setembro 2002).
Lacasta lembra tamén ao escritor José Bergamín: “Coido que Bergamín, cando no
derradeiro periodo da súa vida mostrou a súa comprensión e a súa solidariedade
con distintas causas abertzales, vía nestes os “derradeiros españois” polo seu espíritu rebelde, insubmiso ante
quen manda, etc”.
Lacasta engade: “É certo que eran outras épocas e
que as miñas opinións sobre
Herri Batasuna e a mesma
ETA non eran as mesmas
que teño hoxe; pero moito
me temo que esa visión de
Bergamín sobre os vascos
como os derradeiros españois non engloba só as súas
eventuais virtudes, senón
tamén os seus defectos máis
arraigados só que postos, un
pouco, ante un espello que
reflexa unha imaxe invertida dos mesmos”.♦

Os intereses
de Bush
no negocio
do petróleo

O catedrático de filosofía do
dereito, José Ignacio Lacasta fala de ETA e da ilega-

Ao fio da prevista guerra no
Iraq, o economista norteamericano Jeremy Rifkin
escrebe: “Tanto o presidente Bush como o vicepresidente Cheney están relacionados co petróleo. Ambos
proceden da industria petro-

José Ignacio Lacasta.

Bush con membros do seu equipo.

Pro disidente
BIEITO IGLESIAS

N

unha sociedade fraca como a nosa, a
única linguaxe comprensible é o aceno
de poder, o gorila que bate o peito. Por
iso se esixe prudencia e mesura co mando.
O
amigo Xaquín Leiceaga non observou esta regra,
abandonou a corporación de Pastor e tivo que
oír embustes vellacos (por pouco afíliano ó
Cartel de Medellín). Militou naquel colectivo
Avante (non recoñecido polos dirixentes do
BNG malia contar co dez por cento dos votos
asamblearios e con dous representantes electos
pró Consello Nacional) que defendía a unidade
dos nacionalistas; a superación dun frentismo
falaz, simple taparrabos da U, como IU foi tanga
do PCE e APU do PCP; unha política de
alianzas razoable, co PSOE aquí, con CIU e

lífera. As súas carreiras estiveron definidas polos intereses do petróleo. As súas
fortunas políticas foron fomentadas polos grupos de
presión petrolíferos. O presidente Bush comenzou a
súa carreira empresarial nos
anos oitenta, creando unha
empresa de prospección petrolífera en Texas, denominada Arbusto (...). O vicepresidente Cheney foi presidente e xefe executivo da
Halliburton Company inmediatamente antes de establecer a súa residencia na
Casa Blanca. Halliburton é
un dos maiores fornecedores de productos e servizos
á industria petrolífera e
enerxética, e desenvolve a
súa actividade en máis de
100 países. Non é de estrañar que nas eleccións presidenciais de 2000, o, daquela, candidato George W.
Bush fose o principal receptor de contribucións
económicas da industria
enerxética”.
Rifkin relaciona estes
vínculos co feito de que o
Iraq posúa as segundas reservas petrolíferas en importancia do mundo, despois
das de Arabia Saudita e comenta: “O feito de que nos
EE UU practicamente non
haxa debate público sobre o
que o resto do mundo sospeita que é a verdadeira razón para depoñer a Sadam
Husein faime crer que detrás da obsesión da Casa
Blanca polo Iraq hai algo
máis que non nos contan”
(El País 28 de outubro).♦

PNV acolá. A bicha da traición segundo os
oficialistas que, moi logo, aplicaron parte deste
programa (tarde e mal). Foi un excelente vicereitor e un magnífico concelleiro de facenda de
Santiago. Ignoro se merece o título de bo
político. Si me consta que os seus rivais no
Bloque, eses que levan décadas ó leme, son
pésimos timoneiros. O seu fracaso –o garapaldo
electoral que se aviciña– é patente; que foron
incapaces de erosionar a hexemonía do partido
Vázquez-Fraguista ofrece poucas dúbidas.
¿Debería o Xocas esperar, permanecer mudo e
acazapado ata que corra o escalafón, facerse
vello a velas vir? ¿Hai que apandar por
fidelidade á Comuñón dos Santos? Quizais non
naceu (ti tampouco, caro Sarille) pra chusquero.
Imos grandiños, “a partir dos corenta anos todos
somos responsables da nosa cara” (Camus).
Moitos desistiron, antes ca el, e xa poden
aloumiñalos pra que voten. Non teñen ansia
ningunha de volver a filas.♦

PA C O VILABARR O S

Celebrou en Lugo a súa IV asemblea

Esquerda Nacionalista
pasa páxina
P.B.
Esquerda Nacionalista celebrou o seu décimo aniversario en Lugo
co ánimo de superar o “temporal” dos últimos meses e a ruptura
co seu líder, Xosé M. Beiras. Confirmada a permanencia no BNG,
aínda que fiquen por estiñar algunhas das feridas da X Asemblea
da fronte, EN quer pasar páxina e aumentar o seu peso no BNG.
A IV asamblea nacional tamén elixiu como presidente a Antón Fernández Oca que no discurso de
clausura destacou a aposta de EN
polo BNG como “ferramenta máis
acaída para que o pobo galego poida desenvolver as súas potencialidades económicas e culturais.
Despois de 20 anos demostrouse a
plena eficacia e a vixencia do modelo frentista” engadiu non sen
deixar de advertir que “sen partes
o Bloque non é nada” e que se non
existe unha boa combinación de
todas a fronte “deixará de ser unha
cousa para ser outra”. Fernández
Oca subliñou que a lealdade de
EN ao proxecto comun é incuestionábel e que o seu partido tratará
de contribuir á construción dunha
UE na que se resolvan as eivas de
participación e de representación
das nacións sen estado.
Tamén criticou a ofensiva
centralista do Goberno de Aznar e
o desmantelamento de estado do
benestar e explicou que o seu partido afronta como reto máis inmediato as municipais. En relación á
situación do partido concluía:
“podemos dicir que o barco foi
capaz de capear o temporal e conta coa tripulación e a experiencia
necesaria para chegar a bo porto”.
Para daquela a asamblea xa aprobara co 87% dos votos un cuestionado informe de xestión e rexeitara a concurrencia dunha lista
aternativa con 57 votos en contra,
36 a favor e 17 abstencións.
En ausencia de Xosé Manuel
Beiras, suspendido de militancia
en EN, o coordenador nacional do
BNG, Anxo Quintana, aproveitaba
a súa intervención para transmitir a
necesidade de refrendar “a idea do
BNG como unha organización en
si mesma cun proxecto extratéxico
para Galiza no que todos coincidimos” e na que a adscripción é individual. Sen deixar de referirirse á
importancia do contraste de opinións, indicou que “a sociedade
non espera que divulguemos o nosos matices senón a nosa alternativa”. Como representante da Executiva viña a pedir que se eviten
“críticas excesivas que a veces
ocultan todo o que de positivo ten
a acción conxunta” e que entorpecerían a trasmisión dunha mensaxe
“que aínda non chegou con claridade” á xente. Ao fío destacou co-

mo logro do BNG ter convertido
ao Parlamento no centro nuclear da
política do país e subliñou que se
debía combinar a “oposición firme
ante un goberno incapaz de estar á
altura” coa interlocución que permitiu chegar a acordos unánimes
en beneficio do país. Unha “oposición construtiva e creativa”, dixo.
Quintana rematou unha intervención, sen aplausos por unha parte
dos presentes, cun chamamento a
sumar esforzos para as municipais
Minoría descontenta
No encontro houbo militantes que
amosaron a súa disconformidade
co que consideran uns cambios
organizativos “cara unha liña presidencialista e menos participativa”. Unha aposta que a maioría
de EN xa defendeu para o BNG
na súa última asamblea nacional
pero que este grupo tampouco
compartía. Co ánimo de procurar
que esta minoría “que representa
o 20%” estivese na nova dirección pero sin querer “plantexar
unha desputa de poder” presentaron un lista que encabezou o militante de Compostela, Francisco
Manrique. A asamblea rexeitouna
por non contar cos 35 membros
que se esixían para conformala e
algúns xa anunciaron que se darán de baixa no partido.
Rexeitan o calificativo de
“beiristas” aínda que manteñen
que “facer de Beiras o chivo espiatorio na asemblea do BNG foi
impresentábel. O traballo previo
fíxose ben pero logo houbo erros,
indecisión, fractura da organización e ao final debilitouse o frentismo”, explican fontes consultadas. Entre as razóns do seu descontento, a falta de autocrítica tamén polo incumprimento, entre
outros, dos documentos de Democracia Paritaria na elaboración da
lista oficial –que incluía dez mulleres– e da Comisión de Garantías no proceso sancionador a Beiras, Encarna Otero, X. Francisco
Ferreiro e Alexandre Sánchez. “A
lista alternativa tiña o sistema de
cremalleira –home, muller– ata o
posto 16. Puxéronos o listón en 35
cando o número de asamblearistas
non chegou aos 150 e presionaron
a xente durante a comida para que
se baixara da lista”, láianse.♦
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Covardía
moral
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

P

ódese desculpa-la covardía do ser humano que
se vén abaixo diante da
forza física ou da coacción.
Ninguén ten a obriga da
heroicidade. Pero a covardía
moral, por falta de serenidade de xuízo, de sentido da
xustiza e diso que se chama
ter carácter, esa non ten desculpa. Nin perdón. E o
covarde moral debe ser
rexeitado e desbotado de entre as xentes de ben.
A nosa terra está chea de
covardes morais. Seica é unha eiva que nos deixou tanta
miseria histórica. Sempre
me impresionaron as
informacións do meu amigo
Ian Gibson sobre Irlanda,
ese país do que el di que todo
bo escritor debe fuxir, pois
abafa o talento e a intelixencia e tolle a vida do espírito.
É cousa clara que a pobreza
tanto produce dignidade como miseria. Ou mellor, uns
lévana con dignidade e a outros engóleos a miseria, porque son miserentos de seu.
E máis aínda me chama
a atención que en Galicia
ocorra o contrario, se ben o
seu ambiente intelectual supere, paréceme, en miseria
moral ó de Irlanda: aquí so
emigran os coitados; os intelixentes quédan porque sempre atopan o seu presebe.
Non se ve moi ben que Joyce poderiamos exportar, ou
que Wilde, que Shaw, que
Beckett. ¿Xeneralizacións?
Pode. Pero á vista están as
disparidades.
Paréceme moi grave
que por covardía moral se
teña medo a emitir xuízos
críticos –non é pouca a crítica que esixe a sociedade
galega de hoxe–, sexan de
orde política, literaria ou
de calquera outra, e que o
común das xentes xa acepte
que o correcto é non facer
moito caso do que pasa. O
correcto é pasar. Pero esa
covardía lévanos dereitos á
comodidade, á preguiza e ó
desleixo. En realidade, á
morte espiritual.
Pode que así como no
noso inconsciente colectivo
quedaron vellas lembranzas
de fames doutros tempos,
que queremos esquecer coas enchentes de agora,
tamén aí debe de aboia-la
covardía moral que a miseria pode xerar, e da que
non vexo que nos
liberemos. Non deixa de ser
significativo que hai pouco
desaparecese a única revista de crítica que tiñamos.
Non interesa. Ni ó poder
nin a ninguén. E nada digamos xa dos analfabetos
integrais que, tamén pola
covardía moral de moitos,
se empoleiran a cargos políticos e académicos.
¿Decatámonos da miseria
♦
que provén de todo isto?♦

Alberte Xullo Rodríguez Feixoo
‘Á sociedade hai que ofrecerlle algo máis
que un proxecto nacionalista’
PAULA BERGANTIÑOS

Avogado laboralista e deputado do BNG desde 1989, Alberte
Xullo Rodríguez Feixoo ven de ser reelixido secretario xeral de
Esquerda Nacionalista nunha asemblea que coincidiu co décimo
aniversario da súa fundación e que marca o inicio dunha nova etapa na que tratarán de “nuclear o polo socialista” dentro do BNG.
¿Que balance fai desta asamblea de EN?
Foi positiva no seu desenvolvemento. Despois da asamblea
do BNG podían existir certas dúbidas sobre a saúde do noso partido e o que se confirmou foi que
segue compacto, con gañas de
traballar e cunha visión de futuro
moi mellorada. Hai un paso de
páxina. Péchanse dez anos de
historia nunhas circunstancias
determinadas e tamén o capítulo
dos últimos seis meses, unha especie de tormenta que como se
dixo na asamblea non fixo naufragar o barco.
Despois da crise marcada
polo desencontro con Xosé Manuel Beiras ¿como percibirá o
resto da militancia do BNG esta nova etapa?
Non ten porque ter unha visión distinta da que tiña de nós
ata o de agora e se muda sempre
será en positivo. Que o partido
teña demostrado que segue con
ánimo, unido, coas ideas claras
e coas liñas de traballo refrendadas con porcentaxes de voto
tan maioritarias reforza a súa
imaxe diante do BNG e da opinión pública. As reseñas que foron saíndo nos medios de comunicación parecéronme bastante
positivas. A visión será de respeto cara a nosa forza política e
porque non decilo, despois do
que pasamos, tamén dunha certa admiración.
Pero politicamente ¿cal é o
enfoque desta nova andaina?
Nesta asamblea queriamos
destacar a creación do polo socialista dentro do nacionalismo
galego. Insistimos en que o sector ideolóxico que máis se identifica co socialismo non está suficientemente amparado ou estruturado. Como contrapeso a
outras ideoloxías, EN pode ser o
núcleo arredor do cal aglutinar
esa xente que milita de forma
independente, noutros colectivos
ou que incluso non milita no
BNG e que conxuga nacionalismo e socialismo.
Iso leva a pensar na confluencia con Unidade Galega
Eu non o digo. Non menciono ningunha sigla desde hai
tempo porque non quero meterme no terreo interno doutras organizacións. Hai uns congresos
xa anunciados e cada un terá
que decidir o que lle apeteza. A
nosa aposta é crear ese polo socialista. Con algunha forza xa
houbo no seu día algunhas conversas e non lle mereceron moito interés. Non imos estar petan-
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do todo o día na porta. É unha
obviedade que dentro do BNG
non poden coexistir seis partidos políticos, porque non hai
seis ideoloxías. Que hai xente
que, por manter a súa parceliña,
prefire non contactar con outras
forzas, non é o noso caso.
Di que EN sae compacta
desta asamblea pero o intento
de presentación dunha lista alternativa á dirección na que
participaron militantes destacados evidencia unha certa división interna.
É certo que houbo ese intento pero non estou dacordo con
que na lista figuraran membros
destacados. Foi moi minoritaria
e nin sequer conseguiu xuntar o
número de membros que se esixían. Cecais houbo un certo xogo suxo por parte dalgunhas
persoas que trataron de enganar
a asamblea introducindo persoas non militantes. É unha cuestión absolutamente anecdótica á
que non lle damos importancia
algunha, nin sequer merece o
calificativo de división interna.
De feito penso que despois de
rexeitar a súa presentación
abandonaron a sala tres persoas
exclusivamente.

Desde a súa fundación EN
sempre se queixou de escasa
presencia nos organismos de
dirección e listas electorais do
Bloque.
No BNG non está recoñecido como debera o noso traballo.
Hai máis xente que opina o
mesmo noutras forzas políticas
pero que, polo que sexa, non o
din. Nós si que o poñemos claramente enriba da mesa, na décima asemblea dixémolo, hai un
problema de representación e de
falta de renovación.
Nas súas ponencias afirman que os seus militantes
son dos mellor preparados
para asumir estas responsabilidades.
Non sei exactamente a palabra que se utiliza. Nós non somos nin millores nin peores. A
cuestión non é que sexamos máis
guapos, altos, cultos...O que
mantemos é que representamos a
un sector do BNG e da sociedade galega. O Bloque son varias
partes que conforman o todo. Se
algunha non se ten en conta o
conxunto queda quebrado, incompleto. Se algo conseguiu o
proxecto común foi aunar a vontade de todos os nacionalistas en

base a uns mínimos nos que todos estamos dacordo. Agora falta a segunda fase porque hoxendía preguntarlle a un militante do
BNG que ideoloxía ten non pode
ser contestado exclusivamente
con que é nacionalista. Iso non é
nada. Hoxe ser nacionalista ¿que
é? ¿que proxecto para o futuro
lle damos a sociedade? un proxecto nacionalista ¿iso que é? ¿o
de CIU, o do PNV, Batasuna?
Todos son nacionalistas. Ademais do proxecto nacional hai
que perfilar que proxecto político, social, económico queremos
e todos os militantes do BNG
que se declaran independentes
terán que concretar que significa
ser independente.
Nas ponencias tamén recollen a necesidade dunha
maior participación da militancia do seu partido na vida
diaria do BNG.
Recollen.
¿Non é isto algo contraditorio coa idea de considerarse
os máis cualificados para os
cargos?
Reitero que esa non é en absoluto a intención de EN. Nós dicimos que temos que estar en pé
de igualdade. Logo, nos debates,
nas argumentacións xa se chegara a unha conclusión en función
dos elementos de cada un. Non é
certo que nós nos consideremos
os máis listos. Que quede claro.
Pero tampouco somos máis
tontos que os demais. Se temos
que tragar o que ven desde a dirección sen máis, diremos que
non. O trípode no que queremos
establecer a nosa relación co
BNG é participación, democracia interna e respeto.
¿Como encara o BNG as
eleccións municipais?
Estamos traballando para
aportar o noso grao de area aos
programas. Serán un segundo
test despois das autonómicas.
Xa non nós presentarnos unicamente como oposición. Temos
que dar o resultado dunha xestión e competir cos socios de
goberno onde teñen a alcaldía.
A xente ten que avaliar se o goberno do BNG foi diferente ou
mellor. Hai que tomalo en serio
e con moita cautela. Os inquéritos non dan un bo resultado pero eu non acredito neles. Os resultados na política municipal
aparecen sempre ao final da lexislatura. Son optimista e confío
en que a dirección encare isto
adecuadamente.
¿Fai unha valoración positiva dos pactos?
Si, moi positiva. Cecais en
Vigo habería que terlle posto o
freno antes ao PSOE. Supoño
que as circunstancias tampouco
o deixaron facer.
¿Conseguiu o BNG transmitir con claridade a súa nova
estratexia de interlocución institucional?
Sinceiramente non. A normalización institucional é positiva,
eu era partidario de que se abordara antes. Pero a frecuencia inusitada coa que se fai agora e as
críticas que esta estratexia está
suscitando dentro do BNG provoca confusión. A cidadanía non
sabe para que se fai, a razón de
que se cambiara o rumo e teño
medo de que iso se traslade ás
urnas. Eu xa din a miña opinión
e propuxen que se emprenda unha campaña informativa.♦
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Franco na
modernidade
XOSÉ M. SARILLE

A

ta o outro día, falar de
Franco e dos bárbaros
que forneceron o seu
réxime era unha vellucada balorenta que só podía interesar
aos curiosos. Era incorrecto falar do franquismo á hora de facer análises políticas. Mais il
mondo gira, cantaba Jimmy
Fontana, e os socialistas, que
algo saben do pasado, comezaron a verlle as orellas ao lobo,
e para levar a cabo a ofensiva
política que observamos estes
días, decidiron que un dos peares básicos era resucitar o discurso antifranquista. Falar do
que está a ocorrer, en
realidade. De que o partido popular é continuador da dereita
de sempre en España, autoritaria case sempre e fascista
durante medio século vinte.
Comezou Alfonso Guerra
cunha case que inocente exposición sobre os nenos da
guerra, e continuou Felipe
afirmando que no PP hai franquistas, que perviven, que
reviven. Parecía que volvía
Cebolleta. Un imaxinaba os
risos que causaría entre a
esquerda autóctona ben
pensante, mansa, a saída de
ton do ex-presidente. Mais
non era unha arroutada; estaba
no guión da escalada política e
os meios de comunicación
afíns ao PSOE entenderon
moi ben a mensaxe. Hoxe
mesmo, mércores, as foxas
comúns de Priaranza del Bierzo eran noticia importante nun
telexornal de Telecinco. El País, Manuel Vicent, etcétera,
disparaban xa o domingo
sobre o castizo facherío que
din que pervive entre nós.
Todo isto é un gosto para
os que medimos moito as palabras. Os que non nos atrevemos a dicir o que cremos
sobre o vello réxime, de tanto
escoitar á esquerda máis renovadora. Mais por fin imos falar sen parecer uns cascados.
Ten as súas avantaxes que o
progresismo de Galiza,
nacionalista e iso, mame ideoloxía e sobre todo as tácticas
a través da información de
Polanco.
Foi tal a ilusión que volvín
mirar a primeira páxina da última A Nosa Terra, a información sobre as foxas comúns
en Galiza. E xa me pareceu
doutro xeito, máis atinada,
con visado retroactivo, que
pode circular mellor en
calquera conversa. Unha
satisfacción.
Se tal só ficaría unha pregunta por facer: ¿E el
quedarán franquistas en Galiza, ou estarán só no goberno
central?
E unha sospeita de agoiro:
¡non será Touriño, a estas
alturas, o que nos veña dicir
onde se atopan os
franquistas... a dereita... a
esquerda...! ¿verdade?♦

¿Como valora o seguimento da
folga do ensino?
É significativo que Galiza sexa onde o seguimento foi maior.
Respondeu toda a comunidades
escolar, mesmo superando as nosas expectativas, tanto a nivel de
alumnado como de profesores.
Non é unha dinámica nova, pois
xa se evidenciou no rexeitamento da LOU. Un seguimento do
85% e unha manifestación que
congregou a máis de 15.000 persoas dan a mostra do apoio á folga. Estas cifras só son a evidencia de que na sociedade galega
existe unha preocupación pola
deriva que lle están impor ao ensino e un sentimento de que
atenta contra principios amplamente respaldados: o ensino público e gratuíto, a liberdade e a
nosa identidade como pobo.
¿Vai servir de algo esta protesta?
Se a ministra de Educación
tivese os máis mínimos sentimentos democráticos, despois do
éxito desta convocatoria debería
retirar o proxecto de lei e dimitir.
A folga xeral obrigounos a mudar o “decretazo”. Pero ao PP lévalle moito tempo asumir a realidade dos feitos. Só é capaz de
mudar de paso coas presións populares que lle indican a súa baixada en votos. Mentres tanto,
tratan de manipular, de mentirlle
á opinión pública. Non só falsean as cifras do paro senón que
afirman que no ensino privado e
concertado non existiu paro.
¡Evidentemente! Non só non
estaban convocados, senón que a
Lei de Calidade do que trata é de
primar a este tipo de ensino. O
ensino privado é quen se vai beneficiar desta lei. Entra dentro da
mesma filosofía do lexislador do
PP. Redactaron esta lei desde o
Goberno central sen ter en conta
os partidos políticos, os sindicatos, as comunidades escolares e
as autonomías. Pero si a consensuaron co ensino privado, principalmente coa Conferencía Espiscopal. Esta mesma semana os
bispos quedaron en evidencia
cando falan do ensino como centro de evanxelización. Xa non
utilizan tapadelas. ¿Onde queda
o estado laico e aconfesional? O
PP estase saltando totalmente o
espíritu constitucional, tanto
neste tema como no que se refire
as competencias autonómicas.
O tempo da folga
¿Esta folga non está realizada
xa un pouco a destempo?
Aínda estamos a tempo para
parar a lei. A presión social pódelles facer recuar como fixeron
despois da folga xeral. Seguramente non será tampouco a última
movilización. Nós xa pensabamos
en que era preciso convocala no
mes de marzo. Non pudo ser. Os
sindicatos estatais aínda non tiñan
claras as cousas. Nós decidimos
que a movilización tiña que estar
apoiada pola Plataforma Galega
en Defensa do Ensino Público,
porque é un ataque furibundo,
precisamente, ao ensino público.
Nese aspecto, non temos diferencias insalvábeis con UGT ou Comisións, nen tampouco temos
porque singularizarnos e realizar
unha movilización unicamente na
Galiza. Por iso agardamos ata que
a convocatoria se fixo a nivel de
Estado entrando nós en pé de
igualdade, pois somos un sindica-

Anxo Louzao
‘As leis do PP para o ensino
anulan as competencias da Xunta’
B. LAXE

A Lei de Calidade está baseada en “valores reaccionarios e elitistas” para “beneficiar a empresa privada con
cartos públicos”. Recorta “as competencias de Galiza e
ataca o traballo e a estabilidade laboral dos ensinantes
públicos”. Con estas premisas explica Anxo Louzao, o
secretario xeral do sindicato maioritario do ensino, a
CIG-Ensino, o grande seguimento da recente folga contra esta lei estatal. “Despois de ser aprobada en Madrid, a reformas galega xa non servirá para nada”, afirma.
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to referente no ámbito estatal. Por
algo representamos máis do 40%
do ensino galego.
¿Pero tan nefasta é esta lei
para rexeitala con tanta virulencía?
É, sen dúbida, a máis nefesta
que se poda facer para o ensino
público. Reproduce absolutamente a ideoloxía neoliberal na que se
move o PP. Pero estas son só palabras. Secadra enténdese millor
expoñendo sinxelamente que do
que trata é de homologar ao ensino privado co ensino público. Teremos que pagar todos o ensino
privado, que funcionará con máis
recursos e máis medios (públicos)
pero co seu propio ideario confesional. Un ensino só para ricos cos
cartos dos pobres. Non se trata xa
dunha ideoloxía estritamente neoliberal na que mande o mercado,
senón de competencia desleal,
pois o ensino privado aniquilará
ao público cos cartos do Estado.
Os orzamentos públicos pagaranlle ao profesorado privado, pa-

garán os medios privados e eles
elexirán o seu profesorado, os
seus directores e marcarán o seu
ideario, moitas veces profundamente antidemocrático e atentatorio das liberdades. Os pais que decidan mandar os seus fillos a estes
centros de ensino concertados ou
privados terán que pagar o transporte escolar, os comedores e outros servicios do que se lucrarán
estas empresas. Son servicios que
os centros públicos non teñen,
porque este goberno négase a darllos. Deste xeito, obligan a moitos
país a sacar aos seus fillos dos
centros públicos e mandalos aos
privados porque lles resulta máis
barato que pagarlle a unha persoa
para que cuide na casa. Trátase, en
suma, de privatizar o ensino con
cartos públicos. ¿Unha paradoxa?
Non, absoluta realidade.
O caso galego
¿Explica iso só a sensibilidade
galega?

Non. Queren cargarse o estado plurinacional e constitucional.
Todas as leis que o PP redacta no
ensino teñen unha mesma obsesión: invadir as competencias autonómicas e impor unha ideoloxia españolista e centralizadora.
A Lei de Calidade é a máis paradigmática de todas as leis nesta
filosofia recentralizadora do PP.
Os que, como no noso sindicato, defendemos un ensino público, de calidade e, ademáis, enraizado na nosa realidade socioeconómica (o único xeito de que o
ensino cumpra as anteriores premisas) sentímonos atacados nos
nosos alicerces como ensinantes.
Por iso reaximos nós e tamén o
fai a sociedade galega.
É un discurso demasiado
politizado...
É a realidade. Sácanlle a Galiza as competencias da formación do profesorado, da fixación
do calendario escolar, da inspeción do libro de texto, da evaluación do sistema educativo (dirá
que centros son bós ou máis malos, etc). Galiza ten as competencias básicas para fixar no 45% as
ensinanzas mínimas, pero o Estado amplia tanto as suás perrogativas, ao 65%, que fai inviábel as
competencias da nosa comunidade. Así, esta competencía, na
práctica, trasládase á Administración central. O Estado tamén velará porque se cumpla o ensino
en español, como se fose a lingua
minorizada. Fixará a proba de final do bacherelato nun sentido
centralista e homologador....
Os profesores secundaron
maioritariamente a folga. Non
me diga que se mobililízaron
só por estas cuestións...
A Lei de Calidade ten unhas
evidentes incidencias laborais. Os
profesores están a defender o seu
posto de traballo, ademais das reivindicacións históricas do que debe de ser o ensino público. Cada
paso traballan máis en precario e
con menos medios. Isto vaise
agravar con esta lei. O número de
alunos por aula, os desprazados,
os recortes de orzamentos, as
condicións dos centros...
O presidente da Xunta reclamou consenso para reformar as leis galegas no apartado do ensino...
Esa oferta non vale de nada.
Aceptaron desde un primeiro momento a filosofía do Goberno
central, apoiándoa sen cuestionar
nada. Sen debate. Sen negociación con ningún dos sectores
implicados. Para que as leis galegas valesen para algo teríase
primeiro que parar a Lei de Calidade. ¿Se nos sacan todas as competencias para que sirve que fagamos nós leis? O chamamento ao
diálogo é puro cinismo. A Consellaría de Educación non só se nega a dialogar en ningún dos temas, senón que xa está a levar
adiante a política restritiva que
adianta a filosofía da Lei de Calidade. O Conselleiro é incapaz de
dialogar porque non ten peso político e non pode asumir o máis
mínimo compromiso. Os orzamentos de Educación, que cada
ano teñen menor peso dentro do
golbal da Xunta son un claro
exemplo (os da Xunta aumentaron nun 7% os de Educación un
3% menos neste ano). Quen manda é Orza, Currás asinte para non
perder o posto. Fraga vai ofertas
que nada teñen que ver coa realidade política que defende.♦
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Os convocantes reclaman a retirada da Lei de Calidade

Xunta e sindicatos coinciden
en sinalar a alta participación na folga de ensino medio
A.N.T.
Tanto a Xunta como a Plataforma Galega pola Defensa do Ensino Público coincidiron en sinalar que a folga do ensino medio do 29 de outubro contra a
Lei de Calidade conseguiu unha alta participación. Os convocantes reclamaron ademais a
retirada do Proxecto de Lei.
Aínda que o recoñecemento da
importancia do paro foi xeral,
as cifras dadas por ambas partes
non coinciden. Mentres a Plataforma sinala que en Galiza houbo un seguimento do 85% entre
o profesorado, a Consellería de
Educación reduce este ao
37,25%, unha taxa moi elevada
para as que adoitan recoñecer
tanto o Goberno autónomo como o central.
No conxunto do Estado, as
organizacións sindicais indicaron que secundou o paro o 75%
profesorado, mentres o Ministerio de Educación recortou a
participación ata o 20%, unha
porcentaxe tamén alta para o
que acostuma a estimar o Executivo central.
Con respecto ao alumnado,
mentres a principal organización
estudiantil no ensino medio en
Galiza, Comités Abertos de Estudiantes, CAE, estimou que
rondou o 95%, Educación admitiu que o 54,57% do alumnado
secundou o paro.
Malia que o Ministerio de
Educación ofreceu cifras de participación relativamente significativas, non se saíu da tónica
habitual do Goberno de desacreditar a folga polas máis diversas
vías. Neste sentido, a ministra
Pilar del Castillo chegou a afirmar que “o paro a penas tivo
incidencia na privada concertada”. “Claro que non tivo incidencia –respondeu o secretario
xeral da CIG-Ensino, Anxo
Louzao–, entre outras razóns
porque este sector non estaba
convocado á folga”.
Tampouco o alumnado
aplaudiu as posicións da ministra. O secretario xeral dos Comités Abertos de Estudiantes, Xabier Pérez Iglesias, indicou que
“minimizar a participación é absurdo e infantil”. Esta actitude,
na opinión do líder estudiantil,
“é pechar os ollos á realidade, algo que o Goberno central xa fixo
coa folga xeral, aínda que logo
tivo que rectificar”.
Manifestacións numerosas
Con respecto ás mobilizacións
celebradas en todo o país e ao
longo do Estado, Santiago de
Compostela rexistrou a máis
ampla de Galiza e Madrid e
Barcelona as máis numerosas
de España. So unha pancarta
que lucía o lema “Por outra Lei
de Calidade. Non á contrarreforma do Goberno” e que estaba asinada pola Plataforma Galega pola Defensa do Ensino

A manifestación de Santiago contou co apoio das Asociacións de Pais.

Público, quince mil persoas
percorreron as rúas de Compostela e corearon distintas consignas, entre as que estaba a demanda de dimisión da ministra
Pilar del Castillo.
O acto compostelán rexistrou circunstancias inhabituais,

como a implicación coa que se
destacou a Confederación de
Pais e Nai de Alumnos, que fretou autobuses para asistir á marcha de Santiago. Feitos como
este dan a medida do grao unanimidade que suscita o rexeitamento ao Proxecto de Lei de

Reportaxe G ráfica: A . PA N AR O

Calidade, que os convocantes
cualifican como “segregacionista, clasista e para unha elite”.
Consecuencias do paro
Independentemente das diferencias nas cifras da participación e

da coincidencia do éxito da convocatoria, está a cuestión dos
resultados que terá este paro. A
Plataforma Galega pola Defensa
do Ensino Público reclamou a
“retirada do Proxecto de Lei de
Calidade para abrir un debate
social amplo sobre as deficiencias e necesidades que ten o actual sistema educativo”.
Segundo a principal organización sindical no ensino en
Galiza, a CIG –conta co 37%
dos delegados fronte ao 20%
de CCOO, a segunda forza,–
deste debate sairían as “propostas necesarias para mellorar
o ensino público: dotar os centros de máis profesorado, reducir o número de alumnos por
aula, maior financiamento para
o ensino público, posibilitar un
ensino que parta da consideración dun Estado plurinacional
que faga viábel un sistema
educativo propio para Galiza,
valorar a función docente, un
ensino igual e básico para todos, etc.”
Por último, outra recriminación que os convocantes fan ao
Goberno central é a súa escasa
capacidade de diálogo coas organización progresistas do ramo, “pois se con alguén foi negociada esta Lei de Calidade
foi coa patronal do ensino privado concertado e coa Conferencia Episcopal”, denuncia a
CIG-Ensino.♦
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O momento das l inguas

Xosé Manuel Sarille
‘A normativa non é
a maneira de achegarse ao portugués’
H. VIXANDE
Xosé Manuel Sarille preside a
fundación Vía Galego para
fomentar as relacións culturais entre Galiza e Portugal e
Brasil, unha entidade que
pretende evitar o conflicto e
centrarse no aspecto práctico.
¿Que é Vía Galego?
No 93 ou no 94 na Mesa vírase a necesidade de afrontar todo o
relativo ás culturas brasileira e
portuguesa. Houbo unha ponencia moi consultada chamada Alén
Miño, que pretendía entrar no
mundo lusófono pola vía da practicidade. A iniciativa presentárase
a todas as posicións e o que pretendía era aplicar o sentido común no básico e no que non era
conflictivo. Daquela non houbo
capacidade humana porque implicaba un proceso moi serio e un
desdobramento da Mesa, que estaba no campo da reivindicación
e o que precisaba o proxecto Alén
Miño era calma e sensibilización.
E agora xa é posíbel.
No programa da candidatura
de renovación encabezada por Carlos Callón na asemblea da Mesa de
xuño pasado incluíase activar o

proxecto Alén Miño e a necesidade
da constitución dunha fundación
creada pola Mesa pero integrada
tamén por outros colectivos. De aí
sairá unha nova estructura que vai
ter a súa autonomía e un discurso
diferente á Mesa, así como unha
dinámica e uns apoios distintos. Isto está en proxecto de articulación
e eu son a persoa á que lle corresponde facelo.
¿Como se estructura?
De momento ocupámonos de
cuestións máis modestas que
posteriormente poden servirnos
para abordar as relacións co Brasil e con Portugal. A primeira iniciativa ten que ver co galego estremeiro. Ante a súa precariedade necesita apoios para ser viábel. Imos crear unha estructura
informal chamada Activo Ponferrada para apoiar económica e
tecnicamente as iniciativas das
organizacións do galego estremeiro que o precisen.
¿Non é un abrazo do oso?
É un abrazo do oso pero tamén o sería que a Xunta dese
apoio a esas organizacións, algo
que desexamos todos. Activo
Ponferrada apoia as iniciativas
de todas as sensibilidades cando

poden confluír en campos concretos. Pode haber organizacións
que contradigan os principios da
Mesa pero que en campañas determinadas compartan o mesmo
punto de vista. A idea é a colaboración cordial.
Esa mesma idea é a que distingue a Vía Galego.
A cuestión é colaborar alí onde se pode colaborar, onde non
hai conflicto. No aspecto práctico, por iso imos traballar co
mundo da empresa, a comunicación e o universitario para relacionar a nosa cultura con Portugal e o Brasil. Se cadra a unha
empresa portuguesa pode interesarlle unha campaña nosa para
difundir clásicos da literatura
portuguesa en Galiza.
É certo que hai pouca relación entre Galiza e Portugal.
Nos últimos dez ou quince
anos as relacións económicas entre Galiza e o norte de Portugal aumentaron un 300% pero a cuestión
cultural non material –a lingua e
os derivados– case non ten tratamento. Non hai maior vinculación
cultural, a cultura non circula. O
que propoñemos como Mesa é entrar nun campo onde sexa posíbel

a unanimidade: na cultura.
Un factor relevante pode
ser o reintegracionismo.
Cando nos anos 70 a sociedade galega elaborou o discurso
reintegracionista, fundouse no
aspecto científico da lingua e en
dar por sentada unha identificación social que non existe entre
Galiza e Portugal. Daquela a comunicación baseábase nos medios escritos e os libros, así como na radio. Hoxe non. Hai multitude de soportes e a cantidade
de información multiplicouse
por miles. Pensar que a identificación pode ser polo libro ou pola norma é prepolítico. Non hai

unha táctica posíbel niso. A información é múltiple. Hoxe non
se pode crer no monolingüísmo,
outra cuestión é o espacio que teñen que ocupar as linguas e neste sentido a máis cércana ao galego é o portugués e hai que encaixala no multilingüísmo.
¿Entón desbotan a colaboración co reintegracionismo?
En absoluto, temos que colaborar, o que dicimos é que empiricamente está desbotado; cínguese moito ao problema normativo e iso é caricaturesco. Temos
que aplicar o sentido común e
colaborar con eles no que é menos conflictivo.♦

con apoio oficial e ten boa saúde.
Sen embargo, retrocede o
uso entre a mocidade.
É algo semellante a Gales.
Alí os profesores está preocupados porque fóra das clases os nenos teñen unha tendencia a relacionarse en inglés. De todos xeitos tamén hai unha cultura xuvenil que exalta o galés e hai grupos de rock bastante nacionalistas que fan que o galés sexa cool
[o que está de moda].
Entón o criterio correcto para salvar unha lingua é a escola.
Non se pode xeneralizar, aín-

da que as escolas son as institucións públicas que están salvando a lingua. Con todo hai outros
intereses como o mercado lingüístico ou a economía que poden pular por ela. Ese fenómeno
dáse no Quebec. O galego e o
galés non están na mesma situación porque o francés está máis
privilexiado no mercado lingüístico pero neste mundo globalizado tamén se poden xerar necesidades económicas en torno a unha lingua, se a xente sabe que
gracias a un idioma vai comer,
apoiará ese idioma.♦

Marilyn Martin-Jones
‘A escola e a economía
son os instrumentos para salvar unha fala’
H. VIXANDE
Profesora da Universidade
de Gales e experta no ensino
do galés, Marilyn MartínJones estivo en Galiza nun congreso de bilingüismo onde deu
a coñecer a situación do ensino
do idioma no seu país e os problemas aos que se enfronta.
¿Cal é a situación actual do
idioma galés?
Agora é máis positiva por tres
razóns. Primeiramente porque
desde os anos sesenta ata a actualidade houbo unha mobilización
social a prol da lingua na que
destacaron organizacións como
Cymedeithas Yr Iaith (Asociación para a Lingua Galesa),
que durante anos apoiaron e demandaron educación na nosa lingua e a súa presencia nos medios
de comunicación e nas entidades
públicas. Como consecuencia diso produciuse a segunda das razóns, que foi que o Goberno británico promulgou en 1993 a
Welsh Language Act (Decreto da
Lingua Galesa) para protexer a
lingua, o que implica que ten que
ser tratado como o inglés en todas as institucións públicas.
Entón é un idioma oficial.
Non, os parlamentarios británicos din que si o inglés non é

lingua oficial tampouco ten que
selo o galés, por iso só falan de
protección ao galés nas institucións públicas. De todos xeitos,
hai un intenso debate impulsado
por un sector que pretende que a
protección se estenda ao ámbito
privado, pero hai posicións diferentes, porque hai quen considera pouco realista esta proposta.
Aínda que seica hai mecanismos para apoiar a implantación do idioma.
Todos os centros públicos –de
ensino ou da administración– teñen a obriga de elaborar un plan
para a implantación do galés nesa
institución e dar conta ao Bwrdo Yr
Iaith (Consello da Lingua Galesa).
Falaba antes dun terceiro elemento positivo no uso do galés.
A sociedade está asumindo
que o coñecemento do galés
ofrece maiores posibilidades de
obter emprego porque é necesario para entrar na administración
ou no ensino público. Iso fixo
que mudase o clima ideolóxico e
que a xente nova queira saber falar o idioma.
¿Produciuse un avance no
uso do galés?
En 1991 había un 18% de
persoas que coñecían o idioma.
Facemos estudios cunha periodicidade de dez anos e respecto ao

de 2001 non teño datos concretos, pero debe de haber xa unha
situación de equilibrio.
¿Ten influencia a educación
no proceso?
A educación, especialmente a
primaria, está a ser unha institución importante para a estender a
lingua. Temos varios modelos de
escola, desde as chamadas bilingües tradicionais do norte e oeste, onde o galés é maioritario e
onde asignaturas como matemáticas ou ciencias están en galés
–isto deu moito traballo–, ata as
que chamamos bilingües no sur,
onde o idioma é minoritario. Hai
un terceiro modelo cunha porción do ensino en galés.
¿Rexístranse problemas?
Atopamos algunha situación
anómala. Por exemplo, no norte
hai moita inmigración e chegan
ás escolas tradicionais nenos que
descoñecen o galés e os profesores moitas veces teñen que ser
bilingües nas clases. De todos
xeitos, o ambiente xeral das escolas é galés e as actividades extraescolares están nesa lingua.
¿Coñece o caso do galego?
Teño un coñecemento escrito
creo que amplo, aínda que me
gustaría saber máis para poder
establecer comparanzas, aínda
que teño a impresión de que conta
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A Coruña

Colapso do viario comarcal
MANUEL MONGE

As entradas e as saídas da cidade están a piques de colapsar. Aumenta a inseguridade vial e os accidentes e xa comezaron as mobilizacións viciñais.
Moitos tramos do viario comarcal
da Coruña está ao borde do colapso, según diversos estudios de
Tráfico e os propios concellos. A
Coruña soporta diariamente un
tráfico de entrada e saída da cidade de 120.000 vehículos e a metade utilizan a avenida de Alfonso
Molina, que sofre constantes retencións ou atascos, sobre todo
cando hai algún accidente. Outras
estradas padecen estes mesmos
problemas: pola C-552 entre A
Coruña e Arteixo circulan diariamente 35.057 vehículos, 23.723
pola C-211 entre San Pedro de
Nós e O Burgo, 19.870 entre Perillo e Santa Cruz, e 15.283 pola
C-174 entre Perillo e Oleiros.
Con este intenso tráfico os accidentes están á orde do día e non
hai seguridade nin para os condutores, nin para os peóns. Chama a
atención a alta siniestralidade na
autoestrada A-55 entre A Coruña
e Carballo, que desde a súa inauguración o 30 de decembro de
1997 tivo máis de 200 accidentes
polo seu pésimo trazado e curvas
mal peraltadas, que provocaron 8
mortos e 83 feridos graves.
O tráfico ten moito que ver
coa forma en que se está a producir a ocupación do territorio.
O problema de fondo é que non
hai unha planificación previa dos
asentamentos da poboación, senón que estes son condicionados
por unha serie de axentes (propietarios do solo, inmobiliarias,
construtores) que presionan sobre os gobernos municipais para
que a política urbanística estea
deseñada en función dos seus intereses. Fronte á política de deixar facer, de non intervir, de que
sexan os axentes inmobiliarios e
a “Lei do mercado” quen teña a
última palabra, cómpre unha ordenación integral do territorio,
que non faga o deseño da rede
viaria á marxe dunha política coordenada de vivenda, emprego,
servizos e infraestruturas.
Con motivo da morte dun peón na N-VI á altura de San Pedro
de Nós (Oleiros) constituíuse a
plataforma Stop Accidentes para a
mellora da seguridade nesta estrada e reducir a siniestralidade. As
súas reivindicacións foron levadas polo BNG ao pleno da Corporación da Coruña a través dunha moción para que o concello
acordase: “a) Solicitar da Xunta
de Galiza e do Goberno do Estado o desenvolvemento urxente do
Plano Viario Comarcal. B) Promover un Plano eficaz de transporte metropolitano, implicando
aos concellos da mancomunidade, ás empresas concesionárias e
á Xunta de Galiza, c) Solicitar unha vez máis a supresión das peaxes da Barcala, Guísamo e Arteixo, d) Apoiar publicamente as accións reivindicativas que na defensa da reducción da siniestralidade vial está a levar a Asociación Stop Accidentes”. PSOE
e PP rexeitaron esta moción. Votou tamén en contra o concelleiro

e responsábel comarcal do PSOE,
Xosé Luís Méndez Romeu, que
tres dias antes participara nun
corte de tráfico convocado pola
citada plataforma, apoiando as
súas reivindicacións.
Posteriormente formouse a
Coordinadora pola mellora das
infraestruturas, transporte público e seguridade vial que agrupa a

dezaoito entidades dos concellos
da comarca: organizacións políticas, sindicais, Federación de
Asociacións de Veciños, etc. Xa
anunciaron a realización de cortes de tráfico e campañas informativas para esixir da Xunta e
do ministerio de Fomento os investimentos necesarios para aco♦
meter as obras anunciadas.♦

A política
espectáculo

Nº 1.054 ● Do 31 de outubro ao 6 de novembro de 2002 ● Ano XXV

Pontevedra
O Concello de Pontevedra ven de
comezar unha terceira fase na eliminación de barreiras arquitectónicas na cidade. Se na primeira acometida se lograba unha actuación
integral co obxectivo de conseguir
a accesibilidade na circulación polas rúas de case toda a vila, programa que se completou cun segundo
investimento de 600.000 –e que
aínda non rematou de executarse–,
nesta terceira fase a aspiración é intervir sobre os espacios públicos e
edificios oficiais de cara a facilitar
a entrada as persoas con minusvalías que hoxe teñen imposibilitado
o tránsito non só a administracións
senón tamén a igrexas, pavillóns,
escolas ou mesmo o campo de fútbol do Pasarón, polo que o goberno local acordou actuar sobre istes espacios, ademais de rematar
a eliminación de bordos, colocación de “orellas” e “linguas” nas
beirarrúas, chans rugosos nos pasos de peóns, semáforos con son
para os invidentes, reubicación e
deseño adecuado do mobiliario
urbano, etc...
Un dos edificios que atopa
maiores dificultades e que xa foi

Unha cidade
sen exclusións
XOÁN C. GARRIDO

Completar a supresión de barreiras arquitectónicas é un obxectivo que manteñen Concello, ONCE e Inserso para antes de 2004.
desbotado en anteriores ocasións é
precisamente o da propia casa
Consistorial que presenta numerosas eivas e que desta volta estudiarase o xeito de atopar ao fin unha
solución a esta espiñenta situación. En calquera caso xa se paliou
esta circunstancia no que respecta
a participación cidadán, co traslado dos plenos a un local accesíbel.
O obxectivo é chegar ao 31
de outubro do 2004 con todas as
barreiras arquitectónicas eliminadas. E neste empeño están tamén
comprometidos co Concello a
ONCE e o INSERSO que colaboran

Camilo Nogueira Román, polo
que sinto unha grande admiración, ademais de un afecto que
nos une na amistade recíproca, e
que é sen dúbida algunha, con
Xosé Manuel Beiras, un dos activos máis importantes do Bloque Nacionalista Galego, acaba
de publicar nun xornal madrileño un interesante e anxelical artículo sobre o tema do Estado Libre Asociado que propón Ibarretxe.
E digo que é interesante no enfoque que
lle dá ao defender o “lendakari” e a obsesión
de José Maria Aznar co seu españolismo centralista. A ninguén pode extrañar que o hoxe
presidente do goberno de España defenda o
que como el comparten máis cidadáns do Estado. Aznar como Felipe González –este en
trece anos de goberno do PSOE– non souberon abordar o problema vasco, e todo hai que
dicilo o PNV de Arzalluz tampouco “axudou”, xa que na mesa de Estella-Lizarra, o
PNV e Batasuna da man de ETA, enganaron a
todos os que alí sentaron co desexo de ofertar
“unha saída”, cando o que esconderon baixo o
tapete, foi a carta da independencia vasca.
Sentado isto, e como aviso para os navegantes, Camilo Nogueira fai unha anxelical
exposición de como a Unión Europea estaría
aberta á entrada de novos membros, aínda
que fosen escididos dun Estado. E como ben
dí Camilo “a proposta vasca pode ser combatida democráticamente”, tómome a liberdade de participar niste debate, sin que o vello amigo, vexa nin un atisbo que teña un
grau de acritude. Ben sei que el o sabe.

economicamente por segunda
vez cunha subvención para sufragar os custes destas actuacións.
O director xeral da ONCE, Miguel Carballeda, ten posto a Pontevedra como referente na supresión das barreiras e fai fincapé
ademais na peonalización con
beirarrúas mais anchas e menos
obstáculos no camiño, como un
alivio para invidentes e persoas
con mobilidade reducida. Os retos son moitos: os toldos que incumpren a normativa, colectores
do lixo ou mobiliario urbano incorrectamente situado, e sobre

todo os accesorios das terrazas,
son moi prexudiciais para as persoas con deficiencias. Pontevedra é a cidade que máis financiamento conseguiu do Ministerio
de Asuntos Sociais e a Fundación
ONCE, e mesmo recentemente foi
premiada pola ONCE e a FEMP
pola remodelación da Praza de
Curros Enríquez. Non en tanto
este tipo de actuacións chocou tamén con manobras políticas pouco claras tendentes a botar por terra estes planos municipais. Neste sentido hai que lembrar a orde
da Consellería de Cultura de paralizar as escaleiras de San Bartolomeu nas que o Concello viña
de instalar unha rampla.
Desde o goberno municipal
tentou chegarse a acordo neste poñendo como condición innegociábel a accesibilidade. O impacto no
patrimonio que se escolleu como
escusa pola Consellería e que é
discutíbel fronte a outras moitas
actuacións nas que se inhibe, precisa compatibilizarse coa mobilidade á que todos por igual deben
ter dereito independentemente das
súas características físicas.♦

Estado independente, que ese é
o final do camiño de Ibarretxe
–non nos enganemos– habería
que ver quen lles pagaba as
pensións aos xubilados, onde
ían mercar a enerxía eléctrica,
MANUEL REGO NIETO
etc., etc. Por iso cóstame traballo crer que nun referendum feiO problema vasco non se pode, hoxe por to en circunstancias normais gañasen os
hoxe, comparar a ningunha nación sin Estado independentistas. E chámolle circunstancias
na Europa. Porque o que esquece meu grande normais a que no País Vasco houbera unha
amigo, é que o PNV de Arzalluz, Ibarretxe e paz consolidada, coa volta dos exiliados, a
Egibar (outros nacionalistas non comparten a posta en liberdade de algún dos presos –non
proposta) e Mayor Oreja e Redondo Terreros de todos, claro–, e a desaparición de desca–aínda que estes últimos
lificacións por parte
están a poñer os mortos–
dos partidos que libreproxecto
dividiron ao País vasco
mente poideran ofertar
de tal maneira que hoxe,
diferentes opcións
independentista-asociado as
non só os vasco-espaque contempla a autoñois, senón e tamén os
determinación:
a indede Ibarretxe esquece que pendencia, o federalisnacionalistas democráticos, teñen medo a un deo País Vasco ten un alto mo, o actual Estatuto
reito que en democracia
ou a volta o Estado
nivel de vida, gracias
–logo do dereito á vida–
centralista.
é fundamental: o dereito
sendo realisen grande parte ás axudas tas, Porque
a falar, a discrepar, a sair
chegan as verbas de
á rúa sin escolta.
Arnaldo
Otegi
que lle
do Estado español”
O proxecto indedixo a Ibarretxe que eles
pendentista-asociado
queren a independencia,
de Ibarretxe esquece que o País Vasco ten mais con Navarra e Iparralde xunguido o novo
un alto nivel de vida, gracias en moita e Estado vasco. Por iso digo que o artículo de
grande parte ás axudas do Estado español, Camilo Nogueira é grandemente anxelical,
da que receben máis que dan; a que máis do aínda que lexítimo ¡só faltaría!, e sinto que
sesenta por cento do que producen as súas dende o meu escepticismo terminal, teña que
empresas é consumido polos españolitos dialogar, discrepando, con quen, ben o sabe
que pensan como Aznar ou non. A que nun Deus, non o desexo.♦
♦

Anxelical alternativa
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É

ben sabido que no mercado da política realmente
existente cotizan
favorabelmente todas aquelas
accións que se corresponden
coa lóxica da sociedade do espectáculo que invade hoxendía
os máis variados espazos do
tecido comunitario. É mais
importante a posta en escena
que o contido inspirador da representación teatral. Foi máis
analisado e aplaudido o paripé
semitaurino de Zapatero que a
eventual solvencia da súa
alternativa orzamentaria.
A política así entendida
precisa dun entorno mediático
que sexa capaz de proxectar
eficazmente o espectáculo ofrecido nos distintos escenarios e
que dispoña do poder disuasorio necesario para condicionar
o papel dos actores e o deseño
da propria obra representada.
Se nos instalamos nestas
premisas analíticas tal vez podamos entender algunhas das
peripecias que se están a viver
na política galega. Cousas tan
pintorescas como ese titular
utilizado polo principal meio
de comunicación escrito para
informar do ingreso de X.M.
Beiras no Club Iñás: “Beiras
ya forma parte del “establishment” liberal”. Ou procesos
tan surrealistas como esa cirimonia vitimista organizada
polos responsábeis do Partido
Socialista para criar a ilusión
óptica de que só eles garanten
unha política de oposición ao
goberno da Xunta.
Seguramente, o tipo de
espectáculo teatral que padecemos non existiría de non
mediar a modificación operada
polo BNG na súa ubicación no
escenario querendo neutralizar
os negativos efeitos colaterais
derivados da súa posición anterior. Todo cambio provoca desconcerto e pon a proba a
capacidade de reacción dos actores. Neste caso, hai que
anotar varios fenómenos simultáneos: aceleración do radicalismo verbal dos dirixentes socialistas para compensar a notábel
descolocación sufrida por ter
fracasado o proxecto de monopolización do diálogo coa presidencia da Xunta; aposta decidida dun relevante grupo empresarial mediático pola xestación
dun cadro político post-fraguista no que fique excluída a hipotese dunha alternativa liderada
polo nacionalismo; maiores dificuldades das previstas na
capacidade de adaptación dunha parte do corpo organizado
do BNG...
Semella paradóxico pero
ten unha explicación
consistente: se a política é, sobre todo, un exercicio de
representación teatral teñen
vantaxe os que dominan, en
todos os sentidos, o “show
bussines”. Os que procuramos
promover unha lóxica diferente, sequer sexa parcialmente,
estamos obligados a reducir á
mínima expresión o cupo de
erros e deficiencias aos que teóricamente temos direito.♦
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Cidadáns de Ponteareas piden a retirada do monumento ao ditador

Douscentos historiadores reclaman
que a apoloxía do franquismo sexa delito
RUBÉN VALVERDE
“A apoloxía da ditadura debe se tipificada como delito”. Esta
foi a conclusión á que chegaron os 200 historiadores reunidos
nun congreso en Barcelona sobre “Campos de concentración e
política penitenciaria en España durante a Guerra Civil e o
franquismo”. A necesidade de “romper con calquera tic autoritario que puidese alterar o normal funcionamento da democracia”, foi a principal razón esgrimida por estes estudiosos para solicitar a penalización da exaltación franquista.
Entre as conclusións dos reunidos en Barcelona tamén se pide
“que se retire de xeito inmediato da vía pública, como das institucións, todos os nomes e símbolos da ditadura”. Con este
mesmo cometido ven de crearse
unha Plataforma cidadá pola retirada do monumento a Franco
en Ponteareas, onde ademais
aínda existen rúas cos nomes de
Alcázar de Toledo ou Onésimo
Redondo. Esta Plataforma pide
igualmente que se retire o escudo pre-constitucional que existe
aínda no Concello e denuncian
que “a alcaldesa estea máis preocupada en limpar o busto de
Franco que os colexios públicos, xa que para tal fin contratou a unha empresa”.
Campañas para eliminar os
nomes de rúas relacionadas coa
ditadura iniciáronse tamén en Vilanova, onde existen aínda General Sanjurjo e General Mola, e en
Marín, cidade na que se lle quere
poñer a unha avenida o nome do
alcalde fusilado en 1936. En Cedeira tamén ven de constituírse
unha plataforma cidadá para eliminar un busto de Franco.
150 campos de concentración
A persecución da apoloxía do
franquismo faise necesaria, en
opinión dos historiadores, como
condena ás políticas represivas
que se levaron a cabo durante
esa etapa. Calcúlase que só entre
1936 e 1939 foron internadas en
campos de concentración arredor
de 367.000 persoas. O número

de campos de concentración puido ascender aos 150, segundo o
historiador Javier Rodrigo. Este
autor asegura que non existiu
ningún tipo de homoxeneización
dos campos dado o carácter improvisado dos mesmos a medida
que avanzaba a guerra.
As condicións dos prisioneiros e posteriormente dos chamados batallóns de traballadores
–condenados e obrigados a desenvolver traballos forzados– foron infrahumanas na maioría dos
casos. A causa principal foi o exceso de presos para as dimensións dos recintos, o que levou a
manter abertos campos totalmente insalubres. Mesmo a Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP),
creada en 1937 baixo a dirección
do cuartel xeral de Franco, chegou a recomendar o peche de nove deste centros de concentración por falta de auga e letrinas.
Entre as vexacións ás que se
viron sometidos os prisioneiros
de guerra, destaca, segundo Rodrigo, “a existencia de investigacións sobre psiquismo marxista e de pureza de raza hispánica, levado a cabo polo Gabinete de Investigaciones Psicológicas de Vallejo-Nágera”.
Con estes pretendían unha “reeducación ideolóxica, moral e
relixiosa sobre os prisioneiros”,
engade o historiador.
Piden a publicidade
dos arquivos da Guerra Civil
No Congreso celebrado en Bar-

Francisco Franco e Millán Astray no día da creación da Lexión.

celona tamén se criticou duramente ao goberno central por
subvencionar a Fundación Francisco Franco e esixíuselle un
cambio de actitude. Do mesmo
xeito, solicitaron que os seus
fondos documentais pasen a formar parte dos arquivos públicos.
Tamén se pediu que se solvente
o contencioso do Arquivo de Salamanca, “coa fin de poder superar as graves consecuencias da
Guerra Civil”.
A necesidade de coñecer e
poder estudiar os documentos
sobre a etapa ditatorial foi unha
reivindicación fundamental dos
asistentes ao Congreso coa fin de
facer “xusticia histórica”. Ata o

Novidades

CENTENARIO DE ARTURO SOUTO (1902 - 2002)
A guerra
de Arturo
Souto.

Edición de Paulo
Porta Martínez.

Arturo Souto.

Paulo Porta Martínez.
ESENCIAS

A NOSA TERRA

de agora a meirande parte das investigacións historiográficas tiveron que levarse a cabo a partir
de fontes orais e localizando documentos fiábeis nos rexistos de
cemiterios e hospitais, “pois no
Rexistro Civil non se indica se
os mortos foran vítimas da represión”, apunta Carmen Molinero,
da Universidade Autónoma de
Barcelona. A imposibilidade de
dar unha cifra exacta tamén se
debe a que “dunha maior parte
das execucións temos os nomes
das persoas, pero non os seus
corpos, polo que non é de estrañar que recentemente se fixeran
exhumacións en foxas comúns
en diversos puntos do Estado”,

POSONEJRO

BART O L O MÉ R O S

engade esta historiadora.
Para Molinero, a actitude do
goberno de Aznar e do PP, negándose a condenar ante o Parlamento o alzamento militar que
provocou esta matanza, demostraría que “existen nexos de
unión entre o franquismo e a
clase política española”, pois
“non condenan o franquismo
porque consideran que non foi
tan malo”. Para Michael Leiberich, da Universidade de Perpiñán, é unha necesidade coñecer
a verdade sobre esta etapa, xa
que “as ditaduras , os totalitarismos e os períodos escuros poden desaparecer afogados en
transicións amnésicas”.♦
posonejro@yahoo.es
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Gañou prestixio en Ourense ao denunciar o caciquismo

Presións sobre o xornal dixital A Contrafío
A.N.T.
En 1999 nacía en Ourense o
grupo de opinión A Contrafío. En menos de dous anos
poñían en marcha unha páxina en internet que causou un
seismo na clase política ourensá, nomeadamente no PP,
que vía como quebraban moitos silencios. Nas últimas semanas as presións obríganos
a ocultar o grupo promotor.
Nacida en maio de 2001, a páxina www.acontrafio.com, é case un clásico na rede galega.
Desde a súa aparición uniu ao
rigor informativo e a contínua
actualización de noticias, unha
serie de espacios de opinión e
denuncias anticaciquís, que daban sentido á aposta que fixera
o grupo promotor cando se
constituiu en 1999.
Daquela afirmaban que
non se constituían “para a
substitución de entidades, organismos e partidos, declarándose inasimilábeis por ningunha outra organización, á marxe
de que, eventualmente, poida
colaborar con aquelas que
compartan algúns dos seus obxectivos”. Contrariamente a
outras moitas páxinas que inzan internet, acontrafio.com
tivo a particularidade de anunciar en sitio destacado quen
eran as persoas que a promovían con nome e apelidos. O publicado non representa a opinión do grupo, senón que “pretende ser un medio de expresión libre, posto ao servicio de
Galicia e os galegos” e engadían que “carece de subvencións
oficiais ou publicidade e non
ten ánimo de lucro”.
Apesar desta formulación,
ao poder político, sobretodo o
provincial, non lle gustou nada
ver aireadas as súas cousas non
medio que aínda que seguido
por un público especializado,

La O pinión

Xosefa
Vázquez

O grupo de opinión deixará de facer público o nome dos seus integrantes. Á esquerda, Xosé Luís Baltar, Presidente da Deputación de Ourense.

acaba por ter unha grande repercusión social. As recentes
denuncias da oposición ourensá, dando a coñecer un amplo
mapa de contratacións de familiares de cargos políticos do PP
provincial, tiveron un grande
eco no xornal electrónico, e
producíronse baixas no grupo
promotor, algunhas con máis
publicidade que outras.
Acisclo Manzano e Caneiro
vanse
Segundo fontes do grupo hai
baixas sen máis, nas que se poden presumir presións, e outras
nas que se produciu publicidade
das mesmas. A primeira destas
baixas sucedeu en xullo pasado,
coa marcha do escultor Acisclo
Manzano. Segundo acontrafío.com a baixa de Acisclo
Manzano produciuse baixo presión da consellería de política
territorial, que lle tería esixido a
baixa no grupo de opinión so
advertencia de perder posíbeis

Semella lóxico que, para realizar
un plano de normalización lingüistica como o que vai acometer
a Xunta de Galiza, se parta do coñecemento fidedigno da realidade. Antes de dar un paso convén
saber ben o terreo que se pisa.
Afortunadamente, existen xa
estudios sociolingüísticos dabondo, e dun rigor científico extraordinario, que poñen de relevo aspectos esenciais como as actitudes lingüísticas da poboación galega ou o seu nivel de competencia idiomático, e mesmo cuestións concretas como a receptividade social ante a
publicidade en galego.
O que non existe, que nós saibamos, é
un balance das numerosas axudas e subsidios concedidos pola Xunta para actividades de normalización lingüística e máis do
cumprimento polos servicios administrativos da Xunta das disposicións legais por
ela promulgadas en materia de normalización. Polo contrario dá a sensación de que
este é un aspecto que se pretende ocultar
celosamente.
A miña experiencia persoal nesta cuestión penso que é xeneralizábel. Dende o
equipo de normalización do meu instituto,
co fin de promovermos unha campaña de

colaboracións futuras.
potismo do dirixente do PSOutro pintor que formaba deG-PSOE, Pachi Vázquez, reparte do colectivo, Xan Valcár- latando que existía unha decel, marchara un ano antes e nuncia dunha funcionaria do
“poucas semanas despois anun- concello do Carballiño, por
ciaba en rolda de prensa con acoso moral, denuncia que seXosé Luís Baltar,
gundo acontrao inicio dunha
fio.com non
serie de exposiexiste e podería
s contratacions
cións por Europa
costarlle unha
e Galicia, patrorectificación ao
de
familiares
cinadas pola Dediario. Daquela
putación”.
de cargos políticos X o s é C a r l o s
A última das
Caneiro decidiu
baixas foi a do do PP provincial
darse de baixa
escritor Xosé
do Grupo de
Carlos Caneiro, tiveron un grande
Opinión e ironiColumnista en eco no xornal.
zou coas denunLa Voz de Galicias de Pachi
cia. Algunhas
Vázquez nunha
informacións na
columna de La
sección ConfiVoz de Galicia,
dencial da publi“Pachi con doscación electrónica, falaron das sier de colocados do pepé baivinculacións empresariais e xo o brazo: 296 casos de enpolíticas do irmán do delegado chufados. Haberá que supoñer
do xornal, Xosé Manuel Ru- que entre os 296 haberá algún
bín. La Voz informou nos días capacitado. ¿Ou é que os listos
inmediatos ás denúncias de ne- só están no Pesoe?”.♦

A

Conxeito

trados nin no sistema educativo
ou no sanitario.
E máis conviña saber como se
empregaron ata agora os cartos e
se deron froito eses investimentos, para saber se as accións previstas deben repetirse, incrementarse, diminuirse ou paralizarse.
Se as astronómicas cantidades
concedidas a certos medios de comunicación compensan realmente. Se para concedelas non habería que ter tamén en conta as
actitudes cotiás deses medios tocantes ao
idioma (traducción sistemática ao español
de comunicados e declaracións, hostilidade
expresa contra o galego, etc.). Saber tamén
se para a concesión de licencias de emisoras non sería esixible (como xa se ten reclamado) unha porcentaxe mínima de programación na nosa lingua.
Son datos esenciais que non levaría
moito tempo obter se o Presidente da
Xunta plasmara en algo concreto as súas
propagandísticas boas palabras. E que isto
fora acompañado de medidas como o inmediato cumprimento das disposicións xa
existentes.
Só así se podería pensar que o tal Plano
de Normalización podería valer para algo e
non ficar de novo en papel mollado.♦

Auditoría lingüística
HENRIQUE HARGUINDEY
utilización do galego nas empresas da bisbarra, intentamos coñecer da Xunta a relación de empresas que no ano anterior recibiran en Galiza axuda económica para esa
finalidade. Queriamos poñernos en contacto con elas para que nos enviasen unha
mostra do material e facermos unha exposición. Despois de semanas de voltas e voltas
e de reiteradas xestións, obtivemos por única resposta que eran datos confidenciais e
que non se podían facilitar. Naturalmente,
esta actitude é a habitual da Xunta, que considera que os cartos que reparte son da súa
propriedade e non de todos os cidadáns
(que somos os “contribuíntes”) e que polo
tanto non ten contas que dar ante ninguén.
E son centos de millóns os que se repartiron
para normalización nestas dúas décadas.
Tampouco as disposicións legais da
Xunta se cumpren na Administración. Nin
nas relacións orais e escritas cos adminis-

‘Abríronme expediente
por non pagar
un imposto que
non era para min’
A.N.T.
O pasado 17 de outubro o xulgado do Contencioso Administrativo número 1 da Coruña
veu darlle a razón nun proceso
moi particular. ¿En que consistiu a confusión?
Eu falaría, máis ben, de prevaricación. Todo comezou no
2001ao recibir unha comunicación da Deputación ao meu nome,
Xosefa Vázquez Calvelo, na que
me recordaba que tiña que pagar o
Imposto de Actividades Económicas, co DNI dunha promotora de
Arteixo co meu mesmo nome pero en castelán. Como non se refería a min, non contestei á carta.
Pero o organismo insistiu con outra misiva informándome da apertura dun expediente sancionador
por non abonar o importa da taxa.
¿Non tentou amañar a
equivocación?
Remitinlle un documento á
Deputación indicando cal era o
meu DNI. Sen embargo, a institución non corrixiu este erro e
cambiou o dato, poñendo a miña
identificación persoal no canto
da de Josefa. Nese momento decidín falar coa funcionaria do
concello de Arteixo para que
chamase a Deputación e solucionase o erro. Pero a resposta non
foi a que esperaba. Tiña que pagar 150 euros por non contestar a
primeira carta. Así que presentei
unha demanda por un suposto
delicto de prevaricación da funcionaria e de Luís Torres Colomer. Contestáronme que non se
pode ir denunciando alegremente de prevaricadores aos funcionarios e que pagara. Decidín, entón, recorrer aos tribunais. Finalmente o xulgado estimou o meu
recurso e revocou a resolución
administrativa-tributaria.
¿Considera necesario un
xuízo para solucionar erros coma este?
Sempre se cometen equivocacións, pero ter que recorrer a
un xuízo é excesivo. Paréceme
moi grave que haxa que chegar a
estes extremos, especialmente
cando todo se está a costear con
cartos públicos. Sen esquecer os
danos políticos e persoais que
me carrexou. Pero, no meu caso,
a xustiza actuou como debía.♦
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A ampliación
da Unión Europea
MANUEL CAO
Lentamente, pero sen pausa, vanse esvaendo todos os atrancos para facer efectiva a ampliación da UE cara o Este. A ratificación do Tratado de Niza por parte da poboación da República de Irlanda no referéndum do 20 de setembro e as conversas entre Schröder e Chirac do 24 de setembro deron un
novo impulso ao calendario da ampliación.
O gañador no proceso de ampliación será, sen dúbidas, Alemaña que contará cunha área de influencia propia con afinidades culturais e políticas e cun terreo de expansión económica
que afortalará a súa posición no medio prazo. As avantaxas para o resto dos países membros derivarán de cómo xestionen no
futuro as políticas públicas e da axeitada reasignación de recursos cara as actividades económicas máis rendíbeis.
No curto prazo, a estratexia negociadora do proceso de
ampliación aséntase na toma da axenda política e institucional
por parte de Alemaña. O interlocutor privilexiado será Francia
acompañada dos países aportadores netos sendo os países do
Sul e Reino Unido os que perderán parte dos privilexios actuais. O regueiro de recursos procedentes do fondos comunitarios e da PAC terán que ir retrocedendo tanto pola presión
dos contribuíntes europeos como polos acordos de liberalización da OMC sendo, no curto prazo, o máis afectado o cheque
británico imposto, no seu momento, por M. Thatcher.
A remodelación institucional da UE, en discusión na Convención Europea, farase en función do modelo alemán con cesións parciais aos países de tipo centralista pois o peso dos países que prefiren aquel modelo de organización irá en aumento. Para os países pequenos –cada vez máis numerosos na UE–
haberá que implementar mecanismos de representación e participación abrindo camiño ás CCAA que desexen participar en
canto tales e sen intermedio de Madrid. Entre o sistema federal e o sistema de acordo entre Estados o federalismo gañará
adeptos de xeito que a Constitución Europea pode ser o primeiro intento efectivo de asentar nos dereitos individuais o
mecanismo de creación dunha cidadanía europea e nos dereitos colectivos dos pobos o mecanismo de participación institucional dos entes teritoriais (nacións, estados e rexións).
No proceso de negociación na UE hai que resaltar o predominio das conversas formais e informais entre os grupos de goberno de cada Estado atendendo ás demandas dos grupos de intereses organizados. Este modelo aparentemente oscurantista
ten a avantaxa de furtar o monopolio na elaboración das políticas públicas a unha burocracia partidaria ou administrativa posibilitando a actuación da sociedade civil mediante os mecanismos de participación que sexan capaces de deseñar e aplicar.
Dos acordos do cumio de Bruselas do 26 de setembro, destaca
a determinación dos países aportadores netos para reducir ou
non aumentar a contribución ao Orzamento comunitario de xeito que só cabe modificar o reparto dos fondos actuais para incluír as necesidades dos novos membros. O pacto franco alemán
supón o mantemento inicial das axudas da PAC e unha lenta reducción progresiva da que sairán parte dos fondos asignados aos
novos países. A discusión sobre os fondos estructurais queda
posposta pero resulta inevitábel unha redefinición dos beneficiarios e dos obxectivos desta política para despois de 2006.

C AR O LE C O N DE / KARL BEVERID G E

A ampliación vai supoñer un paso importante na construcción institucional de Europa debido ao gran número de Estados participantes e ás potencialidades demográficas e económicas da nova área. O polo europeo pódese converter no dominante na escala mundial tanto nas relacións económicas como na configuración dun sistema de organización institucional
e resolución de conflitos democrático e máis cooperativo.♦

Kris Verbeeck lembra que o mexillón de Galiza ten especial calidade.

A . N .T.

En catro anos podería gañar o 10% do mercado

O mexillón galego
conquista Flandes e Valonia
H. VIXANDE
A empresa flamenca TomaCom
está a introducir con éxito mexillón galego en Bélxica. Prevese que en catro anos o bivalvo
das Rías gañe o 10% do mercado máis importante de Europa.
A iniciativa xurdiu hai un ano cando Kris e Guy Verbeeck (pai e fillo)
e Jacques DeBacquer leron un artigo na prensa belga que gababa o
mexillón galego, escollido polo público como o mellor nunha degustación a cegas. “Estabamos á procura dun producto de calidade e vimos a posibilidade de traballar co
mexillón galego, por iso entramos
en contacto coa Organización de
Productores do Mexillón de Galiza,
OPMEGA”, explica Kris Verbeeck.
O traballo non foi doado aínda
que eles xa coñecían o sector da
alimentación en Bélxica. “Fixemos moitas probas e realizamos
unha intensa campaña de promoción”, explica Kris Verbeeck.
TomaCom entraba nun mercado no que o prato nacional de
Flandes e Valonia, o mexillón,
era foráneo. Holanda contaba
cun monopolio de feito e vendía
30.000 toneladas en Bélxica.
“Os primeiros resultados foron
bos, pero despois tivemos problemas cos holandeses”, conta o
portavoz da empresa.
Os problemas aos que se refire foron o boicot co que os fornecedores holandeses ameazaron os
clientes de TomaCom. A empresa
flamenca prefire minimizar as diferencias e unicamente referirse á
“loita de David contra Goliat”.
Vencido o primeiro contratempo, TomaCom non puido comercializar mexillón galego durante a recente marea vermella.
“Foi un problema excepcional
porque OPMEGA ten bateas desde
a ría de Vigo ata A Coruña e
nunca se dera unha situación na
que estivesen pechados todos os

polígonos”, indican. Hoxe a sub- anuais en Bélxica.
ministración está restablecida e Visita á Galiza
hai normalidade no abasteceOs propietarios da compañía visimento.
En principio, o mexillón gale- taron Galiza á procura de contactos
go ten unha vantaxe comparativa e axudas para consolidar este profronte ao holandés. Mentres este xecto e abrir novos mercados. “De
último prodúcese durante oito momento só contamos co apoio do
meses ao ano –aínda que só é de señor [Camilo] Nogueira, que nos
alta calidade catro ou cinco–, o facilitou contactar con OPMEGA e
mexillón galego prodúcese du- que está a axudarnos moito”, explirante todo o ano e só durante dous can, aínda que reclaman máis axumeses carece da talla apropiada. das “porque en definitiva isto suAs vantaxes do mexillón gale- pón exportar un producto e un nogo non significan que automatica- me, o Moule de Galice, que tamén
mente vaia substituír ao holandés beneficia os galegos”.
Dentro das iniciativas de Toen Flandes e Valonia. “Son producmaCom
está
tos distintos que
abordar outros
non se poden mesmercados con
turar no mesmo
élxica
mexillón galego.
prato, por iso o
“O noso obxectimexillón galego
é
o
principal
vo é entrar na
non será unha alAlemaña e Suíza
ternativa no senti- consumidor
e algo no norte
do estricto, senón
de Francia, aínque é un prato que, europeo
da que neste úlpola súa calidade e
timo país o meo seu sabor, terá un de mexillón.
xillón galego xa
público propio”,
é coñecido e hai
explica Kris Verempresas que se dedican a cobeeck.
O mexillón galego e o holan- mercializalo”, indica Kris Verdés teñen diferencias significati- beeck, que adianta que “para
vas, o galego é de superior tama- penetrar noutros países precisaño, color intenso e de sabor máis mos novos fornecedores e xa
pronunciado; o holandés peque- houbo empresas galegas que se
puxeron en contacto connosco”.
no, pálido e case insípido.
O mexillón podería ser unha
“De todos xeitos, houbo que
salvar algunhas dificultades, por- primeira punta de lanza para alque en Galiza o mexillón ten unha gúns productos galegos en Centropresentación que non serve para o europa. Tras el poderían vir novas
mercado belga –indica Kris Ver- incorporacións, xa que o nome de
beeck–, que require que o tamaño Galiza vai facéndose un espacio
estea igualado e que veña máis entre os consumidores e a emprelimpo, pero a colaboración de OP- sa que os comercializa non só pensa en estender a venda de mexiMEGA permite ofrecer un producto
atractivo para os consumidores”. llón, senón que pretende trasladar
A empresa TomaCom confía a súa experiencia a outros campos
en que nun prazo que vai de tres da economía. “Como flamencos
a cinco anos, o mexillón galego temos unha simpatía cara o galecope entre o 5 e o 10% do mer- gos, non entramos en política pero
cado flamenco e valón, é dicir, pensamos que os nosos pobos teque se vendan 3.000 toneladas ñen moito en común”, indican.♦

B
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O Comité Executivo tíralle o apoio ao novo presidente Martínez Dapena

Crise na Confederación de Empresarios de Lugo
A.N.T.
Nunha asemblea xeral que se vai celebrar o día 7 de novembro os socios da Confederación de Empresarios de Lugo deberán decidir se lle
retiran ou non o seu apoio ao novo presidente Antonio Martínez Dapena, despois de que todos os membros do Comité Executivo, agás o
tesoureiro, dimitiran do seu cargo por discrepancias coa súa xestión.
Incialmente dimitiron en bloque oito membros do Comité
Executivo, entre eles, o anterior
presidente, Guillermo Sánchez
Vilariño, e os motivos que aludiron foi a “falta de sintonía” con
Martínez Dapena. A estas renuncias seguíronlle as dimisións do
resto dos membros agás o tesoureiro. Martínez Dapena accedeu
ao cargo fai apenas catro meses
despois de ser elexido por aclamación. É fillo dun dos fundadores da CEL e prestixioso empresario lucense, ten 38 anos e un
expediente académico con estudios en Santiago, Madrid, Londres e Michigan.
O desecontro na dirección semella que veñen dados polos
cambios que Martínez Dapena
quixo introducir no sistema de
xestión, criterios diferentes, cun
novo plan de viabilidade e un
“proxecto de rexeneración éti-

ca”. Segundo el mesmo vén de
facer público a débeda da CEL
neste momento supera os novecentos mil euros.
Nos últimos días trascendeu
que os locais nos que se impartían os cursos de formación estaban suxeitos a dous contratos
un de compra aprazada e outro
de aluguer, que a CEL asinou
para poder acceder ás subvencións da Xunta. Como propietaria dos locais aparece a sociedade Promociones Urbanas SL,
nas que figuran como administradores solidarios Manuel e Xesus Díaz González. Este último
ten vinculacións en negocios co
anterior presidente, un das persoas que dimitiu. Entre as decisións de Martínez Dapena figurou cancelar o contrato de leasing, para correxir unha situación irregular que tamén calificou de “inmoral”.

RAMÓN MACEIRAS

Antonio Martínez Dapena.

Esta medida non tivo boa
acollida e deu lugar a enfrentamentos, precisamente algunha
das persoas que formaban parte
do Comité Executivo tamén acusaron Martínez Dapena de falta

de prudencia e discrección”.
Fontes consultadas por este periódico negan que este conflicto
esconda unha ofensiva contra o
presidente da Deputación, Francisco Cacharro Pardo.♦

Pesca
Os pasado 21 e 22 de Outubro,
unha delegación do Parlamento
de Galiza desprazou-se até Bruxelas para manter diversas reunións con responsábeis comunitários en matéria de pesca e con
representantes oficiais dos estados membros, a fin de facer chegar e defender a posición de Galiza perante a proposta de reforma da Política Comun de Pesca
emprendida pola Comisión Europea e moi nomeadamente polo
Comisário Franz Fischler.
Primeira constatación: A
Unión Europea non é Europa.
Europa é outra cousa. Ten que ser
outra cousa. Un conxunto de povos, de homes e de mulleres. Unha cultura (en realidade, moitas
culturas), un continente. Diversidade lingüística, étnica, relixiosa.
Un continxente humano plural
organizado de formas ben diferentes, dentro e fóra da UE, con
desenvolvimento e atraso dentro
e fóra da UE, con relacións de
dominación dentro e fóra da UE.
A Unión Europea, en rigor, non
é Europa. Porque hai moita Europa
fóra da UE, e porque o entramado
comunitário é fundamentalmente
unha cobertura político-institucional ao servizo de determinados intereses económicos representados
polos estados máis fortes, baixo a
batuta do capital transnacional. De
apariéncia e estética democráticas,
mais profundamente antidemocrática na sua eséncia. Cun Parlamento que non é tal, e cunha Comisión
Europea, non votada por ninguén,
que adopta decisións que nos afectan a diário. Con nacións, línguas e
culturas obxectivamente existentes, mais non recoñecidas formalmente.
E ali fomos os galegos. Cadaquén desde a sua perspectiva ideolóxica, respondendo a proxectos
políticos obviamente enfrontados,

Bruxelas non é
Disneilándia
BIEITO LOBEIRA
A presencia dunha delegación galega da pesca no parlamento europeo serviu para constatar que vai ser difícil derrotar a Política Común de
Pesca. Británicos, holandeses e alemáns non falaron cos galegos.

pero co deber de defender as reso- dependentes da pesca (sendo-o en
lucións unánimes do Parlamento realidade menos que Galiza), puiGalego, contrárias á Política Co- désemos ter ese mesmo direito, e
mun de Pesca, e en defensa dun que do mesmo se derivasen benefifuturo digno para a pesca galega. cios no acceso a fundos estruturais,
Primeiramente tíñamos que de- a cuotas de captura, a acordos pesmonstrar algo tan
queiros internacomplicado como
cionais...
on existe
que Galiza é unha
Segunda
zona altamente de- nengunha relación constatación: A
pendente da pesca.
ninguén se lle
entre a
Que lle vamos faoculta que o mero
cer! A história fixo
feito de que Galipotencialidade
de nós, dos galeza por si mesma,
gos, o país europeu pesqueira da Galiza de xeito directo e
obxectivamente
institucionalizamáis dependente
e a capacidade de do, e sen interfeda pesca, en terréncias de Mamos económicos, incidir nas decisións drid, sexa quen de
sociais e de empredefender unha
da UE que nos
go. Tamén, curioposición própria
samente, situou- afectan. Nos últimos perante os governos á cabeza da
nos doutros estaUE, nos últimos anos Galiza medrou dos e da Direcquince anos, na
Xeral de
en capacidade de ción
perda de buques e
Pesca da UE, xa é
de postos de traba- contestación social” algo
positivo.
llo no mar. HumilAinda que só serdemente intentava para facer pemos en Bruxelas que, do mesmo dagoxia social e política, e para
xeito que a UE recoñece oficial- evidenciar que os galegos, sós,
mente outras zonas europeas como podemo-nos valer e defender me-

‘N

Brasil
non pode
pagar

llor os nosos intereses. Esta posibilidade, obviamente, fai renxer
os esquemas máis dogmáticos
dos partidos de ámbito estatal.
Terceira constatación: Non
existe nengunha relación entre a
potencialidade pesqueira da Galiza e a capacidade de incidir políticamente nas decisións da UE
que nos afectan directamente.
Sistematicamente, a pesca é a
grande esquecida da política europea, coincidindo na prática co
rol imposto ao noso país no deseño das políticas estatais e comunitárias, isto é, condeado á inexisténcia política. Neste contexto,
dotar á Galiza de presenza e capacidade de decisión política na
UE, tendo en conta a dimensión
da nosa frota, o volume de capturas, e a importáncia social e económica que esta actividade representa, é un obxectivo primordial.
Cuarta constatación: Derrotar á Política Comun de Pesca
non vai ser fácil. Con nós non
quixeron nen falar británicos,
alemáns e holandeses, se ben outros governos foron relativamente receptivos ás propostas galegas. De calquer xeito, a batalla
vai ser dura, e terá de ser livrada
con firmeza, coeréncia e a máxima lealdade ao país polas institucións, o sector pesqueiro e, moi
fundamentalmente, polo conxunto da sociedade galega.
Ben sei que ainda a dia de hoxe hai quen sacraliza dogmaticamente un “europeismo” iluso e
valeiro de contido. Descoñecen
que o muro da intoleráncia na UE
para con povos como o galego é
demasiado alto e duro, e botá-lo
abaixo vai-nos custar. Tamén é
certo que o temos que intentar se
queremos sobreviver como nación con futuro. Mais que ninguén
se autoengane: decididamente,
Bruxelas non é Disneilándia.♦

A competencia polo título
de “a maior ameaza ao
sistema” monetario, entre
a débeda xaponesa, o
déficit da conta corrente de
Estados Unidos ou a
burbulla especulativa dos
bens raíces, foi
encarnizada durante a
xuntanza anual do FMI e o
Banco Mundial do 27 ao 29
de setembro. Aínda así, a
posibilidade dun
cesamento de pagos da
débeda externa de Brasil,
de 500 mil millóns de
dólares, foi un dos temas
máis candentes entre os
nerviosos banqueiros,
especuladores,
funcionarios
gobernamentais e demais
merodeadores que se
reuniron en Washington.
Tan só o pasado 7 de
agosto o FMI anunciara o
pacote de resgate máis
grande nunca outorgado a
país algún, por un monto de
30 mil millóns de dólares.
Este pacote estaba deseñado
para “acougar os
mercados” e manter a
solvencia económica de
Brasil durante a transición
e instalación do novo
goberno, a realizarse o 1 de
xaneiro de 2003. Os
candidatos á presidencia
víronse obrigados a xurar
lealdade ás condicións
impostas polo resgate do
FMI, incluído Luiz Inácio
“Lula” da Silva.
Sete semanas máis
tarde, Brasil estoupa de
novo e o espectro do
cesamento de pagos ronda.
Os financeiros esixen máis
diñeiro, pero moito máis,
para poder saquear o do
Brasil en forma de pagos ou
a través da fuga de capitais.
Trinta mil millóns de
dólares non lle dan a Brasil
un colchón suficiente,
declarou Roger Scher,
analista da axencia inglesa
Fitch, nunha das
conferencias que seguiron ás
xuntanzas do FMI e o Banco
Mundial. Segundo os seus
cálculos, Brasil terá que
conseguer 63 mil millóns de
dólares en 2003 para evitar
un cesamento de pagos. Pero
nin siquer 63 mil millóns de
dólares impedirán que
Brasil caia na insolvencia, e
os banqueiros sábeno. A
débeda do Brasil é
impagábel, non importa
quen sexa presidente. A
como están as cousas, Brasil
podería cair no cesamento
de pagos aínda antes de que
tome posesión o novo
presidente en xaneiro,
cando, como en Arxentina
en 2001, non haberá
reservas para pagar a
♦
débeda.♦
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e está claro que se a xente nova e
preparada non dá atopado traballo,
menos vai haber para nós.♦

partir de agora?
Tampouco sei facer nada alén
do mar. Este problema pensouse
moi mal dende o principio porque
se o Goberno sabía o que ía pasar
non entendo porque non preparou
cursos de formación antes para poder reciclarnos. Os cursos chegan
agora, cando xa non hai nada que
facer. Isto é o máis lamentábel.♦

Emilio Alonso,
pescador agardando
a prexubilación

A Unión Europea despeza 700 barcos

Mariñeiros en terra
RUBÉN VALVERDE
Xenete, Tolin, Paxaro, Dalota II... Son nomes de barcos que formaron parte da vida de A Guarda ata hai
ben pouco. A falta de acordo entre a Unión Europea
e Marrocos para seguir pescando nos seus caladoiros conduciu a que o comisario de pesca Franz
Vilas como A Guarda, Ribeira,
Muxía, Laxe ou Marín veranse
seriamente afectadas ao depender en gran medida do sector
pesqueiro. Xa non só polos postos de traballo directos –pescadores, persoal de descarga, poxadores, etc–, senón por aqueles
indirectos como os xerados nos
estaleiros, fábricas de conxelados, peixerías, etc. A alternativa
á destrucción da flota, apoiada
por Galicia, consistía na busca

Fischler tomase a decisión de mandar ao despece á
maior parte da flota. En Galicia, esta medida afectará a 700 barcos e a 2.700 mariñeiros que se verán
forzados a prexubilarse ou a buscar traballo noutro sector, algo máis difícil tendo en conta que moitos deles levan practicamente toda a vida na mar.

de novos caladoiros, a modernización dos barcos, a potenciación da industria auxiliar e a
creación de empresas mixtas con
outros países.
Os mariñeiros quéixanse da
pouca vontade da Unión Europea para chegar a un acordo con
Marrocos. As tres ofertas que teñen sobre a mesa son axudas por
deixar de traballar. A primeira
delas consiste en prexubilarse
por 150 mil pesetas ao mes; a se-

gunda indemniza con 10 millóns
de pesetas en caso de que o mariñeiro monte unha empresa; a
terceira obriga a estar un ano no
paro e, a cambio de dous millóns
de pesetas, recolocarse noutro
sector. O que está claro é que estes mariñeiros en ningún dos casos volverán a embarcarse. Tres
de A Guarda –Anselmo, Manolo
e Emilio– contan como cambiará
a súa vida e a da vila unha vez
desguazados os seus barcos.♦

man de obra e as redes. Nese
sentido funcionabamos como
unha especie de cooperativa na
que todos arriscabamos algo.
¿Como axustaban o salario?
Logo de acabar a marea chegabamos a porto e vendíase o peixe.
Unha parte era para o armador, que
moitas veces tamén viña a bordo
ou mandaba algún fillo seu. As outras dúas partes correspondíannos.
Antes de facer o reparto había que
descontar os gastos que había que
cubrilos entre todos. Cada mariñei-

ro xa no é que non saíra cun soldo
fixo, senón que partía cunha débeda acumulada polo custe da marea.
En caso de haber temporal ou marchar a pique, tiñamos que abonar a
nosa parte dos gastos.
¿Cantos días botaban fóra?
Ao principio pescabamos lagosta en Portugal e pasabamos oito días na mar. Cando no 1971 nos
botaron de Portugal, tivemos que
marchar a Marrocos. As xornadas
foron ampliándose conforme melloraban os barcos. Os últimos nos
que estivemos roldaban as 30 toneladas. Lembro que nos primeiros non tiñamos nin camas, nin
duchas, nin baño e que as cociñas
eran bidóns de atún furados e que
estaban ao descuberto.
¿A que acordo chegou para
deixar de pescar?
Eu non acordei nada. Ao non
ter vontade a Unión Europea de
negociar con Marrocos, obrigáronnos a deixar de pescar e mandaron ao despece os barcos. Agora
mesmo estou no paro agardando
para cumprir os 55 anos e prexubilarme a cambio de 154.000 pesetas ao mes. Non podo facer outra
cousa, na Guarda non hai industria

Manolo Rodríguez,
mariñeiro agardando a
prexubilación

‘Estou nisto
dende os dez
anos, non sei
facer outra cousa’
¿Cantos anos leva na mar?
Os tres levamos máis de corenta anos pescando. Teño 54 e embarquei oficialmente aos 14, co permiso do meu pai que tamén era mariñeiro. Pero en realidade estou nesta
profesión dende que tiña dez anos,
por iso ningún de nós sabemos facer outra cousa. Antes as familias
eran de moitos fillos e había que
empezar a traballar moi pronto.
¿De quen son os barcos que
se despezaron?
Na Guarda traballamos sempre co sistema de bases. Existe
un convenio non escrito que ven
de atrás polo que se divide a participación en tres. O armador
pon o barco e o mariñeiro pon a

‘No mar
comiamos mellor
que os ricos’
¿Tamén pensa vostede que a
UE non tivo vontade de negociar con Marrocos?
Por suposto. O que pedía
Marrocos non era tan esaxerado,
pero a UE preferiu gastar os cartos de renovar o acordo de catro
anos en despezar e mandarnos a
todos para casa. Con isto van
destruír o futuro de moitas vilas.
¿Como era a vida a bordo?
É dura porque se traballan
moitas horas, arredor de 18. A
maioría dos días tiñas que durmir mollado e como non eran
barcos moi grandes comías na
cuberta, co cal a comida tamén
se pasaba por auga. Non tiñamos
comedores nin cociñeiros. Ese
espacio necesítalo para as redes,
que son as que che van dar de comer. Cada día un dos mariñeiros
preparaba a comida, pero daquela maneira porque hai que estar
pendente do traballo.
¿E a comida máis habitual?
Penso que non existe ningún rico no mundo que teña oportunidade de comer tan ben coma os mariñeiros. O que se encargaba de cociñar podía escoller o mellor peixe
ou o marisco que quería, dende rodaballo ata lagostas. Sen embargo,
moitas veces devolvemos ao mar
centolas, lagostinos... por non pasar o traballo de cocelos, xa que na
mar hai pouco tempo para nada.
¿Cando acababa a marea
volvían para casa?
Non, os nosos barcos eran de
tamaño mediano e cada nove ou
dez días iamos a porto a vender as
capturas. Pero non compensaba
subir dende Marrocos cada tan
pouco, polo que todas as transaccións as faciamos en Alxeciras. A
casa volviamos cada dous meses,
especialmente a cambiar redes.
¿Tiñan máis redes na casa?
Claro, o papel da muller é
fundamental na pesca. Elas encárganse de coser as redes utilizadas durante a marea anterior e
de mantelas en bo estado. Case
todos os mariñeiros temos unha
rede de reposto e imos facendo
relevos. Por iso se pode dicir que
unha parte do soldo, das bases,
correspóndelle as mulleres.
¿Como será a súa vida a

Anselmo Alonso,
acóllese á axuda dos
12.000 euros

‘Perséguennos
como a animais’
¿En que muda a súa situación
con respecto a Manolo e Emilio?
Eu son maior ca eles, teño 60
anos. Vou intentar coller a axuda
dos 12.000 euros e estarei no paro ata xubilarme. Está claro que
eu tampouco atoparei traballo.
¿Cantos mariñeiros eran
no seu barco?
Ultimamente iamos 13, pero
hai anos no mesmo barco traballabamos 20. Os avances foron
eliminando man de obra. A pesar
de que os barcos cada vez custan
máis e reciben máis axudas, dan
de comer a menos xente.
¿De que maneira vai afectar na Guarda a política de
despeces?
En total vanse destruír seis
barcos e produciranse expedientes
de regulación de emprego en oito.
Todos os que quedamos sen traballo arrastramos a moitos outros traballadores, como os estaleiros de
madeira, que a partir de agora quedan sen choio. Pero ademais, nós
viñamos sacando máis de 108.000
pesetas a base de traballo, que é o
que vou cobrar cando me xubilen
e aínda menos no paro. Sen cartos
tampouco hai diñeiro para construír, para pagarlle a un fontaneiro,
para ir ao bar... Todo é unha cadea
que se verá afectada.
¿Os seus fillos dedícanse á
pesca?
Teño un en Terranova para
capturar peixe espada. Na Guarda temos a maior flota desa especie de todo o Estado. Esperemos
que non leve un pao semellante
ao que levamos nós.
¿Botará de menos ir a pescar de agora en diante?
Non entendo porque non podemos coller unha chalana, botar
a cana ou ir aos polbos. Aquí non
se sementa marisco como noutras
zonas de Galicia, todo é mar aberto. Non lle facemos mal a ninguén
indo ao mar e sen embargo prohíbennos a única cousa que sabemos facer. Sentímonos perseguidos como se fósemos criminais.♦

As nacionalidades históricas
lanzan os seus proxectos de reforma do Estado
XAN CARBALLA
A presentación do plan Ibarretxe, a idea de novo Estatuto para Cataluña de Artur Mas e tamén a proposta de reforma do
Estatuto de Galicia do BNG,
gardan en común un proxecto
de reforma do Estado na vía do
recoñecemento plurinacional,
tal como as tres forzas pactaran
na Declaración de Barcelona.
A proposta de Ibarretxe lanzou
por completo o debate sobre a nova abordaxe do problema nacional pendente desde a Transición. Pero as terxiversacións da
súa proposta e o encirramento feroz pola contaminación do trasunto terrorista desvirtuaron o que, finalmente, é un proxecto que se
elaboraría dentro do marco constitucional, segundo a interpretación
aberta de constitucionalistas como
Herrero de Miñón ou mesmo Jordi Solé Tura. Unha vez dado o
discurso polo lehendakari, ficou
establecido nos meios de comunicación que había que insistir en
que era unha proposta para converter Euskadi nun “estado libre
asociado ao estilo de Puerto Rico”. A simple lectura do discurso
de lehendakari permite desfacer
este interesado entorto. Ibarretxe
fala de crear unha nova situación
política que permita que o País
Vasco adopte unha nova relación
co estado que culmine nun status
de libre asociación. A referencia
concreta ten a súa importancia
porque o presidente vasco non fala en ningún momento da formación dun novo estado, senón que
“sobre a base de partida das potencialidades do actual réxime de
autonomía, planteamos profundizar no noso autogoberno”.
A reacción do goberno de
Madrid foi feroz, pese a que todo
o proxecto de Ibarretxe descansa
sobre a idea dunha sanción democrática polo corpo electoral
vasco nunha situación de “ausencia de violencia”. Fronte a esa
posición unánime en contra de
PP e PSOE, contrastou a resposta
de Mariano Rajoy ao discurso de
Artur Mas o pasado 21 de outubro, “é unha proposta que non é
prioritaria pero pódese estudar”.
¿E que dixo Mas? Nada menos
que propoñer a redacción dun novo Estatuto de Autonomía para
Cataluña que levaría implícita a
modificación da Constitución.
Diferentes vías
Paradoxicamente, das tres propostas nacionalistas a única que
non formula a necesidade de reformar a Constitución é a vasca,
que considera que o modelo de
relación que plantea “encaixa
perfectamente cunha interpretación flexíbel e aberta da Constitución”, mentres nacionalistas cataláns e galegos entenden que se
debe camiñar cara unha necesaria
reforma da Constitución, que es-

As razóns
de CiU

XA N C ARBALLA
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PNV, CiU e BNG propoñen estratexias semellantes

Domenic Sesmilo (UDC), Xabier Arzallus (PNV), Jordi Pujol (CDC), e Xosé Manuel Beiras (BNG), nunha reunión da Declaración de Barcelona.

tableza claramente, por exemplo,
unha nova estrutura do Senado e
que impida que as interpretacións
do texto constitucional por parte
dos gobernos de Madrid valeiren
de contidos os Estatutos de Autonomía, unha denuncia común a
todos os partidos nacionalistas.
Os vascos entenden que o modelo que propoñen “non pretende
ser privativo para Euskadi. Podería ser un modelo relacional para
outros pobos e nacionalidades do

Estado español, desde unha concepción do mesmo como unha estrutura federal asimétrica, defendida por destacábeis representantes
do Partido Socialista [en referencia a Pasqual Maragall] e, por suposto, desde unha concepción de
federalismo de libre asociación
que defende Izquierda Unida”.
Outra coincidencia de todas
as propostas nacionalistas é a do
concepto de soberanía compartida, coa particularidade no caso

O plan Ibarretxe
Propón o presidente vasco un
novo pacto entre Euskadi e
España resumido nunha decena de puntos:
1.- Recoñecemento xurídico da identidade nacional e o
dereito a decidir o propio futuro
2.- Liberdade de relacións
entre os territorios da Comunidade Autónoma Vasca e a
Comunidade Foral de Navarra
3.- Capacidade de establecer relacións cos territorios
vascos de Iparralde, ubicados
no Estado francés.
4.- Configuración dun poder xudicial vasco autónomo.
5.- Garantir a institucionalización política de Euskadi, o
que implicaría unha autonomía plena no deseño das propias institucións de autogoberno político. Iso afecta á exclusividade na autoorganización,
seguridade pública, administración foral e local e dereito
privado no ámbito da viciñan-

za, familia, relacións patrimoniais, empresa e sociedade civil.
6.- Preservar a identidade
cultural vasca. Competencia
exclusiva no ámbito da cultura, a lingua e a educación;
competencia exclusiva en aspectos emblemáticos como a
representatividade internacional das manifestacións culturais e das seleccións nacionais das federacións deportivas vascas que así o desexen.
7.- Desenvolver un ámbito
sociolaboral, económico e de
protección social propio.
8.- Garantir a xestión dos
recursos naturais e infraestruturas
9.- Establecemento dun
sistema bilateral de garantías
co Estado, que impida a modificación unilateral do pacto
suscrito.
10.- Faculdade de ter voz
propia en Europa e no mundo.♦

dos cataláns, que CiU propón
como contrapartida a entrada no
Goberno central de sair adiante a
súa proposta e como engado para lograr a aprobación nas Cortes
do novo Estatuto a negociar. Os
vascos, pola súa banda, plantean
que sexa o corpor electoral de
Euskadi quen tome a súa decisión en referendo e busca que
ese sexa o empurrón político definitivo para que a maioría das
forzas estatais en Madrid cedan.
A pedra de toque das eleccións
A proposta dos nacionalistas galegos por forza é diferente porque se plantea como unha formulación máis a medio prazo,
pero xa conseguiu que algúns
dos seus planteamentos tomasen
carta nas resoluciónns do último
debate do Estado da Autonomía,
como é o manexo dos Fondos
Estruturais destinados ao país
pola Xunta ou sobre a conformación do Tribunal Cnstitucional.
As eleicions municipais de
maio van ter, mercé ás propostas
nacionalistas, un carácter político moi superior ao previsto inicialmente. No caso vasco os
membros do tripartito esperan
ter un termómetro cabal da resposta social do plan Ibarretxe.
No caso de Cataluña, Artur Más
considera que a súa proposta de
novo Estatuto deberá ser a tarea
principal do futuro goberno catalán, pero xa en marzo vai presentar o seu plano de acción no
Parlament, de maneira que as
ideas sobre a reforma do Estatuto pasen a primeiro plano político e as urnas den o seu primeiro
veredito.♦

■ É un secreto de dominio público que en Madrid
dan por pechado o proceso
de desenvolvemento autonómico.
■ O 52% da poboación
catalana actual non votou
por razóns de edade o Estatuto de 1979. Naquel momento non pertencíamos á
Unión Europea e pagabamos
aínda o prezo do noso relativo isolamento.
■ O novo Estatuto que
propoñemos debe interpretarse como un intento
de superar o marco actual,
aproveitando toda a experiencia acumulada durante as dúas últimas décadas,
procurando un novo marco de relacións entre Cataluña e España.
■ Fundamentaremos a nosa demanda dun novo Estatuto
de Autonomía sobre unha doble base: os dereitos históricos
de Cataluña e a distinción que a
Constitución fai entre nacionalidades e rexións. Os dereitos
históricos de Cataluña arrincan
do feito de que as nosas institucións, o noso dereito civil, as
nosas Constitucións son moi
anteriores á propia existencia
da Constitución española.

Propostas
1.- Que a Administración
do Estado deixe de actuar directamente en Cataluña, agás
unhas mínimas cuestións moi
específicas, e que sexa a Generalitat quen asuma as funcións
de xestión. É o que se coñece
como Administración Única.
2.- Que o novo Estatuto
delimite claramente as competencias da Generalitat e as
da Administración Central,
para evitar a permanente invasión competencial.
3.- Que a Generalitat poda participar nas institucións
constitucionais do Estado,
en institucións da Unión Europea e noutros organismos
de carácter internacional,
como a Unesco.
4.- Que Cataluña teña recoñecidos aqueles elementos simbólicos que identifiquen o seu carácter nacional
e a súa personalidade cultural diferenciada.
5.- Que Cataluña dispoña
de toda a capacidade precisa
para decidir a súa organización territorial e dispoña dun
sistema de financiamento que
recolla os principios do concerto económico.♦

As ideas
do BNG
A proposta do BNG é a máis
puntualizada das tres en canto
aos pontos que propón para a
reforma estaturaria. En términos xerais estes son os principios nos que basa a súa proposta de reforma do Estatuto.
1.- Ter capacidade de incidir de xeito determinante na base produtiva e nos sectores estratéxicos, para desenvolver
unha promoción económica e
do emprego axeitadas ás necesidades de Galicia e que supere
claramente as restricións e limitacións actuais.
2.- Exercer a dirección, xestión e organización dos servizos
públicos que forman parte da
estrutura do estado do benestar,
para dar acaída cobertura e resposta ás nosas especificidades.
3.- Estar en disposición de
organizar, promocionar e estruturar sen interferencias, todo
aquelo que se pode considerar
que son os sinais identificativos
da expresión da nosa identidade como nación (idioma, cultura, patrimonio, etc...).
4.- Poder deseñar, articular e
impulsar a execución da nosa ordenación territorial e a estrutura
administrativa, institucional e da
xustiza en Galiza para dar resposta a un crecimento harmónico, equilibrado e sostíbel.
5.- Reformas institucionais
no Estado e en Europa para garantir, por unha banda, a maior
capacidade de decisión de Galiza nas cuestións de trascendencia que nos afectan e, por outra,
camiñar nas reformas institucionais que reflicten a diversidade nacional existente.
6.- Recoñecer a diversidade de realidades nacionais
existentes no Estado e aceitar
a expresión política da mesma
con solucións institucionais e
competenciais que podan ser
asimétricas.
7.- Articular un modelo de financiamento que permita desenvolver unha economia autocentrada, garantindo a suficiencia e
autonomia financeira.
A proposta dos nacionalistas galegos contempla dous escenarios posíbeis:
■ A utilización de todo o potencial do marco actual e a súa
interpretación, plasmación e desenvolvimento nun sentido diferente ao carácter uniformista
e restritivo que se pretende facer no proceso involutivo que
neste terreo se está a producir
no Estado.
■ Abordar unha reforma do
Estatuto que avance no rango
competencial galego, orientada
nos principios nos sete puntos
expostos e que daria rango formal a algunha das propostas do
escenario anterior, e sobre todo
superaria algunha das ambigüedades do texto constitucional
que permite ser interpretado
sempre en sentido centralista;
e, xa que logo, deberia ser concebido tamén con amplitude de
miras e seguramente levaria
aparellada unha reforma do
texto constitucional, con vistas
ao recoñecimento do carácter
nacional de Galiza e plurinacional do Estado.♦
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Revela datos descoñecidos no 20 aniversario da vitoria eleitoral socialista

A política segundo Felipe González
A. EIRÉ
O PSOE recupera a memoria. Non só olla cara a Guerra e a República senón cara o pasado máis recente. A celebración do vixésimo aniversario da súa chegada ao poder coincide co lanzamento de José L. Rodríguez Zapatero como candidato á presidencia. Un candidato que asume o legado de Felipe González.
Acúsase ao PSOE de apagar a memoria histórica do século XX coa
súa chegada ao poder. Felipe González recoñece que así foi. Considera que pudo terse equivocado,
pero afirma que foi algo premeditado e calculado porque “non considerei oportuno abrir o debate sobre a Guerra Civil”. Por iso o 50
aniversario do final da II República pasou inadvertido a man tenta.
Pero agora os socialistas, coa
dereita no poder, á que acusan de
non ter aínda condenado a Guerra Civil, ollan cara atrás. Non
só voltan á República, a guerra e
os exiliados, coa exposición dirixida polo propio Alfonso Guerra,
senón que tamén asumen o seu
pasado máis recente. Festexan
así o 20 aniversario da vitoria
eleitoral de 1982. E fano coincidir coa proclamación de Rodríguez Zapatero como candidato á
presidencia do Goberno central.
Non é casual esta coincidencia. Zapatero asume aquel legado
de goberno, para o bó e para o
malo. Pero os socialistas consideran que, despois dunha pasada
de oito anos pola dereita, chegou
unha nova xeneración que xa non
olla a OTAN como “traición” nin
a corrupción como “lastre” e a
guerra suxa como “crime de Estado”, e os demais xa viviron nas

súas costas o Goberno de Aznar.
Os medios máis afíns prepararon toda unha batería informativa
da celebración, que os próximos ao
Goberno Aznar non puderon nin
souberon contrarrestar. Nesta rememoración a estrela, non podía ser
doutro xeito, foi Felipe González.
Felipe González na súa etapa de presidente.

Ser español
“Quero ser español como me pete”, afirmaba González nunha
entrevista na Cadena Ser na que
tamén participou Rodríguez Zapatero. Era a contestación explícita á imposición do “ser español” do Goberno Aznar. Deste
xeito abríalle a porta a outras
moitas formas de sentirse español “sen renegar do pasaporte”.
González pronuncíase a prol
“dunha descentralización federal”
nunha ampla entrevista concedida
a El País. Considera que é necesario reformar o Senado para ter en
conta a “distribución competencial” e critica “como se representan as autonomías no proceso de
toma de decisión de Europa”. Pergúntanlle en El País porque non
realizou el estas reformas. González responde que, daquela, “non
houbo necesidade”.
No aspecto autonómico admite que a aplicación do artigo 151

para a autonomía de Andalucía
non foi algo casual, nin que viñese
imposto por un nacionalismo andaluz inexistente, senón a fórmula
para “lograr un equilibrio entre as
chamadas comunidades históricas
e as demais”. Considerando hoxe
que “foi un acerto para o equilibrio
interrexional de España”
Na citada entrevista critica
con dureza a política do Goberno
central en Euskadi, propoñendo
un “entendimento de fondo” co
PNV “porque os votos non son só
os lexitimadores”. Considera “unha estupidez pensar que se o PNV
queda en minoría desaparece”.
Posiciónase en que é preciso buscar camiños siga ou non matando
ETA, coincidindo co PNV en que
non hai que deixar que a organización armada impoña a axenda política, pero discrepa cos jelkides
pois pensa que o que pretenden
eles é “sustituir a axenda de ETA
pola súa”. González aposta por ter

a iniciativa política fronte a ETA.
O ex presidente descubriu
que o 8 de Decembro de 1982 o
Consello Superior de Xustiza
Militar tiña unha maioría de 8
membros de doce dispostos a pór
en libertade a todos os golpistas
do 23-F, comunicándolles que se
tomaban esa decisión “procederíase á súa imediata disolución”.
Recorda que a raiña se queixou
algunha vez das “escenas escandalosas” que aparecían na televisión
ou como Reagan e Schultz non
querían que convocase o referendum da OTAN. ¿Que fixo González? “Non lles din pé para esa conversación”, contesta, en contraste
coa política actual de Aznar supeditada totalmente aos EE UU.
¿E sobre a corrupción? González recoñece que tardou en reaccionar porque “simplesmente
non creía o que se decía”, admitindo que “en todas as familias
sempre saen algúns corruptos”.♦

O PSOE enfrontouse máis a Cataluña que o PP
A.N.T.
As disposicións da Generalitat
eran impugnadas con moita maior
frecuencia polo Estado na etapa
socialista. En concreto, entre 1982
e 1986, o Estado central impugnou 51 disposicións do Goberno
catalán. Na segunda lexislatura,
baixo goberno do PSOE, as impugnacións foron 21. Entre 1989

e 1993 somente se produciron catro. En total, foron 76 as impugnacións habidas entre 1982 e 1993.
A chegada ao poder de José
María Aznar reduciu este tipo de
conflitos: unha impugnación entre 1993 e 1996, seis entre 1996 e
o 2000 e outras tantas na presente lexislatura, aínda sen rematar.
As impugnacións á inversa,

da Generalitat sobre disposicións
do Goberno central que supostamente invadían as competencias
autonómicas, tamén foron máis
relevantes na etapa socialista:
102 na primeira lexislatura, 90
na segunda e 32 na terceira. No
periodo popular producíronse 14
na primeira, 22 na seguinte e 12
na que corre actualmente.

Este mangado de cifras serviulle ao PP para responder á
acusación de estar propiciando
unha “involución autonómica”
que lle fora formulada polos nacionalistas de CiU.
É de notar, en todo caso, que
as fases de maior conflitividade
coinciden coas de maioría absoluta de ambos partidos estatais.♦

Bi l bao
“O Goberno español non valora
as decisións xudiciais”. ¿Cantas
veces lle temos oído a Rajoy, Aznar e Arenas repetir esa frase?
Esas palabras repinican na miña
cabeza día si e día tamén cando,
por algún pesadelo insufríbel,
aparece no meu subconsciente
algún pensamento que cuestione
a división de poderes no Estado
español. Os poderes están ben
divididos, cada un no seu sitio,
aínda que ás veces semella que
comparten as mesmas teorías.
Vexamos os dous últimos casos:
O primeiro deles é o auto de
Garzón sobre a limpeza étnica
que levan a cabo ETA e Batasuna
en Euskadi, co fin de ‘’depurar o
censo’’, de maneira que nun futuro referendo de autodeterminación haxa unha maioría nacionalista que favoreza a independencia. Basicamente ese é o eixo sobre o que xira un auto. ¡Un auto
xudicial! Garzón volve a innovar

Non valoramos
DANI ÁLVAREZ

O goberno non valora decisións xudiciais... de lle
parecer ben. Así parece á vista do último auto de
Garzón e máis da decisión da xuíz Ruth Alonso.
nas teorías xurídicas. Garzón é o
Andy Warhol da Xustiza española. Non fai un auto no que se enumeren as probas desa limpeza étnica que, por certo, nen sequera
aparece tipificada no Código Penal español. Simplemente, invéntase unha historia segundo a cal a
estratexia de ETA e Batasuna
(que el di que son o mesmo aínda
que non o puido probar ainda) é
tan estudiada que pretende depurar o censo. Esa estratexia non se
basea só na loita armada, tamén

acomplexa os habitantes de zonas
tradicionalmente non euskaldunes, como Barakaldo. Por iso, di
Garzón (e isto escribiuno en serio), os pais de moitos nenos nacidos en Barakaldo, cambiáronlles as partidas de nacemento
trasladándoas a Bilbao para evitar
ese ‘’complexo’’. Unha vez máis,
Garzón diserta pero non aporta
probas. Que o diga Savater, vale;
que o diga un xuiz, é aberrante.
O segundo caso é o linchamento político-mediático contra a

xuiz Ruth Alonso por conceder o
terceiro grao a un preso de ETA
que cumpriu as tres cuartas partes
da súa condena. A xuíz limitouse
a cumprir a lexislación vixente
sobre reinserción de presos, isto
non o discutiu ningún maxistrado. O PP non valora as decisións
xudiciais, sempre e cando estexan
en consonancia co que eles mandan. O problema é o de sempre,
se fose un violador non pasaría
nada, se fose un narcotraficante,
tampouco, pero se falamos de
ETA xa cambia o conto.
Antes de rematar, vou propoñer unha teoría para que a medite Garzón. ¿E se pode demostrar
que hai emigrantes galegos en
Euskadi que vimos aquí a axudar
a que se depure o censo, para que
nese futuro referendo do que fala sexa afirmativo para os intereses abertzales? Non é mala teoría, porque eu nen sequera son de
Barakaldo...♦
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A esquerda segue recuperando posicións logo da Folga Xeral do 18 de outubro

Berlusconi tropeza coa contestación social
na súa reforma da sanidade
GUILLERMO SANTOS / ROMA
As reformas da sanidade e da xustiza en Italia provocaron
a inmediata reacción da esquerda italiana. A través das folgas xerais e as constantes manifestacións nas rúas, o goberno Berlusconi achou freo ao seu neoliberalismo montesío.
Todo o mundo anunciaba un outono quente para Berlusconi e o
seu goberno, non só polo paro
xeral ás portas, que finalmente se
realizou o pasado 18 de outubro,
senón tamén por todos os problemas irresolutos que se debían tratar coa reapertura do Parlamento:
as leis que o goberno fai pasar
para beneficio exclusivo do primeiro ministro e o seu entorno (a
que institucionaliza a “lexitima
sospeita” do reo cara o maxistrado que o xulga, coa que bastan
mil euros de depósito no tribunal
para deter, por exemplo, un proceso por corrupción), a “finanziaria”, a lei que establece o presuposto fiscal para o 2003 e que debería por primeira vez dende a
elección da actual maioría, reducir drasticamente os impostos segundo o prometido en campaña
electoral. Un paso que segundo a
oposición causaría o esborrallamento definitivo do aquí chamado “welfare”, que non é outra
cousa que a seguridade social
(aínda antes de que esto suceda
perdéronse xa 10.000 camas nos
hospitais públicos e o recorte non
se deterá ata alcanzar os 35 mil
postos menos, como mandan os
requisitos da controvertida lei
205 do 2001).
Volve o odiado “ticket” que
obriga a pagar as visitas aos especialístas e as medicinas, as colas ás seis da mañá no “ambulatorio”, o estrés do doente que ten
que se internar, se ten sorte, nun
hospital a cen quilómetros da súa

casa. No área da capital, eso é xa
o que hai. As clínicas privadas,
de parabéns, claro.
Pero o punto de maior tensión
entre o goberno e a oposición,
non tanto política canto social,
xira en torno ao artigo 18. Trátase do artigo da constitución nacional que lle garante ao traballador a continuidade no seu traballo e o dereito a unha xusta indemnización por despido. O goberno pretendía anulalo por decreto e a súa defensa levou á folga do pasado 18. Os partidos de
esquerda e a CGIL, a central sindical desta filiación política non
só defenden o artigo 18 con esa
medida de forza, senón que reuniu xa 5 millóns de sinaturas para a realización dun referendo para o que bastaban só medio millón. A precariedade laboral e os
“traballos lixo” son xa tamén “o
que hai” para millóns de mozos.
Así as cousas, non é de estrañar que o goberno saíra ao cruce
das intencións da Fiatcota de
practicar un recorte no seutería cadro de persoal que significaría o
peche da súa fábrica en Sicilia.
Este teria sido o primeiro paso
dun proceso que levaría a un estalido social de corte sudamericano
e esto era visible ata para os máis
duros defensores do liberalismo
económico de Forza Italia, o partido del Berluska -como o chaman
no ambiente obreiro-. De todos
xeitos, non se entendía moi ben
como a General Motors, xa propietaria do 20 por cento de Fiat, se

Ao tempo que se fortalece no escenario internacional, Berlusconi debilítase no seu país.

fixera carga dunha cuota societaria maior, tidos en conta os seus
problemas nos EE UU. Este era o
quid da cuestión, os socios de no
goberno, os posfascistas de Alianza Nacional e os da Liga Norte vían nese cambio de propiedade da
firma unha desnacionalización intolerábel. “Altro che” preocuparse
polos obreiros...
A folga, en tanto, serviu para
reforzar a credibilidade da CGIL,
que convocou soa ao paro xeral
(as outras dúas centrais, CSIL,

socialista e UIL, socialcristiá,
abstivéronse) e a figura de quen a
xestou, o seu ex-secretario xeral
Sergio Cofferati, para todos “o
Chino”, quen renunciou a esa dirixencia para volver ao seu posto
de traballo noutro símbolo italiano: a Pirelli. Cofferati, que moitos
quererían como líder dunha esquerda pouco menos que ao desbande, tivo a astucia e a prudencia de dar ese paso atrás xusto antes de entrar en “ruta de colisión”,
como aquí din, cos actuais líderes

da esquerda e as súas políticas.
D´Alema, ex premier e actual
presidente do partido dos democráticos de esquerda -unha figura
esta, o presidente do partido, que
só existiu no PCUS, estraña á tradición dos partidos marxistas italianos-, Pietro Fassino, o actual
secretario xeral do partido e toda
a caterva de intelectuais que os
representa e os interpreta, con
Flores D´Arcais á cabeza.
Todos estes personaxes participaron en catro gobernos durante cinco anos sen tomar o toro polos cornos e aprobar as leis
que impedirían o acceso das dereitas ao poder. A lei sobre o
conflicto de intereses a primeira,
que tivera impedido a quen
queira que posuirá monopolios,
de medios informativos ou do
que fora, entrar en política sen
se desfacer antes deles. D´Alema será recordado non por iso,
senón por ter entregado ao líder
kurdo Ocalan aos servicios secretos turco-americanos, por
bombardear Belgrado, por ter
defendido sempre o dereito do
máis forte e por ter profundado a
división da esquerda ata causar a
súa atomización.
A esquerda italiana é responsábel de todo isto, por permitilo,
por toleralo, por alimentalo a
cambio de parcelas de poder, os
uns (PDS), por ineficacia, os outros (PRC, Comunistas Italianos
e outros), por carecer dunha correcta interpretación da realidade
e de proxectos en consecuencia
con esta, todos. Ante un panorama así, ¿qué importancia pode
ter quen sexa o seu líder? Ben
podería ser o patético Nanni Moretti cos seus ridículos curros
xusticialistas.♦

Aquí fóra
Conforme pasan os días e as horas, o número total de mortos durante a crise dos
reféns en Moscova vai en aumento, superando xa, segundo fontes do Ministerio de Saúde de Rusia, os 118, máis todos
os chechenos do comando menos catro.
O saldo da operación “lóstrego” –non
polo rápida que foi senón máis ben polo
estremecedora– é desolador.
A desesperada acción dos chechenos
conseguira por un momento sacudir a indiferencia xeral fronte á súa situación
que presenta un balance, tanto político
como económico e humano, verdadeiramente desastroso. Lamentabelmente, a
opción dun secuestro masivo coma o
protagonizado difícilmente pode influír
de xeito favorábel na adhesión á súa causa. Pero tampouco para Rusia a situación
é optimista. Pese ao silenciamento dos
medios de comunicación, algúns expertos consideran que nos últimos catro
anos as súas perdas serían tan numerosas
como as contabilizadas nos dez anos de
conflito en Afganistán. As vítimas civís
contaríanse por ducias de milleiros. É
cousa sabida que Moscova non é quen de
resolver o problema con medios exclusivamente militares.
Ás atrocidades e a brutalidade da represión rusa respóndese co silencio dunha comunidade internacional cómplice que despois do 11S otorga “carta branca” , a sa-

Gaseados
XULIO RÍOS
bendas do que está acontecer, mesmo da to dos avances producidos nesta materia.
natureza laica do islamismo checheno ou
O diálogo político ruso-checheno está
de se consideraren parte do conxunto euro- en punto morto. Velaí o maior risco para
peo, como a maior
que sucesos como o
parte dos pobos do
destes días se volten a
Cáucaso meridional. E
rexistrar ou para emoscova semella
cando Ilias Ajmadov,
purrar a sectores imministro de asuntos
portantes da poboapreferir
a
guerra
en
exteriores do goberno
ción chechena nos brade Masjádov, demanzos do extremismo
Chechenia a ter que
da a creación dun trimáis intransixente. O
enfrontarse
á
bunal ad hoc para os
último encontro oficrimes cometidos en
data de novemdesmobilización de máis cioso
Chechenia, o mundo
bro de 2001, en precivilizado que exalta de cen mil soldados que sencia do presidente
as súas virtudes demodo Partido Liberal Dehoxe patrullan pola
cráticas xulgando a
mocrático turco, BesMilosevic, torce a cara
sim Tibuk. Os checherepública
cínicamente. Ou pior
nos esixen a mediaaínda: o 16 de abril de
ción exterior. Rusia
independentista”
2002, o secretario xenon é un estado serio
ral do Consello de Euque respecte os seus
ropa concede unha
compromisos.
Os
medalla a Vladimir Kalamanov, represen- acordos de Jassaviourt, negociados por Letante especial de Putin para os dereitos bed, foron dinamitados coas bombas colohumanos en Chechenia, en recoñecemen- cadas en Moscova, segundo Putin polos

‘M

chechenos, segundo Masjadov, polos servicios secretos rusos para xustificar ante a
opinión pública unha nova guerra que o levaría á Presidencia do país. ¿A quen crer?
Moscova semella preferir a guerra en
Chechenia a ter que enfrontarse á desmobilización de máis de cen mil soldados que hoxe patrullan pola república
independentista, a negociar un estatuto
político incerto e mesmo a renunciar a un
conflito que oportunamente tratado lle
permite obter considerábeis dividendos
políticos. A seu favor ten, sobre todo, a
fragmentación da resistencia chechena,
pouco favorecida por accións de terror
como as vividas estes días en Moscova e
que comprometen a vida de tantas persoas inocentes. O grupo en ascenso é o dos
que simplemente buscan vengar a morte
dos seus próximos, dos que actúan por
motivos persoais e sen vencellos cunha
resistencia política que vai perdendo os
seus líderes máis significados. Esa atomización desideoloxizada nunha sociedade a cada paso máis desestruturada pode ser contemplada hoxe por Moscova
como un éxito do seu réxime especial,
pero vai ser o maior obstáculo cando no
futuro queira entablar negociacións.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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A farsa
MONCHO LEAL

D

o carácter da
prensa de grande
tiraxe que inflúe
a cotío sobre nós, é
paradigma o acontecido
nestes días co asunto do
francotirador. Parecía
que a paranoia
colectiva que vivía
Washington era
imprescindíbel que a
pasásemos tamén aquí.
Non deixa de chamar a
atención que nun
mundo á beira dunha
nova guerra
imperialista o titular
fose ese tema. Logo veu
a escea dos detidos.
Perfil inigualábel.
Veterán da guerra do
golfo, negro,
musulmán. Coma se
quixeran deixar claro
que foi un grande
esforzo mental o
bombardeo de Irak
cando gobernaba o
papá de Bush e
decidiron que Sadam
era Satán. Que sexa
negro é estatísticamente
lóxico nun país que ten
máis xente desa raza
nas cadeas que nas
universidades. Pero
agora tocaba
musulmán. Non
tardarán, ao mellor xa
o fixeron, en relacionalo
con Ben Laden. É máis,
se se descubre que
algunha vez estivo en
Rota, ou Torrejón, pode
que nas tertulias ata
topen relacións no
estado español.
Algunha prensa pode
titular que hai quen
mirou ao asasino tomar
uns potes no casco vello
de Donostia. Son quen
de relacionalo coa kale
borroka, ou co plano de
Ibarretxe. ¿Formaría
parte do entorno? É
posíbel que o xuíz
campión ata pida
informes. ¡Qué
desesperación para el
non poder estar xunto
ao xefe de policía na
rolda de prensa
trunfante! Agora que a
máis ven o partido da
droga. ¡Ai!, el de
porteiro con Luis del
Olmo. Xuntiños os dous,
abrazados. Cámaras e
máis cámaras. Debe de
ter agora xa máis cañas
no seu mechón. ¡Que
oportunidade para unha
candidatura ao Nobel,
ou ao Óscar á mellor
película estranxeira! No
país das liberdades
agora teñen máis que
ver cos rifles de
Charlton Heston, que
co sorriso de Katherine
Hepburn. Os
guionistas baixaron o
nível. ¿De verdade vai
♦
todo ben?♦

Lula contou
desde
o principio
co apoio
dos votantes
máis novos.

O PT anuncia un programa para paliar a fame

Lula chama a todo
o país a ‘loitar contra a pobreza’
CÉSAR LORENZO GIL
Xa é unha realidade. A partir do 1 de xaneiro do 2003, Luiz
Inácio Lula da Silva será presidente dos brasileiros durante catro anos. O candidato electo non esperou nin unha semana para presentar o seu proxecto máis ambicioso: un
investimento de 2 billóns de euros para diminuír a pobreza
e a fame que sofre ao redor do 20 por cento da poboación.
Lula gañou a segunda volta dos
comicios presidenciais con
máis do 61 por cento dos votos,
fronte ao 38 por cento colleitado polo seu contrincante, José
Serra. O triunfo do Partido dos
Trabalhadores (PT) na carreira
polo Palácio da Alvorada acabou algo ensombrecido polas
derrotas nos feudos tradicionais
dos trabalhistas.
O gabinete de comunicación
do PT logrou crear a sensación
de normalidade na transición do
goberno de Fernando Henrique
Cardoso cara ao de Lula. Rapidamente prepararon a entrevista
entre os presidentes entrante e
saínte e nunca antes como agora
os medios de comunicación explicaron tan polo miúdo o sistema de transición. Nesta decisión
tivo moito que ver o empuxe da
plana maior dos petistas, teimuda en facer realidade xa algúns
programas políticos antes de que
se faga efectiva a posse de Lula.
O plano estrela deste inicio de
transición é a creación da Secretaría de Emerxencia Social, departamento dependente do estado federal que será o encargado de xestionar o Fondo de Combate á Pobreza, que terá un orzamento de 2
billóns de euros durante o primeiro ano. Segundo Luiz Dulci, alto
cargo do PT, este fondo terá como
destino preferencial a loita contra
a fame, unha das grandes lacras
dos estados pobres e dos aínda
máis desasistidos barrios suburbiais das grandes cidades. Ademais, con ese diñeiro plasmaranse
outros programas sociais encamiñados a facer diminuír a malnutrición, a mortaldade infantil e a seguridade cidadá.
Para Lula, o proxecto terá a
vantaxe de que xa quedara a
medias perfilado na anterior lexislatura, cando se empezara a
estudar a creación dun mercado
interno de produtos alimenticios
básicos para consumo popular, a
un prezo subvencionado.

O líder do Partido dos Trabalhadores conseguiu un histórico
resultado na segunda volta das eleccións presidenciais.

Luiz Inácio Lula (PT)
52.788.428 votos

José Serra (PSDB)
33.366.430 votos

ELECCIÓNS 02

Os retos
Alén deste programa, demandado por todo o país, Lula ratificou
os seus obxectivos políticos e solicitou dos demais partidos o máximo apoio, en clara referencia
ao “pacto social” co que se presentou a estas eleccións. Non en
van, apurou as reunións con Cardoso e converteu o seu asesor de
campaña, Antônio Palocci, en
coordenador da transición.
Entrementres, o presidente
do PT, José Dirceu, xa recibiu o
encargo de contactar co Fondo
Monetario Internacional para
comprender perfectamente os
planos que debe seguir o ministerio de Facenda para reducir a
débeda pública. Coa información que recade nos EE UU,
Dirceu pretende iniciar un debate multitudinario entre alcaldes, gobernadores e parlamentarios para alcanzar un compromiso de redución de gastos e reestruturación de prioridades
económicas. “Pero non imos
pedir que os estados cheguen ao
superávit fiscal nos próximos
anos porque iso vai en contra
das necesidades que o Brasil ten
arestora”, explicou Dirceu.
Para facer compatíbel o in-

61,27%

Abstención 20%

38,73%
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Cardoso
(PSDB)
35.900.000

53,06% 31,71%

Abstención 21%

Lula
(PT)
21.475.000

Outros
15.23%

Resultados da Primeira Volta
Luiz Inácio Lula (PT) 47%
Anthony Garotinho (PSB) 16%
José Serra (PSDB) 23%
Ciro Gomes (PPS) 12%

vestimento público coa redución
da débeda, o PT calculou como
necesario un crecemento anual
da súa economía do 5 por cento.
Para logralo, cómpre aumentar a
produtividade da industria e da
agricultura, o que daría como resultado a creación dos 10 millóns de empregos prometidos
na campaña electoral.
A promesa máis golosa e demandada pola poboación é o aumento do salario mínimo nun
100 por cento. Para os contrarios a Lula, este será o gran cabalo de batalla que acabará coa

súa imaxe de revolucionador
das políticas sociais. Os cálculos dos expertos falan de que a
economía brasileira sufriría un
colapso inmediato se este soldo
pasase dos 120 euros actuais aos
240. Mais para o gabinete económico petista, este plano é totalmente factíbel antes do 2007
se hai un compromiso do sector
privado. “Se arriscan agora, no
futuro vanse beneficiar do aumento de consumo interno”, explicou Marta Suplicy, alcaldesa
de São Paulo e posíbel nova ministra a partir de xaneiro.♦

A esquerda perde Rio Grande do Sul,
símbolo do ‘outro mundo posíbel’
A única queixa do PT neste
proceso electoral foi a perda de
varios baluartes naqueles estados onde o seu xeito de gobernar foi exemplo previo para alcanzar o goberno de Brasília. O
máis doroso para a esquerda foi
Rio Grande do Sul. En Porto
Alegre articulouse a política
social do partido e a creación
do Foro Social Mundial fixo famosas as súas iniciativas políti-

cas e económicas en todo o planeta. Agora, o candidato a gobernador e ex alcalde da capital, Tarso Genro, pagou coa derrota a súa liorta interna co carismático e aínda posuídor desa
praza, Olívio Dutra, encargado
de administrar a transición cara
á etapa de Germano Rigotto, do
Partido do Movemento Democrático Brasileiro (PMDB).
Xustamente, o PMDB é o

partido máis beneficiado da
queda do oficialismo de Serra.
Socio rexo de Cardoso, coa súa
marcha dividiu os seus cadros
entre o apoio ao centro dereita
e un achegamento a Lula. O PT
quere contar co seu apoio no
Congreso e no Senado e garantir para estes catro anos unha
boa comunicación de maiorías
entre as decisións presidenciais
e a vontade parlamentaria.♦
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A prensa madrileña explica por que o Madrid non asoballa na Liga

A ‘crise tolerábel’ dos superheroes brancos
CÉSAR LORENZO GIL
A palabra máis repetida nos
xornais deportivos e nas seccións de fútbol dos diferentes
informativos da televisión é crise. O concepto tan usado na política internacional ou na economía frivolízase para explicar
un empate na casa por aquí, unha derrota contra un inferior
por alá e o feito de que as estrelas non destaquen máis que na
venda de camisas co seu nome.
O director xeral do Madrid, Jorge Valdano, seguindo a súa habitual tradición de crear frases
para o futuro, forxou o termo de
“crise tolerábel” para explicar
que o seu todopoderoso equipo
non é quen de gañar desde hai
tres xornadas e o feito de que
Ronaldo estea a pasar máis desapercibido no céspede que a
mascota do Celta, chamada Celestino. A esta definición apuntáronse o Barcelona e o Deportivo ata que na pasada xornada,
tanto de liga como de Copa de
Europa, venceron os seus encontros con autoridade.
Con certeza, o que ocorre no
campionato español neste inicio
de tempada non é novo. Máis
ben é un sinal de identidade des
que o Deportivo venceu na primavera do 2000 a súa primeira
liga. Se naquel ano todo o mundo se burlou do triunfo e falou
de “devaluación” do fútbol español, resultou responder este
fenómeno a todo o contrario.
Véxanse as vitorias destes conxuntos en Europa e o feito de
que a vella diarquía MadridBarcelona xa se rachou noutra
ocasión ao gañar o Valencia o
pasado campionato.

Ronaldo volveu sentirse mortal o pasado sábado, 26 de outubro, cando o público do Bernabéu asubiou o seu xogo.

Os Globe Trotters
A maior diferencia respecto a outros campionatos é o feito de que
a prensa de Madrid tiña moi interiorizado o papel de superheroes
da práctica totalidade do cadro de
xogadores que dirixe Vicente del
Bosque. Un equipo que conta
con Ronaldo, Zidane, Figo, Raúl,
Roberto Carlos, Íker Casillas,
Cambiasso e Fernando Hierro no
equipo titular non pode permitir
que lle empate un mediocre equipo ateniense (o AEK) ou acabe
vencido por un Rácing de Santander liderado por un xogador
cedido polos brancos.
Por primeira vez na historia,
os madridistas saen nas pantallas

queixándose dos árbitros e mistifican a obxectividade das imaxes
ao negar que as cambadelas de
Makelele sexan penalti. Din nos
noticieiros: “Que vergoña. Ata ao
Madrid lle rouban os partidos”.
Entretanto, Florentino Pérez,
o Cardenal Richelieu do fútbol
español, dorme tranquilo aloumiñando o seu gato. Non importa
que no inicio da tempada ande un
equipo vasco na cabeza da táboa.
Hai outro que anda mergullado
polo fondo da clasificación. Non
importa que en Europa este ano
todo o mundo fale do Milán ou
da Juventus ou do Manchester
antes que do actual campión.
Cando se formalice a venda dos
terreos da cidade deportiva que o

Madrid ten no fin do Paseo da
Castellana, acabarán todos os
problemas e o club empezará a
fabricar cartos coma terra.
Xa o dixo Bernd Schuster,
adestrador do Xerez e ex xogador do Madrid. “Que abandonen
a competición e que fagan unha
xira mundial de exhibición,
igual que os Harlem Globe Trotters de básquet”. Esa é a mellor
maneira de que as derrotas non
causen preocupacións tolerábeis. ¿Ou venderase mellor o
Marca se todo segue igual?
Tempo haberá para se preocupar
realmente. Que llelo digan aos
deportivistas, que descubriron a
vacina Makaay para rematar con
todas as súas dúbidas.♦

Catalunya
reinicia
o camiño
para poder
contar con
seleccións
oficiais
A.N.T.
A instancias de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), o
Parlament tomou en consideración unha proposta para
modificar varios puntos da
Lei do Deporte da autonomía,
que lle permitirían á Generalitat utilizar as competencias
exclusivas en materia deportiva e, deste xeito, participar en
competicións internacionais
de xeito oficial.
Cando acabe o proceso
parlamentario que aprobe ou
rexeite esta moción, será o
Congreso dos Deputados o
que terá que decidir se a competencia autonómica en materia deportiva lles permite aos
cataláns emanciparse de España na disputa internacional
Para Ernest Benach, deputado de ERC encargado deste
pedimento, cómpre que a Lei
do Deporte admita que “Catalunya pode actuar en nome
propio en competicións e instancias deportivas internacionais en representación de si
mesma como país independente no plano deportivo”.
Ademais, esta modificación
tamén reclama que se un deportista federado é convocado
á vez pola selección española
e a catalana, prevalecerán os
dereitos da autonómica.
Antecedentes conflitivos
O Parlament xa tentou no pasado conseguir a fórmula
constitucional para que se
creasen seleccións autonómicas autosuficientes. Foi na
redacción inicial dunha proposición non de lei, só rexeitada polo Partido Popular,
que lle daba resposta a unha
iniciativa popular que contara con máis de medio millón
de sinaturas.
Mais o goberno Aznar presentou un recurso de inconstitucionalidade de dita normativa e arestora está suspendida
entrementres o Tribunal Constitucional non dita sentencia.
Contodo, a Generalitat que
preside Jordi Pujol, segue baseando a filosofía da súa política deportiva na “promoción
e difusión do deporte catalán
nos ámbitos suprautonómicos,
nos que teñen moito que dicir
as seleccións deportivas propias”, tal e como se recolle na
Lei do Deporte, revisada en
agosto do 2000.
En relación con este tema,
a Federación Catalana de Fútbol xa anunciou que será a selección chinesa a convidada
ao tradicional partido de Nadal que xoga todos os anos o
combinado catalán de fútbol.
Outros equipos que xogarán
para aquela son Euskadi, Andalucía, Cantabria ou Canarias, entre outros.♦

Woody Allen.

Kepa Junquera.

Un macho máis, de Juan Hidalgo.

Ken Loach.

Fraude de realidade
na Coruña

Ourense e o cine
independente

XLVII edición
da SEMINCI

O 1 de novembro o concerto de Kepa Junkera en Narón presentará o
Festival das artes pola Biodiversidade, Terr@ctiva, que se celebrará o
vindeiro 6 e 8 de decembro nun
marco de defensa do medioambiente dende a arte e a cultura. A actuación terá lugar no Auditorio Municipal ás 22:00 e os beneficios destinaranse a financiar un proxecto de cooperación internacional nos campamentos de refuxiados de Palestina.♦

A Fundación Luís Seoane acolle
dende o xoves 31 de outubro a exposición de fotografía canaria contemporánea do Centro de Fotografía Isla de Tenerife Fraude de realidade. A mostra, na que se expón a
ambigua relación da fotografía e a
realidade, reúne a obra de Juan Hidalgo, a posta en escena do cotiá de
Teresa Arozena, a incorporación
virtual de Francis Naranjo e a reflexión política de Juan Carlos Batista.♦

A VII edición do Festival de Cine
Independente de Ourense terá lugar entre o 9 e o 16 de novembro.
Ademais da sección oficial, contará co pase das películas galegas
Ilegal e 13 badaladas, e tamén con
outros ciclos: unha retrospectiva
de Woody Allen, un apartado dedicado á Arxentina ou Cineastas galegos na emigración: Juan Orol. Compostela tamén acollerá dende o mércores próximo o ciclo Cineuropa.♦

A Espiga de Ouro e de Prata, o Premio Especial do Xurado e o Pilar
Miró compoñen o palmarés da 47ª
edición da Semana Internacional de
Cine de Valladolid que durará ata o 2
de novembro. A realidade alxeriana
en Rachida de Yamina Bachir, o exterminio do pobo armenio de Atom
Egoyan con Ararat, Sweet sixteen
de Ken Loach ou o documental Gato Pérez de Ventura Pons serán algunhas das películas proxectadas.♦

A Warner

A

Mesa pola Normalización conseguiu unha xuntanza coa Warner Bros para negociar que no futuro Harry Potter fale galego. Sen saírmos do cinema, Galiza prepárase para
a marabilla de Cineuropa en Compostela e unha

galego
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Concerto de Kepa
Junkera en Narón

eo

nova edición do Festival de Ourense. Se o que
preferimos é música, esta fin de semana comeza en Vigo o Festival Are More, adicado
nesta ocasión ao século XVIII, que comezou para os galegos coa Batalla de Rande, en 1702.♦
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A Warner estreará Harry Potter en catalán
pero non en galego
A compañía pídelle unha entrevista á Mesa pola Normalización
H.VIXANDE
Coa escusa da falta de tempo, a compañía distribuidora de películas de cinema, Warner Sogefilms, vén de denegar unha solicitude das
Mocidades da Mesa para a Normalización para que estree en galego a segunda parte de Harry Potter, que si terá copia en catalán.
O xerente de Warner Sogefilms, Enrique Rosner respostou á solicitude da Mesa laiándose de non ser posíbel a dobraxe porque “hai cuestións loxísticas que simplemente non
podemos superar”, xa que se
trata dunha “película de complexa producción”.
A compañía asegura que
Harry Potter e a cámara dos
segredos “continúa actualmente en proceso de post-producción, seguindo unha acelerada
carreira contra reloxo que permita que a estrea da mesma en
España pode celebrarse en data
o máis próxima posíbel á súa
estrea mundial”.
Sen embargo, a mesma película será estreada en castelán
e catalán. O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, lembrou que “na etapa de postproducción a película non ten
nin versión definitiva en inglés, pero para traducila e dobrala ao castelán ou o catalán
si hai tempo. Hai que recordar
que na Galiza hai infraestructura e práctica á hora de dobrar unha película”.
A negativa da Warner a
dobrar en España Harry Potter a unha lingua distinta do
castelán xa se dera co catalán
na estrea da primeira parte.
Daquelas, unha intensa campaña demandou en Cataluña a
dobraxe en catalán e, aínda
que a Warner non cedeu, rematou por subtitulala en catalán. Ademais, a compañía
aceptou a dobraxe para esta
segunda parte.
Carlos Callón atribuíu “á
presión a decisión da Warner
de dobrar ao catalán Harry

Potter e a cámara dos segredos”. O outro factor que o presidente da Mesa sinalou como
determinante nesta dobraxe foi
“a implicación da Generalitat,
que corre cos gastos”, por iso
Callón reclama a intervención
da Xunta.
Fórmulas da Mesa
Son varias as fórmulas baralladas pola Mesa para que a
Xunta participe na dobraxe ao
galego da segunda xeira de
Harry Potter. Unha delas é
que financie a dobraxe, xa que
a TVG terá que rematar por
pagar esa dobraxe cando emita a película. Outra é alugar
salas cinematográficas para
que as empresas exhibidoras
perdan o medo ao cinema dobrado en galego.
De todos xeitos, a política
da Warner na dobraxe das súas
películas varía duns lugares a
outros. Se en Galiza non atendeu a solicitude da Mesa, en
Cataluña esixiu apoio económico da Generalitat. Sen embargo, a Warner corre con todos os gastos da dobraxe ao
dialecto do francés do Quebec,
no Canada.
Aínda que a Warner manifestou a imposibilidade de
dobrar ao galego esta película, mudou a súa actitude inicial e o seu director xeral de
Warner Sogefilms, Luis Fernández de Carlos, vén de solicitar á Mesa unha reunión a
celebrar a vindeira semana en
Madrid para abordar esta
cuestión. A Mesa atribuíu á
“presión cidadá” o cambio de
postura da compañía cinematográfica.♦

A primeira parte de Harry Potter colleitou un éxito de público tal que se chegou aos videoxogos.

A rendibilidade do galego

Harry Potter.

Desde que en 1997 a Xunta, a
TVG e a distribuidora Filmax
asinasen un acordo para dobrar
ao galego unha serie de películas, exhibíronse máis de vinte
filmes en galego.
O resultado non pode ser
máis satisfactorio. Na primeira
película dobrada, Un amor por
descubrir, que se exhibiu unicamente en galego, os resultados de audiencia indicaron que
a media de espectadores superou ao resto do Estado.
“Ás veces dóbrase o que
menos se precisa”, protestou o
presidente da Mesa Carlos Ca-

llón. “Por exemplo –engadiu–
Os luns ao sol, filmada en castelán, un idioma que entendemos
en Galiza, non tiña tanta urxencia como as superproduccións,
que teñen moito público”.
Callón tamén indicou que
“non ten sentido pagar unha
dobraxe e que logo non se poda
ver nalgunhas cidades, como
Os luns ao sol en Pontevedra e
Ourense. Nós pretendemos que
as películas unicamente estean
dobradas ao galego, pero como
mínimo esiximos que os espectadores teñan a posibilidade do
optar a velas en galego”.♦

Hachette merca Vivendi
Anaya e Xerais cambian de dono, pero seguen en máns francesas

J.L. Lagardère, propietario de Hachette.

A.N.T.
Outra volta, nunha mostra máis
de que a economía pode contradicir ás matemáticas, a segunda
empresa dun sector faise coa
propiedade da primeira. A editorial francesa Hachette ven de
adquirir o sector editorial de Vivendi ao completo, pasando así
a controlar a producción do 50%
do libro francés e a editorial española Anaya, propietaria da
galega Xerais, entre outros moitos selos. O grupo Planeta que
poxou pola adquisición da sección española de Vivendi quedou

finalmente fora da operación.
O Goberno francés apoiou a
operación, conseguindo así que
as editoriais de Vivendi ficasen
en mans galas e a salvo dos
grandes fondos de investimento
norteamericanos. A envergadura de Hachette é agora extraordinaria: pasa a controlar o 80%
da edición escolar francesa, a
mesma porcentaxe no libro de
peto e o 70% da distribución.
Presenza no Estado español
Hachette non é nova no merca-

do do libro español. De feito
xa era propietaria de Salvat e
Bruño. Agora será ademais dona de Anaya, Alianza, de revistas como Diez Minutos, Elle,
Quo, Qué me dices e da maior
distribuidora do Estado: Sgel,
co que controlará gran parte do
reparto de prensa, comezando
polo negocio máis importante:
as revistas do corazón.
Hachette, o nome comercial máis coñecido, é en realidade unha das marcas de JeanLuc Lagardère, un poderoso fabricante de misís, avións de

combate e satélites artificiais.
Din del que é o home que fixo
soñar a De Gaulle e Miterrand
con que Francia podería converterse nunha potencia militar
e espacial.
Coa última adquisición, Lagardère pasa a converterse na
terceira empresa multimedia de
Europa, detrás de Pearson (representada no Estado español
polo grupo Recoletos, propietario de El Mundo e Marca) e
de Bertelsmann (que no Estado
español posúe Antena 3 e o
Círculo de Lectores).♦

Esperanza
para
San Vicente
LOIS DIÉGUEZ

A

decisión da fiscalia provincial de Lugo a respeito das barbaridades
feitas no contorno de San
Vicente do Pino, poñen unha
miga de esperanza no futuro do
noso património. Porque, en
princípio, demostra que as
Administracións estatal e
autonómica, e a local, personificadas en indivíduos de carne e
óso, estiveron, durante longos
meses, aceitando a destrución
que dia a dia ian consolidando
unhas obras manifestamente
agresivas co rico património arquitectónico. Hai aquí, na Galiza, entre as distintas administracións, un certo compadreo para
agachar obras deste calibre, sobre todo se aquelas dependen do
mesmo partido, e iso non é bon.
O señor alcade de Monforte
presenciou a desfeita diante dos
que a íamos mostrando, aló no
Mosteiro e no Palácio, naquel
dia da visita organizada polo
Parlamento Galego, e tamén Sicart, o señor Director Xeral de
Património. Intelixente seria, e
sério, de boa fe, que se admitise a realidade, e partindo dela, o
diálogo necesário para buscar
solucións ao estrago. Se me
equivoco, rectifico, seria o lema
lóxico. Mais non, as administracións comezaron a mover toneladas de terra para agachar o
morto, sen querer aceitar o dano
feito ao escaso património que
aos monfortinos nos quedaba de
época anterior ao século XVI,
por destacar un caso. E nesas
toneladas de terra entrou unha
declaración de dous membros
da Academia de San Fernando
na que se louvaba a desfeita.
Estrano. O pronunciamento era
deles ou da Académia? Por que
non avisaron aos denunciantes,
“Amigos da Muralla”, para
acompañá-los na visita ás
obras? Ainda hoxe non o
sabemos. Quen daba a notícia
tampouco eran eles próprios, senón a Consellaría de Cultura.
Mais alarmante ainda. Demasiado movimento. Excesivos enterradores. Por que tanto interese
en agachar o evidente?
Por iso nos aledamos agora
da decisión do Fiscal de pasar o
expedente ao xulgado
respectivo. Pero non somos inocentes e sabemos que ainda o
choio vai dar moitas voltas. Comezan xa estrañas chamadas e
presións. Mais a Lei do
Património está para ser respeitada. Non podemos ser mudas
testemuñas da barbárie. Arqueólogos, historiadores, escritores,
arquitectos, homes e mulleres
sensíbeis… asinamos un escrito,
un SOS para que a Académia de
San Fernando deixe
definitivamente claro o seu pronunciamento. E nós somos
humildes e só pedimos que se
cumpra a lei e que se xulgue
aos que a castigan. Polo ben e o
respeito ás escasas riquezas que
fomos conservando neste Monforte das nosas dores. Polo ben
comun dos monfortinos.♦
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A histórica Fotobienal
Pecha
de Vigo deixa de celebrarse a Guía
A.N.T.
Por estas datas debería ter lugar a inauguración da X Fotobienal de Vigo. Pero o
acontecemento non se celebrará. A morte da mostra deixa á cidade e a Galiza sen un
lugar para coñecer o traballo
dalgúns dos mellores fotógrafos contemporáneos, sen
unha proposta de recuperación da fotografía histórica
de Galiza e sen un viveiro para as novas xeneracións. Estes eran, precisamente, os
tres obxectivos que tratou de
cubrir a Fotobienal viguesa
nas súas nove edicións celebradas, segundo Manuel Sendón, comisario habitual da
exposición, xunto con Xosé
L. Suárez Canal.
Cada remate dunha edición
da Fotobienal era o punto de
partida da organización da seguinte. O silencio dos últimos
meses constituía un claro síntoma de que este ano deixaría
de celebrarse. O evento xa pasara polos seus momentos de
crise, en 1998 e en 2000, estando a concellería de cultura,
que correu tradicionalmente
coa maior parte dos gastos,
baixo a responsabilidade de
Maite Fernández (PP) e Carlos
Príncipe (PSOE), respectivamente. O Centro de Estudios
Fotográficos, responsábel da
organización, comprobara nos
últimos meses o desinterese
do concello en que a Fotobienal continuase.
Carlos Príncipe parece
máis centrado agora na inauguración e posta en marcha do

dos Libros
Novos

Fotografía de Manuel Vilariño, participante na VII Fotobienal

Museo de Arte Contemporánea (Marco) que precisamente
acollerá nos próximos meses
unha escolma dos traballos de
Vigovisións, obra dos máis
prestixiosos fotógrafos do
mundo dedicada á cidade e
que precisamente fora un dos
capítulos máis destacados de

cada Fotobienal.
Por Vigo pasaron ao longo
destes anos, e no ámbito desta
mostra, Joan Fontcuberta, Sebastião Salgado, Cristina García Rodero, Allan Sekula, Pedro Meyer, Joachin Schmid,
Paul Graham e John Davies
entre moitos outros.♦

A.N.T.
A Guía dos Libros Novos, a única
publicación galega dedicada en
exclusiva á crítica literaria e na
que se daba conta, mes a mes, das
novidades aparecidas no mercado
editorial galego, despediuse dos
lectores co número 41, correspondente aos meses de xuño e xullo.
Xavier R. Madriñán, o seu
director, confirmou a A Nosa Terra o peche, “por razóns económicas”, aínda que deixou unha
porta aberta a unha nova etapa
da revista, de fructificaren algunhas das propostas actualmente en marcha.
Na Guía dos Libros Novos colaboraba habitualmente unha
ampla nómina de especialistas
en narrativa, poesía, teatro, ensaio, así como arte, ciencia, historia, etc. Entre os nomes máis
habituais figuraban os de Xosé
R. Pena, Iago Seara, Ramón
Máiz, Ramón Nicolás, Manuel
F. Vieites, Carlos L. Bernárdez,
Xosé Freire, etc.
Con máis de tres anos de
andaina e malia á boa acollida
que lograra no mundo da cultura, foi a escaseza de publicidade e de apoios institucionais
a que a afasta agora dos quiosques. A Guía dos Libros Novos
mereceu no seu día o premio
Irmandade do Libro aos me♦
dios de comunicación.♦
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O último
de Borrazás
Xurxo Borrazás presenta unha
novela difícil de clasificar, na
que segue unha liña iniciada
en O desintegrista. Realidade
e ficción
mestúranse
ao longo
do libro
impedindo
que o lector
as distinga.
Elipses temporais e diálogos fluídos
confírenlle
axilidade a
unha novela
na que a voz
principal amósase reflexiva e
crítica, pero non modifica
substancialmente as forzas
que actúan sobre o cotiá.♦

Luísa Villalta, Xavier Queipo, Marilar Aleixandre e Antón Riveiro Coello.

Dezasete historias contemporáneas
Materia prima radiografa o momento actual da narrativa galega

Arredor da
omosexualidade

Título: Materia Prima. Relatos contemporáneos.

Dentro da colección Peto de
Xerais, este libro tenta
analizar dende distintas
perspectivas a homosexualidade. Xosé M. Buxán, Chao Rego, María Xosé Queizán,
Nanina Santos e Beatriz
Suárez participan
neste libro
intentando
dar unha óptica modernizadora da
práctica
homosexual.
Temas como a
homofobia, a
evolución do
pensamento
das feministas
lesbianas, a historia dos colectivos gais dende os anos 60, a
interpretación da homosexualidade dende a doutrina católica, os prexuízos sociais, as
“saídas do armario”...
analízanse polo miúdo dun
xeito racional e sen
prexuízos.♦

Autores: Varios. Edición e prólogo de Ramón Nicolás e Armando Requeixo.
Edita: Xerais.

Non han tardar en facerse notar
antoloxías, do século pasado, que
proxecten a ollada nostálxica que
a distancia temporal induce. Por
unha banda estas panorámicas de
conxunto acostuman axudar a xeralizar e trazar dinámicas; por outra, ás veces, centránse na reivindicación de aspectos mal ou pouco tratados. Materia prima, a que
hoxe veremos, é unha da primeiras colectáneas realizadas en pleno XXI, da que son responsábeis
Ramón Nicolás e Armando Requeixo. Ofrece iso e máis: sendo
unha válida mostra do estado actual da narrativa galega tamén
permite albiscar algunhas liñas da
que pode ser a súa proxección no
futuro e iso a pesar de que non figuren nela algúns nomes de forte
ascendencia mediática e de indubidábel valía literaria, tal é o caso
de Manuel Rivas. En todo caso, a
narrativa galega hai xa ben tempo
que se constituiu nunha sistema
de espazos de fabulación que non
se pode reducir a tres ou quince o
nomes: é a riqueza que propociona a diversidade nada da proliferación de voces.
Participan nesta iniciativa un
bo número (17, tres declinaron a
oferta, segundo explican os antólogos no prólogo) dos autores
máis representativos da narrativa
actual. Autores e autoras, deberiamos dicir, pero o caso é que só
dous nomes femininos (Marilar
Aleixandre e Luísa Villalta) se
achan no colectivo, sendo os demais Fran Alonso, Anxo Angueira, Xurxo Borrazás, Xosé Carlos
Caneiro, Cid Cabido, Bieito
Iglesias, Ramón Loureiro, Xosé
Miranda, Miguel Anxo Murado,
Xavier Queipo, Luís Rei Núñez,
Antón Riveiro Coello, Xurxo
Souto, Suso de Toro e Xesús
Manuel Valcárcel. A minguada
presencia de autoras é a chata
máis evidente dun volume que,
polo demais, conta con ben de
atractivos que fan útil e pracenteira a súa leitura. O primeiro deles, a grande calidade das achegas dos autores e autoras participantes, salvo en dous ou tres casos de menor merecemento.
No prólogo coméntanse al-

gunhas das liñas que caracterizan a narrativa desde o 1985 acá.
Algunhas delas son: a incorporación de códigos pertencentes a
outros xéneros literarios, a desintegración da estructura tradicional do texto, a esixencia de implicación por parte do receptor e
a impersoanlización do narrador
e ocultamento do narrador implícito. Hai máis, evidentemente,
moitas derivadas da proliferación de voces antes mentada,
que fan do conxunto un todo onde as catalogacións son difíciles
e imprecisas como nunca tiñan
sido na nosa
historia literaEsta
ria. Interésanos
telas de ollo es- colectánea
p e c i a l m e n t e debúxanos
porque poden un
valer para ver panorama
se se mantén da narrativa
aínda ese esta- galega
do de cousas.
optimista
A indefinición das barreiras xenéricas explicítase de xeito sobranceiro, non en balde é de onde
procede a principal contaminación.
“Tombstone Blues” (Xosé
Carlos Caneiro) e “O cura de
Fruíme” (Anxo Angueira) son
discursos preñados de fondo lirismo, sobre o que establecen un
permanente foco de tensión, tanto respecto do contido como da
expresión. Tamén poderían ser
incluídos aquí “O coitelo en novembro”, o delirio-pesadelo no
que Marilar Aleixandre recrea os
derradeiros momentos do dictador Franco ou “Un cablairo de
aire soña”, a particular mestura
Xosé Carlos Caneiro e Xosé Cid Cabido.

de fantasía e realidade de Ramón
Loureiro.
O recurso á fragmentación e
a ausencia dun remate claro, que
dalgunha maneira se pode ver en
“A illa dos lemures” (Xavier
Queipo), xa non resulta tan evidente. Inclusive a fragmentaria
“A voda máis bonita do mundo”,
o esperpento grotesco-lírico no
que Xurxo Souto lembra o derrube do vertedoiro do Portiño
coruñés, acode ao remate pechado, o mesmo que acontece no de
Suso de Toro (“A Roupa alí tirada”) e en todos en xeral. Constátase un troco de estratexia: se antes o remate aberto perseguía
obrigar ao leitor a continuar a
historia, a esa finalidade chégase
agora mediante o peche climático, e será lograda na medida en
que o narrador sexa quen de abalar a mente do leitor, de obrigalo
a pensar e repensar sobre o lido e
o que podería vir despois. Para
iso, o narrador implícase moitísimo na historia que está narrando,
participando nela moi frecuentemente aínda que se nos agache a
perspectiva real deica o remate.
Como vemos, as cousas xa non
son o que eran.
■ OS TEMAS
En canto á escolla temática de
cada un deles, está moi en consoancia coas entregas narrativas
anteriores, o mesmo que cabe
dicir da fidelidade formal, polo
que nos atopamos diante de autores posuidores dun mundo ficcional definido e moi donos dos
recursos que seleccionaron para
dar conta del. Ademais, cada entrega vai precedida dunha moi

útil análise da obra de cada autor, polo que a ubicación en cada corpus literario particular resulta moi sinxela. Tendo en conta o dito antes e que son autores
(e autoras) aínda novos, que aínda lles queda moito por escribir,
debúxasenos un panorama da
narrativa galega optimista. Pola
calidade non hai problema, agora toca saber se aguantará así un
sistema que perde lectores (o
que non se pode desvincular da
merma de falantes).
Os conflictos de identidade
son un núcleo temático de forte
presencia nesta antoloxía e formulan dúbidas sobre a realidade.
Os casos de Caneiro, “Tombstone Blues”, e Xesús Manuel Valcárcel, co seu Kafkiano “Ama de
chaves”, son paradigmáticos. A
atmósfera desacougante é unha
constante en todos.
A “Tarxeta vermella”, de
Xosé Miranda, é outro bon
exemplo, dantesco e tamén, loxicamente, kafkiano, pero aquí sen
prescindir do ludismo, a pesar de
todo, centrado no mundo do fútbol, o mesmo que o “Idaciano
F.C”, de Antón Riveiro Coello.
Se o fútbol é sinónimo de
evasión, a necesidade de escapar dunha realidade opresiva é o
tema de “O día das torres”, o relato con algo de crónica de Fran
Alonso, pero tamén de “Pena de
Ancares”, onde Xurxo Borrazás
mestura soidade, amor e terror
sicolóxico, con moito de pesadelo. Tamén hai desapego do
mundo real en “Un cabaleiro
que soña”, de Ramón Loureiro
onde conviven mundo real e
mundo imaxinario. Pola súa
banda, Luís Rei Núñez e Bieito
Iglesias, “Bañate comigo (teoría
e práctica)” e “Hotel Arriaga”,
acoden a temáticas de índole sexual. Miguel Anxo Murado homenaxe a Fole no terrorífico
“Os outros”. Cid Cabido fai o
propio co negro submundo da
delincuencia e Luísa Villalta
reivindica a memoria histórica
en “Máis alá das raíces”.
Malia a pouca presencia feminina e a nula infantil-xuvenil, eis unha moi notábel toma
de contacto coa narrativa contemporánea.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Cabanillas
na ópera
A virxe do cristal é a primeira
ópera literaria galega, anterior
a O Mariscal, constituíndose
nun fito importante no desenvolvemento teatral e musical
do período das Irmandades.
Con este libro ata agora inédito enriqueceuse a literatura
galega no seu conxunto e a bibliografía do poeta e
dramaturgo
Ramón Cabanillas. A
obra e a lingua deste escritor son explicados nun
amplo
estudio que
precede á
ópera.
Cabanillas
soubo adaptar
musicalmente
e con gran mestría esta lenda
de Curros Enríquez, teatralizada por primeira vez en Bos
Aires en 1948 por Roxelio
Rodríguez Díaz.♦
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Viaxe pola poesía en 47 estacións
Xavier Seoane publica un ensaio sobre a arte poética
Título: O sol de Homero. Unha defensa da

poesía.
Autor: Xavier Seoane.
Edita: Xerais. Ensaio, 303 pp.

O poeta (Os bosques encendidos, A caluga do paxaro, Presencias, Iniciación e regreso,
O canto da terra, Umbral da
vida,...), novelista (Ábrelle a
porta ao mar) e ensaísta
(Identidade e convulsión. Palabra e imaxe da nova arte
galega, Reto ou rendición,
Atravesar o espello) coruñés
Xavier Seoane, dono dunha
poesía carregada de símbolos
e mitos, no que bate o enorme
desexo de renovación e experimentación poética que lle dá
pulo na búsqueda incansábel
polo mundo da creación, asemade provoca unha reflexión
sobre a poesía que devala no
volume 4 da colección Ensaio
de Xerais, coordinada por
Manuel M. Barreiro, que comezaba a súa andaina coa
obra do eurodiputado Camilo
Nogueira A memoria da nación. O reino de Gallaecia.
O sol de Homero, unha
defensa da poesía é a reflexión, a meditación, a paixón
de Xavier Seoane sobre a arte
poética. Onde ningún aspecto
desta fica sen analizar nos 47
capítulos que integran o libro.
A creación, a intervención
das musas, a dificultade da
comunicación, o papel do poeta na sociedade, a palabra,
ferramenta indispensábel para
a creación, a súa morneza que
quenta as mans como no Sinbad de Cunqueiro, as relacións da poesía coa relixión,
co poder, coa filosofía, a poesía como catarse,... todo posto nas voces dos propios poetas tanto en verso como en
prosa porque O sol de Home-

ro é un libro habitado polos
poetas, é unha morada, un lar
quente como dí o autor no limiar expoñendo os obxectivos que podemos tirar do libro “a abundancia de referencias, de declaracións ou de
poéticas –en prosa ou verso–
dos poetas sobre a poesía, sumada ás súas defensas, constitúe unha pequena babel. Cada lector, na súa viaxe polo
vasto continente da poesía,
achará descobertas, revelándoselle que, malia á súa extraordinaria
diversidade,
amosa unha coherencia sorprendente. Por iso, tal vez a
única aspiración desta reflexión sobre ese sol que se elevou nunha alba homérica, O sol de
sexa a de que
o lector acuda Homero
directamente é un libro
ás fontes que habitado
aquí se nome- polos
an,
na poetas,
conciencia de é unha
que non o de- morada,
fraudaran”. A
lista de poetas un lar
que interve- quente.
ñen no libro é
longa: Keats,
Cernuda, Jabés, Pessoa, Valente, Breton, Borges, Panero,
Lowell, Rilke, Valery, Verlaine, Biedma, Jiménez, Elliot,
Wordsworth,
Hikmet,
Éluard,Kavafis,... e o inesquecibel Schiller cuios versos
(Mira cómo o sol de Homero
tamén nos sorrí a nós) inspiraron a Xavier Seoane o título do libro.
A inquedanza que demostra este cofundador da revista
Luzes de Galiza fai que esté
en permanente contacto co
acto poético, mostrando neste
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Manuel Rivas.
Xerais.
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ensaio a súa erudición, as súas leituras convertendo O sol
de Homero nun libro de via-

xes ao través do mundo da
poesía co 47 paradas. Por que
O sol de Homero é un gran li-

bro de poesía en sí mesmo.♦
XOSÉ FREIRE
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Liberdade da muller, liberdade sexual
Beatriz Dacosta publica a súa segunda novela
Título: Precipicios.
Autora: Beatriz Dacosta Molanes.
Edita: Francka editora. Vigo, 2002. 152 pp.

Vén de saír á rúa un novo libro
de Beatriz Dacosta Molanes, titulado Precipicios, na que é a
súa segunda e prometedora incursión no mundo da literatura,
pois xa en 1999, irrompe con
forza ao acadar un accésit no
VII certame literario “Manuel
Lueiro Rey” de novela curta co
relato “O cabalo das sete cores”, que será publicado ao ano
seguinte xunto a outros contos
da propia autora, na colección
Descuberta da editorial Galaxia
baixo o título de Cascas de noz.
Hai nesta nova entrega de
Beatriz Dacosta unha evidente
denuncia social sobre o papel
da muller na sociedade actual,
das relacións entre homes e
mulleres e dos cambios acelerados que se están a producir
nestas relacións, debido en certa medida a que as mulleres gañaron moita liberdade e independencia, pero non a suficiente como para competir en
igualdade de oportunidades cos
seus conxéneres masculinos.
Os capítulos do libro están es-

Beatriz Dacosta.

truturados e secuenciados á maneira de intensos flashes narrativos, sen orden cronolóxica ou correlativa, que van proporcionando
ao lector unha visión intemporal e
atípica, pero sumamente atractiva
do contido argumental.
Paz, a protagonista da novela,
é unha muller casada que traballa
nun gabinete xurídico en Santiago. Reside habitualmente en Padrón, polo que ha de coller o tren
todos os días para ir a traballar.
Ten dous fillos (David e Miguel
Anxo), unha casa e un home
(Víctor), que aos ollos dos seus
parentes é marabilloso e traballa-

dor, en dúas palabras, o home
perfecto, o marido ideal. Pero a
realidade é outra moi distinta, Paz
sente unha total apatía polo seu
marido e a súa relación nin sequera funciona no aspecto sexual,
a pesar de que ela intentou en diversas ocasións dinamizala tomando a iniciativa. Paz, ao igual
que Lilith (que consideraba ofensiva a postura recostada que se lle
esixía), polemizaba co seu marido sobre o modo e a forma de realizar a unión carnal. Víctor, en
contra, forzaba a súa muller, sen
reparar para nada nas apetencias
da mesma, a adoptar a coñecida
“posición misioneira”, na procura
dun pracer sexual egocéntrico e
prematuro, favorecido polas sociedades dominadas polo varón.
Na suxeición estable e infeliz
do matrimonio, Paz debátese entre a vontade de emanciparse e a
tentación suicida do precipicio, e
como náufraga da vida, comeza
a busca dunha illa onde poder
desafogar as frustracións e as penas, doutorándose en xeografías.
Aquela permanente infelicidade
que anega a súa vida condúcea
entón polo curso das augas da infidelidade e a mentira. Eulalio, o

podólogo, será o seu primeiro
amante, e faralle sentir novos
mundos e diversas realidades,
sacándolle do corpo a opresión
constante do baleiro. Facéndoa
sentir desexada ata o límite.
Pero os seus amantes masculinos só eran unha solución momentánea para
evadirse dos Libro
seus proble- dinámico,
mas e escapar
por uns minu- cargado
tos da triste re- de soños e
crúas
alidade.
D a q u e l a realidades,
vai ser cando escrito
Paz se sinta cunha
profundamen- linguaxe
te atraída por
Adriana,
a poética
substituta dunha compañeira de traballo que
está de baixa por maternidade,
e coa que terá a primeira oportunidade de amar fisicamente a
outra muller, oportunidade que
finalmente o medo e a indecisión acabaran por desbaratar.
Pero será no curso baixo da
infidelidade, cando a auga doce
se mestura coa salgada do mar,
entrando na inmensidade do océ-

ano, será entón, cando Paz, que
nunca fora quen de recoñecer en
voz alta a súa seducción por outra
muller, vai ser sorprendida na súa
Montaña Máxica por Delia, a doce Delia, unha muller portuguesa
á que “non lle gustan os homes,
aínda que ten probado algún”. Será entón cando Paz atope a poesía
que tanto botaba en falla na súa
vida. Será entón cando dea o paso que non se atrevera a dar con
Adriana, o paso definitivo que
cambiará por completo a súa vida. Será entón cando xa non estará disposta a cumprir coa cadea
perpetua do matrimonio, pois
desde que coñece a Delia os días
nacen de novo como andoriñas.
En definitiva, un libro dinámico, cargado de soños e crúas
realidades, escrito cunha linguaxe poética tremendamente atractiva e unha riqueza léxica envexable, que penso, dará moito
que falar, polo libro en si, polo
oficio que Beatriz Dacosta está
demostrando nisto da escrita, e
polo novidoso proxecto editorial
que Francka editora non podía
comezar de mellor xeito.♦
RAFAEL FDEZ. LORENZO

Os papeis secretos de Fischer sobre a guerra iugoslava
Un libro descubre que o ministro alemán amparou a manipulación de datos
■ RASÂC, A MASACRE

Título: Mentiras de guerra.
Autor: Jürgen Elsässer.

QUE NUNCA EXISTIU

Edita: La Città del Sole. Nápoles, 2002.

Despois do Iraq, Iugoslavia. Despois de Iugoslavia, Afganistán.
Despois do Afganistán, de novo
Iraq. A caída do muro de Berlin
debía comportar “unha nova era
de paz e democracia”. En vez diso caímos no precipicio da
barbarie e a “Guerra Infinita”,
sustentada por incesantes mentiras, do calibre que sexa necesario
para intoxicar á opinión pública o
suficiente como para que crea na
“inevitabilidade” dos conflictos.
Esta é a opinión do profesor e xornalista Jürgen Elsässer, quen termina de completar
unha xira italiana para presentar o seu libro, traducido ao italiano por Mara Oneta, do orixinal alemán. Elsässer está considerado no seu país como unha autoridade en materia de política exterior alemana, especialmente nos Balcáns.
O libro de Elsässer é un recetario. Un libro que ensina a
cociñar unha guerra dosificando
na xusta proporción estes ingredentes: mentiras, inexactitudes,
prexuicios, xuizos de parte, invencións e especies delirantes.
¿Quén produce e vende estas materias primas? “Estados
Unidos e a Unión Europea”, responde o autor, quen para apoiar
a súa tese debeu consultar 2.500

Joscka Fischer.

páxinas de informes oficiais “reservados” –algúns debeu conseguilos no mercado negro
existente en Alemaña para estes
documentos– e entrevistouse
con case todos os funcionarios,
militares, médicos e forenses
mencionados nos mesmos.
Estes estudios secretos analizan a situación en Kosovo antes e durante a guerra desatada
pola NATO. Os máis comprometedores terminaron no armario persoal de Fischer, de onde
non terían saido xamais á luz os
feitos que conteñen sen a intervención providencial dun defecto humano: a coviza. Quén
os contrabandeou non pensaba
senón sacar proveito económico vendéndoos. Sen darse conta, o que traficou foi a verdade.

A máis grande mentira desta serie, e a máis grave, porque deu
orixe á cadena de ultimatuns que
culminaron na apertura das hostilidades, foi o da suposta “masacre de Rasâc”: a morte de 45 persoas de etnia albanesa, civis para
os occidentais e combatentes do
UCK para os militares iugoslavos. Como sucede tamén hoxe
con Iraq, estábase á busca desesperada dun “casus belli” que
“demostrase” que os serbios masacraban os civis e non asinaban
xustos tratados de paz (o acordo
de Rambouillet prevía o desarme
do exército federal, a libre circulación por todo o territorio nacional de militares estadounidenses e británicos, o control total do movimento de bens e persoas iugoslavas por parte destes
efectivos entre outros puntos).
A suposta masacre de Rasâc
foi, segundo Elsässer, unha operación de rutina das forzas armadas iugolavas contra a infiltración de guerrilleiros do UCK
dende territorio albanés, que
culmina nun violento tiroteo a
once kilometros deste poboado,
co saldo de 45 baixas albanesas
e once federais. É de facer notar
que a partir dunha declaración
do xeral norteamericano Walker,
xefe da misión do OSCE, quen

anunciou á masacre antes de que
se tivesen dados sobre o sucedido, toda unha troupe da Antenne
2 da televisión francesa, que se
atopaba no poboado respondeulle así aos seus estudios de París,
cando lles pediron que cubrisen
a “masacre”: “¿Masacre, que
masacre? Aquí
non sucede na- O autor
da…”.
consultou
Os “civis
inocentes” re- 2.500 páxisultaron posi- nas de
tivos, en 43 informes
casos sobre oficiais
45, á proba da “reservados
p a r a f i n a ( o ”, algúns
que demostra
conseguido
que tiñan disparado armas s no mercade fogo) prac- do negro
ticada por un
equipo forense-serbo-bielorruso, inmediatamente desautorizado polos
EE UU e a UE, quen impuxeron a presencia doutro equipo,
europeo e presidido pola finlandesa Helena Aaranta, quen
tería sido ao parecer instruída
polo xeral Walker e o embaixador alemán en Belgrado, Krist
Pauls –á sua vez baixo precisas
instruccións de Fischer– a respecto do que debía demostrar a
sua autopsia.
O 17 de marzo de 1999, unha semana antes da guerra, a

experta finlandesa informa de
que a proba da parafina é negativa en todos os casos: o que os
“falcóns” agardaban. Un ano
despois Aaranta admite nunha
reportaxe “non ter dito a verdade” e como fixo para facer cadrar o círculo, o porque a proba da parafina deu negativo:
practicouna sobre os orificios
de entrada dos proxectís e non
nas mans, que son obviamente
o soporte das armas de fogo.
Dous mil cincocentos cidadáns serbios morreron baixo as
bombas- de napalm, de racimo,
de uranio empobrecido…- pagaron coa sua vida este “erro”.
Ao parecer, Aaranta foi ameazada de morte polos militares
norteamericanos e, nese momento, no único que pensou foi
en sair daquel Averno en cernes e en volver ao seu país.
A historia xa causou varias
baixas notábeis entre os que intentaron facer pública a verdade. Unha das máis destacadas, a
do columnista internacional do
prestixioso Berliner Zeitung,
que agora desempeña tarefas
menos cualificadas. Con todo,
Die Press, de Viena, comentando Mentiras de guerra, sentenciou: “Se Joshcka Fischer se ve
obrigado a renunciar algunha
vez, que sexa por este libro”.♦
GUILLERMO SANTOS
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Colóquio/Letras
Nº 157-158. Xuño-decembro de 2000. Prezo
27,89 euros.
Dirixe: Joana Morais Varela.
Edita: Fudación Gulbenkian.

Este número dobre da revista literaria portuguesa está adicado
ao 80º cabodano de João Cabral
de Melo Neto, filósofo e poeta
brasileiro. Na análise crítica da
súa obra participan Benedito Nunes,
Luiz Costa,
Manuel
Simões, João
Almino, Alexandre Barbosa, Sérgio
Martagão,
Abel Barros
ou Marly de
Oliveira, entre outros. Inclúense
poesías de Alexandre O’Neill,
Sebastião Uchoa, Armando
Freitas, Duda Machado, Júlio
Castañón e Carlito Azevedo.
Ademais, engádense as
principais novidades das
literaturas lusófonas coas súas
correspondentes reseñas.♦

Premio Álvaro Cunqueiro de teatro 2002

Roberto Salgueiro
‘Fainos falta un Teatro Nacional,
así, con maiúsculas’
CÉSAR LORENZO GIL

Con Molière Final, Roberto Salgueiro fai o triplete no Premio Álvaro Cunqueiro de textos teatrais. O autor nacido en Caracas en 1966 xa
recollera este galardón en 1988 e 2000, con O arce no xardín e Eliana en ardentía, respectivamente. Nesta ocasión, o dramaturgo trasládanos á noite na que soterraron o gran Molière case clandestinamente.

El Otro País
Outono de 2002. Prezo 1,80 euros.
Dirixe: Luis Ruiz.

Entre os contidos que inclúe
este número, destaca a información sobre tráfico de armas que
escriben Alfredo Disfeito e Federico Pérez-Galdós. José Luis
Morales critica as maneiras de
actuar xudicialmente de Baltasar Garzón. Laura Cheeton entrevista a
Diego
Musiak, director do
documental
A maior estafa ao pobo arxentino.
Andreu
García entrevista a
Che
Fernández, un vigués que quedou en cadeira de rodas logo de
recibir un disparo da policía
polas costas. María García Oset
narra a súa viaxe a Irak, nun
momento de grave tensión na
zona.♦

Bicel
Nº 13. Setembro de 2002.
Edita: Centro de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo.

Lily Litvak recorda o proceso
de espallamento da
alfabetización e lectura colectiva nos talleres de tabaquería
cubanos, no segundo tercio do
século XIX.
Inclúense
críticas e
reseñas de
todas as
novidades
publicadas
en torno
ao tema
do
anarquismo. Destacan os
Escritos do italiano Errico
Malatesta, destacado anarquista
de finais do século XIX.♦

¿Converte na súa obra o Molière dramaturgo en personaxe teatral?
En realidade, el xa está
morto cando comeza a obra. O
punto de partida é a súa morte
e as vicisitudes do seu enterramento. Como era cómico, a
Igrexa non permitía darlle terra nun camposanto. Finalmente, a familia conseguiu lugar no cemiterio mais tivo que
facer o funeral de noite. Toda
a acción da obra transcorre
nesas horas, cando a cidade de
París saíu á rúa a despedir o
artista. En realidade, todo isto
é a coiraza da representación,
a escusa para falar do que me
interesa, que é a condición humana.
¿Traxedia ou comedia?
Coido que me saíu unha
traxedia aínda que eu non a
buscase conscientemente. Non
me gusta adscribirme aos xéneros porque no teatro contemporáneo non serven as divisións
dos gregos. As obras dramáticas evoluíron e hoxendía podemos considerar tráxico ver
xente que se ri da desgracia
doutro, por exemplo.

A súa traxectoria baseouanalizar o que me arrodea e
se na busca continua de nodescubrir que hai moitas couvos camiños. ¿Segue pescusas que nos veñen impostas e
dando na arte dramática?
que non deberiamos asumir
Gústame explorar novas
tan automaticamente. Hai unvías de expresión temática e
ha parte da intelectualidade
estética. Pero si conservo
que fai o seu traballo frivolapuntos en comente. Fai falta
mún en todas as
rigor na análise
miñas
obras.
social.
Coido
on é normal que cómpre asuImpórtame moitísimo o nivel li- que os autores
mir un comproterario do texto
miso social co
teatral. Cada pa- teñan que crear
mundo que nos
labra que inclúo
tocou vivir e telo
nos meus traba- as súas
moi presente á
llos está medihora de comunicompañías
para
da, moi pensacarmos.
da,
calculada poder representar
Finalmente,
para que quede
teño moi claro
as
súas
obras’
ben na obra pero
que como persoa
que responda a
inmiscuída no
un respecto esmundo dramáticrupuloso pola
co, sigo arelando
calidade do gaa creación dun
lego que empreTeatro Nacional.
go. A lingua está en dificultaSería fundamental para a saúde
des e na expresión dramática
desta arte en Galicia.
debemos apoiala incondicioPolo que di, o Centro Dranalmente.
mático Galego (CDG) non
Tamén coido que hai en
cumpre esa función de Teatro
todas as pezas unha visión críNacional.
tica da sociedade. Gústame
Teño reflexionado moito

‘N

sobre este tema. Publicamente
non está ben atendido, especialmente desde o mundo do
teatro e da intelectualidade. Politicamente, non teño claro qué
grao de valor se lle dá.
Acho que un Teatro Nacional, así con maiúsculas, é
necesario para fixar un canon
dramático galego en canto aos
textos contemporáneos, para
seguir na evolución do teatro
en galego. Por outro lado, a
propia denominación ten un
compoñente simbólico, de
compañía referente, institucional, encargada de espallar axeitadamente o único teatro que se
pode denominar galego: o escrito en lingua galega.
Respecto a isto, é necesario coñecer a súa opinión
sobre o feito de que o CDG
represente a Castelao en
español.
A miña experiencia dime
que todo o mundo acha facilmente xustificacións para defender as súas ideas e atitudes. Estou a favor de que un
organismo autonómico creado
para defender a creación dramática en galego cumpra os
seus obxectivos políticos e
non os traizoe nunca. Simplemente me gustaría subliñar
que moitos intelectuais de esquerda tiveron unha postura
pública cando se discutiu se o
CDG podía representar a Valle-Inclán en español e que
agora se enfrontan ao abismo
que existe entre o que manifestaron e o que fixeron posteriormente.
Ás veces parece que as
institucións teatrais traballan
como se ese canon xa existise
e revisitan constantemente os
clásicos do pasado.
Niso somos moi críticos
coas institucións e demasiado
benevolentes co mundo do teatro. Non é normal que en
Galicia, se un autor quere ver
a súa obra representada, teña
que fundar unha compañía
propia. No meu caso persoal,
non foi así, pero en xeral o
sistema despreza bastante os
autores contemporáneos, que
deste xeito teñen difícil difusión.
A arte dramática estendeuse á televisión a través
das series e, coma nun resorte, moitos actores da pequena
pantalla, volven ao teatro.
Comercialmente, é normal
que o teatro busque rostros
coñecidos para atraer xente ás
salas. O mercado ten as súas
regras e parece obvio que se
retroalimenten os dous espacios. Pero dáme un pouco de
medo ver como o teatro retrocedeu nestes anos mentres a
industria audiovisual medrou
espectacularmente. Debemos
pensar a longo prazo porque é
certo que se cobra máis na televisión, pero progresivamente os actores chegan ás series
sen ningunha formación. No
futuro, cando a situación se
racionalice, moitos intérpretes
acudirán ás táboas e haberá
unha diminución de calidade
no sistema teatral. No caso
galego, iso será mortal para
nós no prazo de 20 anos.♦
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Premio Barco de Vapor 2002

Pepe Carballude
Carolina Otero

‘Os nenos demandan do escritor
moito humor e fantasía’

Marga do Val
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No penúltimo domingo de xullo de 1999, pouco antes das doce da noite, a escultura do mestre Mateo e un par de figuras máis do Pórtico da Gloria cobran
vida para facer o Camiño de Santiago. Eis a idea da que xurde De como o Santo dos Croques se fai peregrino, a obra coa que Pepe Carballude gaña, de novo, o Premio Barco de Vapor, unha boa ocasión para coñecelo mellor e conversar sobre o bo momento que atravesa a nosa literatura infantil e xuvenil.
Pepe Carballude (Rubín-A Estrada) imparte clases de Latín
como catedrático no IES “Xosé Neira Vilas” de PerilloOleiros. Como el mesmo conta aproveita o tempo que lle
deixa libre o seu traballo para
bucear no mundo da escrita e
inventar historias. Conta con
máis de quince libros publicados e o mércores 30 de outubro estivo en Santiago para
recoller de novo o galardón
que concede a Fundación Santa María, da man do seu director José Joaquín Cerezo. O
premio, dotado con 6.000 euros, inclúe a publicación da
obra por Edicións SM e xa pode atoparse nas librerías. Logo foi homenaxeado na súa terra natal.
Vostede xa conseguiu o
Premio Barco de Vapor de
Literatura Infantil en galego
no 1990 co libro O deus desaparecido ¿que significa
acadar de novo este recoñecemento?
Sempre é unha alegría moi
grande ver que o libro que un
fai resulta gañador dun premio,

non só polo que de si teña o li¿A que pensa que se debe
bro senón porque durante un
o bo momento que atravesa a
día ou dous vaise falar de liliteratura infantil e xuvenil?
teratura infantil.
Pasamos o
Só por iso xa é
primeiro
mopositivo.
mento, no que
ós,
moitas
Falar de lihabía necesidateratura infan- veces, lemos
de de moitas
til e de autores
cousas e viviaaos que se tende un libro porque
mos moito de
a considerar cotraducións,
e
mo de segunda foi premiado,
agora empezafila.
ron a sair unha
Recordo un- porque se fala
serie de escritohas declaracións do autor,
res que teñen
que en certa ocaideas e que están
sión fixo Deli- porque acaba
aportando coubes que dixo que
sas. Proba diso é
de
falecer...
escribir para neque hai premios
nos non é escri- Un neno le un
que recoñecen
bir para tontos.
ese traballo. Iso,
O público infan- libro se lle gusta
en boa medida,
til é moito máis
contribuiu a que
esixente que o
-ainda que sexa
público adulto.
entre aspas- a liNós moitas veces lemos algún
teratura estea nas escolas e se
libro porque foi premiado,
lea como non se leu nunca,
porque se fala do autor, poraínda que haxa que ler máis.
que acaba de falecer... Un neOs nenos teñen materia de lino le un libro se lle gusta, e se
teratura e os pais, cada día
é así vaino reler as veces que
máis comprometidos, lenlles
faga falta.
na casa. Todo iso motiva a un

‘N

grupo de escritores para facer
libros para nenos e vaise tecendo unha rede moi positiva.
¿Como axudan o autor
premios como este?
Un premio supón unha propaganda moi grande, cousa que
doutra maneira non temos. Os
medios de comunicación moitas veces non lle prestan a debida atención á literatura de nenos. Á de adultos se acaso si,
pero a de nenos non.
Por exemplo, Agustín
Fernández Paz, volveu quedar finalista do Premio Nacional de Literatura, vende
máis que Manuel Rivas pero
iso apenas ten repercusión.
É certo. Á difusión tamén
contribúe moito a que os libros se recomenden nos centros, nos institutos, nas escolas. Por iso tamén para nós
constitúe un risco máis grande
porque non debemos defraudalos. Estamos xogando con
futuros lectores e non podemos facer obras que os aburran. De aí que eu nas miñas
novelas intente meter moito
humor e moita fantasía para
que o neno se sinta agusto e
poida pasalo ben. O primeiro
que busco é que o neno se divirta lendo unha obra miña.
Un libro como De como o
Santo dos Croques se fai peregrino tamén axuda a descubrir a nosa tradición.
É outra das miñas teimas,
recuperar o pasado aínda que
sexa un pouco de esguello,
metelo na literatura. Incluir
tradicións pasadas ou feitos
históricos como o Camiño de
Santiago.
Ten publicado alomenos
un libro por ano, nalgúns casos máis.
Hainos máis extensos, outros menos. A colleita depende
un pouco do momento.
Tamén fixo novela para
adultos.
Ás veces aparece algunha
idea chamativa para nenos
pequeniños e cóntoa. Outras
veces é unha trama ou un argumento un pouco máis complexo e xa penso nunha novela para maiores. É o tema o
que me orienta cara un sitio
ou cara outro.
¿E lembra como comeza a
súa historia como escritor?
Presentándome a un concurso hai moitos anos, no 1984
ou 85. Era a segunda vez que
se convocaba o Premio Barco
de Vapor. O ano anterior gañárao Paco Martín con Das cousas de Ramón Lamote e ao ano
seguinte quedei finalista. Desde entón sigo escribindo todo o
que me deixan as clases.
¿Cal é o segredo para
conseguir que un libro enganche?
Procuro que o tema me enganche primeiro a min. Intento
poñerme no punto de vista do
neno que o vai ler, logo procuro meterlle un ingrediente que
é moi noso, o humor, presente
en Castelao, Risco, Cunqueiro... A fantasía é algo propio
dos humanos e polo tanto intento rescatala. Non hai segredo ningún, cada escritor ten a
súa forma, a miña é esa.♦

‘CHEVERE’ FESTEXA O 15 ANIVERSARIO

RÍO BRAVO 02
PAULA BERGANTIÑOS

“¡Adentro! só tes que empurrar a porta e... ¡xum! ¡flaca, flaca!”. ‘Chévere’ convídate a celebrar na NASA o quince aniversario da compañía coa reposición do seu primeiro éxito “Río
Bravo”, unha comedia musical nun lugar do nor(Oeste) da que nós fala Miguel de Lira.
Os dez anos que cumpre a sala tes de que distribuir as cousas
NASA, en Santiago, e os quince que nos facemos non é fácil, que
de Chévere, a súa compañía re- as veces o mercado prefire prosidente ven merecen unha festa ductos máis comerciais ou fácipor todo o alto e así está sendo les de dixerir”. As súas son proporque desde a estrea de “Río postas nas que o humor é fundaBravo” o 18 de outubro, o éxito mental “un humor moi chévere,
de público é rotundo. Houbo síntexe de moitos humores que
cambios no equipo e no espectá- nos gustaron, referentes univerculo pero “mantemos a sensa- sais” que tamén impregna esta
ción de pasalo ben, de estar a reposición que utiliza o western
gusto e de xogar coa mesma in- como “pretexto”.
tensidade de estupidez que hai
Con “Río Bravo”, hai doce
doce anos” di Miguel de Lira.
anos, Chévere fixo máis de
O espectáculo non é exacta- duascentas representacións por
mente igual. “O bloque central é todo o país. “Perdimos a conta,
moi parecido pero correximos al- chegamos ata a aldeiña máis pegúns anacronismos. Daquela ía quena. Actuamos en grandes tevir o xuíz Fra González, porque atros, que logo se reabilitaron,
Fraga aínda non gobernaba Ga- como o Rosalía, pero tamén en
liza, agora xa leva demasiado espacios de todo tipo, aserradeitempo aquí é non
ros, prazas públié ningunha novicas. Tiñamos un
dade. Hoxe o que
pequeno local de
vén é o xuíz Calensaio e unha
zón a encarcerar
furgalla para ir de
os Flanagán. Son
xira. Logo as couactualizacións na
sas cambiaron e
parida pequena.
a NASA absorIntérpretes:
Tamén cambia o
veunos case que
Miguel de Lira, Patricia
principio e o final,
o 50% do tempo.
de Lorenzo, Manuel
pero é mellor non
Tivemos que emCortés, Marcos Ptt
desvelalo”.
pezar a pensar
Carballido, Xron.
Rio Bravo é o
nas dúas bocas
Músicos en escena:
espectáculo máis
pero gañamos en
Ramón Orencio López,
emblemático da
intercambio de
Xacobe Martínez.
compañía. “Adeexperiencias con
Idea e creación:
mais de asentar
outros grupos,
Chévere.
bastante a Chécapacidade de
Música orixinal:
vere no seu moxestión, fumos
Fran Pérez.
mento e traducir
madurando coa
Letras das cancións:
ben a nosa filosofusión”
Pepe Sendón.
fía, naquela altura
Celebrar un
Iluminación e Son:
permitiunos ter
aniversario
taÓscar Álvarez.
unha mínima dismén leva a facer
Roupas e obxectos
posición econóbalance.
“Levaescénicos:
mica para poder
mos unha carreiCarlos Alonso.♦
acceder á reforra cara adiante
ma da NASA, que
sen que tempo
era un garaxe
dabondo para reabandonado”. Xa
flexionar a onde
van aló dez anos
imos. As dificultae a sala “aínda
des son cada vez
non recibira como
maiores, non por
debera a Río Brafalta de espíritu
vo”, comenta.
ou de público, peChévere forro si de apoio insmouse “nun seo
titucional a este
universitario
e
tipo de iniciativas.
postuniversitario con xente que É un bo momento para mirar haviñan da música, da performan- cia dentro e saber se tocamos a
ce, do clown, da danza... diferen- cima -como dixo Xron, membro
tes territorios artísticos. Queria- tamén de Chévere- ou un falso
mos facer espectáculo, buscaba- teito que hai que romper a cabemos a nosa definición dun teatro zazos”.
diferente. Interesábanos funcioRio Bravo 02 vai estar en carnar como unha cocteleira e crear tel na NASA ata o día 8 de nocon libertade absoluta”. Desde vembro. Os mércores, xoves e
entón, con cada espéctaculo venres ás dez da noite e os sábuscan facer algo novo, “sor- bados ás once. As entradas poprender ao espectador e tamén a den reservarse. Máis informanós mesmos. Somos conscien- ción en www.salanasa.com.♦

Miguel de Lira, un dos intérpretes, co mesmo xesto co que aparece no cartel orixinal de Río Bravo que Chévere recuperou para a reposición do espectáculo.
A . PA N AR O
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55, St. Mark’s Road

Smog
CÉSAR VARELA

A

versatilidade do idioma inglés permite
criar moitas palabras
novas. Un caso moi coñecido é o da verba “smog” que
procede da soldadura
doutras dúas palabras: por
un lado “smoke” que é fume
e por outos “fog” que é
neboeiro; así “smog”
significaría a mistura de neboeiro e fume.
O escritor arousán Xulio
Camba, aló polos anos trinta, no seu libro sobre
Londres, escrebe varios artigos sobre o tópico do neboeiro londinense, pintándonos
unha cidade impenetrábel,
misteriosa, húmida e fria.
Para os que moramos
aquí, o libro resúltanos
bastante desfasado en xeral,
e en absoluto descrebe o xuvenil, divertido e cosmopolita Londres de hoxe.
Mesmo na cuestión
climática as cousas mudaron
moito desde os tempos de
Camba aos de hoxe.
Cando falamos do tema
cos nosos emigrantes máis
antigos, todos coinciden en
descreber o Londres daqueles tempos como
tremendamente neboento,
cunhas meras que cuase non
te deixaban ver o autobús ou
a persoa que estaba a cinco
pasos de un.
Seica a razón do “smog”
eran os fumes das
calefaccións e lareiras mantidas a carbón que
xeneraban esa particular
contaminación de fume e
neboeiro que ambientaba os
truculentos ambientes de
Sherlock Holmes.
Hoxe, nada diso acontece. Ao imporse a
calefacción a gas, toda
aquela piolla desapareceu. E
nós podemos dicir que nos
tres anos que levamos aquí
escasamente teremos vivido
un día ou dous de neboeiro.
Cando os meus amigos de aí
nos comentan sobre o clima
londinense, nós só podemos
dicir que poucas veces dá
temperaturas baixo cero, e
que a estrutura urbanística
de anchas calzadas e
edificios recuados e de
baixa altura xenera unha rúas moi luminosas nas que o
ceo está ben máis presente
que nas miserabeis e
“modernas” canellas do noso mesquiño urbanismo.
En canto ao neboeiro,
penso que temos moito mais
del no Ribeiro, en Monforte
ou en Ponteareas que nas
amplas rúas londinenses, e
senón preguntémosllo aos
sofridos viaxeiros de Peinador que en pleno mes de xuño e de setembro, viron os
seus voos desviados a
Santiago por mor do neboeiro porriñés.♦

Donicelas,

estoupido de pandeiretas e tradición
MAR BARROS

Pandeiretas, cunchas, pandeiros e cantareiras, como protagonistas indiscutíbeis, comezan a
soar no medio dun rebumbio de xente ao caer o sol. É a hora do serán, momento no que os
nosos avós esquecían por un intre o labor do campo para se divertir e perpetuar a tradición.
Co paso do tempo, lonxe quedaron as pequenas festas dos núcleos rurais, ao igual que os muíños
viron como os cantos esmorecían e as tecedoras de liño deixaban de agrupar ao seu redor a
música e o baile. Pero a tradición
non morreu. Leilía, Cantigas e
Agarimos, Atalora ou Xiradela
recollen o legado que a cultura
popular foi esparexendo a golpe
de aturuxo e de pandeireta.
Seguindo esta iniciativa, naceu o grupo tradicional de Salceda de Caselas Donicelas. O gusto
pola pandeireta naceu no colexio,
fai dez anos, da man de Toniño,
membro de Treixadura e foi madurando co tempo. Colaboracións con Na Lúa ou co grupo de
gaitas Treixadura converten a estas cinco rapazas nun punto a ter
en conta no eido da tradición.
“Xa era hora de que as cantareiras e pandereteiras contasemos
co apoio dos grupos de folk des-

GONZALO

pois de que eles aproveitasen a materia prima que lles ofreciamos”.
Así se refire Felisa Segade, do grupo Leilía ao novo campo de actuación que abriu Milladoiro para as
pandeireteiras a partir de 1986, unha sorte de renacer para unha tradición esquecida, cando menos para
a maioría da poboación. No seu
disco Galicia no país das marabillas inclúen na gravación, por primeira vez, estes instrumentos tradicionais tocados por tres das compoñentes de Cantigas e Agarimos,
enriquecendo o seu traballo folk co
canto da terra. De aquí nacería o
grupo máis coñecido de cantareiras
e pandeireteiras do país, Leilía.
Sen embargo, independentemente do éxito comercial, cómpre
destacar o labor de Donicela de recuperación das pezas tradicionais
espalladas por toda Galicia na memoria dos máis vellos. Comeza así
todo un proceso de investigacións
particulares, por parte de músicos

folk e de pandereteiras que van recollendo das aldeas os cantos e as
melodías co fin de adaptalas e conservalas. “Nós acudimos aos cancioneiros ou ben Toniño tráenolas.
El sabe delas, en ocasións case por
azar, porque nas xuntanzas, en
concertos ou en festivais sempre
hai alguén que atopou unha peza
tradicional nunha aldea perdida,
que a podemos transformar lixeiramente para que nos sexa máis doada de cantar”. Así é o método de
traballo do grupo tradicional de
Salceda de Caselas, segundo explica Beatriz, unha das compoñentes.
A novidade da tradición
Despois da innovación do grupo de
Milladoiro e de Berrogüetto con
Navicularia comezan a agromar
por todo o país agrupación pequenas de pandereteiras que actúan en
solitario ou ben colaboran con grupos de folk. Novas composicións

que, ás veces, rachan co xeito tradicional. No eido da adaptación
aos novos xeitos de entender o folclore sitúase Donicelas. “Fomos
unha vez a un concurso de pandeiretas e víannos como as raras porque non somos como un grupo tradicional. Temos pandeiros e cunchas e as pezas adaptámolas un
pouco, ademais non cantamos como o facían as señoras de antes, resúltanos máis difícil e consideramos que hai que evolucionar”.
A pesar de que os últimos
anos érguense como o esplendor
das pandereteiras, os grupos tradicionais vense afectados por diferentes problemas. “Temos
moitas dificultades para sacar un
disco, ningunha discográfica
aposta polos grupos pequenos,
pero tamén para actuar porque
hai poucos lugares para facelo.
Se tiveramos máis apoio institucional a nivel económico a situación variaría sensiblemente”.♦
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SOÑOS FOTOGRAFADOS

Xosé
Ramón Pena

A.N.T.
O O utono Fotográfico que

‘Galicia fai
unha contribución
especial no eido
das cantiga
de amigo’

boa parte de G aliz a de
imaxes, defende coma sempre
os novos valores. Das
diferentes sensibilidades que
existen no panorama actual da
fotografía, o certame reúne o
máis novidoso, interesante e
chamativo tanto para a crítica
como para o público en xeral.
Desde os monifates animados
de Emilio C endón aos recordos
oníricos, pletóricos de cor, dos
traballos de C oncha Arias. Da
composición xeométrica e
limpa de Tamara Arrollo ao
expresionismo de C arolina
M artínez. Do simbolismo

Concha Arias (sen título, orixinal a cor)

hiperrealista de Lorena Míguez
á procura da identidade da
propia arte fotográfica que
explora C arme Armada.
Ademais, aparecen apostas
pictóricas e deconstrutivistas,
como as de Beatriz Dopico,
Koldo Menda z a ou Cristina
Landeira.
Durante toda a estación,
O urense, O Barco de
Valdeorras, O C arballiño,
C elanova, Chantada, Lugo,
M aceda, Monforte de Lemos,
Rivadavia, C ompostela, Verín e
Xinzo da Limia descobren as
sensacións íntimas de varias
xeracións cativadas pola arela
de plasmar en imaxes os seus
Tamara Arroyo (sen título, orixinal a cor).

Carolina Martínez, Bolboreta (orixinal a cor)

soños e pensamentos.♦

Koldo Mendaza, Aínda que non poida voar.

A.N.T.
¿Qué significou a literatura
medieval galego-portuguesa no contexto europeo?
Pódese dicir que na Idade
Media existía unha literatura
europea que se vai materializar nas diversas linguas,
atendendo aos relatos do rei
Arturo ou o labor dos trobadores. Nesta liña estaría totalmente encadrada a literatura
galega. Sen embargo, cómpre destacar que Galicia fai
unha contribución moi especial no eido da cantiga de
amigo sintetizando o aspecto
culto e o popular ou popularizante. Isto é o realmente singular, porque aínda que apareceron casos noutros lugares
de Europa, ningún foi tan brillante como o noso.
Vén de publicar Historia
da literatura medieval galegoportuguesa, ¿que novidades
aporta con respecto ao libro
que sacou hai dez anos?
A situación mudou sensibelmente neste tempo. Co primeiro cumpría elaborar un
manual divulgativo que ofrecera unha panorámica do
mundo medieval polas circunstancias que rodeaban a
Galicia, ao non haber tanta
cantidade de estudios. Afortunadamente apareceron moitos
traballos especializados que é
necesario analizar, estudiar e
transmitir. Con esta idea nace
este libro, moito máis especializado, que ademais dará cobertura a un público con máis
coñecementos que antes.
¿Cal foi o achado máis
importante nesta última
década?
No ámbito da lírica cómpre destacar a aparición do
pergamino Sharret, composto por sete cantigas de amigo
do rei D. Dinís. A importancia radica nas notacións musicais que acompañan as
cantigas. Ata o momento tan
só contaban con este tipo de
particularidades as cantigas
de Martín Códax.
¿Aínda teñen vixencia os
estudios da Escola Italiana?
Foi cualitativa e cuantitativamente moi importante
no eido da literatura medieval. É unha escola en activo,
seguen sacando libros, facendo novas investigacións
e afinando teorías.♦

segue enchendo estas semanas

Carme Armada, Múltiple, (orixinal a cor)
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A estupidez
humana
XURXO G. LEDO

U

nha persoa pode ser
estúpida e non darse
conta, tódolos días
contemplamos esta verdade
universal que nuns casos
apréciase máis que
noutros.
Si temos en conta a
variable espacio podemos
tomar como exemplo dúas
zonas especialmente
sensibles: o Estado español
e os Estados Unidos. Si optamos pola variable tempo
temos como modelos
referentes a Idade Media e
a época actual.
Pero tanto o espacio coma o tempo resultan neste
caso conceptos moi
abstractos que podemos
concretar en sociedades como xeneralidade, en gobernos como particularidade
ou en persoas como individualidade.
Sociedade característica
sería a xudía, goberno o
americano e persoa o tal
Aznar. ¿Por qué a xudía?
Porque pasou de ser exterminada a exterminadora.
¿Por qué o americano?
Porque a declarar a guerra
chámalle defender a
liberdade e as víctimas
afganas ou iraquís
chámalles terroristas. ¡E
por qué Aznar? Porque España recibe fondos da CEE
para países en
desenvolvemento e disque
estamos á cabeza de Europa.
Alguén pode pensar que
isto é unha esaxeración,
que non é para tanto.
Claro que sempre pode ser
peor. Así temos a igrexa católica guiando cruzadas ou
instaurando a Santa Inquisición, ou a Clitón sendo
xulgado por non dicir a
verdade na súa relación sexual cunha bolseira
namentres xogaba o despiste no Golfo Pérsico.
Os puritanos estadounidenses acusan de
fundamentalistas os árabes
e torturan a centos de persoas en Guantánamo sen
posibilidades de defensa legal.
É posíbel que para moitos españois dicir que a vivenda en España subiu desorbitadamente porque aumentou a renda sexa un
exemplo de intelixencia, pero para min esto non é nin
máis nin menos que unha
soberana estupidez.
Sempre quedaranos o
consolo de pensar que
como tubos dixestivos necesitamos comer e
consecuentemente tamén
evacuar (cagar sona feo), e
así si hai que ser estúpido
para poder cumprir estas
funcións pois non se fale
♦
máis.♦

Sitios

Manue l Veiga

O muíño vello de Redondela
Partindo de Redondela e aderezando para Fornelos, un deixa á
súa dereita o río Alvedosa. Nas
súas beiras atópanse dous muiños, restaurados con finalidade
hosteleira. Son o Muíño Vello e o
Muíño da Ponte. Do primeiro deles imos falar hoxe, porque cumpre dazasete anos, un número especialmente querido polo seu propietario, Delio Domínguez que
está a celebrar a data con actuacións ao vivo case todos os venres. Por alí pasaron durante as últimas semanas, o humorista e actor Carlos Blanco, o cuarteto arxentino Tangata, as pandeireteiras
de Donicelas, o folk de Treixadura, o guitarrista flamenco Ignacio
de León ou os poemas traducidos
e musicados por Paco Represas.
Agardan aínda Xesús Cameselle
que o día oito presentará a súa sinfonía sobre a coca de Redondela,
interpretada por el mesmo á guitarra, ou a noite de fados.
Delio é un limiao que, despois de trece anos en Hannover
e farto da polución e as presas,
deu con estas casa de perpiaño
do XIX, a piques de ser invadida polas silveiras. Tratábase dun
antigo muiño, no que tamén se
cocía pan para toda a parroquia
da Reboreda. Para a súa nova
función, procurou aproveitar ao
máximo os materiais e equipamentos anteriores: as moas convertidas en mesas, a artesa na
que se segue a gardar o pan e
que serve ademais, cando está
pechada, para cortar o xamón ou
colocar os platos de cogumelos
antes de servir, ao tempo que as

moxegas e as peneiras fan de
elemento decorativo.
O ambiente é moi coidado:
algo de luz para iluminar os muros de pedra, velas e candis para
dar ambiente, música baixa, todo o necesario para convencer
ao recén chegado de que entrou
nun ambiente especial. O resto
do mobiliario está composto por
un angazo grande que serve de
percheiro, unha antiga pía de
pedra onde se lava a louza e un
vello chineiro, en cuxo estante
se realizan as contas ao tempo
que serve de recepción. O frigorífico foi revestido de madeira
por Emilio Gómez que tamén é

responsábel da alacea para o
queixo e do alzadeiro para as tazas. O teléfono e o equipo musical aparecen resgardados da vista dos clientes. Todo o conxunto
conforma un lugar enxebre, íntimo e que anima á conversa.
Para saborear e encher o bandullo están os chourizos ao viño
ou ao inferno, a tortilla de patacas da Limia, os pimentos, os riles, os callos, o pincho do Muiño
(pincho moruno con secreto da
casa) ou as tapas de lingua, un
menú que non trata de competir
cos da zona costeira, senón de
traer as receitas do interior a este
cu de saco da ría a carón do que

Meu Santo, Miña Santiña

se deita Redondela. Para rematar
con algo doce están as filloas, as
castañas con xarope ou a bica,
amén do café de pota con crema.
Se as paredes falasen do
ocorrido alí nestes dazasete
anos ben seguro que mentarían
o Tatán, criador de Tanxarina,
as xentes da Roda, o Toniño e o
grupo Paseniño, na actualidade
Treixadura, e as longas noites
de troula ata a amañecida. Por
algo un dos ritmos máis propios
deste país é a muiñeira, en honra daquelas longas horas de divertimento entre mozos e mozas en canto a pedra moía o millo e o centeo. ♦

f rancisco a. Vida l

Carlos Borromeo naceu coa aura da santidade
Carlos Borromeo naceu coa aura
da santidade, como unha maceira para ser maceira ou tal animal
para ser tal animal.
a noite do 3 de outubro de 1538, cando
veu ao mundo nunha
das estancias do castelo de Arona, os soldados que a aquela hora facían garda viron como todo
o castelo se envolvía nunha luminosa aura que, os entendidos
en efectos paranormais, interpretaron como un sinal de que, o neno que naquel intre nacía, fora
escollido pola divinidade para
mediar entre os homes e o ceo.
O rapaz, fillo do conde de
Arona e de Margarita de Médicis, demostrou desde ben cativo
as súas devotas e puras maneiras,
ata o extremo de rozar nalgunha
ocasión a mixeriqueiría, pois
cando se encontraba con algún
rapaz que amosaba a súa preferencia polas armas ou a compañía dos malfalados soldados
do conde, el recluíase no seu
cuarto a facer penitencia por ter
oído o que, ao seu entender, non
podían ser grato a Deus.
Por ese fervor relixioso que
amosaba, repartiu desde ben novo a súa asignación entre os
máis necesitados, quedando el

N

co que en conciencia lle era suficiente para vivir.
Carlos estudiou humanidades e logo dereito civil e canónico na universidade de Pavía,
demostrando sempre unha excelente predisposición para as
cousas da Igrexa, polo que, con
vintetrés anos, cando o seu tío,
o cardeal de Médicis, é elevado
á Sé de San Pedro co nome de
Pío IV, chámao para telo cerca
como colaboador seu en cargos
equivalentes aos dun secretario
de estado; e xa antes de que fose ordenado sacerdote, dáselle,
tamén a el, o nomeamento de
cardeal e posteriormente o de
arcebispo de Milán.
esde a corte papal, o
Borromeo foi nomeado secretario do Concilio de Trento, para ver se, ao
fin, el era quen de poñer de
acordo os cardeais e os arcebispos, para chegar a unha conclusión nos seus postulados sobre
a reforma da Igrexa.
Os desvelos negociadores de
Carlos deron o seu froito, e unha
vez acadado o final do longo e
traballado concilio, que en distintas etapas durou arredor de vinte
anos de discusións e desencontros, entrou por fin en Milán para

D

tomar posesión do seu arcebispado, onde se dispuxo a aplicar as
teses acordadas en Trento, sobre
a disciplina do clero e os votos de
humildade e pobreza, e así foi como en certa ocasión, cando un sacerdote lle dixera que non tiña
traballo na súa parroquia, reprendeuno vivamente, pois que ao
seu entender a un clérigo nunca
lle pode faltar traballo.
l non era un dos grandes
oradores que naquela
época se necesitaban e
valoraban, para frear o avance
dos reformistas luteranos, bondade e predisposición para a caridade e a comprensión, renunciando en favor dos máis necesitados a moitas das rendas ás que
tiña dereito polo seu cargo.
Por esa exacerbada necesidade de poñer orde na Igrexa,
fundou en Milán, con clérigos
seculares, a Congregación dos
Oblatos de san Ambrosio e reformou a Orde dos Humillados,
unha orde relixiosa que fora
fundada por obreiros da la, co
fin de axudar ós máis necesitados e elaborar roupas máis accesibeis para as clases menos podentes. Pero os confrades desta
orde, despois de converter o seu
gremio nun dos máis ricos e po-

E

derosos de Milán á conta das esmolas que a xente aportaba para
tan benéfico propósito, acabaron por se converter en prestamistas; e ao señor arcebispo iso
non lle gustaba. Como tampouco lles gustaba a eles as reformas que o Borromeo propuña
para que se puidesen seguir considerando de ben público e amparada pola Igrexa, e entón contrataron a un arcabuceiro que,
mentres o arcebispo oficiaba,
disparoulle un tiro, de tal maneira que a bala, milagrosamente, enredouse entre os pregues
da casulla e non o danou.
ando Carlos contaba
corenta e seis anos,
despois de abrir 740
escolas de catequeses cun total
de 3000 catequistas, caeu enfermo e finou na madrugada do catro de novembro, dicindo mentres pechaba os ollos:
— Xa vou, Señor, xa vou.
Ese día, todas as igrexas de
Milán chamaron os fregueses para que asistisen ás misas de defuntos pola alma do finado, pero
axiña chegou unha orde de Roma
para que no seu lugar se oficiasen
misas de acción de gracias, pola
grande santidade que a divindade
lle concedeu o arcebispo.♦

C

Intermediarios
FRANCISCO CARBALLO

S

igo sorprendido polas
fazañas de Baltar en
Ourense e de Cacharro
en Lugo. En Lugo unhas 200
familias detectan o poder; en
Ourense algunhas máis...
Todo un récord de eficacia
de Baltar, Cacharro e
alcaldes de enganche. A
vella historia do poder
oligárquico e dos apéndices
imperiais.
A fisonomía dos Imperios
é a mesma. Tanto no Imperio
Romano coma no español, os
monarcas dirixían a
maquinaria imperial
mediante intermediarios: uns
subalternos dotados de poder
para utilidade persoal e
mantemento da dominación.
Con razón a “Reforma
política” hispana voltou
aupar a Monarquía. Unha
boa axuda para a clase
dominante. Esta intenta
dirixir, pero tamén acode a
intermediarios para
completar o ciclo de
dominación. ¿Que lle les
queda aos traballadores
agrícolas, industriais, etc?
James Scott dicía: “penso
agora nas armas que
normalmente teñen á súa
disposición os grupos
relativamente carentes de
poder: o disimulo, a
deserción, a falsa
conformidade, os pequenos
furtos, a ignorancia finxida,
os incendios provocados, a
sabotaxe...; habitualmente
evitan toda confrontación
directa ou simbólica coa
autoridade”. ¿Cómo se
organizan eses grupos sen
poder? De dúas maneiras.
Copian da clase dominante e
tamén agachan outras
formas de resistencia. Isto é
visíbel na súa proxección
relixiosa.
A Cristiandade abandonou
a forma relixiosa evangélica
de adoración a Deus sen
intermediarios para adoptar
toda unha constelación de
mediadores. O mesmo que no
mundo feudal. O varrido da
Cristiandade é lento na
sociedade galega. Case
desapareceu nos sectores
intelectuais, nos obreiros,
pero segue nos campesiños e
poscampesiños.
Nesta entrañábel Galiza
posagraria, máis aínda
agraria, as dúas mans, a do
clientelismo civil e a dos
“intermediarios relixiosos”
(os santos e os seus
coidadores) fan un bo
servicio ao statu quo
tradicional. Mais, segundo
acaba de dicirnos X. Luis
Veira, en vinte anos está a
darse aquí o maior cambio
de mentalidade de Europa.
Atención, poden as secretas
formas de resistencia en
calquera momento
desfacerse de intermediarios
e acabar coa dominación
centenaria. Pode comezar a
“poder” decidir a nova
mentalidade galega
igualitaria, sen
♦
intermediarios.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de Moncho Cid
Apuntaba aquí o outro día que
nas tertulias literarias madrileñas
do Café Neguri e do Gijón, de
mediados dos anos corenta, “rodeaban, respectuosamente, o
mestre Risco os escritores e artistas madrigalegos máis conspicuos, a maioría deles ourensáns,
que xa foran contertulios de don
Vicente no Café Roma” da cidade das Burgas. Entre eles figuraba Moncho Cid, funcionario daquela en non recordo que oficina
ministerial.
oido que volvín ver a
Moncho Cid –e a encomiar nun Lacón con
grelos dos primeiros números da
Noite, a súa estupenda soltura
batendo no bombo– cando
acompañou o inxel gaiteiro O.
Faustino Santalices, nun festival
que organizara a revista Finisterre, nunha mañá das festas de
San Isidro do ano 1946.
Naquel lecer fixera tamén
Moncho Cid o dúo a don Faustino, nos seus cantos coa zanfona, e
dinme conta de que seguía mostrando a vitalidade dos seus anos
máis mozos, que precederon aos
da Guerra, namentres cursaba en
Santiago a súa carreira de Dereito. Mais, ata o ano seguinte
(1947), no que xa me quedei na
cidade xacobea dos Alvite, escribindo os anacos na propia redacción do Preguntoiro, non souben
que o xovial concepto da vida de
Moncho Cid contiña manifestacións literarias. Tales coma o poema bufo, Una tertulia en Madrid, onde o avogado ourensán
revelouse coma un brillante poeta
festivo ou, aínda mellor, satírico.

contrafigura do rimbombante
Xenius mediterráneo.
■ RETRATO DE MANOLO CEREZALES. A aproximación persoal

C

■ UN INTELECTUAL DE CAFÉ.
A tertulia era, precisamente,
aquela transhumante de café a
café, presidida neses anos por
don Vicente Risco. Quen puxo
prólogo á composición de Moncho Cid; cunhas sutís liñas, onde
sostiña “que non hai nada tan
importante como a tertulia de café. Pode que non sexamos ren
cando estamos na casa –supoñía
don Vicente–, ou cando imos pola rúa; pero en canto estamos no
café, nos convertemos, de repente, no que realmente somos”.
Comentando entón nun anaco
a sutil reflexión de Risco dáballe
a razón: “é vano o intento de facerse intelectual español fóra dos
cafés. Unha vez feito intelectual
cabe que os abandone, pero é inútil suplilos antes frecuentando facultades, escolas e institutos, arquivos, bibliotecas e museos.
Calquera pode facerse neses lugares un especialísimo especialista;
sen embargo nunca chegará a ser
un intelectual de café, a máxima
categoría humano que poda alcanzar un español”.
Don Vicente residía por aquel
tempo en Madrid. Cometera o
erro de deixar Ourense durante
un par de cursos, para sentar cátedra (sen ser catedrático, pois os
das Normais soamente tiñan a
condición administrativa de profesores) nunha Escola do Maxisterio madrileño. Se ben para ser,
polas tardes, mestre gratuíto, no
Café Neguri ou no Gijón, de máis

Moncho Cid era habitual das tertulias que Vicente Risco, na foto, moderaba no ourensán café Roma.

dun aspirante a intelectual de café. Xa o era, dende o Roma, Moncho Cid; quen retrata, en Una tertulia en Madrid, presidida polo
seu ilustre prologuista, anque soamente debuxa a súa faceta de
historiador dos xudeus:
Domina a la perfección
Los misterios de los guetos
Y tiene de estos sujetos
Exacta información.
■ TERTULIA DE XORNALISCaricaturizou diste xeito
Moncho Cid, en dúas duceas de
cuartetos, os seus contertulios con
certa gracia. Atinou case sempre,
pero, ás veces, dan no branco de
tal maneira que a uns deben poñer
colorados e a outros ben negros.
Non embargantes, como a maioría
dos retratados era xente de letras,
malia a súa natural suspicacia,
non lles desgustará excesivamente
ver a súa caricatura en letras de
molde. Pois cando é boa, pode inmortalizar un personaxe.
on sei ata que punto
quedaran inmortalizados aqueles vintetrés
contertulios de Moncho Cid na
súa amable poesía burlesca; pero
algúns deles quedarían inscritos
na historia do xornalismo español polos seus propios méritos.
Case todos foron colaboradores
da Noite, procedentes da escola
ourensán de Nós.
Se ben, a terceira parte dos
caricaturizados non eran galegos, sendo tres deles vascos de
nación. Un distes, Felipe G. De
Albéniz, dirixirá El Correo Gallego, cando o principal, para
nós, dos tres, José Goñi Aizpurúa, deixou de dirixilo para pasar
unha tempada na Axencia Efe, en
Madrid, e retornar logo ao seu
posto en Santiago, con folgos para fundar axiña La Noche.
TAS.

N

■ A MISIÓN DE RISCO. O terceiro dos vascos era José Luís Pe-

ña, tamén terceiro dos irmáns Peña Ibáñez; xornalistas da fronda
carlista de D. Sixto de Borbón Parma, a do Fal Conde, moi vinculada ao grupo ourensán de Misión.
Tanto que José Luís sucedera na
dirección do quincenario, fundado
en Ourense por Ricardo Outeiriño,
a Manuel Cerezales; quen a levara
para Navara, ata que, acabada a
Guerra a plantou na proa madrileña das Cinco Calles (entre a do
Príncipe e a da Cruz).
or certo que Outeiriño
mandou a Risco a Pamplona para que axudara a
Cerezales na redacción da súa
trasladada revista. Así, durante
unha breve tempada, conviven
don Vicente cos intelectuais e
xornalistas que a resaca da contenda apiñou na retagarda navarra. Foron, máis ou menos, os
que principiaron alí a colaborar
en Misión. O principal deles D.
Eugenio D´Ors, con quen conversaría de abondo D. Vicente
Risco; que era, en certo modo, a

P

e ideolóxica de Risco con Cerezales viña de atrás. Tenme contado
o gran xornalista berciano –que
tamén dirixiu, máis tarde, o
Faro–, que cando se constitueu
en Ourense a Dereita Galeguista,
coma escisión do Partido de Castelao e Bóveda, soamente contaba
con media dúcea de promotores.
Faltáballe un para completar a cifra de sete persoas, que era a que
esixía a Lei de Asociacións para
crear nunha agrupación política.
Manolo Cerezales, tradicionalista
notorio, prestoulle entón a súa sinatura para que a puideran fundar.
Aquela tertulia, predominantemente vasco/auriense, contada choqueiramente por Moncho Cid, viña ser un pouco a prolongación da redacción das Cinco Calles. Cantos redactores e
colaboradores contaba, íanse
reunindo no Neguri ou no Negresco denantes de trasladarse ao
Café Gijón. Con Manolo Cerezales á cabeza, sendo retratado alí
polo versolari ourensán:
Es tal su afabilidad
Que jamás dijo pecado,
Pues, a fuer de bien criado,
Tiene esa amabilidad
De difícil calidad
Y en el mundo tan escasa.
■ UN HOME XOVIAL. Ocupei
o espacio reservado hoxe para o
poeta festivo, coas referencias a
dúas das máis entrañables figuras
que caricaturizou en verso. Pero,
a dicir verdade, non souben moito máis de Moncho Cid, tras aparecer Una tertulia en Madrid.
Nin sequera recordo se volvín
velo no Gijón, cando retornei aos
madriles dezaoito anos máis tarde. Aínda que lembro moi ben
que era un home xovial e divertido, pertencente a un liñaxe ourensán de acreditado enxeño.
Penso que sería curmán doutro
Cid que tiña fama en Galicia de
ser o millor dos narradores de
contos, cando estes aínda non
eran profesionais (agás Joselín).♦

C O N V E R S A S

C O N

Francisco Carballo
Santiago Prol
Xan Carballa

A NOSA TERRA
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Do 31 de outubro ao 6 de novembro de 2002

O Trinque
Arrecendo
Arrecendo de castañas
Viño novo, os primeiros fríos
e abondosa foupa no monte.
Mais a estrela dos magostos
son as castañas. Nas cidades,
vilas e aldeas recende a este
froito, xa tan galego coma os

penedos e as rías. Se non
prestan asadas na tixola furada, sempre saben cocidas ou
mesmo crúas. ¡Que non quede
ningunha estrada no souto!
Bo proveito.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

do pola produción artística e
traxectoria do artista. Poderá
verse ata o 11 de novembro
no Quiosque Afonso.

CARMEN MARTÍN GAITE

Lo raro que es vivir titúlase
esta mostra, organizada por
Caixa Galicia en colaboración
co Círculo de Lectores, na que
o material exposto oferécenos
un retrato da vida e obra desta
autora, nada en 1925 e falecida en 2000, de avós maternos
e a propia nai oriundos de Ourense. Pertencente ao grupo
dos nenos da guerra, sucumbeu ao mundo do espectáculo
como actriz amadora, adaptando textos alleos e publicando obras teatrais. Autora dunha estensa obra de creación e
ensaística, abordou todos os
xéneros. Inclue fotografía, en
moitos casos inéditas, manuscritos e correspondencia. Ata
o 17 de novembro na sala da
Fundación Caixa Galicia.

Forraje,
arriba, e
Steelwood,
abaixo,
tocan este
venres 1
na sala
Punto 3 da
CORUÑA.

O GRECO. APOSTOLADOS

Allariz

Cedeira

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

LOS DESASTRES

R.L. LOUREIRO

DE LA GUERRA

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

O Barco
Barco
■ TEATRO

EL ESPECTÁCULO
DEBE CONTINUAR

Factoría Norte representará esta obra o venres 8 na
Casa da Cultura.

Cambados
■ TEATRO

FAUSTO
Da man de Ningures Produccións será representada
o domingo 3 na Sociedade
Cultural.

Cangas
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN

Vai ser representaa o sábado 2 por Teatro do Morcego no Auditorio Municipal.

A Cañiza
■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
A compañía Artello representaráa este xoves 31.

Carballo
■ TEATRO

FAUSTO

Teatro de Ningures escenificará esta obra o venres 1
na Casa da Cultura.

O Carballiño
■ TEATRO

ATRA BILIS
(Cando esteamos máis tranquilas) vai ser representada
por Produccións Micomicón o venres 8 no Auditorio
Municipal.

No Palacete hai unha mostra baixo o título Sombras
en mar afogadas do fotógrafo, escritor e xornalista.

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

D E

C U L T U R A

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

E S P E C T Á C U L O S

Kuraia

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 sobre o ecosistema mariño do
noso país, que pretende
amosar a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra
o mar, que á vez sirva como
fío condutor para axudar a
divulgar e coñecer mellor as
nosas especies. O resultado
de 25 anos de experiencia
mergullándose e fotografando o mundo submariño.
■ MÚSICA

Novo proxecto musical de Mikel
(Anestesia, 2Kate, Negu Gorriak),
Fernando (El corazón del sapo) e Joseba e Galder (Dut). Estarán por primeira vez na Galiza presentando o
seu primeiro CD, un ardente traballo
de punk-rock de forza e contunden-

NA VIRADA
Música para crianzas. Este
venres 1, no Forum Metropolitano ás 20 horas, dá un
concerto de apresentación
do seu disco Rolada das
Cantigas. Organiza a A.C.
Alexandre Bóveda.

GENARO FERNÁNDEZ
No Museo de Belas Artes,

dentro da IV edición do ciclo Concertos de Outono, o
pianista vai interpretar o domingo 10, obras de Mozart,
Prokofiev, Ravel e Liszt.

NORWICH
A sala Mardigras acollerá a
actuación deste grupo este
xoves 31. Para máis infor-

■ TEATRO

JÁNSEL E PÓNSEL
O sábado 2 na Casa da Cultura vai ser escenificada esta obra por Bucanero.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
Este xoves 31 proxectarase a
fita de John Ford, Corazones indomables (1939). Información en www.cgai.org.
■ CONFERENCIAS

O GRECO

Con motivo da mostra de
Apostolados do Greco que a
Fundación Barrié organiza
en colaboración coa fundación Amigos do Prado, vai
ter lugar un ciclo de charlas
para analizar a obra deste artista. Este xoves 31, Robert
S. Lubar, profesor titular de
Belas Artes do Institute of Fine Arts de New York, falará
sobre A presencia do Greco
na arte española do século
XX. O vindeiro xoves 7 o
Catedrático de Historia da
Arte na Universidade de
Creta Nikos Hadjinicolaou
falará sobre A crucifixión do
Greco no Museo do Prado.
■ EXPOSICIÓNS

CAXIGUEIRO
A galería Pardo Bazán acolle a súa instalación titulada
I Xornadas Gastronómicas
ata o 19 de novembro.

A ARTE DA CONVERSA
Mostra que recolle importantes obras pictóricas e escultóricas de E. Granell e permite profundizar no personalísimo mundo do artista, desde
os seus inicios, nos anos 40,
con obras realizadas no exilio, hasta os traballos que realizou durante os anos 90.
Trátase dun intenso percorri-

mación consultar www.salamardigras.com.

VACACIONES &
FEEDBACK Djs
Este grupo murciano, pop de
guitarras cristalinas con voces
femininas anxelicais, tocará
este xoves 31 no Playa Club
ás 23 h. Entradas a 6 euros,
antecipada, e 8, na billeteira.

FORRAJE + STEELWOOD

Festa do Samaín
En CEDEIRA o sábado 2 celebrarase esta festa, en torno
á cal organizan outras moitas actividades. Nos sotos
da Praza desenvolverase un
obradoiro de creatividade,
con pintura mural, máscaras, antroidartes, “espanta
espíritus” e moito máis, todos os días. No Palacete hai
unha mostra baixo o título
Sombras en mar afogadas
de R.L. Loureiro. O xoves
31 a partires das 19 h. Festiña de Zonchos, na praza
da Vila Vella. O venres 1 ás
18 h. na Biblioteca Munici-

cia. Actuarán en COMPOSTELA, cos
galegos Samesugas no pub Grimpis
(Santiago de Chile 5) o xoves 31 ás
22 h.; o venres 1 van tocar na Iguana
de VIGO ás 23:30 h.; o sábado 2 ás 22
h. van estar na Mardigras da CORUÑA. O prezo é de 7 euros.♦

pal presentación do libro
Indo cara o Samain de Sabela e Carlos Labraña; tamén Fiadeiro das Castañas: desde as 19 h. do serán
picaranse e asaranse castañas, contaranse contos, música da man de Cuxa e o
seu acordeón... O sábado
2, día da festa, comezará ás
17 h. a recolleita das caveiras para o concurso exposición que contará con numerosos premios; seguido polo
teatro na rúa da man dos
Quinquilláns e Circusfusión, taller de maquillaxe,

merendola de outono con
castañas asadas, requeixo
con mel, bola de zucre e torta de Samain; pasarrúas de
pantasmas, acompañada
musicalmente pola Charanga de Cedeira; despois
da entrega de premios e para rematar a festa terá lugar
a despedida literaria da man
de Ramón Loureiro. O sábado 9 celebrarase a Caldeirada Cultural e a entrega do III premio Caveira
Samain, que este ano será
entregado ao grupo musical
♦
galego Milladoiro.♦

Estas bandas van tocar, o
venres 1 ás 22 h., na sala
Punto 3. Forraje ofrece un
recital de sentimentos profundos, poesía da rúa con
imprevisíbeis cambios de
ritmo. Steelwood introduce
novos matices dentro do panorama musical que abren a
porta á renovación artística.

ERROR + KONFLIKTO
O venres 8 ás 22 h. na sala
Punto 3 será onde actúen estas
2 bandas. Entrada de balde.

NOVOS INTERPRETES
Séptima edición do ciclo que
organiza a Fundación Barrié
na súa sede, os luns ás 20:30.

Carteleira
Carteleira

☞

UN TIPO CORRENTE. Un guionista de televisión pusilánime vese abocado a presentar un programa
no que triúnfa porque a sociedade ve nel todos os seus problemas. Nova mostra do bo cinema arxentino

☞

INSOMNIO. Mentres
está en marcha unha investigación interna, dous policías de Los Ángeles son trasladados a Alaska para resolver un
crime, pero un deles morre fortuitamente e o outro vese implicado na trama. Somnolenta.

☞

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. Re-

trato 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 conspira-

ción dos militares. Previsíbel.

☞

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 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.

☞

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.♦

Monforte
Monforte

Are-Mor
Are-Moree
O Festival de Música de Vigo chega ata o 20 de decembro. Este ano
baixo o título Luces e Batallas. Os
camiños da paz, celebrará os concertos programados no Conservatorio, Concatedral, MARCO e Hotel Meliá Mondariz Balneario con
acceso libre, e no cine Fraga con
entrada (telf. 902 434 443). Este
xoves 31 no Fraga ás 20:30 The
Swingle Singers. O venres 1 ás 20
h. na sala de concertos Martín Códax do Conservatorio actuará Paolo Pegoraro á guitarra. O sábado 2
ás 20 h. no Hotel Meliá estarán a
soprano Teresa Novoa e Alejo
Amoedo ao piano. O domingo 3 ás
20 h. no Conservatorio porase en

■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR

The Swingle Singers.

escena El Cortesano, da man de J.
Hernández Pastor (contratenor),
Ariel Abramovich (laúde e vihuela), C. Urbanetz (viola e gamba) e
R. Taibo (narrador). O sábado 9 ás
20 h. no Fraga actuará J. Menese
(cante), con Enrique de Melchor e
Antonio Carrión á guitarra, Chicharro e M. Pantoja ás palmas.♦

O día 4 Pablo Galdo Vigo ao
piano interpretará obras de
Bach, Mozart, Chopin, Liszt,
Bartok, Albéniz e Rachmaninov. O luns 11 J.M. Vázquez
Vázquez á guitarra interpretará obras de Bach, Barrios,
Villalobos e Brouwer.
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON

Teatro do Adro representará esta obra o sábado 2 e
domingo 3 no teatro Rosalía de Castro.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC

Mostra de gravados do
Centro Galego de Arte
Contemporánea na que
destacan obras de Jorge
Castillo, Eduardo Chillida, Antonio Saura, Antoni
Tápies, Christo, Enzo
Cucchi, Appel Karel,
Njaume Plensa e Perejaume, entre outros. Ata o 18
de novembro no Centro
Comarcal de Tabeirós.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER

As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio de fotografía da natureza, recoñecido como o
máis importante a nivel
mundial, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e
o Museo de Historia Natural de London, van ser expostas na sala de Caixanova do 31 de outubro ata o 1
de decembro.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
Sobre o artista e político
nacionalista de Rianxo poderá ser vista na Casa da
Cultura e no Museo do Humor ata o 24 de novembro.

Ferrol
Ferrol
■ MÚSICA

FLORIAN VIASHI

Enmarcada no programa Actual III. Panorama de música contemporánea, o violinista vai tocar o venres 1 no
C.C. Torrente Ballester.
The Queen
is dead,
espectaculo
vitalista de
Ana Vallés,
será
representado
por Matarile
Teatro en
FERROL este
xoves 31.

■ TEATRO

THE QUEEN IS DEAD

Espectaculo vitalista de
Ana Vallés representado
por Matarile Teatro, no
que se trata da nosa rebelión ante esas pequenas
mortes cotiás: a abulia, a
rutina, as repeticións, as
convencións, as incertidumes. No C.C. Torrente Ballester este xoves 31.

A Fonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

MUSEO COMARCAL

Os seus contidos xunto coa
paisaxe e a gastronomía ben
poden ser motivo dunha escursión. Colección de arte contemporánea titulada De ida e
volta, con Mónica Alonso, Ignacio Basallo, Manolo Paz,
Paco Pestana, Xoan Lomarti, Tereixa Gómez, Álvaro de
la Vega, Manuel Patinha,
Luís Borrajo, Fernando Villapol, Xurxo Oro Claro e
Manuel Moldes. Pezas da
época das mámoas, da época
castrexa e da romanización.
Etnografía coa representación
de: lareira, adega, forxa, oficios
rurais, a labranza, o monte, a
escola, a relixiosidade, a emigración. Mostra arquitectónica con maquetas, mapas e fotografías de pallozas, casas cúbricas e de corredor asi como
hórreos e muiños.

Gondomar
■ TEATRO

¿QUE PASA COAS
DEPENDENTAS...
...dos grandes almacéns ao
cumpriren os 50? A esta
cuestión darán resposta Pífano Teatro o sábado 9 no
Auditorio Municipal.

Lalín
■ TEATRO

FULANO, MENGANO E
CITANO
A compañía Cheiro de Estrelas II vai interpretar esta
obra este xoves 31 no Auditorio Municipal.

A CONXURA DOS NECIOS
Sarabela Teatro poráa en
escena o mércores 6 no Auditorio Municipal.

Eduardo Ochoa ten unha
mostra fotográfica no Edificio Administrativo da Xunta
en LUGO.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO OCHOA

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 a fotografar o mundo submariño.
■ TEATRO

Mostra fotográfica, titulada Miradas, que poderemos ollar na sala de exposicións do Edificio Administrativo da Xunta ata o
14 de novembro.

SEXISMUNDA

BALDO RAMOS

■ TEATRO

Ata o 2 de novembro poderemos visitar este exposición, titulada Libros de autor, na galeria Augatinta.

X. MARRA

Sarabela Teatro vai representala o xoves 7 na Casa
da Cultura.

Mos
CINCO CONTOS
PARA UNHA MAN

Será representada por
Spaghetti este xoves 31.

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

Noia

CÁNDIDO
FERNÁNDEZ MAZAS

Selección de obras da súa
produción artistica exposta
no coliseo Noela do 31 de outubro ata o 24 de novembro.

Co título de Vanguardia,
militancia e esquecemento
pode verse esta mostra, ata
o 31 de outubro, na sala de
exposicións Caixa Galicia.

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, sobre a
súa vida, podése ollar, durante este curso, 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.

■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO1930 E 1980

SOBRE PAPEL

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

HALLOWEEN
FREAK PARTY
A sala Rock Club (na que vai
ter lugar a festa) e o Supercool ’60 club organizan esta
festa para este xoves 31. Comezará ás 21 h. cun concerto
dos italianos Sonic Assasins
(high energy) e dos franceses
Jerry Spider Gang (punk
rock); unha vez remate o
concerto haberá unha sesión
de DJS, a cargo de Freddy
Murias, Bela Pulgosi, Boris
Nabof e Ed Sinner. A noite
rematará coa proxección, a
partir das 4, de vídeos gore
da man de El Mascarado.

VACACIONES

Esta banda murciana, que
fai un “pop de guitarras
cristalinas acompañadas
dunhas voces femininas anxelicais”, vai actuar o sábado 2 na sala Rock Club.

MAREA

■ CINEMA

AUGA MORNA BAIXO
A PONTE VERMELLA
Fita oriental que vai ser
proxectada o martes 5 no
teatro Principal.
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
A aula de cultura Caixanova
acolle esta mostra do 31 de
outubro ata o 1 de decembro.

Fita arxentina rodada no
ano 2000 que vai ser proxectada o mércores 6 polo
Cineclube, no Espazo para
a Cultura de Caja Madrid,
ás 19:45 e ás 22:15.
■ EXPOSICIÓNS

ISIDORO
FAMILIA

BROCOS E

Mostra de debuxos que podemos ollar no Café Moderno ata o 22 de novembro.

ACISCLO MANZANO

As súas obras están na sala
de exposicións Caixanova
(pr/ San Xosé) e poderán
ser vistas ata o 17 de novembro. A súa escultura caracterízase polas formas recluídas, vagamente figurativas, e expresións humanas
moi idealizadas.

ARTE CONTEMPORÁNEA
GALEGA

■ MÚSICA

■ TEATRO

Ourense
Ourense

NOVE RAIÑAS

As Pontes
XIII FEIRA DE FUNGOS
E COGUMELOS

NO PARAÍSO

■ CINEMA

A colección de Caixanova
poderase contemplar no
Pazo da Cultura ata o 3 de
novembro.

Oleiros
Oleiros

Rara Avis levará esta obra
ás táboas do Teatro Municipal o sábado 9.

Pontevedra

A banda vai dar un concerto
na sala La Burbuja o sábado
14. Máis información en
www.laagenciamusic.com.

■ ACTOS

BABY BOOM

os datos persoais ao Dto.
de Cultura: Casa Dopeso,
Rosalía de Castro 28. 1530.
Telf. e fax 981 440 344.

Celebrarase o domingo 3
de novembro e conta no
seu programa con concurso
de cogumelos; xornadas
apícolas; exposicións de
produtos ecolóxicos e do
Outuno; visitas guiadas ao
Museo Etnográfico Monte
Caxado; degustación popular; premios; XI Mostra
Folclórica coa actuación
do Rancho F. Estrelas de
Arnoia (Portugal), Atlántida de Matamá (Vigo),
Chiculate (Valdoviño) e
Alende (As Pontes); xogos
e probas para achegarense
ao mundo dos fungos dirixido ás crianzas; curso de
cociña; conferencias. Para
inscribirse no concurso de
fungos, xincana ou no curso de cociña hai que enviar
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FURIA ANIMAL +
SPHINX + ABYSS
O venres 8 ás 22 h. é o concerto que o Camawey ofrece para comezar a fin de semana. Baixo o nome de
Diamantes en bruto tour
unense estas tres bandas
novas de metal.

A ROÑA E A FURIA
Dentro do ciclo de cine e
música organizado por Caixanova, o luns 4 no Principal. E o mércores 6 Slam.

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

■ TEATRO

CON FLORES A MARÍA
Teatro da Lúa vai representala este xoves 31 no teatro Principal.

PERVERTIMENTO
Da man de Teatro do
Atlántico o xoves 7 e venres 8 no Principal.

Outono Fotográfico
Multitude de exposicións en distintas vilas e cidades ata decembro. En OURENSE o local de
Amencer vai acoller, ata o 29 de
novembro, a mostra As facianas
de Galiza, da Federación Don
Bosco. No Ateneo vai estar Galiza en foco, XIII edición, do
Clube de Prensa de Ferrol. A Auriense albergará, ata o 14 de novembro, e do 16 a finais de mes,
Fotografos alaveses 1 e Fotografos alaveses 2, respectivamente. En Caixa Galicia estarán, ata o 15 de novembro, Sen
ir máis lonxe de Tomás Vega
Pato; e do 18 ao 29 de novembro, V Premio Internacional de
Fotografía Humanitaria “Luis
Valtueña”, de Médicos do Mundo. Caixanova acollerá, ata o 2
de decembro, Retratos da Costa
da Morte, de Ramón Caamaño. A Casa da Xuventude albergará, ata o 13 e 14 de novembro
respectivamente, III Certame
Galego de Imaxe Artística, e
Certame de Fotografía Injuve
2001; do 14 ao 26 de novembro
12º Certame Fotografía Medio
Ambiente 2002, do Ateneo de
Ferrol; do 15 ao 29 de novembro
O berro mudo de Roberto Ribao; do 28 de novembro ao 11

de decembro Formas de ser de
Andrea Costas; e do 30 de novembro ao 11 de decembro,
Utensilios artesanais de Lurdes
García. No Edificio Politécnico
poderán verse, ata o 17 de novembro, I Maratón de Fotografía da Universidade de Vigo; e
do 18 ao 30 de novembro, Medrar sen dereitos, de Rosa Veiga. No edificio Simeón poderán
ollarse, ata o 15 de novembro,
Barreiros, motor humano, da
Fundación Barreiros, e Álbum
familiar, de Caja Madrid; do 18
de novembro ao 5 de decembro
Luis Escobar. Fotografo dun
pobo, de Caixa Galicia. Na galería Marisa Marimón Unha película de pel VIII, do 8 de novembro ao 8 de decembro. Na
galería Visol Aunque no pueda
volar de Koldo Mendaza, ata o
domingo 10. No hotel Auriense,
ata o 30 de novembro, 1º Concurso auriense de fotografía
antiga. No Jam Session café, ata
o 29 deste mes, 6º concurso fotográfico Bodegas Docampo.
Na libraría Eixo, ata o 15 de novembro, Treos, unha parroquia
da Costa da Morte de Cristina
Landeira Pazos; e do 16 ao 30
de Arquitectónica de Hector

Fernández Santos-Díez. No Liceo poderán ollarse, ata o 15
deste mes, II Concurso de fotografía Clube Alpino ourensán;
do 16 ao 30 A mans do vento de
Xacobe Meléndrez. Na Aula
Cultural, do 18 ao 24 deste mes,
A ollada de Bru Robira e Juan
Carlos Tomasi. E do 25 de nov.
ao 15 de dec., Impresións de
Xoel Gómez Losada. O Museo
Municipal acollerá, ata o 17 deste mes, Visións do Islám de Abbas; e do 22 ao 15 de decembro
Cuba. Catro cámaras, un obxectivo. No BARCO DE VALDEORRAS a Casa da Cultura vai ser
o lugar onde se instale, ata o 14
de novembro, Brazil de Elena
Muné; e do 15 ao 30 de novembro, O Barco, visión plural. Na
sala Caixanova, ata o 15 deste
mes, Estacións esquecidas de
Odilio Mojón; e o resto do mes
Unha fracción de segundo de
Concha Arias. No CARBALLIÑO
vai estar no Auditorio a mostra
de Sebastião Salgado, Sem Terra. En CELANOVA no Antigo
Carcere, do 16 ao 30 de novembro, Imaxes do folión 2002, de
Rosa Veiga. En CHANTADA, na
Casa da Cultura, ao longo de todo novembro, A Riveira Sacra

chantadina de J.R. Bouzo “Foplás” e 5ª Exposición de fotografía submarina; ata o mediados de mes Días nocturnos de
Eva Domínguez. En LUGO, no
Edifício Administrativo da Xunta, ata o día 15, Miradas de
Eduardo Ochoa. En MACEDA,
do 8 ao 30 deste mes, Outsiders
de Pastor Outeiral, no Castelo.
En MONFORTE, na Casa da Cultura, do 18 ao 30 deste mes A
muller no mundo do traballo.
En RIBADAVIA, no Museo Etnográfico estarán, ata o 17 de novembro, Bagús de Miguel Calvo; e do 19 ao 30 de novembro,
Desfile cerimonial na Istoria de
Santi M. Amil. En SANTIAGO
DE COMPOSTELA, na cafetería
Cara B, durante todo o mes Do
lecer da soidade de Géber García; na Casa das Crechas, durante todo o mes de novembro,
Compostelas de Anton García
e Retrato de Galiza de Miguel
Muñiz.; na Escola de Artes
Mestre Mateu, durante todo mes
poderán ollarse Ante o nu e 35
mm: tomas na rúa de Antonio
Rodríguez, Miradas primarias
de Isaac Piñeiro e Visións persoais. Desde o 16 ata o 30 de novembro 9 Disparos.♦
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Redondela

Convocatorias

■ CINEMA

CINE DO SUR.
A OUTRA REALIDADE

Ribadeo

A este premio poderán concorrer persoas que non teñan os 18 anos antes do 2
de abril de 2003, con traballos en galego ou castelán, cunha extensión mínima
de 25 folios e máxima de 125, mecanografados a dobre espacio. Presentaránse
por quintuplicado, xunto cos datos persoais, así como unha fotocopia do DNI,
antes do 1 de marzo de 2003. Poderán
entregarse en calquera oficina de Obras
Sociais de Caixa Galicia ou no enderezo da biblioteca Rúa Nova: Rúa Nova
33-2º, 15705 Compostela. Establécese
un premio para obras en galego e outro
para obras en castelán, dotados con
1.500 euros. Tamén haberá cadanseu
accésit. Publicaranse os premiados e os
accésit na colección Nova 33. Para máis
información chamar ao 981 584 436 ou
bibnova33@telefonica.net.

■ EXPOSICIÓNS

PURO CORA DE XORNALISMO

Achegamento á realidade
dos países empobrecidos ou
comunidades marxinadas a
través do cine. A asociación
EntrePobos, que é a organizadora, implicou a todos os
colexios de ESO do concello nesta actividade, para os
que teñen sesións especiais.
Nas sesións públicas, ás 22
h. no Auditorio da Xunqueira, despois das proxeccións
haberá debate. Este xoves
31 poderemos ollar Homes
armados, de John Sayles
(EE UU, 1997) para maiores de 13 anos.

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS

Cine do Sur.
A outra
realidade
é un ciclo,
organizado
por
Entrepobos
en
REDONDELA
e que
chegará ata
decembro.

RÚA NOVA
DE NARRACIÓNS XUVENÍS

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

Poderán presentarse a este premio artigos xornalísticos publicados entre o 2 de
febreiro e o 15 de decembro de 2002 en
medios de comunicación escritos do Es-

tado ou estranxeiros, asinados polo autor. O tema do artigo é libre, mais o xurado terá en consideración aqueles que
falen sobre a solidaridade, a comprensión entre as persoas, así como a defensa dos valores democráticos. Haberá que
remitir 4 exemplares dos traballos ao
xornal El Progreso (Progreso 12, 27001
Lugo) xunto cun sobre onde consten os
datos persoais do autor antes do 30 de
decembro de 2002. Poderán presentarse
un máximo de 3 artigos por autor. O premio que se establece é de 9.100 euros.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
EMERXÉNCIA 112

Poden participar persoas de calquera
nacionalidade, con seudónimo, cun máximo de 5 fotografáis, ás que adxuntarán un sobre cos seus datos persoais. O
tema das imaxes estará relacionado coas emerxencias, os incendios ou traballos dos equipos de emerxencias. O tamaño mínimo será de 13x18 cm. e o
máximo de 30x32 cm. e presentaránse
por duplicado en papel fotográfico sen
marco nin soporte. Levarán o título ao
dorso, seudónimo do autor, enderezo e

teléfono. O prazo de presentacion de fotografías remata o 31 de decembro e deben ser remitidas a Emergencia 12 (avda/ Ferrocarril, 10 bis 1º dta 48012 Bilbao. O 1º premio está dotado con 1.000
euros e o 2º e 3º con 112 euros cada un.
Máis información en 112@emersis.org
ou no 944 273 122.

CURSO DE LINGUA PORTUGUESA

Organizado pola Fundación Artábria
de Ferrol, terá unha duración de 20 h.
e un carácter eminentemente prático,
os xoves de 19 a 21 e comezará o 7 de
novembro. O prezo para os sócios é de
30 euros e de 40 para os que non o son.
O curso terá lugar no centro sociocultural da asociación (Madalena 31, Ferrol). Máis información en www.artabria.net ou no 981 369 099.

CONCURSO DE FUNGOS

Organízao o concello das Pontes para
fomentar a aficcion micolóxica e ter un
coñecemento máis pormenorizado das
especies da zona. Para participar haberá
que presentar algún exemplar de, alomenos, 10 especies de cogumelos sil-

lazos que o unen á terra. Imaxes, títulos nas pinturas ou
nas gravuras, esculturas e obxectos son presentados como
escenarios reconocíbeis e tráxicas circunstancias históricas nas súas criacións. Está
dividida en tres partes: 191228, a infancia e a adolescencia; 1930-85, o exilio e a evocación da terra a través das
obras; a partir de 1985, o regreso de América e o reeencontro. Fotografías, vellas
películas e cartas, xunto con
libros e obxectos persoais
complementan a exposición.

■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
Da man de Teatro do Morcego o domingo 10 no Auditorio Municipal.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

TAMÉN
FOMOS EMIGRANTES
Mostra fotográfica que podemos coñecer no Auditorio
Municipal ata o xoves 7.

■ FESTAS

San Sadurniño

A VITÓRIA DE LULA

■ TEATRO

A ILLA AMARELA
Sarabela teatro levaráa ao
escenario do Centro Sociocultural o domingo 10.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ M. TOMÉ
A galería Espacio 48 (rúa
do Vilar 48) albergará unha
mostra da súa pintura ata o
vindeiro 29 de novembro.

ENTRE AMIGOS
Mostra de fotografía etnográfica que vai acoller o
Museo do Pobo Galego co
gallo do seu 25 aniversario,
ata o 30 de novembro.

LUIS ESCOBAR

Mostra fotográfica que vai
estar aberta ata o sábado 9
na Aula de Cultura de Caixa Galicia.

RAMÓN CONDE
O escultor galego mostrará
as súas obras na galería José Lorenzo ata o 13 de novembro.

MONSE REGO
O programa de exposicións
Procesalia propón a obra
desta artista, que bebe das
estratexias propias do deseño e da estética máis actual.

Obra en formato plural: fotografía, escultura ou instalación, creando unha linguaxe propia baseada na carga
significativa dos obxectos
industriais, recobrando a humanidade perdida. Do 31 de
outubro ao 11 de novembro
na Igrexa da Universidade.

IMAXES
PARA A DIGNIDADE

Mostra fotográfica con máis
de 100 imaxes feitas por 39
fotógrafos de todo o mundo,
ao longo dos cinco continentes, cun código moi preciso: a de que quen a visite
olle de fronte o ser humano,
desde a condición de dignidade que nos otorga a todos
o propio feito de existir. Na
Igrexa da Universidade.

PHILIP WEST

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.

JUAN M. CUELLAR
BERMEJO
A galería J. Lorenzo organi-

Mulleres
Mulleres
Franca Rame e Darío Fo perfilan e
confiren carne teatral os personaxes
desta obra, introducíndoos en situacións grotescas, onde a arma do riso
desvela e bate nos puntos máis febles e que máis doen ao eterno antagonista, o home. Pero o feminismo
dos autores nunca resulta fanático ou

sombrízo. Tratase dunha visión crítica e solidaria das sempre difíciles relacións entre home e muller. Mulleres vai ser levada a escena por Uvegá teatro o sábado 2 en CEDEIRA; o
xoves 7 nas PONTES; o venres 8 en
VILAGARCÍA; o sábado 16 en PONTECESO; e o venres 22 no BARCO.♦

za 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.

IGLESIAS DIZ

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

COLECCIÓNS DO
CGAC E ARCO
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.

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.

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.

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, a
través das obras para comprobar como xurde, unha e
outra vez, a evocación e os

vestres, aos que haberá que identificar e
por nome. O concurso vaise celebrar o
domingo 3 de novembro e comezará as
9 da mañá. Establécense cinco premios
que teñen unha contía de 300, 180 e 120
euros respectivamente e 60 para o cuarto e quinto. Haberá un premio especial
de 300 euros e un de 30 para todos os
participantes. Para máis información
chamar ao 981 440 344.

CURSO DE GUIÓN DE FICCIÓN
PARA TELEVISIÓN

Terá lugar entre o 11 e o 20 de novembro e vai tratar sobre as películas e miniseries para televisión. Ten como obxectivo ofrecer información teórica a
través da análise de películas e das reflexións teóricas dos profesores; tamén
se realizará un taller práctico de escrita
no que os alumnos desenvolverán o argumento e primeiros pasos dun guión de
tv movie. O horario será de 16 a 20 h. e
celebrarase no Consello da Cultura Galega (Pazo de Raxoi, 2º andar. Praza do
Obradoiro, 15705, Santiago de Compostela). Información en correo@consellodacultura.org ou no 981 569 020.♦

Guede Oliva, o CDG representaráa, no Salón Teatro, ata o 17 de novembro.
As funcións realízanse os
mércores, xoves e domingos ás 18, e os venres e sábados ás 21. O reparto conta con Miguel Pernas,
Marcos Viéitez, Celso Parada, Rebeca Montero,
Estevo Creus, Toño Casais, Miguel L. Varela e
Francisco Lestón. Entradas a 6 euros non sendo os
domingos que se desconta o
50%, ademais hai outros tipos de descontos para grupos, colectivos, etc. Información e reservas no telf.
981 581 111 de 9 a 14 h.

A comunidade brasileira na
cidade quer celebrar a vitoria de Lula nesta quinta feira
31 a partir das 21 h. no bar
Nariño (Pelamios 14). Solicitan a colaboración con petiscos, salgadinhos tira gostos... divulgar a noticia e
vestir “a rigor”: vermello
e/ou branco.
■ MÚSICA

A PEQUENA
FRAUTA MÁXICA
Adaptación para o público
infantil da ópera A frauta
máxica de W.A. Mozart, o
sábado 2 ás 18 h. e o domingo 3 ás 12 h., por 3 euros, no Auditorio de Galiza.
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
Da man de Teatro do Morcego este xoves 31 no teatro Principal.

ESTUDO SOBRE A RISA
La República representará
este espectáculo, que fala da
risa e da levidade, do xoves
7 ao sábado 9 no Teatro Galán, ás 22 h. Un ensaio sobre
o enigma da faculdade, exclusivamente humana, de rir.

RÍO BRAVO
Chévere, como homenaxe
á sala Nasa e reivindicando
os 15 anos de traxectoria
do grupo que se cumplen
nestes días, re-estrean esta
produción o que permitirá
volver saborear un dos espectáculos máis celebrados
do teatro galego dos últimos quince anos. Un delirante western musical con
caras e voces renovadas.
Desde este xoves 31 ata o
sábado 2, así como do mércores 6 ao venres 8.

O COLABORADOR

Orixinal de Friedrich Dürrenmatt e dirixida por M.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

LEOPOLDO VARELA

Médio século de pintura
impresionista é o título da
mostra que galería Trisquel
e Medulio acollerá ata o 23
de novembro, do artista nado no Porriño.

Leopoldo
Varela
expón na
galería
Trisquel e
Medulio
de TUI.

Vilaboa
■ ACTOS

FESTA DOS CALACÚS
VII edición desta festa que
se celebra na Casa dos
Druidas (en Acuña) este
xoves 31 a partir das 16 h. e
na que haberá premios para
o cabazo máis grande e o
máis elaborado. Durante a
festa, e nos tres días seguintes, unha druída averiguaralle o futuro a quen o desexe; a partir das 22:30, potada de augardente. E o venres 1, a partir das 16 h.,
gran magosto con castañas
asadas con mel, filloas e
chulas de calacú.

O
Colaborador
continúa
a ser
representado
en
SANTIAGO
polo CDG.

Vigo
■ CINEMA

PITCH BLACK
Do director David N. Twohy
vai ser proxectada o xoves 7
polo Colectivo Nemo de Fantasía e Ciencia Ficción no
Café Uf (Rúa do Pracer 19)
ás 21:30.
■ EXPOSICIÓNS

dos, a mostra faise eco deste
debate e propón unha revisión do panorama máis próximo no tempo recurrindo á
fotografía, escultura e instalación. Na sala do CC Caixanova ata o 1 de decembro.

ANTÓN PATIÑO

Mostra os seus lenzos na
galeria VGO (López de Neira 3) onde permanecerán
ata o 21 de novembro.

PABLO

LUÍSA VALDÉS
A artista mostra a súa pintura na galeria Visual Labora
(López de Neira 5) ata o 20
de novembro.

DIEGO SANTOMÉ

A galería Bacelos (Progreso 3) vai acoller unha mostra da súa obra ata o 20 de
novembro.

DONATIENNE THEYTAZ
A galería Sargadelos (Urzaiz 17) é o lugar onde poderemos ollar os seus óleos
ata o martes 12.

A Rede

De ir en ir é o título da mostra de escultura cerámica
que este xove artista galego
expón na galería Sargadelos
(Urzaiz 17). A súa obra conxuga, con elegancia, formas
e modelados que expresan
un concepto estético exquisito, propio do artista que
posúe claridade temática.

GUILLERMO AYMERICH
Aproximación al agua titúlase esta mostra que poderemos ollar na Fundación Laxeiro (Casa das Artes), ata o
15 de decembro. Compostelán de nacimento pero residente en Valencia onde é profesor en Belas Artes, é o artista escollido na edición deste ano da Bienal Pintor Laxeiro de Lalín. Propón diversas pezas en pintura, fotografía, e vídeo, incluíndo obra
feita adrede para esta mostra
para o que transladou a Vigo
a residencia desde marzo.

JOSÉ DE GUIMARÃES
A sala de exposicións do
CC Caixanova vai acoller
unha mostra da súa pintura
ata o 24 de novembro.

OUTONO FOTOGRÁFICO
www.outonofotografico.com
Páxina da edición de 2002 do Outono Fotográfico que se celebra nas comarcas
centrais do país. Contén información moi
completa sobre as actividades e as 25 salas polas que está espallada a mostra.♦

A PAZ É XUSTIZA

Mostra fotográfica organizada
por Manos Unidas que pode
ser ollada na Casa da Xuventude ata o 15 de novembro.

VIGO,
HORIZONTE MARIÑO

O Museo do Mar acolle esta
mostra, que conmemora os
75 anos da revista Industrias
Pesqueras, e na que se fai un
percorrido pola súa historia,
que é, á súa vez, a historia
dos últimos 75 anos da industria da pesca no Estado e
a historia de como a evolución do sector pesqueiro impulsou o crecemento e a
transfomación económica e
urbanística da cidade olívica.

ARTE INTERNACIONAL
ENTRE DOUS MILENIOS

O máis destacado da arte no
periodo de transición entre
os ss. XX e XXI, con figuras
como Richard Long, Julian
Schanabel, Miquel Barceló
ou Juan Muñoz. A exposición, de marcado cosmopolitismo, acolle artistas de Alemania, Brasil, China, España, EE UU, Filipinas, Francia, Gran Bretaña, Irlanda,
Polonia, Portugal ou Suíza.
Ao longo dos noventa os artistas sentiron a necesidade
de revisar os plantexamentos
da arte introducindo novas
referencias estéticas, sociais,
políticas... ou aspectos que
afondan nos medios utiliza-

os teus sonhos feitos pedra. En Ourense no telf. 651 951 328.

pozo e horta. 150.253euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.

■ Doutorando com experiência imparte
aulas de Química Orgânica. Todos os
níveis. Telf. 605 412 585. Compostela.

■ Compraría números 10, 19 e 26 da
revista Obradoiro. Telf. 606 521 536.

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

■ 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.

■ Se eres un apaixoado pola informática de balde e en galego visita a
páxina http://www.all4you.dk/FreewareWorld/links.php. Aceptamos todo
tipo de suxestións e colaboracións.
¡Temos máis de medio cento de programas traducidos á nosa lingua!
■ Consegue a camisola da selecçom
galega de futebol ao preço de 25 euros
(mais 4 de gastos de envio) solicitándoa
ao apdo. 2103, CP 15700 de Compostela, con os teus dados pessoais.
■ Muller que buscas amizade, dar o
mellor de ti e atopalo nos demais:
aquí tes un amigo de 27 anos, leal,
sinceiro, sensíbel, que apreza a literatura, cine, música e a boa diversión e
alegría. Xosé, carriza1@latinmail.com
■ A Asociación Máximo Gorki de solidariedade entre os pobos presenta novamente os seus cursos de ruso (cinco
niveis) e de xadrez (dous niveis). Para
máis información, estamos na República Arxentina 17, 2º Esquerda, en Vigo,
de 17 a 19 horas e no telf. 986 224 457.
■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga cando se encontra alivio. Tlf. 625 996 334.
■ Mozo de 32 anos quixera coñecer
mozas de entre 20 e 40 anos. Son riquiño e marabilloso. Se algunha me
quere coñecer, chámome Alberto. Tlf.
616 870 908.
■ Arria Xida: escultura em pedra e
bronce. Bustos, imagens, cruceiros,
petos, chaminés, cabaceiros, fontes...

■ ¿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.
■ 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.
■ Vendo casa con terreo a 3 km. de
Betanzos. Tlf: 981 797 060.
■ Véndese casa unifamiliar con 230
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.
■ Dão-se aulas de português. Professor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.
■ Véndese casa no centro de Guitiriz duns 300 m2, con garaxe, patio,

■ 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.
■ Alúganse cuartos na zona do
Campus Sur de Santiago de Compostela. Tlf. 636 779 794.
■ Véndese casa con muíño e fincas, en Mundín (Chantada, Lugo).
Tlf. 982 441 589.
■ 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 libreiro, 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.♦

MITOLOXÍAS E
COSTUMES

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

o bolero. De martes a sábado no Malecón ás 23:30 h.

MARUXA MALLO:
NATUREZAS VIVAS

A CONXURA DOS NECIOS

■ TEATRO

Sarabela Teatro vai representar esta obra escrita por
J. Kennedy Toole no CC
Caixanova este xoves 31
baixo a dirección de Ánxeles C. Bóveda.

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

RANDE 1702
ARDE O MAR

O Museo do Mar comezou a
súa andadura con esta mostra
conmemorativa do terceiro
centenario da Batalla de Rande. Os obxectivos que se persiguen son a 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 introdución 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

TREMENDO MENDA +
DJ TILLO
Consagrado como compositor así como MC, é coñecido como alquimista do vinilo, e vai estar o venres 1

Títerescola
Títerescola
Campaña escolar, patrocinada pola
Deputación de Pontevedra, que lles
achega este espectáculo ás crianzas. Contaloucos, da man de Tanxarina, estará o luns 4 en FORCAREI; o martes 5, en CUNTIS; o mércores 6 en SALCEDA DE CASELAS.

Anuncios de balde
■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase asesoramento no campo das TIC. Deséñanse páxinas electrónicas. Préstase asesoramento informático. inferninho@galizalivre.org.
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Cinco contos para unha man será
representada por Spaghetti o xoves 7 na GOLADA; E o venres 8 en
CRECENTE. Miro Magariños escenificará a obra Os Xigantes o luns
4 e martes 5 en VILAGARCÍA; e o
♦
xoves 7 en SOUTOMAIOR.♦

CAPRICHOS
DE CERVANTES
A compañía Teatro Galileo
levará ata o auditorio do CC
Caixanova este clásico da literatura española o sábado 2.

CERVEXARÍA JOAQUÍN

Nova etapa deste coñecido
local que programa para os
martes de outubro e novembro, ás 22 horas, distintas actividades. Para este martes 5
está prevista a actuación do
Mago Teto. En sucesivos días virán a contacontos Paula
Carballeira; Ricardo de
Barreiro ou Pepo Suevos.

na sala Nashville ás 22 h.
acompañado do DJ Tillo.

VACACIONES
Este grupo murciano, pop
de guitarras cristalinas con
voces femininas anxelicais,
tocará este venres 1 no Vademecwm as 00:30. Prezo
único 6 euros.

JAY FARRAR
Country alternativo chegado dos EE UU, directamente á sala Nashville o martes
5 ás 22 h., onde presentarán
o seu disco Sebastopol.

BLOOMINGTON
O venres 1 van dar un concerto na sala Sete Mares. E
o mércores 6, nesta mesma
sala actuará ONDDO.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA

O xoves 7 ás 20:30, baixo a

dirección de Jesús López
Cóbos vai dar un concerto
no C.C. Caixanova, e no
que interpretarán obras de
Beethoven.

WILD MAN BLUES

Dentro do ciclo de música e
cine organizado por Caixanova, o martes 5 no Centro
Cultural.

BIRDS OF A FEATHER
A tribute to Charlie Parker
é o título baixo o cal se
ofrecerá este concerto homenaxe o luns 4 no C.C.
Caixanova, e no que participarán Roy Haynes,
Kenny Garret, Christian
McBride e Dave Kikoski.

DRAKE HERRERA
O guitarrista e cantante cubano oferece todas as noites
un percorrido pola música
do seu país, desde o son ata

Gluckmann ofrece a cara
menos coñecida dunha cidade como Madrid. Está organizada pola ONG Acción
contra el hambre e pode ser
visitada na galería Sargadelos (Provença 274-276).

Braga
■ EXPOSICIÓNS

EN BRANCO E NEGRO
Este é o título da mostra que
Eduard Resbier ten na galería Dos Coimbras (Largo de
Sta. Cruz 506, 1º) e que vai
estar aberta ata o 14 de novembro. Realizados con
grande dominio técnico, os
cadros presentan imaxes diluídas que nos transportan
para un lugar e tempo irreal,
para atmósferas inquietantes
e anónimas paisaxes urbanas,
para teatros baleiros ou praias
solitarias, onde o detalle perde interese frente ao movimento e unicidade da cor.
■ TEATRO

Vilalba

UMA COMÉDIA
NA ESTAÇÃO

■ TEATRO

Teatro do Morcego vai
poñer en escena esta obra o
venres 8 no Auditorio Carmen Estévez.

Obra orixinal de Samuel
Benchetrit que está sendo
representada pola Companhia de Teatro de Braga, ás
21:45 h. no Espaço Alternativo Pt. Ata o 9 de novembro de terza a sábado.

Barcelona
Barcelona

Terrassa

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

O LATIDO DO MUNDO

ACTIVIDADES DE
CULTURA GALEGA

A GRANDE ILUSIÓN

Esta mostra fotográfica está
feita por diferentes artistas
cun obxectivo común: amosar a realidade que viven millóns de seres humanos que
loitan por un mundo máis
xusto e solidario. Begoña Ribas retrata a Camboia; J.L.
Álvarez fai un percorrido por
Sierra Leona¸ Xurxo Lobato
achégase á realidade de Armenia; J.M. Navia da unha
visión de Angola; e Daniel

A asociación Amics de les
Arts i Joventuts Musicals
xunto con ERGAC organizan este programa de actividades que se vai celebrar
entre o 2002 e 2003. O
mércores 6 terá lugar unha
charla qsobre O nacionalismo galego ás 21 h. na
Pulpería Noemí (Abat Marcet 353). Máis información
no 937 859 231.♦

Tremendo
Menda e o
DJ Tillo
estarán na
sala
Nashville de
VIGO o
venres 1.

demócrata Allende, pero son
íntimos do socialdemócrata
Blair. A propia “alternativa
democrática” de ETA, non é
máis que un programa socialdemócrata para Euskadi. E
agora chega Zapatero.♦

8 400021 303104

Ano XXV.
IV Xeira.
1,75 euros.

G

ma creado, en boa parte, por
outro socialdemócrata: Carlos
Andrés Pérez. O partido de
Lenin chamábase socialdemócrata, igual que a actual
dereita portuguesa, o PSD. Os
EE UU derrocaron ao social-

ana Lula cun programa socialdemócrata.
O derrotado é Serra
do Partido Social-Demócrata.
O goberno de Venezuela é de
cariz social-demócrata, aínda
que trata de reformar un siste-
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Xosé Saavedra, creador da ‘festa jolgorrio’
‘Moitos pensan que os galegos non temos sentido do humor’
RUBÉN VALVERDE
Directivo da axencia publicitaria Imaxe, ideou os famosos
anuncios da “festa jolgorrio” e
“de fóra virán que a túa cervexa beberán”. Na actual campaña de Estrella Galicia os protagonistas son Nancho Novo,
Xavier Veiga, Manuel Manquiña e María Pujalte. Todos
eles actores que trunfan dentro e fóra de Galicia e reivindican con orgullo as súas orixes.
¿Como xorde a idea da nova
campaña de Estrella Galicia?
É unha continuidade das anteriores, das que tamén somos responsábeis. Tentamos apoiarnos en
valores culturais galegos, pero dende un punto de vista actual. Transmitimos unha idea vangardista de
Galicia, fuxindo e ironizando sobre
os tópicos que habitualmente se utilizan, como o de que non se sabe se
o galego sube ou baixa. Por iso escollemos actores galegos, para dirixirnos a un público galego, que nun
80% é o mercado de Estrella.
¿Que importancia ten para
Estrella a publicidade?
Buscamos rexuvenecer a marca. A publicidade televisiva vai sobre todo dirixida a xente nova, de
aí a idea vangardista de Galicia.
Queremos transmitir que Estrella é
un icono do país, un pouco mirando cara o modelo de Guiness con
Irlanda. De aí que o anuncio se basee na idea de estar orgulloso de
ser galego. Coa publicidade non só
se busca vender, senón vender a
longo prazo, engadirlle á marca
valores intanxíbeis para que a xente teña na cabeza unha boa imaxe.
Quizais por iso Galicia se resiste á
entrada doutras cervexas. Estrella
controla o 80% do mercado.
¿Como é a publicidade televisiva en Galicia?
Existen outras compañías que
elaboran boas campaña. Sen em-

bargo, a maioría dan a sensación de
preparar anuncios un tanto cutres.
Esta estratexia pode ser rendíbel a
curto prazo, pero nunca a longo.
Moitas veces o nome é o que máis
vale dunha empresa porque se atopa na mente dos consumidores. Pero estas campañas con poucos recursos non favorecen, nin reforzan
a imaxe. A publicidade debe ser
creativa, algo que non se demostra
con este tipo de anuncios.
¿Que alternativa teñen entón as pequenas compañías?
Un erro moi xeneralizado é o
de pensar que por aparecer en televisión se vai vender máis. Por
desgracia a Televión de Galicia,
á que principalmente se dirixen
os anuncios galegos, elabora
ofertas para incluír paquetes de

spots nos que se colan pequenas
empresas que non teñen presupostos para elaborar productos
dignos. Se non se teñen cartos
para aparecer en televisión, existen outras alternativas como a radio ou a prensa que seguramente
resultarán moito máis efectivas.
¿Canto custa producir un
anuncio como o de Estrella
Galicia?
Os custos son elevados en comparación con outros anuncios que
se fan aquí porque se fixeron dous
spots por cada un dos catro actores
coñecidos: Xavier Veiga, Manuel
Manquiña, Nancho Novo e María
Pujalte. O orzamento roldou os 50
millóns de pesetas, que sen embargo non son moito se temos en conta que Cruzcampo gastou 200 mi-

llóns na súa última campaña, por
non falar de compañías como Calsberg, Mahou ou San Miguel.
¿En que outras campañas
participa a axencia Imaxe?
Nestes momentos estamos levando a nivel estatal a campaña de
leite Celta. Tentamos esaxerar con
humor o tema do benestar animal,
de aí que saia un home tapando
cun paraugas a unha vaca ou tocándolle música clásica. Moita
xente pensa que os galegos non temos sentido do humor, ao revés do
que ocorre cos andaluces. Sen embargo aquí existe unha ironía, unha
retranca moi característica que tentamos explotar nos anuncios. Está
claro que o humor funciona como
gancho porque ninguén acende o
televisor para ver anuncios.♦

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

Vinte
XOSÉ A. GACIÑO

N

on sei se dentro
de vinte anos terei
ocasión de evocar
o momento histórico no
que chegou á presidencia
da República Federativa
do Brasil un obreiro metalúrxico, forxado nunha
loita sindical especialmente dura, en momentos de ditadura militar
nun país marcado e bloqueado polas grandes diferencias sociais e territoriais. Un momento histórico definido non só porque se trata dun presidente claramente de esquerdas (xa os houbo antes de
que os militares impuxeran o poder das oligarquías), senón porque, por
primeira vez nos últimos
corenta anos da turbulenta historia política brasileira, Lula da Silva vai
relevar con total normalidade a outro presidente
elexido democráticamente e que culmina o seu
mandato, sen suicidios
(Getulio Vargas) nin dimisións (Janio Quadros),
sen destitucións impostas
polos tanques (João Goulart) nin sustitucións forzadas pola morte física
(Tancredo Neves) ou pola morte política (Fernando Collor de Melo, enlamado pola corrupción).
Non sei se dentro de
vinte anos poderei constatar que a esperanza de solidariedade, aberta con
abrumadora maioría de
votos, chegou a florecer
no medio dos desiguais
repartos de poder nos diferentes niveis institucionais, que poden complicar
o labor do goberno federal (a abrumadora maioría
é exclusiva de Lula), e,
sobre todo, fronte a todas
as dificultades que os
grandes poderes económicos do mundo (o superveciño do Norde, por suposto) están a poñer en
pé, en estado de máxima
alerta, xa desde que os inquéritos comezaron a sinalar o apoio popular ao
líder do Partido dos Traballadores.
O que non quixera
certificar, dentro de vinte anos, é que a esperanza se crebou porque asasinos de uniforme decidiron salvar a patria dos
oligarcas (unha patria
excluínte e sectaria, moi
diferente da patria plural
e solidaria do pobo). Ou
que se frustrou a ilusión
popular porque un goberno de esquerda se
emporcallou na corrupción, como a dos caciques de sempre.
(Pola guerra suxa
contra o terrorismo e pola suxa corrupción frustrouse outra ilusión popular da que estes días
estamos a lembrar o vixésimo aniversario. Por
favor, nunca máis).♦

