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Condena histórica a Celulosas
por delito ecolóxico
Percorrido por unha loita que comezou en 1956

Andrea Hensgen
Melusina
Melusina é unha especie de
conto de fadas moderno e
urbano que, sen embargo, se
inspira nunha lenda medieval
sobre unha muller-serpe.
Novela moi ben construída e
de amenísima lectura.

¿Quen apoia a Francisco
Vázquez na campaña
contra o galego?
(Páx. 8)

Senén Barro, rector
da Universidade de Santiago:
‘A nosa visión
é diferente á de Vigo ou A Coruña’

NO

PASADO NÚMERO
deste periódico pudemos ler
a afirmación do Presidente
da Xunta de que Galiza non
quedaría nunca atrás de Cataluña e Euskadi. O pasado
30 de outubro, Xosé Cuiña
afirmaba que non ía permitir
que o AVE fose distinto ao
de Sevilla ou Cataluña. Estes
exemplos que nos falan implicitamente de agravio e de
actitude política pedichona
poñen de manifesto a filosofía que domina no noso país
desde a Restauración. Os políticos galegos quixeron
sempre o mellor para Galiza,
pero o seu proxecto, a súa fe,
sempre estivo en España,
con Galiza de filla amada,
pero non de protagonista.
Ningún político galego, salvo os nacionalistas, cre na
posibilidade de ir por diante
(“somos un país subvencionado”, repiten Corbacho e os
socialistas con tono de determinismo histórico, igual que
a nai humilde lle lembra á filla: “sempre fumos pobres”).
Con Fraga e Cuiña melloraremos, si, pero sempre dúas
décadas por trás dos demais.
Coma se os galegos fósemos
xeneticamente máis torpes
ou coma se a nosa situación
xeográfica representase unha
pexa insalvábel. E, sen embargo, Flandes superou á Valonia, onde nacera, xunto
con Inglaterra, a revolución
industrial e hoxe os fillos dos
labregos pobres flamencos
mandan en Bélxica. Irlanda,
a emigrante Irlanda, hoxe recibe o nome de Tigre Celta.
¿Cren de verdade nas posibilidades de Galiza Xosé Cuiña e Manuel Fraga?♦

Os directivos
do Porto
de Vigo
sabían que
as bocas
contra incendio
non funcionaban
(Páx. 12)

(Páx. 9)
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Histórico xuízo no que seis directivos aceptaron a acusación do fiscal e
outros tres saíron absoltos

Celulosas de Pontevedra condenada
por delito ecolóxico
X. ENRIQUE ACUÑA - HORÁCIO VIXANDE

O histórico xuízo contra Celulosas de Pontevedra durou media hora e concluíu con condena. Como delinquen as persoas e non as empresas, seis directivos son sentenciados a
cinco meses de arresto maior e a pagar seiscentos mil euros (105 millóns de pesetas).
Os novos propietarios da papeleira pretenden facer co xuízo borrón e conta nova.
O gran xuízo por delito ecolóxi- Elnosa contaminaron o medio
co de Galiza só durou media ho- ambiente pontevedrés durante
ra. Os defensores do medio am- ese período.
biente saíron vitoriosos ao lograr
Vinte días antes do xuízo,
unha condena sen precedentes. A avogados da defensa puxéronse
empresa evítase o desgaste da en contacto co fiscal Gago Sevicomparecencia durante tres me- lla para tratar de chegar a un
ses nun proceso de calado públi- acordo que consistía en rebaixar
co. Non só era un xuízo ao pasa- a petición de pena de seis direcdo, tamén traerá consecuencias tivos e retirar os cargos contra
futuras e comoutros tres,
prometerá a
responsábeis
ubicación acna actualidatual da factoría.
de. Tanto a fisSeis directicalía como a
A vista oral contra Celulosas
vos do compleacusación parde Pontevedra celebrouse en
xo Celulosasticular durante
galego e unha anécdota ilusElnosa recoñea primeira xortra cómo o noso idioma goceron diante do
nada da vista
zou dunha normalidade pouxuíz da sección
oral –cinco de
co habitual. Cando o avogacuarta da Aunovembro–,
do da Asociación pola Dediencia de Ponaceptaron a
fensa da Ría de Pontevedra
tevedra, Xosé
oferta da dedirixiuse á defensa –proceXoán Barreiro,
fensa e o xuízo
dente de Madrid– mudou a
que cometeron
quedou visto
lingua e botou man do castedelito ecolóxico
para sentencia.
lán. Entón, o presidente da
e aceptaron a
A acusación
sala dirixiuse ao letrado para
petición de senquedou en deinformarlle de que a defensa
tencia formulalito ecolóxico,
recoñecera a comprensión
da polo fiscal
en lugar de dedo galego, polo que o instou
Xaime Gago
lito ecolóxico
a continuar expresándose no
Sevilla. O acucontinuado, o
noso idioma.♦
sador público
que tería signisuprimiu a petificado unha
ción de condepena de tres
na a outros tres directivos, que na anos e un mes de cárcere, cando
actualidade desempeñan postos a cualificación definitiva comde responsabilidade pero que no porta cinco meses de arresto
pasado tamén estiveron relaciona- maior.
dos coa papeleira.
A respecto do recoñecemenOs seis acusados aceptaron o to do delito por parte dos seis
escrito de acusación do fiscal, directivos de Celulosas, a deque relaciona feitos entre 1984 e fensa asegurou ao remate da
1997 de contaminación atmosfé- vista que non se sentían delinrica e vertidos contaminantes e cuentes, pero que por razóns de
que non se modificou tras o orde práctica aceptaban a conacordo. Queda recoñecido, pois, dena. As razóns esgrimidas teContinúa na páxina seguinte
que Celulosas de Pontevedra e

Xuízo en galego
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Vén da páxina anterior

ñen que ver coa eventualidade
de ter que estar durante varios
meses sometidos a unha vista
pública, co conseguinte deterioro da súa imaxe.
Triunfo de Defensa da Ría
Para acusación particular da Asociación pola Defensa da Ría, o
feito de sentar aos nove directivos
no banco dos acusados constituía
todo un triunfo. Para o presidente
desta organización, Antón Masa,
“a posibilidade de que finalmente
puidesen ser absoltos fixo que
aceptasemos o acordo, aínda que
preferíamos sometelos a un xuízo
durante varios meses”. A este argumento súmase o esgrimido polo avogado da acusación, Vicente
García Legísima, quen lembrou
que “a defensa está apoiada polo
capital”, en alusión á capacidade
económica dos acusados para
manter un xuízo prolongado, capacidade da que non dispón a
acusación particular.
No que atinxe á retirada de
cargos aos tres directivos actuais, encabezados polo director
de Celulosas Xosé Manuel Seoane García, tería sido a actual propietaria da empresa, Caixa Galicia, quen tería esixido a absolución para permitir un acordo.
Con esta posición tentaría liberar
de calquera responsabilidade á
empresa hoxe en día para establecer así un “borrón e conta nova”. Sobre esta cuestión, a acusación particular lembrou que o
fiscal non suprimiu os feitos relacionados na súa acusación, de
modo que Celulosas non queda
exculpada de nada, aínda que, en
dereito penal, delinquen as persoas, non as empresas.
O acordo chegado implica
cinco meses de arresto maior e
cinco millóns de pesetas de multa para cada un dos seis condenados e unha indemnización solidaria de 72 millóns de pesetas por
un delito ecolóxico máis unha indemnización de medio millón de
pesetas para cada un dos seis encausados por un delito de danos.
Consecuencias
Tras o acordo entre as partes no
xuízo oral, os seis acusados asentiron ante a pregunta do xuíz de si
aceptaban os cargos e só tomou a
palabra o avogado da acusación
particular da Asociación pola Defensa da Ría, Vicente García Legísima. Fíxoo para lembrar a historia da oposición a Celulosas
desde que a papeleira amputoulle
a praia de Lourizán á ría de Pontevedra. O letrado tamén rendeu
memoria aos ausentes.
A condena contra Celulosas
de Pontevedra traerá consigo
consecuencias inmediatas. A loita pola desaparición da papeleira
recupera folgos, ábrese a vía civil
para os prexudicados pola contaminación reclamaren indemnizacións e permítelle á Asociación
pola Defensa da Ría esixir responsabilidades políticas a aquelas autoridades que, como Cuíña,
del Álamo ou o mesmo Fraga, ignoraron as repetidas denuncias
de contaminación. Antón Masa
tamén lembrou que “incluso
aqueles colectivos sindicais e deportivos que negaban a contaminación ou que recibían axudas de
Celulosas, terán que render contas ante a sociedade”.♦

Documentación interna do INI demostra
que ignorou a científicos, técnicos, profesionais e sindicalistas do réxime

O Estado coñecía desde o inicio
a contaminación potencial de Celulosas
A condena por delito ecolóxico á
plana maior que dirixiu o complexo de ENCE na ría de Pontevedra é un fito máis do conflito
que os mariscadores e pescadores, en loita desigual, iniciaran
en 1956. O fallo da Audiencia de
Pontevedra confirma, décadas
despois, os temores que en plena
ditadura franquista, levaron ás
mulleres de Lourizán e Lourido
a defender as súas praias.
Un rigoroso traballo do profesor Eduardo Rico Boquete realizado para a Fundación Empresa Pública debullou contundentemente o irregular proceso de creación e instalación da Celulosa
de Pontevedra. Os datos que
aportou demostran que os xerarcas franquistas do INI sabían de
certo e desde o primeiro momento que o seu proxecto ía ser moi
prexudicial para a ría de Pontevedra e o seu contorno. A corrupción do franquismo teceu os fíos
necesarios para que todo fose posíbel e a agresión se consumase.
A mediados de 1956, pescadores e mariscadores de Lourizan
e Marín utilizaron o conduto único e regulamentario da Comandancia de Mariña para mostrar a
súa protesta á instalación da fábrica. 280 “cabezas de familia” suplicaban da autoridade que, considerando o perigo para os seus
postos de traballo, non se levase a
cabo o proxecto. En xaneiro de
1957 presentaron reclamación
contra a actitude de permisividade da “Xefatura de Obras Públicas” e diversas entidades locais
auguraban danos no sector marisqueiro. Mesmo representantes
dos sindicatos verticais na pesca e
os empresarios da conserva manifestaban os seus fundados temores ante un Instituto Nacional de
Industria indolente e cómplice.
A teima por crear unha industria celulósica tiña a súa orixe nos
desexos e necesidades autárquicas
do novo Estado xurdido da vitoria
na guerra civil. O plano de forestación iniciado pola Deputación de
Pontevedra na ditadura de Primo
de Rivera chamou a atención do
Ministerio de Industria. Rico Boquete recolle os primeiros proxectos nados ao calor da loita pola autarquía desde os que se tentaron establecer en Galiza fábricas de celulosas. En 1947 nace a primeira tentativa baixo o nome de Celulosas
de Galicia SA, que contou nun primeiro momento co apoio expreso
dunha Deputación que esixía a
cambio a súa montaxe en Pontevedra. A oposición decidida do Patrimonio Forestal e a Dirección Xeral de Montes foi decisiva para que
o Goberno non o referendase. Outro intento veu de man de Papeleira Española, que chega a ter autorización ministerial en 1951. Pero
ao coñecerse a posíbel instalación
no fondo da ría de Vigo, ábrese unha fronte de oposición no que participan El Pueblo Gallego, dirixido por Xosé María Castroviejo, e o
gremio de aserradores. Máis con-

Filgueira Valverde, Alcalde de Pontevedra, López Bravo e Francisco Franco inauguraron, en 1963, a factoría.

tundente foi o rexeite do Sindicato
Provincial de Pesca e os informes
saídos desde o Instituto de Investigacións Pesqueiras de Vigo. No
seu nome, o Dr. Andreu aportou literatura científica sobre os perigos
biolóxicos deste tipo de factorías.
Ante a contestación, esta empresa
privada renuncia á instalación e
deixa o campo aceso aos proxectos
que xa se tramaban oficialmente
desde o Estado.
Rico Boquete sitúa a creación
en 1951 da Comisión Xestora da
Celulosa como a verdadeira orixe
da factoría de Lourizán. Os técnicos deste consorcio dan os pulos
necesarios para achegar a Galiza a
súa actividade e pór en marcha o
complexo fabril. Contratan ao enxeñeiro finés Kaarlo Amperla e
manexan diversas localizacións
nos contornos dos ríos Ulla, Umia
e Lérez á vez que, o Goberno, decide crear a sociedade matriz en
abril de 1957. O descarte do asen-

tamento ás beiras do Ulla é respondido cunha campaña das forzas vivas da comarca que, sorprendentemente, vai ser contestada polo directivos do INI cuns argumentos contundentes desde os
que se lles reprocha a súa pouca
preocupación polos residuos que a
industria celulósica deitaría na ría
de Arousa. Información e argumento xusto oposto ao que lle estaban a ofrecer aos veciños de
Lourizán. Tampouco, segue aportando o traballo de Rico Boquete,
os xerarcas do INI mostraron a
máis mínima preocupación cando,
de visita na factoría portuguesa de
Caçia en Aveiro, os seus mentores
confírmanlle que deitan ao río
Vouga sen depurar, nun modelo de
fábrica que, curiosamente, seguía
o modelo deseñado por Kaarlo
Amperla. O enxeñeiro finés visitou Pontevedra en xaneiro de
1956 e ditaminou que o lugar era
o ideal. O presidente do INI Juan

Antonio Suances, moi próximo a
Carrero Blanco, dá orde de emprender os traballos para dar vida
a unha empresa na que, no seu accionariado, chegarían figurar apelidos tan sonoros do franquismo
como Elola Olaso, Lora Tamayo,
García Escudero ou Dionisio
Martín Sanz. Faltaba escoller o lugar exacto no arredores de Pontevedra. Os xestores eran conscientes do deterioro que ía causar a
factoría singularmente polos residuos. O profesor Rico Boquete
contrastou información interna
do INI na que se desaconsellaba,
con argumentos científicos demoledores, a localización no Ulla
pola súa grande riqueza marisqueira. Mais non tiveron reparos
en decidirse por unha das cinco
opcións que manexaron na comarca de Pontevedra. Sabían das
prohibicións tallantes das administracións doutros países pero,
para eles, a ría na que desembocaba o Lérez, tiña escaso interese
piscícola e mariño. Pero o máis
concluinte do proceso de instalación é que os filtros oficiais do
franquismo tentaron auditar en rigor. O mesmísimo Tribunal de
Contas do Reino chegou ditaminar que a Empresa Nacional de
Celulosa non cumpriría a súas finalidades e criticou o emprazamento preto dunha poboación
frecuentada polo turismo e, a
maiores, as consecuencias na ría
do vertido duns residuos que tamén traerían prexuízos ás industrias da zona.
Despois de desbotar a Xunqueira de Lérez e a costa de
Lourido en Poio, decídese oficialmente aterrar os areais e
praias de Lourizan e dar comezo
así á construcción da fábrica.♦

O xuízo popular comezou en 1956
Logo da protestas de 1956 e 1957,
o comezo en xaneiro de 1959 dos
traballos de dragado, encolerizou
ás mariscadoras de Santo André
amoladas polos abusos da empresa, que se levou por diante os criadeiros de marisco. Antes, 30 de
decembro de 1958, as mulleres
iniciaron unha manifestación ata
Pontevedra que foi disolta pola
Garda Civil. Rosa Santiago Mora,
unha das protagonistas dos feitos,
denunciou tamén que os gardas
efectuaron disparos, o que fixo
que a situación empeorase. O 19
de xaneiro, de novo os veciños
boicotearon os tubos de dragado e
o balizamento botándoos ao mar.
O domingo 8 de febreiro, á chamada das campás parroquiais, elimináronse de novo as balizas e
houbo un novo enfrontamentos
coa forza pública e o persoal da
empresa. Despois seguiron manifestacións a diario. Gobernador
Civil e Comandante de Mariña
deciden suspender os traballos durante 48 horas para dar tempo á
chegada ao porto de Marín do cañoneiro Hernán Cortes cunha do-

tación de 70 infantes de mariña
que, á tarde do día 10, cargaron
con dureza contra uns cincocentos
veciños. Numerosas mariscadoras
foron feridas e posteriormente algunhas presas e multadas.
Os días que seguiron foron
de medo e represión e catro
anos despois o propio ditador
inauguraba oficialmente a factoría pasteira.
As letras dos maios e as pintadas nas paredes pasaron a ser
testemuño nos sesenta dunha loita que tivo nun concelleiro da democracia orgánica, Xosé Martínez Sánchez, o seu valedor case
único. Mentres, en 1966, o alcalde Filgueira Valverde sacaba aos
seus alumnos do instituto para
manifestárense en favor de Celulosas encabezados cunha pancarta na que se lía “Queremos papel”
e o seguinte rexedor, Augusto
García Sánchez, concedíalle irregularmente licencia a Elnosa. Ao
pouco, o Banco do Noroeste, e
con el o Opus Dei, desembarcaban nos cargos de responsabilidade na empresa para deseñar unha

política de subvencións de actividades sociais que afectou á integridade moral da cidadanía pontevedresa. No terreo económico,
Celulosas liquidou o tecido empresarial da madeira e dos aserradoiros cun acordo de prezos establecido con Tafisa S.A. Foi tamén nesa década cando ENCE
artella unha operación desde a
que se promove o cultivo masivo
de eucalipto, o dominio sobre os
montes comunais e a actitude
compracente ante os incendios
forestais. O Estado apoiaba política de Celulosas con subsidios
que, en moitos dos casos, cubrían
o cen por cen dos investimentos.
A contaminación da ría xa
era totalmente visíbel á altura
de 1970, ao igual que os cheiros
dunha factoría que estrangulou
o desenvolvemento turístico da
comarca. O restablecemento
dun marco de liberdades non foi
quen de cortar os abusos da empresa, máis ben ao contrario,
emerxeron con máis forza, particularmente durante os gobernos do PSOE en Madrid.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

O pasado martes día
5, Ra dio Pontevedra , d a
ca de a SER , ofreceu esta
noticia: “ C elulosa
condena d a por
presunto delito
ecolóxico continua do”.
Iso de a plicarlle o de
“presunto” a un delito
sentencia do pode
deberse a dúas
influencias distintas.
Primeira , a d a propia
empresa de C elulosas
que se anunciara ao
come zo do informativo.
Segund a , a un contaxio
do portugués que d á
lug ar á a plicación do
termo `presunto´ polo
de `xamón´, querendo
dicir que o delito está
ben nutrido, igual que
antes se dicía: “este tío
ou esa tía está xamón”.
Se é neste sentido, non
hai dúbid a de que a
condena a C elulosa
está ben nutrida de
motivos.
Nos EE UU veñen de
anunciar que a ca dela
rusa Laika non viviu sete
días no esp acio, senón
sete horas. O mérito de
Laika non era máis que
prop a g and a soviética ,
segundo esta versión.
C alquera día descobren
que o primeiro
cosmonauta ,Iuri
G a g arin, non morreu en
accidente a ereo, senón
nun atenta do do K G B
ou que aínd a vive,
exilia do en Texas e
b aixo o nome falso de
John Gary.
Xosé Antonio Perozo
vén de afirmar, nun
deb ate de Faro de
Vigo , que o libro
g alego non vende
na d a . Está ben, pero
debería ter coid a do,
porque hai pouco dixo
que d a súa última
novela vendéranse, en
a penas catro meses,
7.5 0 0 exemplares. O u
mentiu unha d as dúas
veces ou resulta que
ninguén vende na d a , a
excepción del que é un
fenómeno único.
Unha especie de Ángel

O

pasado 16 de outubro o Claustro da
USC aprobaba por esmagante maioría(1) o Plan de Normalización Lingüística (PNL), para executarse deica o ano 2010.
Sen dúbida, un plan con chatas; para algúns
peca de pouco ambicioso nos seus obxectivos
e pouco contundente nas súas medidas; para
min o máis importante é que falta fixar responsables de cada actuación, e sobre todo,
falta fixar recursos(2). Xa que logo, para certos
sectores non satisface as nosas expectativas
desde o punto de vista político, e tampouco
non nos semella perfecto, dende unha perspectiva máis técnica: non é un documento
redondo. E, non embargante, moitos estamos
satisfeitos con que se aprobe este plan, non
porque cumpría ter un, porque fose unha
oportunidade para aproveitar saír o que saír,
senón polo tipo de proceso que se seguiu na
súa elaboración, o que tamén ha ter importantes consecuencias técnicas e de execución.
En 1991 a USC aprobou, baixo o mandato
do rector Villares, o que se podería entender
como o seu primeiro PNL, baseado nun apartado específico dentro da programación plurianual 1991-1994. Por encarga do equipo rectoral, o responsable de darlle forma ao documento foi o Servicio de Normalización Lingüística, como organismo técnico (chamémoslle así, malia a realidade que de verdade era),
baixo a dirección do asesor para o rector nesta
materia, no que foi unha das primeiras experiencias planificadoras do Estado no terreo da
normalización lingüística. Creo lembrar –a miña memoria é cativa, como ben saben os que
me coñecen– que tamén contribuíron á redacción do documento coas súas achegas profesores de Filoloxía, investigadores do Instituto da
Lingua Galega, todos eles de sobrada competencia técnica e cun ben coñecido compromiso
a respecto do idioma. Tamén tiveron acubillo
as achegas da daquela denominada Plataforma
Nacionalista, que apoiaba o equipo rectoral.
Nunca chegou a realizarse unha avaliación daquel plan. A título persoal, a valoración é contradictoria. Por unha banda, recoñezo a súa relevancia e o seu carácter pioneiro, e os froitos dalgúns dos seus obxectivos e
medidas están aí: a consolidación e ampliación do SNL e das súas funcións, a posta en
marcha de coleccións terminográficas ou de
cursos de formación, a maior sensibilización
en xeral a respecto da lingua por parte de toda a comunidade universitaria, a regulación
dos usos lingüísticos oficiais... por poñer algúns exemplos que levan servindo de modelo, planificado ou non, para o país.
Mais tamén creo que era, en boa medida,
inxenuo sobre todo á hora de fixar obxectivos
ou de propoñer recursos para executalo en
menos de catro anos. Con todo, non quixera
centrarme agora no documento, con tódalas

A N A PILLA D O

O proceso
tamén é importante
ISABEL VAQUERO

A USC ten, desde o 16 de outubro, un novo Plano de Normalización Lingüística. A
autora reivindica o método participativo
de elaboración e recollida de propostas.
pexas que puidese conter, nin na nosa inxenuidade á hora de redactalo ou de achegar
ideas, cheos de boa vontade e ilusión, nin na
súa execución. Coa perspectiva que dá a experiencia dende aquela, por modesta que sexa
no meu caso, quixera analizar o que foi o proceso de elaboración: os obxectivos xerais e o
xeito de artellar o plan non foron debatidos
previamente no Claustro, o órgano que fixa as
grandes liñas políticas; un proceso de redacción dominado por técnicos (por moi pretensioso que me soe) e axentes involucrados en
maior ou menor medida coa extensión do no-

so idioma na universidade, pero que non tivo
en conta os do outro lado, que forzosamente
viron reducido o seu papel a receptores do
plan, supoño que con gran compracencia pola súa banda, pois podían non implicarse.
A publicación en 1998 do estudio sociolingüístico O idioma na USC fixo agromar voces
dentro da comunidade universitaria, como a da
Plataforma por unha Universidade Normalizada (PUN), que reclamaban a elaboración dun
novo plan. Foi o propio equipo de goberno
quen presentou no Claustro da Universidade
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Entrevista a Fraga
Acabo de ver a entrevista ao ja senil Fraga e quedei estufefacto cando puiden ler o que estaba a dizer a
sobor do galego e a normalizaçom
do mesmo. Como é possível que o
jornalista de um jornal como A Nosa Terra nom o atacara mais nesse
punto, ao meu modo de ver fundamental para o futuro da Galiza.
Estas som as declaraçoms de
Fraga: “...Non estamos pola imposición do galego, senón pola
coexistencía entre o galego e o
castellano en harmonía como conviven agora na sociedade. Ten que
existir unha lingua franca, e esa é
o español, que a falan millóns de
persoas e cada día máis, incluso
nos Estados Unidos. O español
ten que ser esa lingua que nos permita relacionarnos polo mundo...”
Mais vamos a ver: e logo o galego nom e também lingua franca
tam importante como o castelhano
a nivel internacional, ou é que nos
vamos entender melhor com um

Brasileiro, Português ou Angolano
falando en castelhano. Nom comprendo como aínda andamos com
umha visiom provinciana da lingua, ja nom o Fraga, pois dum exfranquista nom se pode esperar nada... pero sí considero que o jornalista de A Nosa Terra debería ter
atacado mais nesse punto de importancia primordial.
Despido-me ja sem animo de
causar-vos malestar de cabeça ja
que estimo muito a vossa publicaçom e os seus contidos... só
umha pequena crítica nesse punto
concreto. Saudos de um galego
auto-exiliado em Barcelona.♦
LOIS MAGARINHOS
(BARCELONA)

Da vía rápida á
autovía do Barbanza
O aumento do parque móbil fai necesario contar, cada vez máis, cunhas boas redes de comunicación por
estrada. A bisbarra do Barbanza non

pode ser unha excepción, máxime
cando forma unha península, co obxecto de evitar o seu isolamento comercial e social dos núcleos de poboación máis importantes de Galicia. Logo de moitas reivindicacións
veciñais, entidades públicas e privadas así como políticas conqueriuse
facer a vía rápida do Barbanza. Ao
pouco tempo, os accidentes de tráfico continuaron sucedendo, incluso
con maior gravedade polas innumerábeis curvas, polo estreito do vial,
polos aceites constantes derramados pola estrada que provoca esbaramentos perigosos, pola invasión
frecuente de animais así como pola
demora no mantemento e limpeza
da vía rápida, entre outras moitas
deficiencias que conlevaron tantas
vidas humáns inocentes.
Agora parece, despois de tantos
anos, que os responsábeis políticos
da Xunta de Galicia decátanse de
que é preciso desdobrar a vía rápida,
construíndo unha autovía. En realidade non se sabe canto tempo teremos que esperar para poder circular,

con máis seguridade, pola autovía,
pois sabemos que non depende dos
proxectos e plazos de execución.
Cando se trata de obras públicas,
dous ou tres anos poden alongarse
ata cinco ou seis. O que ninguén
pon en dúbida é a necesidade de
contar cunha autovía a maior brevedade. O da vía rápida foi unha chapuza feita con premura para dar satisfacción a unhas promesas electorais, demostrando que se podía acabar co illamento da comarca por carretera. Se antes facía falta unha hora e media para chegar a Santiago,
agora en cuarenta e cinco minutos
podemos estar na capital de Galicia,
con escasas garantías de seguridade.
O Conselleiro Cuiña pasou por
Ribeira para anunciar, entre outras
cousas, o proxecto para acometer
as obras de construción da tan esperada autovía do Barbanza. Logo
a ver cando será unha realidade,
hai que lembrar que están perto as
vindeiras eleccións locais.♦
XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)
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Vén da páxina anterior

unha proposta para, a partir dos datos obtidos
no antedito estudio (que reflicten o desexo da
comunidade universitaria de que a USC siga
un modelo lingüístico bilingüe con predominio
do galego, modelo que, por certo, á luz deses
mesmos e doutros datos, está ben lonxe de acadar), elaborar un novo plan, para executar nun
período duns dez anos. Esta tarefa recaería
nunha comisión delegada do propio Claustro,
presidida polo rector. O máximo órgano de representación da comunidade universitaria, logo, foi coñecedor de que se ía elaborar un plan,
das súas liñas mestras, de cómo se faría, aprobouno por ampla maioría e elixiu no seu seo
representantes para esa comisión, dos tres sectores universitarios (estudiantado, persoal docente e investigador, persoal de administración
e servicios), e das diferentes sensibilidades políticas que se translocen no Claustro.
A Comisión decidiu contar co asesoramento técnico do Servicio de Normalización
Lingüística, representado a través do seu director. Os traballos de redacción dun primeiro borrador partiron dunha análise en profundidade dos datos sociolingüísticos, da realidade universitaria nos seus diferentes ámbitos
(ben coñecida polos membros da Comisión),
e tamén do estudio doutros plans de normalización do Estado (tanto nacionais como universitarios), que só serviron como fonte de
inspiración, nunca como modelo para imitar,
pois a comisión buscou un modelo propio,
adaptado ás características senlleiras da USC.
O primeiro borrador do PNL foi presentado publicamente: aos claustrais envióuselles o
documento, e o resto da comunidade universitaria tivo ocasión de coñecelo a través dunha
páxina web que foi difundida mediante un correo masivo(3). Comezou un proceso de aclaración de dúbidas e malentendidos, de análise e
filtraxe de achegas e emendas, tanto de xeito
individual como de grupos organizados e de
moi diferentes sensibilidades a respecto do
idioma, que levou a cabo a propia comisión
sen outra intromisión. Este proceso negociador deu lugar a outros borradores posteriores,
sempre tendo como finalidade a busca do meirande consenso, non só para poder aprobar o
PNL no Claustro, senón tamén para lograr
compromisos para a súa execución posterior.
A presentación do proxecto no Claustro e
a súa aprobación nel non é un simple trámite
sen maior significado. Non podemos esquecer
que a normalización dunha lingua é un proceso que protagoniza a sociedade, por moita planificación que se faga; non é algo que se concede graciosamente dende o poder; xa que logo, un PNL verdadeiramente participativo nacería xa eivado se non se contase dende o
principio coa vontade favorable do conxunto
da comunidade universitaria, a través do seu

sidade, cun reducido número
órgano máis representativo, o
de ámbitos de actuación, basClaustro.
on
tante claros e homoxéneos, e
Por outra banda, unha participodemos
cuns 40.000 membros. Non
pación que só consistise no paso do
PNL polo Claustro sería unha vi- esquecer que a embargante, o esforzo de elaborar un plan de normalizasión distorsionada. En efecto, para
conseguir a extensión no uso dunha normalización ción lingüística serio e executalo é abondo como para tenlingua existen dúas estratexias, a
regulación (baseada na regulamen- dunha lingua é tar facer as cousas con calma.
Non quere isto dicir nin que o
tación, na lexislación) e a dinamización (baseada na persuasión e no un proceso que PNL sexa perfecto nin que o
ser a súa execución; pero
convencemento). É evidente que
protagoniza a vaia
si que se procuraron dar os paambas son complementarias e imsos adecuados.
prescindibles, e que se debe valorar
sociedade,
O que se aprendeu daquel
a necesidade de cada estratexia sepor moita
primeiro PNL de hai once anos,
gundo o ámbito e as circunstancias.
reflectir na elaboraSemella claro que no caso que nos
planificación tentouse
ción deste que se acaba de
ocupa é máis doado aplicar a regulación á administración que ao ámque se faga” aprobar. Se cadra, dentro doutros dez anos poderemos volver
bito da docencia, o cerne da unifacer unha reflexión sobre el e
versidade e o máis difícil de galeintentar compartir o que leveguizar mediante tal estratexia.
mos aprendido deica alá.♦
Coa presentación dos sucesivos
borradores á comunidade universitaria en xeral e coa negociación dos seus termos cos diISABEL VAQUERO é técnica de normalización na
ferentes grupos organizados nela, tratouse de
USC, e claustral da USC por A Trabe.
crear as condicións favorables para xerar un(1) Foron 177 votos a favor, 2 en contra e 6 en branco.
ha dinámica interna que conduza progresiva(2) Todo isto será traballo da Comisión de Normalizamente ao cambio lingüístico, a que se asuma ción Lingüística anualmente.
(3) Cómpre saber que o uso dos diferentes servicios
voluntariamente o proceso de normalización.
Internet xa estaba universalizado daquela na USC, e
Deste xeito, na elaboración do PNL da de
que a difusión de información propia a través do web e do
universidade compostelá atendeuse aos tres correo electrónico masivo era tamén un procedemento haniveis da normalización: o político, o técnico bitual e xeneralizado.
(4) A este tempo hai que engadir o que transcorreu
e o social. Facelo custou algo máis de dous
dende que se tentou presentar no Claustro de decembro
anos de traballo(4). Se cadra, semella moito de 2001, e que a Mesa do Claustro decidiu interromper
tempo para un organismo como unha univer- diante das protestas dos estudiantes co gallo da LOU.

‘N

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Á comunidade
educativa do Bierzo
A Comisión de Seguimento do
Acordo de colaboración para a
implantación do ensino do galego
entre a Xunta de Galicia e a Junta
de Castela e León, reunida o 13
de xuño do 2002, estableceu os
nosos centros educativos do Bierzo occidental que impartirán clases desta lingua neste curso 200203. Concretouse o ensino do galego nos centros escolares de infantil e primaria de Toral dos Vaos,
toral de Meraio, Vilafranca do
Bierzo, Camponaraia, A Ponte
Domingo Flórez, e nos institutos
de secundaria “Sarmiento” de Vilafranca, “Bérgidum” de Cacabelos e “Europa” de Ponferrada, así
como na Escola oficial de idiomas. A todo isto hai que engadir
os centros públicos de Carucedo,
Corullón e Cacabelos que xa impartiron clases de galego no pasado curso 2001-02.

Fala Ceibe valora positivamente o medre da aprendizaxe da
lingua galega no Bierzo occidental
a nivel do alumnado afectado (pasando de 156 a 350), do número de
centros escolares, das etapas educativas implicadas e da extensión
territorial. Esperamos que esta nova dinámica educativa se desenvolva con total normalidade no período 2002-03, evitando calquera
incumprimento respecto aos prazos de execución e á disponibilidade axeitada dos medios persoais, pedagóxicos e financeiros.
Entendemos que non resulta
lóxico nin pedagóxico que o profesorado desenvolva o seu labor
educativo sen ter en conta o contexto sociolingüístico do Bierzo
occidental. O galego está moi presente na fala da poboación deste
territorio, directamente como tal
lingua comarcal ou mesturado coa
castelán (nos niveis léxico, morfolóxico,sintáctico e fonético). Por
iso os centros educativos non debne permanecer alleos ante esta re-

alidade sociolcultural propia, todo
o contrario, a súa permeabilidade é
a mellor forma de lograr a integración territorial e a máxima rendabilidade escolar. Non se poden pechar as portas dos colexios e dos
institutos para evitar o contacto
coa cultura galegoberciana. A nova corrente educativa progresista
rexeita as intervencións discriminatorias pasadas cara ao idioma
galego do Bierzo occidental.
O alumnado berciano ten dereito a que se lle dea unha educación integral. neste sentido o idioma galego, tan asentado na realidade sociocultural do Bierzo occidental, permite ao alumnado afrontar os retos do futuro con máis seguridade, sen terque rachar cos
seus vínculos familiar, territorial e
lingüístico. A aprendizaxe do galego supón unha mellor preparación
persoal e, polotanto, grandes posibilidades de promoción educativa
(elección entre as numerosas carreiras dos 7 campus universitarios
veciños, a saber, A Coruña, Santia-

go, Vigo, Ourense, Pontevedra,
Lugo e Ferrol), profesional (consecución dun posto de traballo público, nas distintas administracións
galegas, ou privado, nas empresas
de comunicación, no comercio,
etc), ou internacional (aprendizaxe
posterior do portugués, idioma oficial ne numerosos estados).
Por último indicar que hai que
entender o ensino da lingua galega
dende un punto de vista integral, é
dicir, afectando a todos os niveis
educativos. Por iso vai sendo hora
de ofrecer a aprendizaxe do galego
a outros sectores sociais. Así, cremos que se poden impartir clases
desta lingua comarcal, coma unha
materia optativa máis, nos centros
de educación de adultos e tamén na
chamada “Universidade da experiencia” que este curso se implanta
por primeira vez no campus de Ponferrada. As persoas adultas deben
ter este dereito a poder elixir libremente o estudio da lingua galega.♦
XABIER LAGO MESTRE.
FALA CEIBE DO BIERZO

N ieto d a literatura
g aleg a .
O deputado Francisco
Rodrígue z pediu no
C ongreso vías de ancho
europeo p ara G aliz a
e chamáronlle localista .
¿ Q ue non lle chamarían
se pedise un ancho
específico galego?
O sábado día dous
ocorreron na autovía
Vigo-Porriño 1 5
acidentes de tránsito.
Un deles foi causa do
por tres xa b aríns que
cruz a b an a calz a d a . Iso
que no Porriño hai un
gran polígono industrial
e que Vigo é a princip al
urbe g aleg a . Se nesa
zona hai porcos bravos,
e tendo en conta o
despoboamento que se
está d ando no rural,
polo Pa dornelo axiña
a p arecerán leóns e
elefantes.
Todo O cidente
defendía a democracia
en Alxeria , ata que
g añaron os islamistas.
Entón todo O cidente
a plaudiu que o goberno
dese un golpe de man e
os deixase fóra do
poder. A continuación
veu unha guerra cruel,
pero iso non importa .
O cidente defende a
democracia p ara
Turquía . O goberno
turco colocou un límite
do 1 0% dos votos (¡que
xa é límite!) p ara obter
representación
p arlamentaria , así
qued a b an fóra os
islamistas, os kurdos, os
esquerdistas, etc. E
O cidente a plaudiu.
A gora resulta que só
dous p artidos superaron
o listón, pero ¡horreur!,
os que g añan son os
islamistas. O cidente
asusta do come z a a
tocarse os misiles. A o
vene zuelano Cháve z , a
prensa nunca lle chama
presidente electo, senón
o ex-golpista Cháve z .
Saíu co 7 0% dos votos,
pero din que debe
marcharse antes de
rematar a lexislatura
porque non gusta . N on
é musulmán, pero é
indio, negrito , case
igual ou peor.♦
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AVE!

A crise chega
a El País

BIEITO IGLESIAS

E

n África mora un parente do noso chasco, que guía ós humanos endeica os enxamios de abellas: “Chas, chas, por aí ben
vas”. Faino por comenencia, pra que lle abran a colmea –algo que non pode conseguir co seu peteiro– e así aproveitar as sobras do mel. Anúnciase ave semellante pra guiar ós galegos cara
os cortizos meleiros madrileños. Debátese se a viaxe ha de durar
cinco horas ou despacharse en pouco máis de tres. Velaí o punto
en que está a política patria, á altura do século XIX, cando os
progresistas destes lares esperaban a chegada redentora da
máquina, o Cristo dos tempos modernos. Cumpría reeditar, ó que
se inaugure o tren de alta velocidade, aquel saúdo de Curros á sedenta locomotiva que avantaba cómaros e corgas, impaciente por
beber no Miño auriense.
Dúas preguntas: ¿Que imos pintar en Madrid? ¿Venderemos
algo alí ou seremos simples receptores de mercadorías (encanto
dure o subsidio dos vellos)? Coas autovías xa marchamos
descentellados, non digamos co computador, novo mesías. Ora
ben, ¿que se lle perde polo mundo adiante a un país pechacancelas en producción industrial? O paisano de antonte temía que as
pistas volvesen as aldeas roubadizas. Nós, progres que somos,
acreditamos nas rotas comunicativas, anque botemos en falta outras sete fábricas como a que pula Citroën-sur-Mer. O AVE dalle
a razón a Galileu (E pur si muove!, así e todo, móvese). Galiza
móvese cara a Porta do Sol, alfa e omega da negra provincia.
Quítalle a razón a Erasmo, que rexeitou unha invitación de
Cisneros con frase lapidaria: Non placet Hispania.♦

A crise da prensa, causada en
parte pola baixa da publicidade, chega tamén a empresas
tradicionalmente sólidas, caso de PRISA. O diario El País,
que edita o grupo presidido
por Jesús Polanco, entrou de
cheo no sistema de promocións, xa habituais noutros
medios, a fin de incentivar o
aumento das vendas. Desde
hai algunhas semanas, o diario madrileño acompaña o
exemplar do día cunha colección de novela contemporánea. A segunda promoción xa
anunciada está baseada no xa
clásico agasallo de reprodución de moedas antigas. Tamén, e por vez primeira desde a fundación do xornal hai
28 anos, o diario abre unha
páxina de esquelas.♦

Os galegos
da Arxentina
serán
estudiados pola
Universidade
“Neste país hai 98 mil galegos en condicións de votar,
aos que hai que sumar os descendentes. É a maior comunidade galega no exterior”,
explica Néstor Pan, decano
de Ciencias Sociais da Universidade de Lomas de Zamora (Arxentina), el mesmo
descendente de galegos.
Pan é director da Unidade de Estatísticas e Sondeos
de Opinión e coordenará un
equipo de 35 persoas que, a
partir dos datos do padrón,
están recabando información sobre a situación política, económica, nivel de vida, espectativas de crecemento e visión da situación
arxentina, entre a colonia inmigrante galega. O traballo
está financiado pola Xunta
de Galicia e a mencionada
universidade arxentina (Clarín, 4 de novembro).♦

ABC matiza
a ‘euforia
socialista’
A nova liña do diario ABC,
menos sesgada á dereita, foi
criticada por persoas próximas ao Partido Popular que
non ven con bos ollos as entrevistas que o xornal conservador publicou ultimamente
con líderes socialistas. Con
todo, ABC, dista de identificarse co partido de Zapatero.
No editorial publicado o 29
de outubro e titulado “A euforia do PSOE”, pódese ler:
“Sorprende a euforia desmedida que se ten apoderado en
poucos días do Partido Socia-

Vigo
A Praza de Vistalegre madrileña durante a intervención de Zapatero.

lista. Explícase, o caso, aínda
que non se xustifica, pola
prolongada ausencia de boas
noticias que leva –por contraste– a sobrevalorar algúns
datos equívocos. Os resultados nos sondeos teñen mellorado, sen dúbida; pero trátase
dunha mellora relativa, isto é,
desde perder por goleada ata
unha derrota digna, nunca inferior a tres puntos na intención de voto respecto do Partido Popular. Nos últimos debates parlamentares, a capacidade estratéxica do PSOE
(así como a baixa intensidade
na resposta do Goberno) propiciaron a recuperación na
imaxe de Rodríguez Zapatero. Pero non é lóxico interpretar os síntomas favorábeis
como sinal inequívoca dun
trunfo futuro e máis que incerto. Calma e mesura son
boa receta contra a impaciencia e o exceso de celo. Hai
que medir os eloxios por prudencia e mesmo por decoro”.
No tocante ao último
gran mitin socialista, ABC
opina que “o acto de Vista
Alegre, desenvolvido con estudiada parafernalia, pode
ser útil a efectos internos para pechar feridas que tardaron demasiado en estiñar.
Pode servir mesmo, se se
xulga con benevolencia, para
prolongar ese estado de gracia aparente que acompaña
ao líder da oposición. Pero a
memoria dos cidadáns non
se borra cun “gracias Felipe”, nin con alusións xenéricas ao progreso e á modernización. Tampouco serve un
propósito voluntarista de enmenda. O fracaso do socialismo serodio segue gravado
no maxín de ben de votantes,
porque a corrupción, a torpe-

za e a má vontade dalgúns
protagonistas daqueles días
interminábeis deixaron pegada na opinión pública”.♦

Vigoempresa
critica
á candidata
do Partido
Popular
O colectivo Vigoempresa,
que dirixe J. Gómez-Aller,
dispón dunha páxina na rede
(www.vigoempresa.com)
con opinións diversas sobre a
política e a economía da cidade. No editorial titulado
“Fraga e Vigo” opina sobre a
canditada á alcaldía do PP,
Corina Porro, “cuxa traxectoria en Vigo (musa e protagonista do affaire Domaio,
que prexudicou a tantas persoas que se consideran estafadas) hai tempo que a desacreditou para sempre entre os
sectores que manexan os resortes da cidade, os que distribúen o xogo social e económico, mesmo político”.♦
Corina Porro.

Autovía Vigo-Porriño.

PA C O VILABARR O S

Unha dimisión,
por favor
XOHÁN VILA

Visto o que pasa coa autovía a Porriño ou o recente
accidente no porto, porque as bocas contra incendios
non tiñan auga, alguén tiña que pensar en dimitir.
Creo que vai sendo hora de que
Cascos remodele todo o seu
equipo na provincia, ou asuma el
directamente todas as responsabilidades e dea conta das mesmas. É sabido que nun divorcio
con nenos, quen se queda con
eles ten que asumir a responsabilidade de facelos medrar e educalos e ten dereito a recibir una
pensión a cambio.
O divorcio é evidente entre o
departamento de Cascos e o
Concello de Vigo e os cartos para a pensión só poden vir do Ministerio. Sexamos serios, non se
pode ser alcalde e dar resposta os
veciños que te elixen democráticamente si hai un veciño que vive en Madrid que non paga a cota da comunidade e dí que xa fai
el as obras que lle prazan.
Así nos vai. As veces chegan
a cento cincuenta coches/día accidentados na autovía a Porriño,

tantos que a Garda Civil ten que
pedir reforzos para atender os coches e o cento de mortos que marcharon sin avisar polas curvas e o
estado do piso. E non pasa nada.
Así nos vai. Salta unha chispa nunha nave moderna, nun
peirao moderno e as bocas de
auga non funcionan, nin se sabe
dende cando nin se dan explicacións. Menos mal que o Porto
ten técnicos con esas responsabilidades. Un organismo público
que parece ter como obxectivo
amolar os veciños cos recheos
sen unha explicación que poida
enfrontarse a outras de meirande
contido científico.
Dito isto e media ducia de
cousas máis que se poden engadir, sentiríamonos todos un pouco máis tranquilos con algunha
que outra dimisión aínda que
non haxa que presentala diante
dunha asamblea soberán.♦

Latexos
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Epístola
moral ó sr.
Rodríguez
Adrados

N

un artigo inserido en
El País, do 1 deste
mes, laiábase o Sr.
Rodríguez Adrados do odio
que viu zumegar nun
documental sobre o País Vasco. Tan abraiado quedou que
nin sequera se lle ocorre pensar a que pode ser debido ese
odio. Se esa realidade é un
feito, o primeiro de todo –e
non digamos se un é un
humanista– será afondar nas
súas posibles causas.
Ninguén que estea no seu
xuízo poderá pensar que
están en que “Batasuna sigue
en las instituciones, Arzalluz
e Ibarretxe siguen con sus
propuestas anticonstitucionales, Otegi y los demás siguen
haciendo el elogio del
terrorismo” E aínda engade:
“Y se les deja hacer”. Custa
traballo pensar no pouco que
pensan algúns homes que un
coidaba de pensamento, e
que tanto lles custe entender
que, nun país civilizado, calquera ten todo o dereito do
mundo a face-las propostas
que lles dea a gana, sexan
constitucionais ou non. Sr.
Rodríguez Adrados, ¿pensa
Vde., con todo o catedrático
e académico que sexa, que
esas afirmacións as faría un
bacharel medio na Europa civilizada? Pense niso e verá
que vergoña vai sentir.
Nin pola cabeza lle pasa
que o pobo vasco teña memoria histórica, e que nesa
memoria histórica, afastada e
próxima, pesen dunha maneira decisiva a tortura e
humillacións que aquela
sociedade padeceu, non só
baixo o réxime anterior,
senón aínda despois da transición, como xudicialmente está probado e como Amnistía
Internacional segue
denunciando hoxe. Odio puro
sin razones –escribe. Quixera
saber en que mundo vive
Vde., Sr. Rodríguez Adrados,
e que humanismo é o seu.
¿Non coidaría máis xusto, e
máis honesto tamén, esixir
estadistas verdadeiros que
cheguen a arranxos no canto
dos que temos, que nos levan
cada día a novos
desarranxos?
E xa que Vde. é un humanista, cando escriba sobre o
odio do nacionalismo teña
presente o que zumega do
bombardeo de Guernica, do
proceso de Burgos e dos
tribunais de excepción, do
teimoso incumprimento do
Estatuto polos distintos
gobernos da democracia, da
actuación dos GAL, que de
seguro lle parecerá moi
patriótica, e de tantos outros
feitos que están na memoria
viva do pobo vasco, e que fai
ben en non dar a
esquecemento. Por moito que
a Vde. lle amole.♦

Os investigadores consideran os atentados obra dun sicario profesional

A vinganza,
móbil das bombas de Vigo e de Redondela
A.N.T.
Afeitos só aos ruídos do aeroporto de Peinador, os lugares
de Xan da Cova (Redondela)
e do Carballal (Vigo) amenceron o pasado 5 de novembro
con dous estouridos de bomba. Como resultado, faleceu
un matrimonio e quedaron feridos un pai e un fillo, todos
eles vítimas de dous artefactos
agochados en bolsas de lixo.
Xan da Cova e O Carballal son
agora escenario das pescudas policiais e obxectivo de rumores e cámaras de televisión. Nas mentes
dos veciños, investigadores e xornalistas pervive o misterio sobre as
circunstancias e causas do crime.
Os investigadores conseguiron, malia todo, centrar o enfoque
do caso e descartar que os atentados teñan algunha vinculación
política ou fosen resultado dunha
acción indiscriminada dun desequilibrado. O crime responde a
unha vinganza e a persoa que colocou as bombas é un sicario contratado para ese traballo concreto.
As autoridades encargadas das
pesquisas xa contan con pegadas
dun posíbel sospeitoso, saben que
os materiais dos artefactos foron
comprados en Vigo e vinculan o
atentado coa facilidade que existe
hoxendía no “mercado” de profesionais do crime, moitos deles ex
combatentes nos diferentes conflitos que sufriron os Balcáns na última década. Segundo o fío principal que segue a investigación, o
móbil ha ser a vinganza, pero non
tería porque estar relacionada co
mundo das drogas. O modus operandi dos axustes de contas non
buscan un dano xeral como no caso dunhas bombas preparadas, como se comprobou, para acabar
con varias vidas a un tempo, segundo a investigación.
Xustamente, as sombras da
pescuda permanecen pairadas so-

A bomba que estourou en Redondela danou a cancela da casa e sentiuse en varios quilómetros á redonda.

bre os obvios vínculos existentes
entre os defuntos Vicente Lemos
e a súa muller Rosa Gil e a familia de Luís Ferreira, ferido, xunto

co seu fillo Óscar. Espérase que o
propio Ferreira poida dar datos
relevantes para comprender quén
podería estar detrás dun acto des-

MI G UEL RI O PA

te tipo, qué relación mantiña coa
parella asasinada e cáles serían as
súas motivacións á hora de decidir unha acción tan grave.♦

Homicidios a 600 euros
Os investigadores que levan o caso viven con preocupación o clima
de tensión que se estende pola bisbarra de Vigo logo do dobre atentado. As declaracións do Delegado
do goberno central en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, nas que
aludía á non existencia de móbil e
á insinuación de que posibelmente
se tratase dun atentado feito ao
azar, só aumentaron o ambiente de
nerviosismo entre a veciñanza.
Nas noites e amenceres posteriores aos ataques, a policía tivo que atender constantes cha-

madas de alerta sobre bolsas negras de lixo que aparecían en carreiros e perto de casas e alboios.
Ata o propio ministro do Interior,
Ángel Acebes, chamou á cordura
aos moitos “insensíbeis” que
aproveitan as circunstancias para
gastaren bromas pesadas. “Desde
a psicose do carbunclo, no inverno pasado, non houbo tanto chistoso solto”, confesaba un axente
da policía local de Vigo.
Para os investigadores, é
máis coherente explicar que o
mercado dos baixos fondos fíxo-

se moi accesíbel nos últimos
anos. Hoxe por hoxe, encargar
un homicidio custa ao redor de
600 euros, algo máis se se utiliza
unha bomba, como neste caso.
Na maioría das ocasións, estes sicarios ameazan, asustan, lesionan ou incluso matan por cantidades irrisorias. Igual que pasaba nas grandes capitais do século
XVII, os moitos veteranos das
guerras europeas gañan a vida
cobrando con sangue débedas de
infidelidades, liortas por terras ou
rancores de negocios falidos.♦

Os Lemos levaban
15 anos en Xan da Cova

Luís Ferreira, adestrador de
fútbol de seu fillo

Os veciños de Xan da Cova, lugar da parroquia de Vilar de Infesta, en Redondela, nin por
aposta encontran un motivo para explicar quén podería querer
mal a Vicente Lemos, á súa muller Rosa Gil ou ao fillo de ambos, estudiante arestora en Santiago. Vicente, de 51 anos, era
perito e traballaba como xefe
dunha liña de produción en Pescanova, con 20 empregados ao
seu mando e un salario que non
chegaba aos 1.500 euros mensuais. O matrimonio vivía sen
grande ostentación na casa na
que residían desde hai 15 anos.
Incluso Rosa utilizaba un vello
Seat 600 para achegarse á casa
dos pais, curiosamente situada
no Carballal.
“Nin tan sequera discutiron
con ninguén, que eu recorde”,

Luís Ferreira ten agora todos
os focos sobre el. O seu testemuño é o máis agardado para
esclarecer os puntos escuros
da investigación.
Veciño do Carballal (parroquia de Cabral, Vigo) desde
1987, Ferreira, de 43 anos, traballa na sucursal viguesa do
Citibank. Para os que o coñecían, é inexplicábel atopar unha causa racional para que alguén quixese facerlle mal a el
ou á súa familia.
“Cando non estaba na caixa”, afirmou seu sogro, tamén
veciño do Carballal, “ía para o
campo. Era tolo polo fútbol”.
Ferreira exercía como adestrador do Santa Mariña, da parroquia de Cabral (no que xogaba
seu fillo) e posuía o título de
técnico autonómico de fútbol.

explicaba un dos veciños da
Millarada, perto da casa atacada, o pasado 5 de novembro.
Esta opinión, compartida por
todos os que alí se achegaron,
acababa cuberta de bágoas cando moitos deles rememoraban
conversas cos falecidos ou relataban con evidente paixón o derradeiro encontro con eles.
“Quedaron chamuscados,
pero non nos puidemos achegar porque tiñan un can de raza que pon moito respecto”,
declaraba un dos primeiros veciños que se achegou ao lugar
do suceso logo de escoitar o
estourido. “Foi um bombazo
enorme. Tremeron todas as
fiestras do lugar e escoitouse a
cinco quilómetros de aquí”,
afirmaba outro habitante de
Vilar de Infesta.♦

No amencer do día 5, Luís
e Óscar saíron coma sempre
camiño do colexio Martín Códax, no que estaba matriculado o rapaz de 12 anos. A curiosidade do mozo ao ver unha bolsa de lixo á entrada do
garaxe, fíxolle dar unha pancada que activou o mecanismo da bomba.
Actualmente, o pequeno
segue en observación logo de
ser operado e aínda se teme
que poida perder a vista. O pai
tamén foi intervido cirurxicamente, aínda que o informe
médico só fala de varias fracturas e un estado de forte estrés postraumático, mesmos
síntomas que ten súa muller,
enfermeira xustamente no
Hospital do Meixoeiro, onde
♦
permanecen os tres.♦

Intencións
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Carlos Callón: ‘é un paso máis na loita contra a convivencia democrática’

Paco Vázquez
cualifica de exceso a oficialidade do galego
MAR BARROS
O senador do PSOE e alcalde d`A Coruña, Francisco Vázquez, desatou a polémica no transcurso dunha conferencia celebrada en
Xixón a pasada semana ao declarar que os idiomas da Galiza, Euskadi e Cataluña non deberían ter o carácter de oficiais. Vázquez
engadiu ademais que nestas comunidades autónomas alterouse o
bilingüismo converténdose na práctica o idioma rexional en lingua oficial de todos os documentos públicos coa excepción dos
xudiciais e afirmou que estas linguas deberían voltar ao estadio
anterior, ao período franquista, cando non estaban recoñecidas.
A Mesa pola Normalización lingüística foi o único organismo que
se pronunciou inmediatamente ao
entender as declaracións como “un
paso máis na loita contra a convivencia democrática”. O presidente
da Mesa, Carlos Callón, manifestou que “a actitude de Francisco
Vázquez incumpre o Pacto Constitucional, que por suposto é mellorábel, e a Lei de Normalización
Lingüística aprobada por unanimidade por todos os partidos. As súas declaracións supoñen unha confrontación cidadá indubidábel.
Había moito tempo que ningún
partido político facía unhas declaracións deste calibre”.
O dirixente socialista cualificou de excesos os alardes nacionalistas das comunidades autónomas galega, vasca e catalana, ao tempo que asegurou que
as ideas rexionalistas “carecen
de razón de carácter histórico”.
“Fronte a postura de alegalidade que defende o alcalde de A Coruña, a Mesa centrouse na defensa
da lei e da lingua, unha actitude cívica e democrática, sempre amparada pola legalidade”. Deste xeito
contestou Carlos Callón ás descualificacións feitas por Francisco
Vázquez tachándoos de “fascistas”. “Son declaracións preelectorais, intento de mesturar partidos
políticos con organización cívicas”, engade o presidente da Mesa.
A actitude defendida polo di-

rixente e senador socialista non
conta co apoio do seu partido como indica Antón Louro, secretario de Organización do PSdGPSOE: “A postura do PSOE está
clara con respecto da lingua. O
resto son valoracións persoais
nas que non vou entrar”.
Nunha entrevista concedida
recentemente a A Nosa Terra, o
decano de Ciencias Políticas,
Ramón Maiz, comentou que “a
causa do devalo do PSOE veu
dada pola perda de identificación
entre o partido e o galeguismo e
un dos protagonistas desa postura foi Paco Vázquez”.
O portavoz municipal de A
Coruña do BNG, Henrique Tello,
sinalou que “Francisco Vázquez
está perdendo os papeis nunha
precampaña agresiva e intolerante, porque carece de ideas e unicamente ten ocorrencias”.
Sen embargo, estas non foron
as únicas críticas que se verteron
ao respecto. O secretario do Consello da Cultura Galega, Henrique Monteagudo sinalou que lle
parecía “moi difícil tomar en serio as declaracións. Se os cidadáns que non nos expresamos en
castelán e utilizamos calquera outra lingua do estado, xa sexa o galego, o euskera ou o catalán, non
merecemos o mesmo trato que os
castelanfalantes, implantarase unha situación de apartheid lingüístico. É un claro ataque a comuni-

Francisco Vázquez, Alcalde da Coruña e dirixente do PSdG-PSOE.

dade que se expresa en galego”.
O presidente da Real Academia, Xosé Ramón Barreiro, non se
quixo pronunciar ao considerar as
declaracións “un disparate total, no
suposto de ser feitas polo alcalde”.
“Que se publicara en La Opinión e
en La Región e que contestase a
Mesa pola Normalización Lingüística non me di nada”. O Partido
Popular tamén se desmarcou da
polémica apuntando a través de
Dolores Seixas que “as declaracións de Paco Vázquez son súas e
nós non temos nada que valorar”.
Provocación á legalidade
“Pode que hoxe sexa máis delicto
dicir La Coruña, aínda que un estea falando en castelán, que berrar
Gora ETA”. Deste xeito tentou ridiculizar Francisco Vázquez os
partidos nacionalistas que pretenden “romper a fórmula de España”. Neste sentido, o presidente da
Mesa, Carlos Callón, sinala que “a
cuestión do topónimo é case que

anecdótica, pero está fora da lei.
Xa ten varias sentencias polo uso
do galego e do topónimo, sempre
pagado con cartos públicos. Son
normas democráticas a cumprir, se
unha administración pública desoe
as sentencias convertese nun ataque ao Estado de Dereito”.
Subvención á RAE
Unha semana despois de afirmar
que o galego non debería ser recoñecida como lingua oficial, o martes 5 de novembro o alcalde socialista firmou un convenio coa Fundación Pro Real Academia –un organismo dependente da Real Academia Española– mediante o cal a
entidade encargada da defensa do
castelán recibirá das arcas municipais 3.000 euros anuais.
Henrique Monteagudo apunta que “se A Coruña ten este tipo
de atencións coa RAE non está
mal, pero hai que preguntarse se
tamén está a apoiar nas mesmas
♦
condicións á RAG”.♦

Ourense
Calquera diría que Manuel Cabezas vive no paraíso da política municipal galega desde o punto de
vista do Partido Popular, xa que é o
seu único alcalde entre as grandes
cidades galegas. Desde esa posición de privilexio vai gañando postos mesmo na loita pola sucesión
de Fraga Iribarne, que ve con bos
ollos ao político ourensán. A súa
política no concello –superficial en
boa medida, pero electoralmente
eficaz–, enturbouse nas últimas semanas ao se descubrir un desfalco
nas contas do Pavillón Municipal
de Deportes de Ourense que, só no
referente aos últimos dous anos,
anda polos 70.000 euros.
Desque foron denunciadas as
irregularidades ata que Cabezas
Enríquez asumiu que a desfeita
contábel descuberta tiña, sen dúbida, implicacións políticas,
transcorreron demasiados días.
Tantos, que á petición de destitución ou dimisión do concelleiro
de Deportes, o ex árbitro Xurxo
Gómez Barril, solicitada polos
grupos da oposición, acabaron
por sumarse membros do propio
Partido Popular. Iso provocou

A crise de Cabezas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Manuel Cabezas, único alcalde do PP en grandes cidades, avanza a golpe de crise. Na máis
recente do desfalco nas contas do Pavillón,
manexou os tempos do cese de Gómez Barril
para manter un pulso, vitorioso, con Baltar.
unha duras declaracións na prensa do concelleiro afectado nas
que cualificaba de “malnacidos”
a dous dos seus compañeiros de
corporación: Rodríguez Cid e
Rodríguez Nóvoa, que ocupa
agora o seu posto. Formouse tal
liorta no seo do grupo de goberno que o alcalde, que facía unha
visita institucional a México, tivo que adiantar a volta para destituír a Gómez Barril.
O certo é que Manuel Cabezas atrasou unha decisión que tiña tomada desde que soubo do

desfalco. Gómez Barril é home
do presidente do PP ourensán,
Xosé Luís Baltar, e polo tanto
non é santo da súa devoción.
Tanto é así, que nin sequera consultou a decisión co máximo dirixente provincial do partido. Non
é ningún disparate supoñer que o
alcalde agardou pacientemente o
desgaste público de Barril nun labor que fixeron ao ditado algúns
medios de comunicación locais.
Previamente, Cabezas destituíra
ao xerente e suspendera de emprego e soldo ao administrador,

ademais de trasladar toda a documentación á Fiscalía e máis ao
Tribunal de Contas. Fraga Iribarne deu o visto bo publicamente á
actuación de Cabezas e Baltar
non tivo máis remedio que calar.
A pesar de que Manuel Cabezas ten case todas as posibilidades de repetir a maioría absoluta
en maio de 2003, ten un currículo amplo como condutor de crises de goberno. Na primeira lexislatura forzou a dimisión de
David Ferrer; destituíu a Xurxo
Bermello (agora senador) por
faltar a un pleno; apartou a Díaz
Salcedo de Urbanismo e no segundo mandato abandonou o
grupo Alberto Iglesias, marxinado polos seus propios compañeiros. Mención aparte merece María Xosé Bravo Bosch, quen utilizou a funcionarios municipais
para que lle pintaran as paredes
da súa casa da praia e acabou de
directora xeral da Xunta, nun curioso couce en dirección ás alturas que lle deu –ou bendiciu– o
presidente Fraga. Entrementres,
a figura política de Manuel Cabezas segue medrando.♦

XOSÉ M. SARILLE

P

resentouse Via Galego,
a fundación da Mesa
pola Normalización
Lingüística, que vai
propiciar a circulación cultural con Portugal e Brasil,
cos países do sistema
lingüístico galegoportugués. E os que
estamos no proxecto convén
que nos miremos desde
fóra, con certa distancia,
como se fósemos outros. É
unha necesidade afinar o
discurso, porque Via Galego
traballará con persoas e
grupos que até agora non
tiveron a máis mínima
intención de colaborar
entre eles. Comezando por
nós mesmos, polos que
iniciamos o novo proxecto.
Via Galego non pode ter
nengún afán de
exclusivismo, nen de darlle
leccións a ninguén sobre o
que se debe facer a respeito
da lingua, da relación interfronteiriza, nen dunha
desexábel circulación cultural, libre e intensa, que tanto favorecería o idioma galego e á fráxil arquitectura
da nación galega.
Está todo por facer, a
pesar dos múltiples
esforzos. O campo é tan
basto que resultaría unha
torpeza estrelarse contra as
portas que nos separan. Sobre todo contra as vellas
desputas normativas, esas
que arrincan tanta paixón,
en Galiza e en todas partes.
Poucas polémicas baixan
tanto ás vísceras. Cando algúns franceses propuxeran
simplificar o estándar francés, todo o orgullo da
República entrou na
fogueira e por pouco non a
paran a tempo. García
Márquez case foi linchado
por dicir que no español
sobraban os bes ou os uves.
Os brasileiros e os
portugueses míranse mal
por un quítame de aquí estes ces. Os cataláns afiaron
as facas aí atrás, divididos
en dúas banderías, a dos
heavys e os lights, que vían
imprescindíbel unha reforma normativa. E nós,
pobres de nós, tamén
somos humanos. E débiles
na tentación da polémica.
Via Galego deberá
procurar o encontro de todos e propoñer camiños
por onde se poida avanzar.
Non vetar os dos demais,
desde logo, aínda que
particularmente non gostemos deles. As sociedades
son cada día máis
complexas e seguramente
non haxa formulacións caducas en nada. Ninguén
pode profetizar cales serán
as alianzas da cultura galega dentro de vinte anos.
Via Galego deberá
procurar o encontro de todos para facela máis
aberta, menos pendente do
seu embigo, máis universal
e ilustrada, talvez menos
romántica. Digo Diego por♦
que é Diego.♦
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Rector da Universidade de Santiago

Senén Barro
‘Confío en consensuar a mellor lei para
as universidades galegas’
PAULA BERGANTIÑOS

Senén Barro ven de tomar o relevo de Darío Villanueva como rector na Universidade
de Santiago. A chegada coincide coa aprobación da LOU e o seu goberno xa se enfrenta a retos tan importantes como o desenvolvemento da Lei Xeral do Sistema Universitario Galego ou a apertura do mapa de titulacións, cuestións sobre as que se pronuncia
na conversa que mantivo con ANT no seu novo despacho, no Colexio de San Xerome.
Vostede ten dito que a Universidade non vive o seu mellor
momento. ¿Que valoración lle
merece a aprobación da LOU?
A LOU foi unha oportunidade non suficientemente aproveitada. Non houbo a intensidade
de diálogo que é de esperar en
leis desta trascendencia. Probablemente a LRU, despois de case que 20 anos de vida, necesitaba ser actualizada para atender novas necesidades e retos,
pero non hai que darlle máis

voltas ao que puido ser e non foi
senón ao que aínda pode ser. A
LOU condiciona algunhas cuestións de xeito irreversíbel pero
deixa moitas outras abertas e
pendentes de concreción no desenvolvemento normativo, nomeadamente na Lei Xeral do
Sistema Universitario Galego
que empezou a discutirse. Aínda
non hai un borrador pero si reunións cos partidos políticos con
representación no Parlamento e
coas tres universidades.

¿Chegarán a un acordo Xunta, Universidades e oposición?
En principio son optimista,
hai argumentos para selo. Xa
houbo un acordo de traballar nesa línea entre Fraga e Beiras e
uns primeiros contactos. Tanto
co BNG e co PSOE –que entregaron as súas propostas marco
para a discusión– como coas
universidades ás que se nos
transmitiu o interés de térmonos
en conta para dar coa mellor lei
e a máis consensuada. De entra-

da hai que ser optimistas porque
efectivamente hai vontade de
diálogo.
Hai outro debate aberto
que é o do mapa de titulacións.
¿Cales son os criterios que ao
seu ver deben guiar o reparto e
que prioridades ten a Universidade de Santiago?
Criterios e demandas coinciden. O problema é que colisionan cos que van guiar a apertura
do mapa nunha primeira etapa.
Despois de case que dez anos
agardando, todos temos moitas
espectativas e intereses lexítimos pero a min gustaríame que
o discurrir dese debate e da toma
de decisións fora pola vía de reflexionar sobre cales son as necesidades do noso sistema universitario galego e non sobre o
que cada unha pode ofertar, Santiago solicitou 20 titulacións para os dous campus. Agora o que
é oportuno é un debate global,
detectar que titulacións novas se
precisan pero reforzar tamén as
que teñen unha infra-oferta, é
decir as que non cubren a demanda do estudantado e do mercado laboral e logo ver que campus reunen as mellores condicións para implantalas. A nosa
universidade reclama con insistencia reforzar un flanco moi feble, o das titulacións tecnolóxicas, particularmente no campus
de Santiago no que só temos enxeñería química. Pero para o
curso 2003-04 a Consellería non
quer crear titulacións que xa
existen. Desta maneira quedarían excluidas algunhas das que
para nós son máis interesantes,
desde unha perspectiva local pero tamén global. É o caso da Informática, cunha demanda tanto
de prazas como de titulados que
supera con moito a oferta, ou a
Diplomatura en Turismo. Hai
outras que por fortuna si entran
nese primeiro nível de debate
como é o caso de Comunicación
Audiovisual, outra das nosas
prioridades. Ademais estamos
en condicións magníficas para
atender a súa implantación.
Hai carreiras nas que a
oferta de prazas é insuficiente
pero un dos problemas da institución hoxe é o descenso de
universitarios ¿Por que cada
vez chega menos xente á universidade?
Hai unha causa rotunda que
é o descenso demográfico. Estamos notando o que xa sabiamos
que ía acontecer e esta tendencia acentuarase ata o 2015. Logo hai outras causas. Os ciclos
formativos son máis atractivos e
algúns estudantes que poderían
ir á universidade escollen esta
opción. Pero a causa fundamental é a primeira.
É díficil non ver a universidade como unha fábrica de parados.
Eu penso que non. Hai algo
incuestionábel. Sempre vai ser
máis competitiva unha persoa
canto mellor e maior sexa a súa
formación. Un titulado superior,
cunha boa combinación de formación teórica e práctica, sempre vai ter máis opcións. O que
ocorre é que a universidade ten
que facer un esforzo por completar esa vertente práctica. É un
dos grandes retos pero con iso
non quero dicir tampouco que as
universidades teñan que dar unha formación que só atenda
aquelo que é útil, ou que ten un-

ha aplicación inmediata e desatender unha instrución máis integral, porque tamén é fundamental. Hai que intensificar esa formación práctica, así como os
idiomas, o coñecemento das tecnoloxías da información e a
aprendizaxe de hábitos para a
autoformación.
¿Como valora a relación
coas universidades de Vigo e
Coruña?
É boa e teño especial interese en que sexa mellor se é posíbel. Desde que tomei posesión
tiven a oportunidade de compartir cos outros dous rectores
reunións de diferente tipo. Ás
veces temos visións que non
coinciden plenamente pero a relación é cordial e o debate trata
de ser construtivo. Tamén impulsamos reunións de carácter
sectorial. Hai ámbitos nos que
sempre competiremos, por estudantes por exemplo, pero outros nos que temos que colaborar porque é a mellor fórmula
para rendabilizar os recursos
que percibimos da sociedade.
Poder cooperar en proxectos de
investigación, a nível docente
–xa hai experiencias de cursos
de post-grao e masters– e neste
momento eu estou intentando
levar adiante a implantación de
titulacións conxuntas coa universidade de Vigo.
Cando tomou posesión,
vostede insistiu na súa vontade
de diálogo ¿percibiu que esa
demanda existía na comunidade universitaria?
O diálogo demándase sempre ademais é bo que sexa así,
aínda que se perciba que hai talante de diálogo é unha forma
de que non se baixe a garda. Eu
intento que sexan meras palabras retóricas e que o meu goberno se caracterice por ese talante con feitos. Pero non son eu
quen o ten que valorar. Nas decisións que se van tomando trato de pulsar a oponión de diferentes sectores, aínda que non
apoiaran a miña candidatura.
Sería de necios e significaría carecer de sentido común e de
compromiso coa universidade
rexeitar, a priori, calquer tipo de
contribución ou colaboración.
Por último, vostede recollía
no programa o compromiso da
súa equipa co galego. ¿Ten prevista algunha medida para aumentar o seu uso nas aulas por
parte dos docentes?
Si, de feito comprometímonos a levar o antes posíbel ao
Claustro o Plano de Normalización Lingüística e xa foi aprobado na súa última xuntanza practicamente por unanimidade. Só
houbo dous votos en contra e algúns máis en blanco. Eramos coñecedores do proceso de xestación do texto, do consenso que
se acadou na súa elaboración, da
importante participación da que
foi froito e estabamos plenamente convencidos do seu valor. Recolle moitas medidas de estímulo, non de imposición, para dar
facilidades e mecanismos de
axuda a aqueles que queiran facer do idioma galego unha ferramenta magnífica para a docencia, de expresión para os traballos de investigación, de diálogo.
Comprometinme a impulsalo pero na medida das posibilidades
porque desgraciadamente a disponibilidade económica condiciona todo e tamén isto.♦
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Quer que se duplique o orzamento para lograr un tren semellante ao de Catalunya, Levante ou Andalucía

A Xunta recoñece que aínda non hai diñeiro para o AVE
A. EIRÉ
O problema son os cartos. AXunta recoñece que se necesitan 2.400 millóns de euros máis para que Galiza poda estar conectada á Meseta
por un tren de alta velocidade. Cuíña e Fraga están dispostos a reclamarllos a Fomento. De momento non hai AVE, pero sí firmes promesas.
Trátase dunha cuestión de fe:
crer que Galiza contará para o
ano 2010 cun tren o mesmo de
rápido que terán todas as comunidades cinco anos antes. Cuíña
voltou a poñer por diante a súa
palabra e o nome de Fraga para
afirmar que o tren galego non vai
ter unha velocidade inferior que
o catalán ou o andaluz.
Di a ortodoxia cristiá que a fe
sen obras non vale nada. E as
obras comezar, comezaron. Unha travesa en Oroso, unha primeira pedra en Santiago. Horas
de televisión, portadas de xornais... E promesas.
A Xunta sabe, polo menos
desde xuño do 2000, que o orzamento preciso para un tren de alta velocidade digno de tal nome
ascende a 7.929 millóns de euros. Pero o convenio asinado en
decembro con Fomento polo Goberno galego acepta que o orzamento de toda a obra fose de tan

só 3.373 millóns de euros. Un
57% menor que o estimado no
informe realizado pola Xunta como necesario. Polo tanto, aceptaba que a viaxe a Madrid durase
un 45% máis de tempo. Polo que
as prestacións ferroviarias serán
de moi inferior calidade ás de
outras comunidades autónomas.
A Xunta sabía, mália as declaracións descualificadoras para todo o que teimase en levarlles a contraria, que no proxecto
do Goberno central non se contemplaba un AVE para Galiza.
No tramo entre Ourense e Lubián, por exemplo, o tren non
poderá pasar de 140 kilómetros
á hora. O informe do departamento de Xosé Cuíña prevía 2
horas e 35 minutos de viaxe de
A Coruña a Madrid, con velocidades punta de 350 kilometros á
hora, “necesarias se non se quer
deixar a Galicia illada do crecemento de Europa”.

Quintanilla Ulla
MIGUEL BARROS

H

ai uns días finou Xaime Quintanilla Ulla. Ferrol
e o partido socialista perderon con el un grilón
na cadea que dá á historia dos pobos sentido e
coerencia. O alcalde Xaime Quintanilla representaba
en Galicia a continuidade dos compromisos que
asumira o seu proxenitor. A defensa de Galicia como
entidade colectiva diferenciada e a loita por mellorar
as condicións dos máis desfavorecidos.
O “inesquencíbel” Quintanilla é reclamado como
exemplo de autoridade moral cando se reclama do socialismo máis compromiso cos problemas de Galicia. A
profunda implicación deste socialista dende os comezos
do movemento galeguista a prol da reivindicación dos
dereitos de Galicia, nunca mutilou os seus afáns na
defensa dos traballadores, por esta razón conqueriu
Quintanilla a categoría de símbolo do socialismo galego.
Quintanilla loitou por reconciliar o obreirismo
ferrolán co galeguismo. Denunciou a contradición de
falar galego no traballo e na casa e nembargantes utilizar o castelán nos actos políticos. Fundou a editorial
Céltiga, escribiu artigos, teatro e novela. Fernández del
Riego destaca que Quintanilla foi dos primeiros en decatarse da importancia da lingua como instrumento de
loita política e medio de autoafirmación nacionalista.

As causas
¿Cal é a causa de que, sabedores
desta situación, sigan a prometer
un tren semellante ao de Barcelona ou Sevilla? Desde a Xunta, así
o afirma Fraga e tamén Cuíña, están dispostos a presionar ao Goberno central para que doble o orzamento previsto. Demandan
2.400 millóns de euros máis para
equiparar o noso tren rápido proxectado ao catalán. Dentro dun
ano, a consultoría técnica que está redactando o proxecto LubiánOurense presentará o informe técnico. Xa se sabe que o problema
non é técnico, senón de diñeiro.
¿Estiveron mentindo ata agora
afirmando que o AVE galego terá
as mesmas prestacións que o catalán ou andaluz, asinando un convenio con Fomento no que se
reunciaba a esta posibilidade?
Desde o Goberno autonómico
afirman que non existe mentira,
que teñen non só o convencimento senón a determinación que Galiza non vai ser marxinada no tren.
¿Porque se asina logo ese
convenio? Unha explicación é
que seica non había máis diñeiro

e Fraga apostou por ir asegurando os euros dispoñíbeis para que
comezase as obras na Galiza. Este convenio aseguraría o tren de
alta velocidade no interior. Logo
xa virían as presións para conseguir máis orzamento para o tramo Lubián-Ourense. Semella
que entraron agora nesta fase.
Sexa como for, Fraga e Cuíña
xa lograron que se esteña a falar
como se mellora o AVE que tan
sequer está proxectado como tal
e non se se vai a construír ou
non. O deputado nacionalista
Rodríguez Peña considera que é
“un engano falar de millorar o
tren de alta velocidade, porque
se colocasen algunhas travesas,
cando non sabemos se o imos ter
ou non. O certo é que non hai
cartos, porque non existe financiamento da Unión Europea”.
O socialista Ismael Rego que
non hai un AVE previsto para Galiza. “Este só chegará a Valladolid, o demais será unicamente modernizar a actual rede, que boa falta lle fai”. Mentres soñamos coa
alta velocidade, a actual achégase
moito máis á dun carro de bois
que á dun verdadeiro tren rápido.

Suárez Picallo reclamaba para Quintanilla o pago
de “dezmos e primicias” políticas, e Castelao sentía
polo ferrolán unha admiración sen límites, loubaba a
súa coraxe na defensa do problema nacional de Galicia ao tempo que respectaba a súa lealdade á
disciplina do partido socialista.
Despois de cuarenta anos Quintanilla Ulla tivo a
Xaime Quintanilla Ulla.

No Eixo Atlántico tampouco
Unha resposta no Congreso de
Deputados ao deputado nacionalista Francisco Rodríguez
deixou entrever que o modelo
ferroviario do Eixo Atlántico,
será dual. Nos tramos que non
son Vilagarcía-Vigo e A Coruña-Ferrol, desaparecerá a actual infraestrutura de ancho
ibérico e será substituída por
unha vía dobe electrificada de
ancho internacional. Nos tramos anteditos si se manterá o
ancho ibérico e daquela só se
construirá unha vía electrificada nova. Desta resposta do goberno Rodríguez deduz que nesas condicións vai ser imposíbel que o Eixo Atlántico no seu
conxunto rexiste circulacións
de trens compatíbeis coa alta
velocidade.
No mesmo debate, ante a
denuncia de Rodríguez sobre o
escaso investimento do goberno
en alta velocidade para Galiza,
o 0,17% do total adicada á alta
velocidade no estado, Fernando
López-Amor (PP) espetoulle a
frase “que localista es”.♦

fortuna de recuperar democraticamente a alcaldía da
cidade departamental, que ocupara seu pai, dando
azos ao socialismo galeguista, naquil intre atarefado
na loita pola Estatuto.
Compre recoñecer que na paixón política Quintanilla Ulla non acadou o grado de compromiso que caracterizara a seu pai, eivada a súa iniciativa pola memoria
da traxedia que para el supuxera a guerra civil. Foi
médico brillante e publicista de éxito, entregado á súa
profesión, así como á divulgación científica. Cando se
lle reclamou a súa presencia na area política, asumiu o
deber de concorrer ás eleccións municipais á fronte da
candidatura socialista, a pesares da súa escasa codicia
de poder, pois o ardimento da brega política era ben
alleo ao seu talante sereo e mesurado.
Quintanilla Ulla tivo que lidiar co Ferrol do debalo
industrial “lastrado co azul marino” como el acostumaba a dicir. Convencido da cativeza da iniciativa privada
nunha cidade acostumada ás subvencións oficiais e as
nóminas da Mariña, defendeu a instalación no
municipio da base de reparación dos barcos da OTAN,
política que foi impugnada polos partidos de esquerda
que o apoiaban. Quintanilla non quixo rematar o segundo mandato, quizais decepcionado polo doutrinarismo
partidario totalmente alleo ás mutacións que se estaban
a producir en Europa e no mundo.
Na memoria dos defensores das causas xustas os
Quintanilla serán para sempre inesquencibeis e para os
socialistas galegos, modelos a imitar.♦
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ENTREVISTAS E COLABORACIÓNS:
Xosé Ramón Barreiro, Presidente da Real Academia Galega; Manuel María, escritor; Xesús
Morán, Plano Galicia sobre Drogas; Suso de Toro, escritor; Xosé M. González Reboredo,
presidente do Clube Nacionalista Alén Nós; Carme Avendaño,
fundadora de Érguete; Federico Mayor Zaragoza, ex director xeral da UNESCO; Ramón Maceiras, xornalista; Domingos Bello
Janeiro, director da Escola de Administración Pública; Camilo
Gonsar, escritor; Ermelindo Portela, catedrático de Historia Medieval; Xosé Ramón Freixeiro Mato, profesor da Universidade
da Coruña; Aurelio Miras Portugal, conselleiro de Emigración
e Cooperación Exterior; Francisco Fernández del Riego, intelectual galeguista; Andrés Torres Queiruga, teólogo; Xaime
Bello, alcalde de Ferrol; Alberto Datas, pintor; Celso Currás,
conselleiro de Educación; Eduardo García Parada, coordinador de Nais e Pais polo Ensino do Galego; Alfonso Zulueta de
Haz, presidente do Consello da Cultura Galega; Teresa Barro,
escritora; Manuel Rivas, xornalista e escritor; Xulián Hernández, líder de Siniestro Total; María Xosé Queizán, escritora;
Román Raña, escritor; Ánxeles Ruibal, cantante; Xerardo
Fernández Albor, ex presidente da Xunta de Galicia.
TEMAS:
As casas dos emigrantes, unha ruptura coa historia / ¿Podese enterrar o mar? / Beiras e Fraga selan un cambio
nas relacións institucionais / Morreu Camilo J. Cela, o Nobel de Iria Flavia / Cidades adolescentes / O novo momento das empresas conserveiras / A nena Agustina de
Valga que foi La Belle Otero en París / O Bosque Animado, un Goya
na fraga de Cecebre / As razóns galegas contra a globalización / Unha oportunidade para reciclar o lixo / O botellón, ocio no comezo do século / Un portal da rede para a literatura galega / O eucalipto ameazado / Advertencia da UNESCO para o futuro do galego
/ A epopea galega de Víctor Hugo / O progreso chega paseniño aos Ancares / O Deportivo gaña a Copa do Rei / A estirpe galega de Martín Sarmiento en Samos / Un adeus a
Carlos Casares / O congreso do PPG asume o diálogo co BNG e acocha as discrepancias con Madrid / Os intelectuais no campo de fútbol / Tesouros roubados dos galeóns /
Pontevedra engalanada co Padre Sarmiento / A brucelose ataca na Serra de San Mamede / O Courel en silencio / A Sinfónica de Galicia cumpre anos / Carrabouxo, unha homenaxe ao humor galego / As bases toman o protagonismo no BNG / Unha selección para
o fútbol galego / Eleccións na Universidade / O campo de eleccións / Os mecenas da cultura / Arturo Souto, o pintor que soubo volver / 20 de Xuño, unha folga contra as restriccións
no paro / Un Museo para o mar / Avilés de Taramancos, un Día das letras para a poesía.
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Lugo

A consecuencia diso un traballador morreu nun lume

A finca
do
xitanazo

A rede contra incendios do Porto de Vigo
non funciona desde a súa construción
H.V.
O director do Porto de Vigo,
Luís Lara, ignorou reiteradamente as peticións de reparación da rede contra incendios dese porto, que non funcionou cando ardeu Viguesa
de Granallados. Nese suceso
perdeu a vida un traballador.
No mes de xullo acontecera o
mesmo nun lume rexistrado
nunha nave no Berbés e a consecuencia do non funcionamento da rede de auga contra lumes
o inmoble quedou completamente destruído. Como non se
produciron desgracias persoais,
non se depuraron responsabilidades nin se corrixiron as deficiencias que impedían a extinción dos incendios.
A falta de subministración de
auga no circuíto contra lumes
provocou que tamén non se extinguira a tempo o incendio producido en Vigra o 23 de outubro
pasado. O lume era de dous metros cadrados, unha dimensión
perfectamente sofocábel de funcionar o sistema contra incendios, pero este estaba conectado
á rede de auga potábel por non
funcionar a rede contra lumes.
Unha rede de auga potábel
precisa dunha presión de tres bares e medio para funcionar con
eficiencia e unha rede contra lumes precisa o dobre: sete bares.
A rede contra lumes de Vigra
unicamente estaba conectada ao
circuíto da rede de auga potábel
da Autoridade Portuaria.
Aquel 23 de outubro a nave
veciña de Pez Austral estaba a
lavar peixe, co que detraía da rede gran cantidade de auga e deixaba a presión en 0,5 bares, forza moi habitual no porto e claramente insuficiente mesmo para
fornecer de auga potábel a rede
convencional.
A rede contra incendios da
Autoridade Portuaria de Vigo

JAUREGUIZAR

No monte Brea, parroquia de Trimol, edifícanse casas con licencia de Outeiro de Rei.
Pero os 125.000 metros cadrados desas terras estan rexistados
no concello de Lugo.

O incendio de Viguesa de Granallados o 23 de outubro costoulle a vida ao traballador Xesús Vila.

construíuse a treitos entre 1991 e
1996 e o seu presuposto ascendeu a case seis millóns de euros,
pero nunca funcionou correctamente. Reiteradamente o Comité
de Saúde Laboral do Porto reclamou a súa reparación ou a construción dunha rede contra lumes
fornecida con auga do mar, xa
que é igualmente útil. As peticións foron ignoradas.
Responsabilidades
No Porto de Vigo hai un xefe de
Seguridade (Antonio Alonso) ao
que lle corresponde velar polo
correcto funcionamento deste tipo de instalacións, pero para iso
ten que contar cun presuposto
para corrixir as deficiencias que
localiza. O presuposto correspóndelle elaboralo aos seus in-

mediatos superiores: o xefe de
Mantemento (Antonio Coucheiro) e sobre todo ao director do
Porto (Luís Lara).
A respecto do papel xogado
polo presidente da Autoridade
Portuaria, Xulio Pedrosa, hai un
acordo tácito entre postos políticos e técnicos do Porto de Vigo segundo o cal uns e outros
teñen compartimentadas as súas
actividades. O laissez faire só
se pasa por alto para a rúbrica
de determinadas obrigas administrativas.
Para depurar supostas responsabilidades penais, é preciso
coñecer primeiro a causa da
morte de Xesús Vila no incendio
de Vigra o 23 de outubro. Se o
deceso produciuse pola deflagración, o falecemento é atribuíbel á
mala sorte, pero se a morte foi

PA C O VILABARR O S

posterior, iso indicaría que o correcto funcionamento da rede
contra lumes podía terlle salvado
a vida a Xesús Vila.
Á marxe das oportunas reparacións da rede de subministración de augas contra lumes no
Porto de Vigo, o alcalde da cidade, Lois Castrillo, denunciou que
no seu día a Autoridade Portuaria rexeitou unha oferta do concello para localizar no porto unha estación de bombeiros. Fontes
do Comité de Saúde Laboral da
Autoridade Portuaria indicaron
que a súa presencia sería determinante por dúas razóns: primeiramente porque se facilitaría a
chegada ata os lumes no litoral e
en segundo lugar porque os
bombeiros se encargarían de esixir o correcto funcionamento da
rede contra incendios.♦

Fer ro l
Á hora de escribir estas liñas, estiven a piques de incidir unha
vez máis na actualidade política
de cara as vindeiros comicios
municipais. Pero pensei que podería caer no risco de aburrir aos
lectores e tamén no carácter hipotético deses matrimonios electorais dos que nin sequera os
contraíntes saben se chegarán ou
non a bo termo. Fóra destas augas tan turbulentas, das que falaremos cando pase a tormenta, hai
outras das que había algún tempo que non escoitabamos novas.
Esas son as augas que separan o
noso concello de Mugardos, ao
outro lado da Ría...
Hai algo máis dun mes que
a empresa Retrasub deixou de
prestar o servicio de embarcacións de pasaxe que unía a cidade con Mugardos, alegando
motivos de escasa rendibilidade económica. Dende aquela, a
Mancomunidade de Concellos

¿Sulcarán as augas
de novo?
MARTINA F. BAÑOBRE

As lanchas de Retrasub xa non fan o
servicio Mugardos-Ferrol. A mancomunidade de municipios estuda a posibilidade de recuperar o servicio para o que
se precisa inxectar 98.000 euros anuais.
da Comarca estuda a posibilidade de recuperar estas embarcacións de pasaxe que contan ou contaban- con case un século de historia. En relación con
este tema, e xunto coa Cámara

de Comercio, conformará unha
fundación destinada a dar pulo
ao turismo na zona. E precisamente dentro dese punto é onde
entra a recuperación das lanchas.

Dándolle voltas ao tema, a
empresa Fernández Cabana presentoulle ao rexedor mugardés,
Ramón Toimil, unha proposta
mediante a que se compromete a
reimplantar o servicio de transporte a cambio de 98.000 euros
anuais. Neste estudio de explotación inclúen ademais a posibilidade de recuperar as tradicionais
rotas marítimas da nosa ría, que
unían a cidade con lugares como
Maniños, A Graña ou mesmo
Neda e Xuvia.
Agora a pataca quente queda
en mans da Mancomunidade de
Concellos, que deberá analizar o
informe ata que chegue á Xunta:
encargada de outorgar a suposta
concesión. Cómpre que agora,
ademais da empresa Fernández
Cabana, se impliquen as administracións pertinentes. E se cadra recuperamos un servicio de
lanchas mellor aínda que o que
perdemos.♦

Un tío meu regresou un verán,
tras anos de ausencia, ao seu
Bermeo (Biscaia) natal. Chegado diante dun solar que fora
visitar, un baleiro con algunhas
matogueiras que acadara un
valor apetecíbel pola súa localización, atopouse cun xitanazo sesentón; cun reloxo de ouro que transmitía a súa habelencia comercial e unha aguilloada que insinuaba a súa autoridade contundente. O caló
incorporouse na cadeira de
plástico branco dende a que
atendía á clientela e espetoulle
ao meu tío: “son duascentas
pesetas á hora”. O interpelado
non entendía.
O xitano aclaroulle, con
dedicación de home de negocios que tomar un baño de sol
no terreo custaba duascentas
pesetas. ¿Pero como lle vou
pagar, se é propiedade da miña familia?, repuxo meu tío
sen dar despexada aínda a súa
confusión. A cadeira branca
aló quedou, pero do alugador
non se tivo máis noticia. Xa
vedes, cousas que acontecen
nas mellores familias.
Algo semellante vén de ser
denunciado polo concelleiro
nacionalista Fernando Blanco,
quen acusa ao concello popular de Outeiro de Rei de conceder licencias de construción no
municipio de Lugo. Cabe o
despiste porque o monte da
Brea, parroquia de Tirimol, linda entre ambos os municipios.
Nesa zona foron construíndose
nestes anos un fato de chalets
contando co práceme dunha
autoridade á que poida que non
lle correspondera, pero, por se
o caso, se molestou en cobrar
os recibos do imposto sobre
bens inmobles (IBI).
Apunta Blanco que a finca
do desencontro, de 125.000
metros cadrados de superficie,
foi rexistrada polos funcionarios da capital provincial no
ano 1960. Blanco avisa de que
as concesións para edificar de
nada valen e de que mandou
abrir un expediente para concretar o número de afectados e
procurar unha solución. Debería estar atento, non vaia ser
que quede a casa consistorial
branca en Outeiro e lisque o
culpábel; porque iso aconteceu ata na miña familia♦

XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

A

cabo de ler un informe
dramático dunha investigación sobre a caída
do café no grande mantel do
señorío capitalista mundial,
que xa arrouta sen rubor, e coas máximas complacencias dixestivas, ao redor das mesas
onde os convivios eran outra
cousa. Mudaron os tempos e
as gadoupas dos ricachos arrebatan a esperanza dos países
productores, en América, África, Asia. Din os de IntermónOxfam no seu informe, que as
empresas da usura –Sara Lee,
Kraft, Procter & Gamble e
Nestlé– só pagan aos
productores 25 céntimos polo
que eles logo venden en Occidente a 3,70 euros. Nada
novo, aínda que esta
diferencia nos anuncie xa que
máis de cen millóns de persoas aniñan na pobreza e soñan
para os campos unha
sementeira de coca. Velaí o camiño que conduz ao abismo.
¿E os respectivos governos,
que? Pois nada: ailelelo,
ailalala. Este cronista, que non
é cafeteiro de diario, lembra a
súa infancia e a adolescencia
cando os vellos Cafés das
vilas e cidades de Galiza eran
o arrecendo ao grao tostado e
moído naquelas maquinolas,
trebellos de mau, café de pota
ou de pucheiro, quente, sen
deixar nunca ferver. E as
primeiras máquinas de fino
eran do altor da soberbia enriba dos mármores, mintindo a
prata nun recanto da barra.
Eran así os Cafés de Benito,
de Ricardo, do Antucho, da
Aurora, en Agolada; o Capitol
e o Avenida en Melide; e en
Lalín, A Estrada, Santiago,
Lugo, A Coruña, Ourense,
Pontevedra... Cafés, a metonimia feliz para as citas coa palabra e os xogos, para investir
os ouros no tempo do lecer:
ese bocadinho de amizade e
luz humanas: palique, tertulia,
leria. E as mesiñas aquelas,
coloreados os mármores por
tanto oficio de maus e líquido
derramado. Hoxe son
edificios, algúns aínda coa nobre arquitectura, si, pero Bancarios: a usura do Capital que
nos desangra e mata a rebeldía
dos soños, envilece as
conciencias dos farrucos, diferencia, esmaga. Velaí en que
deu aquela publicidade que
precedía sempre á serie de Bonanza, na TVE branco-negro,
cando A Ponderosa era case a
nosa casa de aluguer diante do
televisor do café da Aurora,
xuntos, amoreados, caladiños,
a ver a John comandando a récoa desde Dallas. E despois
J.F. Kennedy. Que tamén o
“botaron”, en novembro foi. E
América choraba, diante do
noso café con leite na da
Aurora, si. Perú, Colombia,
Nicaragua, Bolivia...
sementan, labran, escollen.
“Vamos chiiicuuus, al tuuustaderuuu, chiquitón, chiquitón,
chiquitón”. Por menos de
nada.♦

Dúas manifestacións, en Vigo e Ferrol, pedirán a protección do litoral

O deterioro das rías prexudica o turismo
RUBÉN VALVERDE
Dúas manifestacións, unha en Ferrol, para reclamar a recuperación da ría, e outra en Vigo, en contra do aterrado do Areal,
terán lugar o sábado día 9. A protección das rías foi precisamente o tema do Foro pola defensa do litoral e medio mariño que
reuniu a pasada semana a especialistas de toda Galicia en Vigo.
A contaminación e as infraestructuras foron os principais
puntos de debate que se trataron ao longo da xornada celebrada o sábado día dous en Vigo. O interese dos organizadores -Plataforma pola Defensa
da Ría de Vigo, CEMMA e
ADEGA- está en concienciar á
cidadanía “dun problema que
non só é ecolóxico, senón tamén social e económico”.
As principais queixas que se
oíron na xornada foron contra
as grandes empresas contaminantes que verten os seus residuos nas rías, contra as accións
xeradas nos propios portos que
gardan pouco respecto co medio ambiente e contra a pasividade das administracións “máis
interesadas en levar adiante
grandes proxectos, que en controlar o impacto ambiental dos
mesmos”. O desenvolvemento
sustentábel foi a fórmula alternativa presentada por estas plataformas. “Non estamos en contra do progreso, senón da forma
en que algúns o entenden. Para
nós as rías son espacios únicos
de gran riqueza ecolóxica e
económica e con determinadas
accións acábase con elas”, sinalaron os responsábeis da Plataforma Pola Defensa da Ría de
Vigo.
Frear as agresións
A mobilización cidadá estase a
converter no mecanismo de protesta contra os aterrados que se
están proxectando nas distintas
rías galegas. “Sentímonos como
David contra Goliat, xa que somos conscientes do poder económico e político co que contan

POSONEJRO

as grandes empresas”, sinalaron
varios membros do Foro. “Nós
defendemos os intereses dos cidadáns que queren ver limpas as
súas praias, dos mariscadores
que viven do que cultivan no
mar, dos mariñeiros de baixura,
etc. Non hai que esquecer que o
turismo é fundamental para Galicia e coas continuas actuacións sobre as rías estase deteriorando o entorno”, afirma un
responsábel da Plataforma viguesa.
Coa fin de facer oír a súa voz
están convocadas dúas manifestacións para o sábado día nove.
A primeira delas terá lugar en Vigo e pretende impedir o aterrado
do Areal “que pode alterar totalmente as correntes dentro da ría
facendo que a partir da Ponte de
Rande non se mova a auga, acabando así coa abra de San Simón”. No Areal están proxectados construír 111.000 m2, aínda
que a PDR sinala que a Fomento
foron solicitados máis de
208.000 m2. “Este aterrado sería
o primeiro dunha longa lista que
se proxectaría en Rande, Redondela, Moaña... De aí a importancia de frealo”, engade este responsábel da PDR.
Unha concentración similar
terá lugar en Ferrol para reclamar a recuperación da Ría, moi
deteriorada polos residuos das
obras da ponte da Pía, ademais
dos vertidos das industrias. A
manifestación está convocada
pola confraría de mariscadores
de Barallobre. Na mesma teñen
pensado simular un enterro, levando un ataúde coa ría dentro e
posteriormente ler un comunicado para solicitar a intervención
dos poderes públicos.♦
posonejro@yahoo.es

Na imaxe, un dos participantes no Foro pola Defensa do Litoral reunido o pasado día
dous en Vigo.
Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

Guillerme Fernández, PDR de Sanxenxo

‘O porto reducirá
o tamaño das praias’
¿Que labor está a desenvolver a Plataforma de Sanxenxo?
Estamos a levar a cabo unha campaña en contra do porto
deportivo construído hai pouco
en Sanxenxo. As autoridades
intentaron potenciar un turismo
de calidade, pero non só non
conseguiron aumentar o número de visitantes senón que esa
construcción vai ter serias consecuencias para os areais da
zona ao vérense cada vez máis
reducidos.
¿Que alternativas presentaron vostedes?
Pois a de potenciar un turismo máis universal e respectuoso co medio ambiente. En Sanxenxo os fondos mariños son
un atractivo que podería ser
aproveitado para a práctica do
submarinismo ou doutros deportes acuáticos. Agora, co
porto, os lodos e os residuos
provocados polos barcos van
acabar coa riqueza de especies.
¿Pensa que as administracións fan deixación das súas funcións?
Nos somos indicadores do
que está a ocorrer, facemos saltar a voz de alarma. O Estado
ten cartos suficientes para levar
a cabo estudios que busquen

alternativas na procura dun desenvolvemento sustentábel e
respectuoso co medio ambiente. Sen embargo, na maioría
dos casos as súas decisións
obedecen a presións de distinta
índole, buscan a rendibilidade
a curto prazo.
¿Existe algún modelo de
conservación a seguir?
As rías constitúen un espacio
case único no mundo. Nos países nórdicos existen os fiordos
que son moi similares. Quizais
habería que seguir ese modelo
de conservación que demostra
que a técnica non está enfrontada co medio ambiente.♦
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Café
de nada
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Harry Potter
non será
dobrada
ao galego

PA C O VILABARR O S

O leite, o alimento
máis consumido polos galegos
A.N.T.
¿O leite? Con café, a poder ser enteiro, do cartón que sempre se ten
no frigorífico, polas súas propiedades saudábeis para o organismo,
non importa o prezo do litro. Así opina a maioría dos galegos, aínda
que existe un 3% da poboación que prefire absterse de consumilo.
Os 113 litros medios anuais de
leite por persoa colocan a este
alimento como o producto máis
consumido no país, que xunto
coas froitas e verduras e a carne
son os alimentos que máis frecuentemente ateigan as neveiras galegas.
Este dato despréndese do
estudio “Os lácteos na dieta dos
españois” promovido polo Instituto Omega3, poñendo de manifesto que os galegos valoran
estes alimentos moi por riba da
media estatal.
Os galegos para encher os
seus frigoríficos baséanse nas
propiedades saudábeis que posúe
o leite ata o punto de que o 87 %

dos enquisados afirma que este
producto nunca falta na súa neveira, seguido por un 60% que
sempre ten froitas e verduras e
un 48% carne, porque o leite e os
lácteos son considerados polos
galegos como os principais productos para conseguir unha alimentación sana, segundo opina o
83% da poboación.
Á hora de facer a compra e
de escoller os alimentos que se
leven para a casa, os galegos
móstranse cada vez máis preocupados polas graxas que podan
conter os alimentos lácteos que
polo seu prezo. Neste sentido, o
queixo e o iogur son os derivados que máis se consumen en

Á hora de elaborar estratexias que poidan
deter ou retardar a extinción do galego á
que estamos asistindo é importantísimo ter
en conta un momento crucial para a plasmación dos hábitos linguÍsticos dos falantes: o momento da socialización. Ou, mellor dito, “os momentos”, pois pode haber
diferentes momentos nos que as persoas
iniciamos e establecemos relacións sociais
(e lingüísticas) coas que nos rodean.
No caso dunha lingua normalizada, a
adquisición da lingua propria e a primeira
socialización faise no seo da familia. En
Galiza a familia transmitiu de pais en fillos a nosa lingua durante moitas xeracións ata hoxe, na que o esborroamento da
sociedade tradicional aldeán e o asoballador poder dos medios de escolarización,
de administración e de comunicación en
lingua allea lle deron á nosa fala un golpe
de morte no corazón, no cerne: no elo da
transmisión xeracional. Hoxe é moi pe-

Galicia, seguidos de lonxe pola
manteiga, os xeados e os batidos.
Sen embargo, a pesar de que un
93% dos consultados afirma que
toma a diario leite, constátase un
sensíbel descenso no consumo
deste producto no país con respecto a anos anteriores. A reducción no consumo de lácteos por
parte da poboación galega débese principalmente ao cambio nos
hábitos alimentarios. Un 33% da
mostra sinala como factor principal da caída do consumo esta razón, seguido por un 19% que fai
máis fincapé na substitución do
leite por outros productos alimentarios.
¿Enteiro ou semi?
Entre os diferentes tipos de leite
que se ofertan no mercado, os
galegos decántanse pola opción
máis natural. Deste xeito, case a

metade da poboación elixe o leite enteiro, seguida por un 44%
que prefire o semidesnatado e
tan só un 4% escollería o desnatado. Estes datos contrastan coa
media estatal, onde a maior parte
da poboación, a pesar de que
prefire o sabor do leite enteiro,
decántase por unha opción con
menos graxas. A dietista Mercè
Vidal sinala que “a porcentaxe
de poboación que escolle o semidesnatado é significativa e indica
que os galegos reducen o consumo de certas graxas saturadas
por outros tipos máis cardiosaudábeis. Independentemente da
clase de leite escollida, o maior
consumo deste producto que se
fai en Galicia por parte da poboación adulta débese ao popular
café con leite. Un 64% dos galegos prefire acompañar este producto con café fronte o 18% que
opta polo chocolate.♦

Conxeito

Socialización
HENRIQUE HARGUINDEY
quena a proporción de pais galegos que
lles fala aos seus pequerrechos en galego.
Dentro da situación de anormalidade e
de secundarización que veu sufrindo o noso idioma dende hai séculos, a cohesión
da sociedade rural permitíu que mesmo
rapaces e rapazas que non tiñan como lingua familiar o galego puidesen adquirila e
expresárense nela habitual ou ocasionalmente. Igual lle acontecía a un adulto. O
galego era a lingua “real” fronte á superposta na escola, na administración e na
Igrexa. Pero hoxe en día, ese entorno, ese
baño lingüístico é moito mái reducido.

Os rapaces e rapazas que na actualidade
teñen o galego como lingua de familia están
indefensos ante un medio de comunicación
omnipresente e esmagadoramente en español como a televisón. A Televisión Galega
podería xogar un papel moi positivo neste
eido (como xa teñen demostrado programas
como Xabarín) pero os que a controlan non
a queren utilizar como medio de reforzar a
nosa idiosincrasia en tanto que comunidade histórica, especialmente como medio
para a normalización lingüística, segundo
se dixo no seu momento fundacional. Actualmente está concebida só como un me-

R.V.A.
Directivos da Warner escúdanse en razóns comerciais
para non levar a cabo a dobraxe de Harry Potter, aínda
que recoñecen que esta postura non se basea en ningún estudio de mercado nin en datos
de recadación. Os dirixentes
da produtora fundamentan as
súas argumentacións “en ideas preconcibidas sobre Galiza e a cultura galega”, segundo representantes da Mesa
Pola Normalización Lingüística que se reuniron en Madrid con membros da compañía para tratar este tema.
O Director Xeral de Warner, Luís Hernández de Carlos, sinala que a distribuidora non dobrará nin esta nin
futuras estreas de éxito alegando razóns comerciais. A
Mesa fíxolle chegar a responsábeis da empresa cinematográfica datos a respecto
dos excelentes resultados obtidos por filmes dobrados ao
galego como Un amor por
descubrir. Tamén lle apuntaron o éxito de series de debuxos como Bolas do Dragón
ou Shin-Chan e os datos favorábeis ao noso idioma fornecidos por un estudio sobre
o galego e o mundo comercial elaborado polo Consello
da Cultura Galega.
A Mesa sinala que “é imposíbel xerar demanda se non
existe oferta”. Pola súa parte,
a distribuidora afirmou que
nin sequera un apoio da Xunta á dobraxe e a garantía de
distribución a levaría a mudar
de postura. O responsábel da
Warner sentenciou finalmente que “se os galegos queren
ver Harry Potter en galego
terán que agardar dous anos a
que seña dobrada pola TVG”.
Tras a fallida reunión, a Mesa
fixo un chamamento á cidadanía a que exprese publicamente o seu malestar coa
decisión da Warner.♦

dio de facer máis levadeira a desaparición
do sector rural senil ao que se orienta.
Os rapaces e rapazas galegofalantes
acabarán normalmente de perder a lingua
na gardería, no colexio ou no Instituto segundo as circunstancias persoais. Alí iniciarán relacións en español cos seus novos
compañeiros e amigos, relacións que se farán estables. Pode darse o caso paradóxico
de rapaces e rapazas galegofalantes, descoñecidos entre si, que inician e estabilizan as súas relación entre eles en español.
Igual lles acontece aos adultos que se
desprazan para se instalaren na vila ou na
cidade ou ao iniciaren unha relación laboral. Tamén cos novos veciños ou compañeiros se establecen relacións en español, e
o galego, nas vilas e cidades, é empregado
cada vez menos, ficando só a un nivel familiar e secundario “portas adentro”. Partindo desta constatación, no próximo artigo
presentaremos unha proposta concreta.♦
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Menos impostos, menos
servicios públicos
MANUEL CAO
Nos tempos que corren, a opinión pública tende a valorar positivamente a redución de impostos pois considera que paga
máis do que debe tendo ou non en conta os servicios que recibe. A oferta de programas que prometen aos votantes baixadas de impostos ratifica esta percepción cidadá de xeito que
incluso os partidos orientados ao centroesquerda se ven na
obriga de competir nese campo cos grupos de centrodereita.
A idea favorábel á redución de impostos pode deberse a
varias causas: A) Éxito das mensaxes propagandísticas que
fan creer á sociedade que paga máis que antes e/ou que a iniciativa privada ha de superar á provisión de servicios públicos. B) Analfabetismo fiscal consistente en descoñecer a orixe e aplicación dos fondos públicos utilizados polo Estado.
C) Apoio ideolóxico ás políticas privatizadoras que pasan pola voadura lenta e controlada dos mecanismos do Estado de
benestar. D) Defensa dos intereses específicos do contribuínte concreto que aporta uns fondos que lexitimamente gostaría
manter e gastar libremente no que lle peta.
A todas estas cabería engadir aquelas valoracións que
consideran que da comparativa entre os fondos aportados e os
servicios recibidos pode deducirse que unha redución da carga impositiva non afectaría á cantidade ou calidade dos servicios públicos. Pois ben, esta última creencia é a máis efectiva
como argumento de lexitimación da demanda de rebaixas fiscais pois pode levar mesmo implícita unha hipotética mellora
dos servicios públicos que dependerían de factores máis relevantes que os meramente financeiros.
En realidade, a oferta de rebaixas fiscais no mercado electoral é un asunto propio de moitos países, sobre todo nos de
tipo anglosaxón. Co paso do tempo e unha vez que tales políticas foron aplicadas neses países os resultados confirmaron
algo elemental xa previsto polos críticos: os que aforran carga impositiva son os máis ricos, os servicios públicos resíntense, as desigualdades sociais aumentan e a dinámica da
conxuntura económica non se ve afectada por estas medidas
nun sentido predecíbel e favorábel.
No caso de España, as rebaixas impositivas seguen un método electoralista clásico ao facer prevalecer a obtención de recursos fiscais por vía indirecta sobre os directos. A ilusión fiscal no votante pode verse contrarrestada na práctica por un incremento da presión fiscal global de xeito que os recursos públicos poden aumentar ao tempo que se propaga mediaticamente a redución continua de impostos. Pero, en xeral, a caída dos impostos traducirase máis tarde ou máis cedo en políticas de redución do gasto público que inevitabelmente afectarán os principais servicios públicos e as políticas sociais.
O feito de que os que aportan fondos non tenden a coincidir cos beneficiarios principais das políticas públicas as percepcións dos individuos deben matizarse. En todo caso, alguén
debería aclararlle á cidadanía que menores impostos significan
menores e/ou piores servicios públicos: seguridade, educación,
saúde, etc. Así, o profesional liberal, feliz por non pagar impostos, debería ir pensando en contratar un “gorila” para preservar a súa seguridade individual dado que os recursos públicos son escasos e non chegan para seguridade, escolarización,
atención e integración social de todos os individuos.

‘O

profesional liberal,
feliz por non pagar impostos, debería ir
pensando en contratar un ‘gorila’
para preservar a súa seguridade”
A política de rebaixas impositivas é extemporánea en España tendo en conta que a presión fiscal é aínda inferior á dos paises do noso entorno, a cantidade e calidade dos servicios públicos e das políticas sociais é tamén moi inferior, as insuficiencias
en materia de infraestruturas e desenvolvemento tecnolóxico
mantéñense e as políticas de solidariedade e integración social
non poden ser suplidas polo capital social privado.♦

Téxtil Costura 40 estaba situada na nave número cinco do Polígono de Castiñeiras en Bueu.

A . N .T.

As 47 socias de Téxtil Costura 40 de Bueu
demandan os xestores da cooperativa

‘En sete meses voaron 57 millóns’
H. VIXANDE
O concelleiro popular de Bueu
Aureliano Davila promoveu e
xestionou a empresa Téxtil
Costura 40, Sociedade Limitada
Laboral, que quebrou nuns
meses e deixou ás 47 traballadoras con débedas millonarias.
Tras traballar durante máis de nove meses –desde finais de 2000 a
mediados de 2001– e unicamente
cobrar parte de tres salarios, as 47
traballadoras e socias de Téxtil
Costura 40 quedaron na rúa.
“¿Onde están os cartos que puxemos?”, preguntan elas. “En sete
meses voaron 57 millóns e que eu
saiba só pagamos dez inicialmente para o leasing dunhas máquinas e do resto nunca se soubo”,
asegura unha delas. O caso aínda
está aberto e pendente de xuízos e
pronunciamentos de tribunais.
“Eles escolleron ás traballadoras, persoas sen coñecemento
de leis e con nula experiencia laboral”, explica unha delas. Aureliano Davila e o apoderado Edelmiro Álvarez Grande non tiveron
problemas en recrutar as 47 traballadoras que participaron na
constitución da sociedade limitada laboral. “O PP tentou tirar partido da constitución dicindo que
daba emprego en Bueu, aínda
que logo quixeron dicir que non
tiñan nada que ver”, explican.
Para a constitución, dos 37
millóns de pesetas de capital social de Téxtil Costura 40, as 47
socias traballadoras aportaron
medio millón cada unha, ata un
total de 23,5 millóns. O restante
correspondeu aos outros socios
non laborais. Pero este non foi o
único ingreso.
A Xunta concedeulle á empresa unha subvención de medio
millón por traballadora, 23,5 millóns en total e, en tanto non chegaban os cartos, Davila e Álvarez Grande, coa anuencia do director da sucursal do Banco de
Galiza, convenceron ás traballadoras para que pedisen outro crédito persoal doutro medio millón
de pesetas. “Pero cando chegaron os cartos da Xunta, desviaron o diñeiro a outro banco e non

se cancelaron os créditos perso- Facilidade de palabra
ais”, denuncia unha delas.
A consecuencia diso, as tra- Álvarez Grande botou man das súballadoras de Téxtil Costura 40 as dotes comerciais para convenacumularon unha débeda de un cer unha e outra vez ás traballamillón de pesetas cada unha. A doras de Téxtil Costura 40 de que
estes cartos hai que sumarlle as todo ía ben. “Nomeaba grandes
cantidades adebedadas en con- empresas como clientas, aínda que
cepto de salarios.
nunca falou con elas; como vende“Este conto non rematou, a dor de motos, teño que quitarme o
Xunta pagaranos algo e o Fondo sombreiro”, dixo unha delas.
de Garantía Salarial outra cantiCoa súa facilidade de palabra,
dade, pero desde logo non imos Edelmiro Álvarez conseguiu
cobrar todo o que perdemos”, ocultar aos ollos das socias trabaexplica outra delas, que prefire, lladoras o que era unha realidade
como todas as súas compañeiras, palpábel: que non había actividaquedar no anonimato.
de. “A empresa non producía, peUnha das consecuencias da ro tampouco tiña gastos máis que
crise que arrastrou Téxtil Costura o pagamento do material, xa que
40 ao longo dos
as empregadas
poucos meses que
tampouco cobrafuncionou foi a
bamos con reguó cobramos
fonda división enlaridade. Investítre as súas trabaronse catro cadelladoras. As pri- unha parte
las en fíos, pero
meiras en denun- de tres salarios”
moi pouco. O que
ciar a situación
sucedeu é que
enfrontáronse ao
culparon ás emillamento na empregadas de non
presa, as restantes
traballar,
pero
co tempo caeron
eles non consena conta de que a crise era irre- guían traballo”, dixo unha delas.
versíbel. “A partir de aí, comezou
Outra persoa relevante na cria desfeita e sucedéronse as de- se de Téxtil Costura 40 foi Mamandas, pero ¿quen foi o respon- nuel Álvarez, o responsábel que
sábel desta montaxe? Porque nós substituíu a Edelmiro Álvarez
seguimos pagando os créditos e –entre estes dous non hai parenquedamos sen emprego nin ac- tesco a pesar de compartir primeicións”, indica unha.
ro apelido– ao verse forzado a
De momento, os tribunais non abandonar a compañía tras as prisinalaron culpábeis, pero a Con- meiras demandas. Edelmiro
sellería de Familia está á procura Álvarez apadriñou a Manuel
do concelleiro popular de Bueu Álvarez, unha persoa relacionada
Aureliano Davila. A respecto do con outras empresas téxtiles, alapoderado, Edelmiro Álvarez gunhas das que tamén se viron
Grande, abandonou os cargos di- abocadas ao peche.
rectivos cando comezaron as deTras esta experiencia negativa,
mandas das traballadoras.
as empregadas continúan convenPara participar en Téxtil Cos- cidas da viabilidade de Téxtil Costura 40, Edelmiro Álvarez Grande tura 40 de levarse a cabo cunha
empregou unha sociedade inter- xestión axeitada. “Tiñamos un camedia, A&G Analistas de Nego- rro de corte que só tiña Adolfo
cios e Consultores, Sociedade Li- Domínguez”, explican. De momitada, da que é socio unipersoal mento, a única consecuencia dese que fundou no verán de 1999, ta crise foi que o alcalde do PP Toxusto cando empezou a fraguarse mas Barreiro non concorre ás vinTéxtil Costura 40, que vería a luz deiras eleccións municipais. Aínen setembro de 2000 e que rema- da que A Nosa Terra tentou contar
taría pechando no verán de 2001, coa opinión dos responsábeis descon tan só uns meses de vida.
ta empresa, isto non foi posíbel.♦
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O 80% dos votos ao sindicato da empresa
foron proporcionados polos empregados sen contrato fixo

Os eventuais danlle de novo
a vitoria ao SITC en Citroën
A.N.T.
As eleccións na factoría viguesa
de Citroën, celebradas o pasado
31 de outubro, a penas mudaron
a representatividade sindical da
empresa. O Sindicato Independente de Traballadores de
Citroën, próximo á dirección,
logrou 26 delegados, a UGT
sete. CIG cinco e CCOO tres.

O TEU PERIÓDICO NA REDE

NOVO DESEÑO

A CGT, anarquista, con só 119
votos, non logrou ningún representante, pero impediu que os
sindicatos de clase como CIG ou
CCOO obtivesen algún delegado
máis. De feito, a CIG quedou a
29 votos do sexto.
No apartado de técnicos e
administrativos, composto por
1.500 empregados aproximadamente, o SITC logrou seis delegados, por un de UGT. As demais centrais non presentaban
candidatura.
No taller, que conta cuns
8.500 traballadores, o SITC logrou 20 delegados, a UGT seis,
a CIG cinco e CCOO tres. Tanto a central socialista como Comisións aumentaron un delegado na cadea.
Dos traballadores que forman parte do taller, uns 3.500
son eventuais. O sentido do voto destes últimos e fácil de determinar dado que nutren o
85% da quenda da noite. Uns
2500 eventuais forman parte
deste turno e aí o voto ao sindicato amarelo é absolutamente
maioritario.
A ‘inocencia’ dos xóvenes
Entre os xóvenes eventuais predomina a crencia de que é o
SITC o que ten na súa man a decisión de crear os postos de traballo fixos, unha función que está moi lonxe de ser real, pero que
é difundida polos propios encargados da empresa.

O resultado electoral en Citroën non modifica a correlación de forzas anterior.

Algúns representantes dos
sindicatos de clase apuntaron a
este periódico que o medo clásico foi hoxe en día substituido
por unha certa perda de ideoloxía sindical entre a mocidade.
Dase a circunstancia de que
a conflitividade sindical non
foi moi elevada dentro da factoría nos últimos anos e mesmo
algúns dos acordos logrados

foron asinados por todas as
centrais.
Citroën seguirá producindo
en Vigo, os Berlingo e Picasso,
modelos que se consideran xa
maduros. Á necesidade de incluir novas propostas de fabricación, engádese a obriga de
competir coa planta madrileña,
que conta cun cadro de persoal
duns catro mil traballadores.♦
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O Banco de España
En relación co
precisa no seu Boletín
mesmo mes do
Económico de outubro
ano anterior, o deque “a economía espasemprego aumenñola tería estabilizado
tou nun 0,3% tanRAMÓN MACEIRAS
o seu ritmo de medra
to na eurozona,
interanual ao longo do ano en curso nuns valo- como no conxunto da UE.
res que se moven próximos ao 2%”.
Por países, a cifra máis baixa rexistrouse en
Engade que, se non se producen trocos sig- Luxemburgo (2,5%), mentres que a mais alta da
nificativos nas pautas de medra actuais, esta ta- Unión Europea seguiu sendo un mes máis a de
xa do 2% “podería ser a que se acabase rexis- España (co 11,2%).
trando no termo medio do ano’ (dúas décimas
Entre os países con menor desemprego despor embaixo da previsión do Executivo).
tacan Holanda (2,9% en agosto), Austria
O Banco de España alerta sobre o elevado (4,2%), Dinamarca (4,3% en agosto), Irlanda
endebedamento das familias e a súa cada vez (4,5%) e Portugal (4,7%).En 10 dos 12 Estamais baixa capacidade de financiamento. Calcu- dos membros para os que hai dados disponíla que o gasto das Administracións públicas me- beis dos últimos dous meses produciuse un audrou no terceiro trimestre lixeiramente por enci- mento do desemprego durante os últimos 12
ma do 1,5% atinxido no segundo, sen abandonar meses.As subas relativas mais importantes
o ton de contención dos últimos anos.
producíronse en Luxemburgo (do 2% ao
Por outra banda, o desemprego na zona euro 2,5%), Holanda (do 2,4% en agosto de 2001 a
mantívose o pasado mes de setembro nun 8,3% 2,9% en agosto de 2002), Irlanda (do 3,9% ao
da poboación activa, sen sufrir ningunha varia- 4,5%), Portugal (do 4,1% ao 4,7%) e en Ausción respecto ao mes precedente, segundo infor- tria (do 3,7% ao 4,2%).O desemprego de Finmou Eurostat, a Secretaría de Estatística comu- landia baixou dun 9,1% a un 8,9%, mentres
nitaria. A cifra para o conxunto da Unión Euro- que o de Dinamarca permaneceu estábel nun
pea tamén permaneceu estábel, no 7,6%.
4,3% (agosto 2001 e agosto 2002).♦

O goberno catalán levou a cabo esta semana a sexta remodelación no
que levamos de lexislatura Se entendemos unha reforma de goberno
como crise, os últimos tres anos de
Jordi Pujol á fronte da Generalitat
non están sendo demasiado fáciles.
Despois de que se reformase o executivo en seis ocasións para facer
un á medida do relevo de Pujol, o
Conseller en Cap, Artur Mas, pode
dicir claramente dúas cousas: ou
ben o cambio xeneracional que tanto reclama a oposición ademais de
preciso é evidente para Mas de cara ao electorado (non queda practicamente ningunha das figuras clásicas que acompañaron a Pujol ao
longo dos últimos vintedous anos);
ou ben o golfiño do Presidente da
Generalitat precisa desfacerse da
vella escadra para dar unha imaxe
de criterio propio e recuperar a
esencia nacionalista que perdeu tono desde hai algún tempo.
Esta sexta reforma afecta a catro departamentos dos básicos:
Traballo, Xustiza, Industria e Sanidade. As tres primeiras carteiras
vense afectadas por unha reconstitución de consellerías. Dunha banda críase un macrodepartamento
económico que axunta Traballo,
Industria, Comercio e Turismo.
Doutra, precisamente, unha das
dúas únicas caras novas do goberno catalán, Antoni Fernández Teixidó, un trostkista reconvertido. É
desde hai algún tempo un dos homes fortes de Convergència Democrática de Catalunya. Agora pasa ao goberno para substituír a un
dos pesos pesados que acompañaron a Pujol durante moitos anos e

Artur Mas e Jordi Pujol brindan co resto do goberno tras a toma de posesión dos novos conselleiros.

O proxecto de Artur Mas
recupera a liña nacionalista
A. MARQUÈS

Mas remodela o goberno que preside Pujol, para facer
unha política máis nacionalista. Cos cambios, Convergencia despraza unha miga a Unió dentro da coalición.
o conselleiro máis reprobado pola
oposición: Antoni Subirá, ata agora responsábel de Industria, Comercio e Turismo. No que atinxe a
Traballo, Fenández Teixido substitúe a Lluis Franco, que non aturou

nin unha lexislatura á fronte da
consellería. A Fernández Teixidó
quédanlle por diante os accidentes
laborais que situaron a Cataluña
na peor situación respecto ao resto
das comunidades autónomas e ta-

mén os cortes de subministro eléctrico que se suceden en canto chove a medio gas.
Hai outro movemento de ficha
significativo. O actual conselleiro
de Política Territorial e Obras Pú-

blicas, Felip Puig, compartirá esta
tarea coa de portavoz do goberno.
¿E quen é Puig? Velaí radica o significativo do seu nomeamento.
Discreto e de cara simpática, pertence ao sector máis nacionalista
de Convergencia Democrática de
Catalunya. O seu talante directo e o
seu pouco aprecio aos rodeos dialécticos convérteno no home perfecto para coller o altavoz e pregoar sen dilación. O seu nomeamento cobra aínda máis carácter cando
consideramos que substitúe ao
mesmo Artur Mas, quen o nomeou. Puig pasa a ser daquela un dos
homes chave do que ten a tarea de
facer o menos traumático posíbel o
postpujolismo, mudando ao tempo
nun auténtico relevo, con todo o
que iso supón. O tridente que Mas
formou ao seu redor son Puig,
Francesc Homs, o titular de economía, e a democristiana Nuria de
Gispert, que recobra protagonismo
como conselleira da nova consellería de Interior e Xustiza.
Cos cambios que ven de facer
Artur Mas para facerse un goberno a medida, Convergència sae
reforzada ante os democristiáns
de Unió, que perden unha consellería. Así, Mas suma nacionalismo e perde conservadurismo.
Ademais, deixa clara coa remodelación das consellerías que o seu
proxecto de futuro quere reforzar
as áreas destinadas á seguridade
cidadá e á creación de traballo.
Aínda queda pouco menos
dun ano para as eleccións que busca gañar. De momento non convenceu á oposición. Cabe agardar
♦
ao que pense o electorado.♦
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Dirixiuse aos senadores do PP e PSdG-PSOE para apresentalas conxuntamente

O BNG quer que o Senado apoie as propostas de autogoberno
aprobadas por unanimidade no Parlamento Galego
B. LAXE
O modelo autonómico galego disctutirase no Senado. O BNG pretende presentar conxuntamente cos senadores populares e socialistas as
resolucións unánimes aprobadas polo Parlamento galego no último
debate do estado da autonomía. Se non aceptan, farao en solitario.
A configuración do Estado xa
non vai ser cousa de tres: do Estado, Euskadi e Catalunya. O Senado vai ter que discutir as propostas galegas. O BNG dirixiuse
aso senadores galegos elexidos
nas listas populares e socialistas
para presentar conxuntamente as
resolucións aprobadas recentemente por unanimidade polo
parlamento galego. Aínda non
recibiu resposta a carta enviada
polo senador nacionalista Anxo
Quintana. Se non existe resposta
ou é negativa, o BNG presentará
en solitario esas resolucións para
que reciban apoio do Senado.
No PP aínda non dixeron nin
que as van apoiar e tampouco
que non van facelo. O seu voceiro na cámara alta, González

Pons, afirmou que os populares
“temos a manía de votar o mesmo en todas partes”. Era un xeito
de sair do paso na rolda de prensa, acosado como estaba polos
xornalistas. Para deixar todo
aberto, argumentou seguidamente que o que votou o PP no Parlamento galego non te nada que ver
“co que vende o BNG”. Pero dase a circunstancia que, segundo
Anxo Quintana, as propostas que
se presentarán no Senado, serán
en literalidade as aprobadas unanimente polo Parlamento galego.
Anxo Quintana afirmou que
a proposta que lles realiza aos
seus compañeiros senadores galegos demostra que o BNG “ten
unha postura contrutiva e non
partidaría”. Pensa que loxica-

Anxo Quintana, senador do BNG.

mente estes senadores deberan
apoiar estas propostas votadas
por unanimidade polo Parlamento galego “pois é a máis alta representación do noso pobo” e
porque “nos debemos aos cidadáns que nos elexiron”. Considera que, con máis razón aínda, de-

berían apoialo os senadores que
foron elexidos polo Parlamento
galego para representalos.
Quintana cre que, con esta
proposta se rachará o cerco
existente sobre o debate territorial, no que semellan só estar implicadas Euskadi e Catalunya,

“cando a proposta do BNG polo
autogoberno é anterior ás presentadas nas outras dúas nacionalidades”. Os nacionalistas
galegos queren un Estado no que
a “vía galega teña un claro protagonismo na discusión”.
Pensa o senador nacionalista
que este debate significará ao Senado ao ter cabida nel as propostas realizadas polos parlamentos
das nacionalidades, aínda que se
laia que o novo presidente, Juan
José Lucas, na súa primeira intervención tivo unha postura contraria ás reivindicacións autonómicas “cando o que tiña que facer é
alentar a discusión das reivindicacións das comundiades, sobre todo cando estas teñen un aval unánime como é o caso das aprobadas polo Parlamento galego”.
As propostas do BNG que
aprobou o Parlamento por unanimidade refirense á elección dos
membros do Tribunal Constitucional e ao reparto de fondos da UE.♦

Madrid
O tempo pasa axiña e cando un se
dá conta hai un amoreamento de
palabras e de xestos merecentes
dun comentario que xa semellan
moi vellos pero que son de antonte.
Dous xóvenes pianistas, un israeli e un palestino, tocando a catro mans a Marcha Militar de
Schubert, en Oviedo, pon un nó
na gorxa dos asistentes e fai esquecer a traxedia por un momento
máxico. Zapatero saindo á tribuna
das Cortes despois de telo aguillado un día tras outro e abrazando a
Felipe González días despois nunha apoteose que os socialistas necesitaban máis que o aire para respirar despois de tanto abafo, calla
unha triple xogada de cara ao seu
partido, colocándose no cumio
sen discusión e asumindo toda a
historia cos innegábeis éxitos e os
tremendos erros; de cara os seus
posíbeis votantes porque a súa administración dos tempos e a súa
paciencia e talante revélanse hoxe

Palabras e xestos
MANUEL LOMBAO

Nas últimas semanas sucédense os xestos políticos: Zapatero lidera o PSOE sen discusión e o goberno amosa nerviosismo, e procura gañar terreo con xestos progresistas.
moi rendíbeis e estanlle abrindo o
abano cara a sectores insospeitados hai pouco tempo; e de cara á
dereita gobernante porque neste
momento padecen unha forte neurose. Soamente con este diagnóstico se explican as dúas vias de
resposta tan chamativas. Por unha
parte os couces que lle dirixen estes días (non sabe de economia...
periga a unidade de España... non
ten equipo....), e por outra, a febre
“progresista” que lles ataca, (pare-

llas gay nas casas-cuartel da Garda Civil, fortes rebaixas na cota da
seguridade social por empregar
mulleres maltratadas, proposta
dun pacto de Estado para a vivenda e o solo, etc). Cousas veredes,
Sancho, que faran fablar las piedras. O Cardenal de Madrid –nacido vilalbés– defendendo a Lei
de Calidade do Ensino antes de
que a aprobe o Senado e que polo
tanto sexa Lei, é unha mostra da
“separación” Iglesia- Estado e da

“recta” interpretación da aconfesionalidade do mesmo recollido
no artigo 16.3 da Constitución vixente. Claro que xa di o refrán que
“é de ben nacidos ser agradecidos”. Gallardón ríndose do casticismo, da relixiosidade e do pouco afinado que canta Álvarez del
Manzano demostra que este rapaz
con cara de Gustavín non ten un
pelo de parvo e que hai que ir de
moderno se se quere gañar a alcaldía de Madrid. E ademais de

moderno rabuña votos pola esquerda , non en vano as maiores
inversions nos seus mandatos na
Comunidade foron no cinturón
obreiro e nas cidades-dormitorio
(véxase Metrosur). Traballiño lle
vai costar a Trinidade Jiménez, pero non está dita a derradeira palabra. En fin para rematar quédome
cunhas palabras e un xesto: as palabras do historiador Álvarez Junco, Premio nacional de Ensaio,
que afirmaba o domingo pasado,
referíndose á situación vasca: “Todo isto está a xerar un cansancio
na xente con esta tensión inacabábel” (o que eu titulaba semanas
atrás “Abonda”, permítanme a inmodestia), e o xesto o dun ingles
despois de ver a exposición “Exilio” no Retiro de Madrid que tan
ben comentou neste xornal Mariví
Villaverde. O inglés, chorando, dixolle a unha amiga miña que vende os catálogos e os videos: “perdóennos”. Sen comentarios.♦

Gran Bretaña, favorábel ao mantemento do actual estatuto da colonia

O ‘non’, favorito no referendo de Gibraltar
A.N.T.
Ao redor de 20.000 gibraltareños
están chamados a participaren no
referendo sobre a soberanía do
rochedo do 7 de novembro. A
pregunta que deben contestar é:
“¿Aproba vostede o principio de
que o Estado español e Gran
Bretaña deben compartir a soberanía sobre Gibraltar?”
Os gibraltareños responderon
masivamente ao chamado para se
rexistraren no censo electoral para
o referendo que decidirá o seu futuro político. Se nunha consulta semellante, celebrada en 1967, foron
12.000 os cidadáns con dereito a
voto, nesta ocasión a cifra sobe ata
os 20.000. A día de hoxe, o resultado favorito é o ‘non’, xa que tanto o

partido gobernante como a oposición opóñense rotundamente a volveren a formar parte, de calquera
maneira, da xurisdición española.
O ‘si’ é fundamental para
avanzar no proceso de cambio xurídico no penedo. O goberno Aznar ten moitas confianzas postas
na postura británica sobre Gibraltar e incluso a ministra de Asuntos
Exteriores, Ana Palacio, pediulle
ao seu homólogo en Londres,
Jack Straw, que o referendo pase a
ser só un método de consulta non
obrigatorio para poñer a andar o
proceso de cambio.
Mais aínda que o acordo entre
españois e británicos non está pechado, as autoridades gibraltareñas
xa anunciaron que non respectarán

ningunha decisión na que non estea recollido o seu parecer xeral.
Sabedor da distancia existente entre o sentimento dos habitantes de
Gibraltar e o desexo de Madrid,
Tony Blair ofreceu permitir o libre
acceso á base militar da rocha en
virtude dos tratados da OTAN, a
cambio de conservar a soberanía
británica sobre a colonia. Mais
desde a Moncloa repítese unha e
outra vez que a única vía en relación a este tema é a reintegración
de Gibraltar con plenos dereitos.
A postura do gobernador
Peter Caruana, gobernador de
Gibraltar, solicitou, nunha entrevista televisada en Gran Bretaña,

o ‘non’ para a consulta. Segundo
o presidente da colonia, só a través da democracia e o respecto á
vontade dos gibraltareños se poderán dar pasos cara ao cambio
do seu estatus político.
O gobernador criticou duramente o xeito de negociar por parte
dos gobernos de Londres e Madrid.
“Houbo un intento de conducir o
diálogo por unha vía allea aos pensamentos dos propios cidadáns.”
Caruana defende a autoderminación como xeito óptimo de resolver o conflito entre Gibraltar, o
Reino Unido e o Estado español.
“Logo de que gañe o ‘non’ no referendo, son partidario de continuar o diálogo. Pero debemos
centralo no que realmente lles in-

teresa aos habitantes da rocha: o
proceso non pode traizoar o dereito lexítimo a decidirmos por nós
mesmos o país que lles queremos
dar aos nosos fillos”, declarou.
Contodo, Caruana considera
que é básico manter e ampliar o
diálogo coas autoridades españolas. “Queremos mellorar as nosas
relacións para beneficio de españois, ingleses e gibraltareños. Nós
estamos desexando dicir o que
queremos en liberdade e sen tabús,
pero queremos deixar claro que
nada cambiará no noso estatuto
xurídico sen que nós esteamos de
acordo. Por iso, penso que é fundamental que nós asistamos independentemente ás negociacións
sobre este tema”, recordou.♦

Cómoda vitoria dos republicanos nas lexislativas
estadounidenses
A.N.T.
A ausencia dun líder carismático nas filas demócratas e o seu
incondicional apoio á política
ríxida e ultrapatriótica do presidente George Bush debilitáronos electoralmente unha vez realizadas as eleccións lexislativas
nas que tamén se escolleron 37
dos 51 gobernadores estatais.
O Partido Republicano venceu
sen concesións nas eleccións lexislativas. Na Cámara de Representantes, o partido de Bush obtivo novamente a maioría absoluta, co que o presidente se garante o apoio parlamentaria a todas as súas iniciativas políticas.
Mais a gran sorpresa deuse
no Senado. Esta cámara estaba
nas mans dos demócratas, que
foron incapaces de renovar a súa
vantaxe. Logo das votacións, os

republicanos obteñen 51 dos cen
escanos e converten o resto do
mandato de Bush nun paseo
triunfal, alleo aos problemas de
tramitación de leis que tivera o
seu antecesor, Bill Clinton.
Nos estados que escollían gobernador, os republicanos seguen
por diante. Os demócratas, ademais, perderon feudos tradicionais
desta formación, como Maryland,
onde a sobriña de John Fitzgerald
Kennedy, Kathleen Kennedy, perdeu diante de Bob Ehrlich, un
triunfo que se lle negaba á dereita
estadounidense desde 1966.
Outra vitoria curiosa é a de Jeb
Bush, irmán do presidente, que é o
primeiro republicano reelecto como gobernador da Florida. Xustamente, neste estado sureño estivo
o epicentro da treboada dos recontos electorais que acabaron coa vitoria de Bush aos puntos.

Debate entre os demócratas
Os demócratas recoñeceron a
derrota e xa anunciaron cambios en postos chave da súa estrutura partidaria para recompoñer a súa alternativa ao goberno. O feito de que aínda non estea en marcha o proceso de primarias para encontrar candidato
a presidente e as duras circunstancias políticas que marcou o
“consenso patriótico” logo do
11-S considéranse as causas
máis lóxicas do retroceso no
seu espectro electoral.
Desde a facción máis progresista dos demócratas, esíxese
un cambio radical na relación
do partido con Bush para encontrar apoios entre aqueles colectivos moi críticos coa escalada
militar e coa redución paulatina
das garantías civís. Esta ala,

considerada radical e underground polos burós dirixentes
demócratas, levan tempo ensaiando outros tipos de movemento social alén da política
tradicional. Exemplo desta teima é a mobilización social de

www.notinourname.com, encargada de coordinar as manifestacións pacifistas ou as diferentes
asociacións de dereitos civís,
contrarias ás torturas de Guantánamo e ás detencións de cidadáns
árabes sen a penas probas.♦

Georges Bush á saída do colexio electoral.

Luz verde para
a Secretaría de Seguridade Interior
A vitoria dos republicanos no
Senado desentupe o maior proxecto de George Bush para o
comezo do ano que vén en política interna. A presidencia levaba meses negociando coa
maioría demócrata, que existía
ata agora, o estatuto da nova
Secretaría de Seguridade Interior, unha especie de superministerio baixo a tutela directa
do presidente.
A oposición negárase a
aceptar o novo departamento
aludindo a que sobardaba os
límites legais que marca a

Constitución e outorgaba extraordinarios poderes tanto ao
propio Bush como aos funcionarios, exentos de cumpriren
as leis laborais que lles afectan a todos os empregados federais.
Segundo o portavoz da Casa
Branca, Ari Fleischer, inmediatamente se porá en marcha a
nova normativa. “Este é o asunto máis importante que o presidente ten na axenda. Sabiamos
que nestas eleccións este era un
dos temas principais e a cidadanía soubo interpretar como ne-

cesario dotar de facilidades lexislativas os promotores da nova secretaría”.
Outras leis que poderían
ser aprobadas proximamente
son a tala indiscriminada de
árbores “para evitar incendios”, en palabras de Bush, a
autorización a usar a violencia
de xeito preventivo contra calquera país do mundo sen precisar do permiso nin consulta
das Nacións Unidas ou o relanzamento da economía a través de fortes subvencións pú♦
blicas.♦

Aquí fóra
O Partido de Xustiza e Desenvolvemento
(AKP), islámico moderado, venceu con
toda evidencia nas eleccións celebradas o
pasado domingo en Turquía ao derrotar o
seu máis directo rival, o Partido Popular
Republicano (CHP), socialdemócrata, de
Deniz Baykal, por unha ampla marxe. O
AKP obtivo un 34 por cento de apoio e pode formar goberno en solitario, fenómeno
insólito neste país nas últimas décadas. O
AKP terá maioría absoluta na Grande
Asemblea Nacional, mentres que o CHP
obtivo menos do vinte por cento. Ningún
outro partido acadou máis do 10 por cento
dos votos, un requisito imprescindible para obter representación parlamentaria. Todos varridos do mapa, vítimas dunha normativa electoral calculada para derrotar os
islamistas e impedir a traducción parlamentaria do problema curdo.
A estratexia orientada a evitar o ascenso islamista fracasou estrepitosamente. O
pasado 20 de setembro, a seis semanas das
eleccións, o Alto Comité Electoral, invalidaba a candidatura do líder do AKP, Recep
Tayyip Erdogan, pero a onda xa estaba en
marcha e ninguén a podía parar. ¿Ninguén? En pura aritmética electoral, non,
pero a elección turca complica un pouco
máis o empeño da administración Bush,
que conta naturalmente con Ankara como
punto de apoio indispensable para organizar unha intervención militar contra Iraq.
¿E os militares turcos? En 1997, a
súa presión foi decisiva para forzar a de-

Recep Tayyip Erdogan, líder dos islamistas

Turquía: da tentación ao pecado
XULIO RÍOS
misión dun primeiro ministro islamista,
Necmettin Erbakan. Cinco anos despois
semella que de ben pouco valeu aquel
golpe brando, se ben certamente conseguiu amolecer boa parte do movemento
islamista e facelo máis aceptable aos
ollos do Consello Nacional de Seguridade, auténtico lastre da soberanía popular

e democrática en Turquía e a quen se lle
encomenda a mellor interpretación da
defensa dos intereses vitais do país.
¿Principio da fin da laicidade turca? Está por ver. Son moitos e poderosos os que
están pendentes do mínimo pretexto para
eliminar os islamistas da paisaxe política,
pero un compromiso semella inevitable. Er-

dogan, vítima desa persecución a pesar de
demostrar a súa valía e honestidade como
alcalde de Istanbul, personifica esa espada
de Damocles que obriga a formular un islamismo light e aceptable, ou quedar á marxe,
como lles aconteceu aos “duros”, agrupados
hoxe no Saadet de Erbakan. Oficialmente, o
AKP non é un partido islamista, senón conservador, de centro dereita e proeuropeo. A
súa proposta é de rexeneración do sistema
político e non de introducción da axenda islámica. Aínda así, a pesar das reiterativas
defensas do libre mercado, da democracia, e
da propia Constitución turca, poucos confían. Os primeiros, os propios militares, que
contaban cunha vitoria máis moderada que
os obrigara cando menos a cogobernar, e
que estarán á espreita para retomar, de ser
necesario, o control dunha evolución que se
lles foi das mans. O ataque contra Iraq podería brindar a escusa perfecta.
Mentres tanto, Erdogan, o gran triunfador da xornada, terá que conformarse con
manexar os fíos do poder dende a segunda
liña ata que se lle perdoen as soflamas poéticas vertidas hai xa cinco anos nun mitin
en Siirt: “As mesquitas son os nosos cuarteis; os minaretes, as nosas baionetas; as
cúpulas, os nosos cascos e os crentes, os
nosos soldados”. Demasiado belicoso, dixeron entón, os militares turcos.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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Sharon confía na reelección en xaneiro gracias ao apoio dos colonos

Netaniahu esixe que a invasión de Irak
sirva para ‘acabar’ politicamente con Arafat
CÉSAR LORENZO GIL
O xeneral Ariel Sharon finalmente non puido recompoñer os apoios
parlamentarios e quedou obrigado a anunciar eleccións lexislativas
adiantadas para o próximo 28 de xaneiro. Foi a condición que puxo
Beniamin Netaniahu para aceptar o cargo de ministro de Exteriores.
Coa disolución do parlamento
israelita acaba a crise gobernamental na que colocou o gabinete de Sharon a dimisión dos
ministros laboristas do pasado
mércores, 30 de outubro. O
aínda primeiro ministro tentou
evitar a disolución ata o último
momento e incluso buscou socios entre a extrema dereita relixiosa. Mais finalmente, incapaz de garantir a estabilidade e
o apoio dos EE UU con esta
facción partidaria da extensión
dos asentamentos de colonos,
preferiu facer borrón e conta
nova.
O xa novo primeiro ministro
non tardou moito en expresar
plasticamente cal será a base da
súa política. Para Netaniahu, a
Israel interésalle xeopoliticamente a guerra contra Irak na
súa loita contra os palestinos.
“Debemos aproveitar este momento para tirar a Iasir Arafat do
panorama político”. Segundo o
ex primeiro ministro, o líder palestino, refrendado hai só unha
semana, é “cómplice confeso”
de Sadam Hussein e, polo tanto,
unha peza “discordante” na nove orde política que xurdirá en
Oriente Medio.
Rivais pero socios
Beniamin Netaniahu era ata
agora o máximo rival nas filas
da dereita de Ariel Sharon.
¿Que foi o que lle fixo cambiar
o seu talante agresivo co actual
primeiro ministro e aceptar ser
novo ministro? Para alcanzar
unha resposta hai que reflexionar sobre o débil momento que
vive Sharon. Incapaz de atallar
os atentados suicidas a pesar de
pór Palestina en estado de sitio
permanente, a súa popularidade
diminúe día a día. Ademais, o

apoio que tiña tanto do gabinete
Bush como dos laboristas a día
de hoxe é inexistente.
É por iso que para salvar a
cabeza e volver comandar o goberno israelita precisa contar co
seu adversario. Con esta posición, o tamén xeneral Netaniahu
garante chegar ás primarias do
Likud denantes da invasión de
Irak desde o posto de chanceler
(Simon Peres obtivo grande
protagonismo desde ese ministerio ata agora).
Ademais, garantiu un posto
preminente no próximo goberno
ao pactar con Sharon que o perdedor desas primarias ocupará o
posto de viceprimeiro ministro
en xaneiro. De repente, o candidato marxinal, que tería que loitar contra o todopoderoso xeneral de Sabra e Chatila, convértese en imprescindíbel para manter ben mantido o niño de falcóns na etapa máis escura do
conflito cos palestinos desde hai
máis dunha década.
Outro goberno de todos
As primeiras sondaxes sobre intención de voto en Israel dan
como vencedor ao Likud, de
dereitas con clara influencia relixiosa, mais cunha moi estreita
marxe respecto aos laboristas
que arestora dirixe o xeneral
Beniamin Ben Eliazer. Contodo, o Parlamento non contará
con ningunha maioría suficiente, polo que xa se prevé que haxa outravolta un goberno multicor, denominado de “unidade
nacional”.
Entre as previsións da axenda política para o 2003 en Israel está o papel que Tel Aviv terá na irupción dos norteamericanos en Irak, especialmente en
canto ás decisións que, desde a

Foro en Florencia a prol
da ‘Europa dos pobos’
A.N.T.
O Foro Social Europeo (FSE) reúnese en Florencia (Italia) entre
o 6 e o 10 de novembro. Co mesmo espírito das xuntanzas programadas cada ano en Porto Alegre (Brasil), organizacións sociais e humanitarias de todo o
continente achéganse a este cumio da construción dunha Europa baseada no respecto aos dereitos dos cidadáns e dos pobos.
As liñas básicas do FSE serán o pacifismo activo, a loita
contra a mundialización neoliberal e a defensa dos dereitos das
minorías e dos inmigrantes. Para
os convocantes da xuntanza de
Florencia, o cumio será “un xigantesco espacio público de de-

bates, encontros e confrontacións que compoñen un laboratorio da alternativa sociopolítica
á Europa actual”, afirma o comunicado oficial do foro.
A organización do acto conta
con 1.000 voluntarios e 500 tradutores, que axudarán a coordinar os 160 seminarios e case 20
conferencias que compoñen o
FSE. Nunha delas, sobre “Europa
e a soberanía alimentaria”, participa Lidia Senra, secretaria xeral
do Sindicato Labrego Galego.
Na clausura do foro, está prevista unha manifestación a favor
da “outra Europa posíbel”. Segundo os organizadores, prevese que
se acheguen á histórica cidade italiana máis de 200.000 persoas.♦

Ariel Sharon confía en sair reelecto nos comicios de xaneiro. Na imaxe, un militante do
Likud empapelado co lema do partido.

Casa Branca, se diten en relación aos palestinos. Nin o Likud nin os progresistas pensan
hoxe en volver negociar en serio cos palestinos. Para os hebreos, Arafat carece de poder

de decisión para cortar o fluxo
de homes bomba e é imposíbel
deter os asentamentos de colonos, verdadeiro punto histórico
de desencontro entre árabes e
israelitas.♦

O IRA só avanzará
no desarme se os unionistas
respectan o Acordo
do Venres Santo
A.N.T.
O Exército Republicano Irlandés (IRA) declarou, a través
dun comunicado oficial, que
abandona o proceso de desarme por desacordo co xeito de
xestionar o proceso de paz por
parte dos partidos unionistas
de Irlanda do Norte. Para o
IRA, o Acordo do Venres Santo é o único camiño certo para
alcanzar a paz na zona. “Seguimos crendo firmemente
nos principios que nos levaron

a declarar a tregua e o fin da
violencia”, declarou un portavoz do grupo armado, “pero
decatámonos de que os gobernos de Londres e Belfast non
cumpriron a súa palabra de
eliminar progresivamente os
elementos que causaron o conflito”.
O líder republicano Gerry
Adams apelou tamén ao espírito do acordo para reencauzar
a negociación e continuar
♦
“normalizando o país”.♦

A traxedia
emigrante
de América
G. LUCA DE TENA

D

a emigración de
América do Sul
ocúpanse
organizacións solidarias,
laicas e relixiosas de España
que producen dende hai un
tempo moita socioloxía de
combate sobre os efectos
destes movimentos de
poboación nos países
desertados o e sobre os
problemas dos que se van.
O primeiro asunto sobre o
que hai plena coincidencia
nesta bibliografía do exilio
americano é o de tratar o tal
exilio coma un problema
gravísimo. Contada dende o
interior de Ecuador, Perú,
Colombia, Bolivia ou toda
Centroamérica, a emigración
é unha hecatombe. Nun
valado de Cuenca (Ecuador)
alguén pintou: “O derradeiro
en marchar, que non esqueza
apagar”. ¿Que problemas trae
a emigración a estes países?
Xa hai ben de escolas de
América nas que a maioría de
nenas e nenos críanse sen
pais, atendidos por unha aboa
que lles transmite –segundo
os sociólogos– unha visión
do mundo pesimista (no
mellor dos casos) ou
apocalíptica. Descobren que
entre estes fillos de pais que
marcharon lonxe atrás dun
salario, hainos pouco
seguros, reservados e
carentes de iniciativa por
demais.
Os países de América que
a penas asomaron un pé na
transformación industrial,
viven o desastre da deserción
dos obreiros cualificados. A
formación é carísima e os
Estados non a dan porque o
ten prohibido o Fondo
Monetario Internacional.
Entre a mocidade, os que
fican teñen complexo de
desertores e enferman de
vergoña fronte o relativo
poder económico dos que
regresan de facer as Europas.
Tamén din que o
emigrante se transforma nun
elemento prezado e necesario
dunha cadea de produción: a
das axencias de viaxe, a dos
prestamistas e usureiros que
alugan os cartos para a
aventura contra a hipoteca do
cativo capital familiar, a dos
coiotes que venden pases,
visas e contratos e a dos
bancos e intermediarios
(hoxe electrónicos) das
remesas e as chamadas.
Compre que os emigrantes
non regresen porque esta
cadea correría perigo de
parar. Non queremos nin
pensar a desfeita que
significaría para o país.
Aquí na cas, temos
moreas de profesores que só
lle ven vantaxes á emigración
de nós, que xa dura tres
séculos. Seguro que na
universidade de Quito hai
neste intre algún delincuente
que di o mesmo.♦
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O servilismo
Homenaxe ao fútbol de ataque no Rácing-Deportivo

MANUEL PAMPÍN

Acabar roucos de cantar sete goles na Malata A
CÉSAR LORENZO GIL
Poucas veces os partidos de rivalidade galega conteñen espectáculo e bo fútbol. Sempre
se fala da emoción, da entrega,
da motivación... Pero no Rácing 3 Deportivo 4 do pasado
martes 5 de novembro, o público da Malata acabou rouco de
cantar tantos goles.
Despois de moitos anos de desencontros, volvía o Deportivo
da Coruña a Ferrol. A vella rivalidade entre cidades rebrillaba
outravolta nas beiras do campo
de fútbol. O equipo pequeno, que
pelexa ao xeito guerrilleiro por
salvar a categoría na segunda división cun equipo multinacional,
tiña a obriga de lle facer fronte ao
conxunto de primeiro nivel, farto
de medallas e títulos no peito.
Para os ferroláns, os coruñeses
son os “cascarilleiros”, denominación que parece sacada da posguerra, cando a cascarilla de cacao
era almorzo común para a mocidade malnutrida. Baixo o mote xa
pervive certa sorna, unha dialéctica sen seriedade que se nota cando as dúas afeccións conviven.
Á beira do campo da Malata,
arredado da cidade, só hai un bar
realmente próximo, alén da propia
cafetería do complexo deportivo.
Alí, sen televisión acesa e cunha
camareira que se multiplica por
catro para atender os clientes, siareiros vestidos de verde ou de
branquiazul conviven en paz, ben
en silencio, ben con murmurios
entrecortados e frases indirectas
lanzadas ao vento. “Hoxe ides
papar unha tunda”, fala sen ollar
para ninguén un home co cranio
pelado atravesado de cicatrices e a
camiseta do Rácing co número 10
de Paulo. Respóndelle un coro de
risas mainas, previo á contestación deportivista. “0-6: tres de
Tristán e tres de Luque”. A regueifa acaba aí porque ninguén preparou as rimas e mellor é apurar os
cafés denantes do partido.
Cada un na súa
A Malata é un campo novo, pequeno pero feituco. O día da visita do Deportivo está de festa. O
portavoz do BNG coruñés, Henrique Tello, convértese en embaixador da cidade e comparte
merenda co alcalde ferrolán,
Xaime Bello. Nas bancadas, con
tres cuartos de entrada, hai moitas caras descoñecidas para os
poucos habituais do Rácing.

Os siareiros do Rácing de Ferrol festexaron ao grande a visita do actual campión da Copa do Rei e acabaron o partido sen voz.

Nun canto illado coma gaiola,
berran sen descanso os Riazor
Blues o seu habitual repertorio, no
que non falta o Vigo, no e El año
que viene, Rácing-Dépor B, que
magoa os ánimos locais. As peñas
“verdes”, doídas no orgullo, altean
a voz e baten palmas: Illa, illa, illa,
puta cascarilla. Entre apupos aos
deportivistas, ata se atreven a corear o nome do eterno rival dos coruñeses: “¡Celta, Celta, Celta!”
O encontro comeza cun auténtico recital ofensivo dos ferroláns. O ex barcelonista Cuéllar é o líder dunha escadra que
ten os seus mellores homes de
medio campo para arriba. O Deportivo ensaia defensa de emer-

xencia. Manuel Pablo quedou
moi tocado da lesión da súa perna e perdeu parte do seu instinto
de can de presa. Héctor e Pablo
Amo andaron perdidos todo o
partido, incapaces de controlaren
os dianteiros locais.
Mais nun partido no que xogan equipos de diferentes categorías, o que máis importa para o
grande é facer que as súas individualidades non queden anuladas
pola fortaleza colectiva do pequeno. Iso logrouno á perfección
o adestrador do Deportivo, Javier Irureta. O equipo herculino
ten dous dianteiros suplentes de
categoría internacional e iso sufriuno o Rácing. Tristán e Luque

foron eficaces coma bisturís e
desarmaron, só pola súa conta, o
feble sistema defensivo ferrolán.
Luís César Sampedro, técnico racinguista, debe chorar
amargamente cada vez que ten
que fabricar unha aliñación defensiva de garantías. O lateral
dereito francés Rambier, que
acabou expulsado por dous cartóns amarelos estériles, andou
perdido polo campo. Os centrais
Jaio e Íñigo carecen de velocidade nin oficio para parar unha
ofensiva levada cun mínimo criterio e a entrada de Makaay na
banda dereita na segunda parte
demostrou que Raúl López ten
moito que aprender.♦

Enciclopedia da épica e da estética
O partido deulle barra libre á
paixón de coruñeses e ferroláns. Cando Tristán colocou o
0-1, miles de gorxas deportivistas anunciaron a súa presencia
en todas as bancadas. A mágoa
contida dos locais liberouse
gracias ao oportunismo de Cuéllar, o mellor xogador do partido, en dous tantos que fixeron
soñar os locais cunha sorpresa
que se encarnaba aos poucos.
O 2-2 que colocou de novo
Tristán precedeu á expulsión de
Rambier e ao 2-3, nas botas de
Luque. Foi nese momento cando o Deportivo tivo o Rácing

deitado aos seus pés. Irureta tivo medo e non apertou. Makaay e Luque desbrozaban ambas
as bandas mais houbo clemencia e o Rácing aproveitou a lufada de osíxeno.
Con dez homes e o terror no
corpo, o xaponés Yasunaga rematou con filigrana de haiku unha xogada de contragolpe que
puxo en evidencia a zaga visitante. O 3-3 foi festa de romper
voces e gaño para otorrinos. O
campo ruxiu coma treboada,
nunha noite de poalla calada e
tépeda. Xa se prevía a prórroga.
Entre o público, pregábase polos

penaltis como único xeito de gañar en inferioridade numérica.
Os deportivistas tiñan a mosca
detrás da orella. Ata os Riazor
Blues enmudeceron.
Mais ao xeito do canon de
beleza e no minuto oportuno
que non deixa reacción, marcou
Luque o seu gol de ouro. Tocoulles escachar a gorxa aos coruñeses e represar as bágoas aos
ferroláns, que saíron felices,
malia todo, porque A Malata
volveu facer festa do fútbol,
nunha tempada que ameaza con
ofrecer ben poucas noites de
tanto e tan bo espectáculo.♦

O Ourense imponse á selección galega
A.N.T.
O Club Deportivo Ourense
venceu por 2-1 á selección galega de fútbol afeccionado no
partido amigábel que ambos
os conxuntos disputaron no
Campo do Couto ourensán o
pasado 6 de novembro. O encontro forma parte da serie
que o seleccionador galego,
Anxo Vales, preparou como
inicio da campaña para a Copa

das Rexións, que dará comezo
a finais de 2003.
O Ourense adiantouse no
marcador cun tanto de Nacho,
no minuto 31. No 66, Roberto
Almeida empatou. Finalmente, Jon Álvarez, colocou o definitivo 2-1.
Para este partido, Vales convocou a Raviña, Xurxo, Xoán
Carlos (Betanzos), Costas, Iago, Daniel (O Grove), Xoán

Martínez (Compostela B), Carlos García (Arteixo), Roi, Rubén, Otero (Rápido de Bouzas),
Henrique (Lalín), Mariño, César (Negreira), Palmás, Alfredo
Álvarez (Alondras), Felipe (Rácing Vilalbés), Fernando Lorenzo (Verín) e Roberto Almeida (Lemos).
A selección galega terá a
súa vindeira cita o 21 de novembro, cando visite Portugal

para xogar coa Associação
Futbolística de Braga, no partido de volta do 80º centenario
desta entidade lusa, subcampiona dunha Copa das Rexións. No encontro de ida, xogado en Balaídos, os galegos
gañaron por 1-0.
A idea de Vales é completar
a axenda da selección con enfrontamentos cos principais
♦
conxuntos de Galiza.♦

máxima filosófica de Sócrates era “coñécete a ti
mesmo”. A histórica e
tradicional sabiduría popular galega é tan hábil que, como se se
tratara dunha estratexia militar
nun conflito bélico, busca especialmente coñecer o inimigo ou
o que está enfronte, ben sexa
para derrotalo ou para gañalo.
Iso é o que deberon pensar
os membros da Asociación de
clubes galegos de 3ª división,
fartos de que a TVG os marxine
e non emita imaxes desa categoría na súa programación xeral.
¿A solución que idearon?; a
clásica neste bendito país: falar
“cos de arriba”; nada de acadar
acordos dialogados cos dirixentes da nosa televisión; nada de
apelar ao carácter público da
mesma; nada de mobilizarse
nas vilas e cidades... ¿para
que?, deberon pensar. Tíñano
moito máis doado organizando
un bó xantar, con placa
incluida durante o café, e luz e
taquígrafos para que o asunto
saíra na prensa. Así conseguirían o apoio dos que mandan,
que á súa vez mandarían
recado os subordinados.
Dito e feito. Pero fallou un
pequeño detalle; non invitaron
ao secretario galego para o deporte da Xunta, nin sequer ao
Conselleiro de Cultura (algún
día falaremos de fútbol e cultura); alí ¡non estivo ningún
representante do goberno
galego!; a homenaxe foi para
o secretario xeral do PP,
Xesús Palmou, pola súa “sensibilidade” co problema.
Está claro que o sr. Palmou
manda moito, pero señores dos
clubes de 3ª, un pouco de seriedade e, sobre todo, dignidade...
non mostren tan descarada obediencia e peloteo co poder... só
lles faltou regalarlle a Palmou
algún xamón, uns queixos e
unhas botellas de viño para
completar o cadro da Galicia
oprimida que se arrastra para
lograr a axuda dos políticos.
E creo que Palmou tampouco debería aparecer tan sorrinte
e orgulloso na foto; discreta e
elegantemente, tiña que declinar
a invitación e dicirlles que foran
solucionar o tema noutra fiestra,
noutro negociado.
O presidente da Asociación
de clubes de 3ª é o representante do Ponte Ourense, Plácido
Díaz, home honesto que
quizáis non pensou noutro xeito de arranxar a cuestión; pero
creo que, coa importancia que
teñen os nucleos de poboación,
debería abondar: lugares coma
Vilagarcía, Monforte,
Betanzos, Lalín, Viveiro,
Carballo... o propio barrio d`A
Ponte de Ourense, cuns 35.000
habitantes... supoñen moitos
milleiros de cidadáns galegos
que se poden sentir molestos
por non ver as reportaxes dos
seus equipos na televisión.
Amigos de 3ª: para servilismo co poder xa nos chega co
dos presidentes dos clubes da
elite galega; non caian no mesmo erro; mellor honor sen barcos que barcos sen honor. Aínda que pobres, sexan honrados
e teñan orgullo.♦

Astor Piazzola.
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Jazz en Compostela

películas en
Compostela

Pucho Boedo.

O martes 5 comezou en Compostela o I
Festival Internacional Estrejazz, que
contará coa actuación de grupos destacados dentro do mundo do jazz como
La Camorra Jazz Tango ou Abe Rábade
Trío & Jesús Antandreu, que se prolongará ata o xoves 14. O pub Dado-Dadá
será escenario de concertos e jam session que abarcarán diferentes tendencias, dende o jazz fussion de Wolfgang
Haffner ao gipsy jazz de Aguardiente.♦

Propoñen a
Pucho Boedo para
o Día das Letras
Manuel Rivas e Xurxo Souto piden dedicar a Pucho Boedo o Día das Letras
Galegas. Na sede da Real Academia
Galega o escritor presentou a novidosa
e sorprendente proposta argumentando
que o que fora cantante do grupo Los
Tamara encarnaba o encontro da tradición popular e a literatura. Na solicitude deféndese o Día para Pucho
Boedo ao ser o pioneiro no canto dos
poetas e un trobeiro do século XX.♦

María Casares.
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VII Festival
de Cine Ourense
Ourense acollerá dende o 9 ata o 16 de
novembro a VII edición do Festival Internacional de Cine, con máis de 100
filmes e 50 vídeos. Nas sesións non
competitivas destaca a retrospectiva
dedicada a Woody Allen e ao catalán
Ventura Pons, xunto coa sección País
Convidado, nesta ocasión Arxentina, e
Memoria Histórica, á María Casares.
O festival iniciarase co pase de Ilegal e
culminará o 16 con Trece Badaladas.♦

A N DRÉS PA N AR O

M

es de festivais e encontros
literarios. Cine en Compostela e Ourense e reunións de escritores en
Mallorca e Granada, coa participación de autores galegos. Outro dos
acontecementos da tempada é o éxito
de Río Bravo, a “revisitación” da obra
dos Chévere. Aforo completo pendu-

ran na sala NASA en todas as representacións nos mesmos días nos que
o CDG tivo que suspender unha función de O colaborador por falta de
público. Desde o xoves día 7, as librarías portuguesas expoñen a última
novela de José Saramago. O Homem
Duplicado sae, como os seus anteriores títulos, baixo o selo da Caminho.♦
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Público e crítica aplauden a celebración
de Cineuropa
O actor Federico Luppi recibe o premio do certame
CARME VIDAL
Coa metade do orzamento de Ourense e a oitava parte de Huelva ou Valladolid, o festival de cinema de Compostela, Cineuropa, abre as portas á súa XVI edición co apoio de crítica e público. Mentres a duración habitual dos festivais é dunha semana,
en Compostela ofrécese o mellor cine da tempada durante todo
o mes, con seis sesións diarias e, nesta ocasión, con dúas salas
nas que se proxectan as oitenta películas do programa. A compostelana Rúa Nova, co Teatro Principal e o Salón Teatro, acolle neste mes o que xa é un dos acontecementos culturais do ano.
Con quince anos ás súas costas,
Cineuropa consolidouse como
unha cita ineludíbel para os
amantes do cine e conseguiu a
fidelidade dun público que espera cada edición do festival ao
tempo que confía na programación que avala a súa propia historia. Desde o comezo, dirixe o
certame Xosé Luis Losa que
explica a súa filosofía como unha aposta “clara polo cine comprometido, ideolóxica ou esteticamente, cunha libertade total
de programación. Non competimos con outros festivais e podemos dar o mellor de todos
eles que é o que lle importa aos
espectadores”. O palmarés é
amplo, filmes galardoados nas
últimas edicións de Cannes,
Donostia, Sitges, Venecia ou
Valladolid como El último
tren, O fillo, May ou Swet Kixteen pasarán por Compostela
antes da súa estrea comercial.
Na filosofía do festival está
tamén a homenaxe que o venres
día 8 se lle tributará ao actor Federico Luppi que recibirá o premio entregado en anteriores edicións a Marisa Paredes, José
Luis Borau ou Juan Echanove.
“Non queremos cadáveres exquisitos senón persoas que teñan
un perfil profesional e tamén ético” apunta Losa que ve en Luppi ao “quixote eterno” que representou en filmes como Un lugar
en el mundo, Hombres armados
ou a recente El último tren.
Trinta das películas que se
proxectarán en Cineuropa non
foron estreadas en salas comerciais, e “algunhas posibelmente
non se estreen nunca como pode acontecer con O fillo de Jean-Pierre e Luc Dardenne ou A
hora da relixión de Marco Bellocchio”. Especial atención
despertan as polémicas Amén
de Costa Gravas na que se denuncia a connivencia da xerarquía católica co III Reich ou Intervención Divina de Elia Suleiman e, por outras razóns, a de
dirección colectiva 11-S, na que
Loach se atreve a rememorar a
sinalada data para Chile, ou
mesmo o último filme do británico Swet Sixteen. Coa homenaxe a Luppi o espacio reservado
para Latinoamérica ten maior
forza e entre os filmes programados atópanse títulos de interese como Historias mínimas,
Bolivia ou La virgen de la lujuria. Para a sección de documentais recupéranse dúas cintas de

Guerín, director que acadou renome co filme En construcción
pero de quen é difícil atopar os
seus anteriores traballos.
Cita, non moda
“Cineuropa é unha cita e non
unha moda e iso é o que máis
agradezo. O público responde e
hai mesmo aplausos nalgún pase, algo que case non acontece
nos festivais con concurso.
Aquí non temos o glamour de
Donostia pero os espectadores
teñen militancia no cine. Ven
as películas con outra óptica,
non é a rutina coa que se achegan ás salas comerciais onde
xa saben o que os agarda. No
festival de Compostela o cine
aínda sorprende” afirma Losa,
quen artella un festival no que
é o propio público o que escolle unha das mellores películas
que compoñen a sección oficial. Gábanse tamén en Cineuropa de ter proxectado filmes
de directores que non eran coñecidos polo público pero que
logo pasaron a ser figuras co-

Xosé Luís Losa, director de Cineuropa. A . PA N AR O

mo Ken Loach ou Kieslowski.
“É que dezaseis anos dan para
moito”, xustifica o director.
Para Xosé Luís Losa, Cineuropa distínguese por “estar
enfocado ao público na súa totalidade, sen interese de rendabilidade económica ou crítica”.
Tamén se diferencia en que case a totalidade do orzamento se
adica á programación e desa-

téndense outros aspectos de especial relevancias noutros festivais como a promoción e a publicidade. O abano que ofrece o
festival dá idea dun cine que
non recolle especiais dividendos nas billeteiras e, para Xosé
Luís Losa, “reflexa o que é Europa, sen capacidade de resposta, cun panorama de disgregación. Aparecen obras de interés

pero como cogumelos, non
froito dunha industria consolidada, sen capacidade de enfrontarse a Hollywood que é
quen domina todo. Ata hai pouco eran os donos da producción
e a distribución, pero agora poden tamén coa exhibición. Neste Nadal Harry Potter e O señor dos aneis ocuparán máis da
metade das salas comerciais”.♦

Setenta e sete películas para un mes
Sección oficia l
L’ora di religione, Marco Bellocchio
O fillo Jean-Pierre e Luc Dardenne
A confusión de xéneros, Ilan Duran Cohen
Roberto Succo, Cédric Kahn
Last Orders, Fred Schepisi
A bici de Ghislain Lambert, Philippe Harel
A moza de París, Christian Carion
Marie-Jo e os seus dous amores, R. Guédiguian
Minor Mishaps, Annette K. Olesen
Un home sen pasado, Aki Kaurismäki
Octavia, Basilio Martín Patino
Amén, Costa-Gavras
Happy Now, Philippa Cousins
Lundi Matin, Otra Iosseliani
Un home de verdade, Ake Sandgren
Competencia desleal, Ettore Scola
Poniente, Chus Gutiérrez
Bloody Sunday, Paul Greengrass
Swet Sixteen, Ken Loach
Oito mulleres, François Ozon
Os diaños, Christophe Ruggia
Some voices, Simon Cellan Jones
Novo, Jean-Pierre Limosin
El caballero Don Quijote, M. Gutierrez Aragón

Panorama internaciona l
Gohatto, Nagisa Oshima
Death to Smoochy, Danny DeVito
Intervención Divina, Elia Suleiman
The Salton Sea, D. J. Caruso
Quitting, Zhang Yang

11 S, Ken Loach, Claude Lelouch, Danis Tanovic, Sean Penn, Shohei Imamura, Amos Gitaï,
Samira Majmalbaf, Yusef Chahine, Idrisa Uedraogo, Mira Nair e Alejandro González Iñárritu
Changing Lanes, Roger Michell
Millennium Mambo, Hou Hsiao Hsien
A pizarra, Samira Makhmalbf
Balzac e a pequena costureira china, Dai Sijie

Fantastique Composte l a
Audition, Takashi Miike
May, Lucky McKee
O círculo, Hideo Nakata
Dark Water, Hideo Nakata
Medo. Com, William Malone
David Lynch en branco e negro: Cabeza Borradora e O Home Elefante

A out ra beira.
Latinoamérica
Historias mínimas, Carlos Sorin
A virxe da luxuria, Arturo Ripstein
Bolivia, Israel Adrián Caetano
A noiva de Lázaro, Fernando Merinero
Un día de sorte, Sandra Gugliotta
Coroación, Silvio Caiozzi
El último tren, Diego Arsuaga
A habitación azul, Walter Doehner
Taxi para tres, Orlando Lübbert

Documentais
Machín, Nuria Villazán
Cravan versus Cravan, Isaki Lacuesta
Especial J.L. Guerín: Innisfree, El Tren de Sombras

16x16
Non amarás, Krzysztof Kieslowski
O ventre dun arquitecto, Peter Greenaway
Guerreiros de antano, Lee Tamahori
Nubes pasaxeiras, Aki Kaurismäki
Paisaxe na néboa, Theo Angelopoulos
Funny Games, Michel Haneke
Rompendo as ondas, Lars Von Trier
Chungking Express, Wong Kar-Way
Hoxe comeza todo, Bertrand Tabernier
Justino, un asesino de la 3ª edad, La Cuadrilla
Amores perros, Alejandro González Iñarritu
A moza da ponte, Patrice Leconte
O inferno, Claude Chabrol
O doce porvir, Atom Egoyan
A promesa, Jean-Pierre e Luc Dardenne
Tren de sombras, José Luis Guerin

Cinefi l ias
O home que matou a Libery Valance, John Ford
O fantasma e a Sra. Muir, J.L. Mankiewicz
Matar un ruiseñor, Robert Mulligan
Don Quijote, Orson Welles
Imitación á vida, Douglas Sirk
Arrebato, Iván Zulueta
Os que me queren, collerán o tren, P. Chéreau
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Rosalía
en Cernuda
RAMIRO FONTE

V

inte e pico anos de lector non son nada; sobre
todo se un intenta estar
acompañado de bos versos e
non de mala prosa. Hai poetas
ós que nunca deixamos de volver, como se formasen parte
das nosas conviccións e do noso carácter; como se eles marcasen o destino dos nosos propios versos. Nunca acabamos
de lelos. Sempre lles atopamos
algo novo. A curiosidade intelectual fainos escoitar voces
inéditas, distintas. Exploramos
aquén ou alén e, sen embargo,
non deixamos que se apaguen
as voces esenciais. Rosalía e
Cernuda pertencen, para min,
a esa categoría de poetas-guía,
que non bardos. Xunto ó
lector anónimo, ó que nunca
lle veremos o rostro, xustifican
unha tarefa, e protéxennos dos
cantos celestiais ou dos enmeigados cánones académicos.
Había anos que non lía o
texto que Luis Cernuda escribiu
sobre Rosalía de Castro. Forma
parte dun libro publicado polo
andaluz errante no ano 1957,
Estudios de poesía española
contemporánea. Levado por un
ánimo comparatista, volvín
achegarme a el este día. Por fin
caeu nas miñas mans o libro
que Pedro Salinas escribiu
sobre Rubén Darío, e quería
contrastar, unha vez máis, o distinto xeito que Salinas e Cernuda teñen de exercer o saúdable
uso da crítica. Os dous amosan
un temperamento anglosaxón,
saben ser claros e deixan ver,
con nitidez, os rostros dos poetas que comentan. Pero Cernuda non oculta as súas teimas de
creador cando escribe crítica.
Rosalía é para Cernuda unha poeta que non acaba de ser
aceptada na poesía española.
Isto débese ó feito de ter escrito a súa obra en galego. Qué
actuais soan estas palabras.
“Aunque parezca extraño,
dado el hecho de que escribir
en español es una de las
formas más acabadas del
secreto, los escritores regionalistas prefirieron otra forma del
mismo más acabada aún, al escribir en lenguas de tradición
cultural intermitente, pobre en
algún caso y con muy corto radio de expansión”. É dicir, que
tanto tén ser poeta secreto nunha lingua como na outra.
Cernuda amósase comprensivo
con este feito e, ademais, privilexia os libros en galego de
Rosalía sobre o libro en castelán. Descobre a conexión Bécquer-Rosalía-Machado. Medita
no poética dos prólogos de
Cantares Gallegos e Follas
Novas. E remata cunha frase
coa que eu podería fechar esta
apresurada crónica. Rosalía de
Castro, di el, parécenos illada:
un caso aparte. Pero hai que
contar con ela. E interrógome
eu, ¿non sucederá que, debaixo
das mistificacións patrióticas,
non segue sendo Rosalía un
caso illado? ¿Non será por iso
que seguimos contando os poetas galegos con ela?♦

A tradución reúne os escritores galegos,
vascos e cataláns en Mallorca
‘Romper fronteiras’, lema do XIX Galeuzca que comeza o día sete
A.N.T.
A tradución será o tema central do encontro que cada
ano celebran os escritores galegos, vascos e cataláns. Nesta XIX edición do Galeuzca os autores daranse cita en
Palma de Mallorca xa que nesta ocasión son os escritores
en lingua catalana os encargados de organizar o certame.
A delegación galega parte o día 7 e estará de regreso o 10.
O tema que convoca este ano os
escritores en galego, catalán e
vasco adáptase de maneira especial ao espacio no que se celebra o encontro. Se a tradución
entre as linguas é unha reclamación que xa se fixo patente en
anteriores Galeuzcas é precisamente o goberno balear o que
iniciou unha política máis decidida neste terreo. Nos últimos
meses presentáronse unha morea de libros de poetas e autores
dramáticos das illas traducidos
ao galego. O escritor e traductor
Xavier Rodríguez Baixeras, un
dos protagonistas desta comunicación –da súa autoría son boa
parte destas traducións de auto-

res baleares– será o participante
galego nunha das mesas redondas que aborden os novos espacios de tradución entre as linguas. Miguel Anxo Fernán Vello –editor, entre outros, de numerosos poetas baleares en colaboración co goberno das illase Xulián Maure son os outros
participantes nos debates.
Como nas edicións anteriores, os Galeuzcas reservan tamén
o espacio para o coñecemento do
territorio onde se celebran e para
o encontro literario entre as tres
linguas. Os escritores realizarán
un roteiro literario arredor da figura de Ramón Llull. Á tradicional voz dos poetas sumaranse a

Iolanda Castaño, secretaria da AELG.

de narradores e autores dramáticos. Rivadulla Corcón, Marilar
Aleixandre, Enma Couceiro e

Xabier Cordal serán os participantes galegos neste recital que
conxuga os tres xéneros literarios. A delegación galega completase coa participación dos
membros da directiva da Asociación Galega de Escritores,
Bernardino Graña, Iolanda Castaño, Cesáreo Sánchez, Carlos
López Bernárdez, Marta Dacosta
e Xosé Francisco Fernández Naval ademais dos escritores Euloxio Ruibal e Camilo Franco.
A secretaria da AELG, Iolanda Castaño considera que será este un encontro con especial
trascendencia xa que “é necesario reforzar os lazos e establecer
vías de comunicación entre literaturas minorizadas”. Ao seu
ver a actuación do goberno balear en política de tradución “foi
modélica cunha implicación real e cunha conciencia do patrimonio que supón a literatura.
Tería que ser un exemplo para
outros gobernos”.♦

Chus Pato, Mª X. Queizán e Helena González participan
en Granada no VII Encontro de Mulleres Poetas
A.N.T.
Tres galegas participan no VII
Encontro de Mulleres Poetas que
se celebra dos días 6 a 9 de novembro en Granada. Mª Xosé
Queizán intervén nunha lectura
poética, Chus Pato presenta unha
antoloxía bilingüe da súa obra e
Helena González será unha das
participantes na mesa redonda “O
eu subxectivo, o eu colectivo”.

En 1996 Mª Xosé Queizán
promoveu en Vigo o I Encontro
de Mulleres Poetas e desde esa
data cada ano vólvese celebrar a
convocatoria que chega nesta
edición a Granada despois de pasar por Córdoba, Lanzarote, Málaga, Barcelona e Donostia. O
obxectivo, segundo as organizadoras é “entrar en contacto e intercambiar experiencia se refle-

xións coas mulleres poetas, teóricas e críticas doutros países e
incluso doutras culturas”. Ademais de convidadas dos EUA, de
Latinoamérica e de Europa, nesta ocasión o encontro fai tamén
un achegamento especial á poesía china escrita por mulleres.
Nesta cita de Granada, a organización continúa co labor de recuperar voces esquecidas da po-

esía de autoría feminina e para a
presente edición resáltase de maneira especial a relevancia de
Elena Martín Vivaldi.
Mesas redondas, conferencias e recitais compoñen o programa do encontro no que participarán, entre outras, Sharon K.
Ugalde, Cristina Peri-Rossi, Zhao
Zhenkiang, Clara Janés, Ana
Rossetti e Mercedes Escolano. ♦
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Gallaecia
Nº 21. Ano 2002. Prezo 27,89 euros.
Dirixe: Joana Morais Varela.
Edita: Facultade de Historia da USC.

Camiñata investigadora
por Cerdedo e a Terra de Montes
Unha contribución antropolóxica, filolóxica e poética
Título: Materiais para o estudio da freguesía

de San Xoán de Cerdedo. Inventario Xeral.
Autor: Carlos Solla Varela.
Edita: Cardeñoso.

“No cerne da Terra de Montes de
Avedra, a pouco máis de cinco
leguas da capital das Rías Baixas, pola estradiña que de vello
achega o viaxeiro ás chairas castelás...” o camiñante
pode O enfoque
chegar ás Te- deste
rras raras que
aquí trata Car- traballo é
los Solla Vare- certamente
la, nunha por- novidoso.
menorizada indagación sobre
diferentes aspectos da freguesía de Cerdedo.
Poucos estudios sobre unha
freguesía xuntan a rigorosidade
antropolóxica e filolóxica e
mais o sentimento. O autor
consegue cos seus comentarios
e aclaracións facer destas terras

Cerdedo, na Terra de Montes.

un territorio familiar, alén de
descobrir o inmenso valor cultural deste concello que tantos
versos ten inspirado: “(...)
agrúo e grou, peteira / peteira,
mazarico / secuoia, paxaro largacío / ar louro, herba loura /

louro rousinol / corvo, voo (de
corvo), pimpín / pimpín... pingota, pintasilgo (...)”.
Non podemos pasar por alto que Carlos Solla antes que
nada é poeta. É o coñecemento
total, o coñecemento a través

da observación para a investigación e o coñecemento da intuición a través da poesía que,
dalgún xeito, deixan pegada ao
longo do libro.
O xeito de enfocar un traballo destas características, onde
unha parte importante do mesmo baséase na análise antropolóxica, na análise filolóxica (aí
están os estudios toponímicos e
antroponímicos de especial interese) e na exposición de documentos históricos que nos
achegan máis ao coñecemento
da esencia mesma desta zona, é
certamente novidoso.
Ao longo das 627 páxinas,
Carlos Solla aporta numerosos
apuntamentos sobre as diferentes realidades que está estudiando e faino acudindo en moitas
ocasións á retranca. As abundantes notas a pé de páxina resultan
tamén de gozosa lectura.♦
HÉITOR MERA HERBELLO

Luces e batallas, lema do III Festival de Música
Are-More de Vigo
MAR BARROS
Pianos, violíns, harpas barrocas, laúdes, violas, guitarras, palmas e portentosas
voces serán os encargados
de acender as noites viguesas e deleitar ao público dentro do marco do heteroxéneo festival Are-More 2002.

A soprano I. Monar estará no Are-More.

Vigo acolle, por terceiro ano
consecutivo, o festival de música Are-More baixo o lema
Luces e batallas. Os camiños
da paz, dende o pasado 26 de
outubro ata o vindeiro 20 de
decembro. Organizado pola
Concellería de Cultura do concello de Vigo e dirixido polo
director do Conservatorio Superior de Música da localidade,
Roberto Relova Quinteiro, o
certame presentará un programa arriscado.

O festival contará con actuacións diversas entre as que
destaca a presencia da mezzosoprano australiana Jennifer
Larmore, o cantaor José Menese, o pianista Víctor Rodríguez, a soprano Agnés Mellon
e a mezzosoprano asturiana
Marta Knörr.
A programación deste ano
repartirase por toda a cidade e
os seus arredores en diferentes
salas. O cine Fraga-Caixa Galicia, o MARCO, a sala de concertos Martín Códax, a igrexaconcatedral de Santa María e o
hotel Meliá Mondariz Balneario serán o escenario das máis
de vinte actuacións que lle dan
contido ao evento.
Un dos puntos álxidos vivirase no cine Fraga o vindeiro día
16, gracias a voz da mezzosoprano Teresa Berganza. Vivaldi,

Scarlatti, Rossini ou Manuel de
Falla serán recordados por un
dos fitos españois con máis recoñecemento internacional.
Como novidade, e atendendo ao espírito de achegarse a
todos os públicos, preséntase
no Cine Fraga-Caixa Galicia o
venres 29 de novembro, unha
sesión operística para nenos “O
pequeno desenfeluxador” de
Benjamín Britten da man da
Ópera de Cámara de Madrid.
O festival tamén contará coa
estrea e gravación da ópera de
Cavalli e diferentes homenaxes
á poesía española, seguindo os
obxectivos que o viron nacer e
que como asegura o seu director, Roberto Relova, “mudaron
as formulacións de programación cultural, non só en Vigo,
tamén no resto da Galiza, dende
o comezo de Are-More”.♦

Luís Amado Carballo Os probes de Deus
C olección Froita do Te m po / A N osa Terra

Luís Ama do C arb allo naceu en Pontevedra en 1 9 0 1. Figura fund amental d a poesía
g aleg a , os seus libros marcaron o p aso ás xeracións poéticas do século XX.
O s probes de Deus, o seu máis ambicioso relato, é recoñecido como unha d as
a portacións senlleiras d a narrativa g aleg a do primeiro tercio do século XX. C ortas pero
intensas p áxinas describindo a vid a cotiá dun grupo de persoas que rememoran,
nun asilo, os tra b allos e días d a mocid a de perdid a .

75º aniversario do pasamento de Luís Amado Carballo

Entre os traballos incluídos
destacan os adicados á cultura
castrexa en Galiza. Ademais,
Antonio López repara no
termalismo no noroeste da Península Ibérica entre os séculos II a.c. e
II d.c. Luís
Amela
recorda a
sublevación
dos vacceos,
antigos habitantes indíxenas da antiga
Gallaecia
controlada
por Roma.
César Candelas lembra a figura de Hidacio, bispo galaico
do século V. Antonio Roma dá
conta das fábricas de moeda
en Compostela nos tempos de
Afonso VI. Fernando Pereira
pescuda na lenda do príncipe
Gatelo, fundador de
Brigancia, en voga no século
XVIII.♦

Criterios
Res Publica Fulget
Nº 1. Outono de 2002.
Dirixe: Federico Cocho.
Edita: Fundación Instituto de Estudios Políticos y Sociales.

Son moitos os temas, relacionados coa política e o dereito
administrativo que se inclúen
nesta nova publicación. Xosé
Manuel Sobrino repara no
camiño percorrido
polas constitucións estatais ata o
proxecto de
constitución
europea. Xaime
Rodríguez gaba as virtudes
do modelo
constitucional español. Xosé
Luís Méndez repara nas posibilidades de Galiza na
incorporación á ‘nova
economía’.♦

O Povo
de Guimarães
Nº 1.202. 25 de outubro 02. Prezo 0,50 euros.
Dirixe: Álvaro Nunes.

O semanario alerta da presencia de grupos violentos
organizados nas noites de
Guimarães. Anúnciase para o
9 de novembro un concerto de Madredeus nesta cidade
portuguesa.
Dáse conta
tamén da decisión de restrinxir o tránsito polo centro histórico
vimariense, gracias ás borlas
para moradores. Isabel
Machado visita a citania dos
Briteiros, abandonada polo
concello, en palabras da
xornalista. ♦
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Mensaxe literaria na pintura
musical de Paz Antón
Vellas imaxes de músicos recreadas no lenzo
Título: Mensaxe Literaria.
Autor: Paz Antón.
Lugar: Galería Trisquel e Medulio, Tui.

Quen se achegue a Tui fica
asombrado pola figura da catedral, inamobíbel, que semella deter o tempo e ordenalo
todo. Próxima a ela alenta a
casa do concello, dirixida por
un alcalde que non segue ningún código ético. Mais, contra todo, a ética e a cultura
sobreviven porque no Paseo
da Corredoura –denominación popular fronte ás do vivir reaccionario– hai unha
galería de arte: Trisquel e Étnica
Medulio, re- sería un
cuncho de tesouros nunha adxectivo
cidade
que que ben
merece
ser lle podería
d e s c u b e r t o . cadrar
Abriu as súas á pintura
portas cunha de Paz
e x p o s i c i ó n , Antón.
hai agora seis
anos, do escultor Oliveira e do pintor X. Pousa, escoitábase a guitarra de Tomás
Camacho. Desde aquela xa
van perto de setenta exposicións, leccións gratuítas de
arte e cultura, de compromiso
con un país e coa dignidade
que se agocha na arte.
Na galería amais das exposicións, pódense ver e adquirir aqueles fondos que
creadoras e creadores deixaron un día saír da privacidade
e da soidade na que foron
concibidos. En Trisquel e
Medulio treboadas e gozos de
Xosé Luís de Dios, arquitecturas neboentas raioladas co
amarelo de Xulio García Rivas, salaios xeométricos de
Xulio Maside, moradoras
dos trazos de Quesada, o dramatismo abeirado nas cabezas e pendurado das árbores
de Miguel Tomé, viaxes interiores na independencia de
Marieta Quesada... A ollada
feliz vai decubrindo abraiada
e gozosa na galería os mundos visionarios de Vidal Souto, Roberto González, Cuíñas, Alexandro en diálogo e
sen fronteiras coas orixes
gregas de Sula Repani e Yannis Cadrás, coas catalanas de
Berta Español... A ollada engalánase e namorase dunha
estreita paisaxe outonal de
Soledad Pite, que evoca outro
outono de Souto que morou
as casas de R. Dieste, e vaise
para volver. Coa amabilidade
de Trisquel e Medulio gozar
da arte non custa nada e ben
vale a visita de quen se achegue a Tui.
Desde o día 25 de outubro

ata o 23 de novembro Trisquel e Medulio ofrécenos a
exposición de “Medio Século
de Pintura Impresionista” de
Leopoldo Varela e desde aquí
vai un convite.
■ PINTOR E MÚSICO
A ollada é subxectiva e evocadora e en Trisquel e Medulio achou a mensaxe literaria
que a mostra pictórica de Paz
Antón, tamén músico, pretendida ou non, lle quixo legar.
Étnica sería un adxectivo que
ben lle podería cadrar á pintura de Paz Antón, ou mellor,
enraizada na cultura propia e
nas outras, apropiándose delas e facéndoas universais, a
unha e a outra. A zanfona e o
oboe, a infancia dunha trompeta verde de plástico. Pintura de cores luminosas e alegres, festivais de notas musicais nos verdes que interpretan os “Zes Pereiras” de Viana en 1960. A mostra xuntaba
música e pintura. Músicos populares que habitan as lendas
e as melodías, que atravesan
as Gándaras coma un xograr
en 1350.
Paz Antón xuntou conscientemente a pintura e a música que lle envolven a vida.
Músicos de vellas fotografías
do oficio de vivir, outros esculpidos nas catedrais e outros na memoria que se detivo
no seu lenzo en branco. A
ollada pescuda a literatura
atrás do cadro, da desintencionada intención de Paz Antón e capta a mensaxe da face
triste do violinista tocando a
Marcha de Chirimias, e tristes
son os adeuses da melodía na
hora da despedida na Estación marítima de Vigo. E o
marelo luminoso do cadro
non consola o gris do violín e
a pincelada dun neno de tres
anos nas marxes son a recreación musical alegre. Anécdotas literarias. O acordeonista
indiano, tan galán e ben vestido, interpreta as dores da desubicación. O Gaiteiro do
Baixo Miño, o Tamborileiro
de Guillarei en 1910 son o
contento do pobo na volta da
festa. E o pintor-músico escribe e nese acto de tremenda
soidade nace o compositor escribindo unha fuga e no papel
foxen as notas prendidas nas
cores, alento e desalento que
nos abren noutro cadro a privacidade de Paz Antón, un
curruncho, e el mostra:
“Oriente instrumental na miña casa”. Pintura e música vexetal frondosa e colorista na
“agrupación folclórico-botánica” onde falan as plantas e a
ollada pensa en Cuba e en

África toda, mestura de néboa
e oboes. 25 cadros e deles 8
son un só, desartellado na numeración de Panorámica
blues 1 ata o 8. Oito cadros
que para a ollada evocan a literatura galego-portuguesa
medieval, os únicos nos que a
figura de muller ocupa espacio. Ela, de brazos nas costas,
semella levar no seu cabelo
recollido, na súa cabeza toda
a historia e toda a música do
lugar, composta de figuras
xeométicas, de paisaxes que
mudan coa luz, do cervo, de
figuras masculinas, breves siluetas afastadas, unha liña separa a terra do ceo, só unha liña e o Blues que nos leva á lírica medieval onde as paisaxes eran máis frondosas e as
notas musicais voaban ceibes
para seren atrapadas pola
ollada da muller.
Paz Antón, poida que sen
querelo, pinta a semellanza
entre o Blues e as paisaxes
de Martín Codax e Pero Meogo, ou coa música daquel
xograr atravesando as Gándaras en 1350, melodías de
esplendor.♦
MARGA ROMERO
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Lingua e literatura son dúas realidades indisolúbeis, o que lle aconteza a unha repercutirá
na outra. Só a desinformación ou o interese
político poden xustificar hoxe, segundo o au-

tor, visións tranquilizadoras a respecto do
estado dunha lingua que perde falantes a pasos
redobrados mentres ve cada vez máis truncada a cadea da transmisión interxeracional.

A desaparición da literatura galega
Unha premonición sobre o seu futuro
XOSÉ M. EYRÉ
Non se trata dun posibilismo
castastofista. A perda (definitiva, de non mediar urxente e
efectivo remedio) da lingua
oral tamén é perda da lingua
escrita. Cando dúas linguas se
superpoñen, os termos da lingua imperializante materializan a súa dominancia desprazando os equivalentes propios
da lingua en proceso de descomposición.
No noso caso temos constancia desta loita polo menos
desde a Idade Media, cando os
autores xa non lembraban suficiente vocabulario como para
escribir en lingua galega. Aí vemos xa, fóra das fronteiras xeográficas actuais, a loita castelán-galego no eido da creación
literaria. Que non cesará nunca
e, nos Séculos Escuros, suporá
un case total desprazamento do
galego no uso literario. Ata o
punto de que aos autores previos ao rexurdimento lles fora
extremadamente dificultoso o
emprego da lingua galega.
Todo o que virá despois non
é senón a tentativa de recuperación para a lingua propia de Galiza dun ámbito do que fora case case desprazada por completo. O inmenso labor das Irmandades, de Nós, do Seminario de
Estudos Galegos, das Avangardas, que o alzamento franquista
tolleu, foi reiniciado por Galaxia e outros posicionamentos
plurais ou individuais (que houbo e hai, e de tanto mérito).
Pero crer que coa chegada
da “democracia” a literatura
galega acada status de normalización, é agardar demasiado
dun posfranquismo que segue
sostendo a mesmísima opresiva praxe de antes no relativo ás
linguas vernáculas e as súas
manifestacións escritas, explícita na teimuda incomprensión
e belixerancia con que os mass
media combaten a presencia
destas linguas fomentando que
a adquisición cultural, ainda
hoxe, sexa normal facela desde
a cultura castelá. As outras só
son un estorbo a punir con decisión pero sen dicilo.
Un escritor galego, de expresión, é traducido ao castelán e
iso vese como normal. Pero
¿cantas veces un autor que escriba en castelán é traducido ao galego?. Esta discriminación “positiva” considérase “normal”,
así foi sempre sentencia a dictadura dos feitos consumados.

C ALI

Este marco axuda a expliO escritor en galego non só
car carencias lingüísticas abonha saber ben contar historias,
do comentadas, como a progresenón que precisa habilidade,
siva des a p a r i intuición e coñeción da fraseocementos filolóloxía galega en
xicos para solalego e
favor de barbarisventar pexas comos. Pero iso é
mo estas, que recastelán
comezan
só a punta do icedundan nun alonberg, a intrusión a mesturarse,
xamento cultural
do castelán na lientre emisor e reteratura galega ata que o galego
ceptor. Algo moi
acada cotas moito
ben visto por unmáis elevadas. deixe de ser
ha administraPara dar conta da
ción autónoma
necesario
e
a
diglosia é habitual
que os segue
o emprego do cas- literatura galega
vendo como initelán, nun exermigos e non quecicio de hiperrea- desapareza
re evitar porque
lismo que di moi
equivalería a
como
tal”
pouco da habilidaprotexer e fode do escritor que
mentar (e non
emprega este revirtualmente, cocurso.
mo ata agora) a
Outro exemplo de hiperrelingua galega, esa mesma que
alismo é o frecuente uso de
coa súa desidia combaten: para
nomes casteláns no canto dos
que a literatura galega sexa norgalegos, mesmo en obras que,
mal debe selo tamén a lingua, a
en todo o demais, evidencian
ver cando nos decatamos e non
coidado trato lingüístico, hai
a esquecemos nos planos de
veces que se entende pouco
normalización lingüística.
por qué existe a onomástica
A presión sociolingüística
galega. Por non falar daquelas
conduce a unha espiral de desocasións nas que aparece sen
coñecimento do propio acervo
máis, se cadra en nome do
tanto por parte do escritor coplano estético da moeda, unha
mo do leitor, que está propihiperbólica estética inxustificiando a despección de exprecábel en si mesma, por inútil.
sións propias como museísticas

‘G

asfaltando o camiño do afastamento entre emisor e receptor.
Como un total divorcio entre
escritor e leitor é insostíbel e impensábel, os autores, para ser
correctamente entendidos deberán empregar léxico común, o

dun lector, cada día máis forzado á desinstalación na lingua
propia, especialmente deformado e descoidado polo actual sistema educativo e a indolencia de
quen ten a obriga de velar por el,
¿cantas veces oímos iso de que é
máis dificil ler en galego?
Se a isto engadimos o feito de que hai títulos na literatura galega que fan uso do
castelán, e si se entenden ben,
chegaremos a unha situación
onde as dúas linguas se entremesturarán anárquicamente.
Durante un tempo porque ese
uso cerimonial da lingua galega non tardará en sentirse desnecesario cando teña cumprida a súa misión de mascaraxe
porque xa se vexa “normal”
que a literatura galega sexa
escrita en castelán. Entón, definitivamente producirase á
desaparición do galego dunha
literatura que xa non poderá
chamarse galega.
Non souben se espertei, nin
penso que soñara, pero si que
querer ser escritor en lingua
galega é encetar un camiño de
soidades e desamparo, para o
que só o espírito dos fortes e
xenerosos está preparado: non
é tanta a diferencia entre o que
lles acontecía no medioevo e o
que lles acontece hoxe, sempre
igual: só contra o mundo.♦

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. AS CHAMADAS PERDIDAS.
Manuel Rivas.
Xerais.

1. TRES TEMPOS E
A ESPERANZA.
Mariví Villaverde.
A Nosa Terra.

2. A LINGUA SECRETA.
Xesús González Gómez.
A Nosa Terra.
3. MATERIA PRIMA.
Varios autores.
Xerais.
4. MILLO VERDE
F. Fernández Ferreiro.
Xerais.
5. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro.
Galaxia.

2. TECNOLOXÍAS DA
COMUNICACIÓN.
Domingo Docampo.
Xerais.
3. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.
Xosé Henrique Costas.
Positivas.
4. CONVERSAS CON
XOSÉ CHAO REGO
Daniel López Muñoz.
Xerais.
5. CONVERSAS CON
FRANCISCO CARBALLO
Xan Carballa - Santiago Prol.
A Nosa Terra.

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

Carlota Álvarez Basso
‘Un museo do século XXI non pode ter
só unha colección permanente
pendurada’
CARME VIDAL
Será o próximo día 15 de novembro cando o Museo de Arte Contemporánea de Vigo abra as súas portas ao público. A súa directora, Carlota Álvarez Basso está a ultimar os preparativos e nestes días previos explícanos as liñas que seguirá o centro. Prontas están xa as exposicións inaugurais, a revisión
de Atlántica e a colectiva Cardinais, que xira arredor da historia do propio edificio, antes cárcere e
xulgados. Carlota Álvarez Basso comenta, despois da entrevista e mentres supervisa as últimas montaxes, que a de Atlántica é “extraordinaria e necesaria” e a de Cardinais “a mellor do ano no estado”.
¿Qué liña seguirá o MARCO?
Ao pensar no proxecto museístico tiven en conta o contexto sociocultural no que se enmarca. Estamos entre polos importantes que
son Serralves en Porto, o CGAC
en Santiago e o Centro Cultural
Caixavigo. Estudiei a fondo a programación destas entidades nos
últimos cinco anos e percibín que
había certas propostas que podían
cubrirse. Decateime de que hai
unha liña que ten que ver co dese-

ño, a arquitectura e as artes plásticas que non está especialmente
tratada por estes centros. O programa do MARCO vai ser interdiscipinar como é a nosa cultura actual. Por outra banda, en Galicia
non hai institucións culturais que
fagan o que se chama exposicións
de tese, que subliñen ou investiguen sobre diferentes ámbitos da
arqueoloxía cultural galega. No
segundo andar do edificio abriranse mostras que afonden no noso

pasado inmediato e un exemplo
desta liña de programacións é a
exposición de Atlántica que abrirá
o centro, na que os asesores técnicos Antón Patiño e Manuel Romón estiveron investigando durante un ano en arquivos, incluso
persoais, e Xosé Antón Castro
desde o punto de vista das artes
plásticas. Trátase dunha revisión
histórica que marcará esa liña que
queremos seguir e que continuará
coa seguinte exposición que recu-

perará a historia de Vigovisións.
Por último, o espacio anexo dedicarase á arte máis de vangarda, a
que está no vértice, aos artistas
emerxentes.
Unha das preguntas que
se fan é se vai ter un fondo ou
será só un centro de exposicións. ¿Ou considera que ese
debate está xa pechado?
Esa dicotomía está fóra de
lugar. Os museos do século
XXI teñen que comportarse necesariamente como centros de
arte, porque como centro pasivo que garda o patrimonio cultural dunha comunidade é un
modelo caduco, herdado do século XIX. Un museo actual aínda que teña colección e cree patrimonio ten que ser atractivo
para o visitante, para que non
só veña unha vez senón que repita. Se temos unha colección
permanente pendurada e nada
máis, a regularidade da visita
non se vai producir. Para min
exposición temporal é igual a
revisitación do museo. De todos xeitos, imos comezar a adquirir unha colección vinculada
ao contexto das exposicións e
que será arte do século XXI.
Algúns críticos afirman que
o modelo das grandes exposicións está en crise, que os centros de arte xa non teñen capacidade económica para programar como hai uns anos. ¿Cómo
ve esta situación desde un centro novo como o MARCO?
A súa creación era necesaria
e máis nunha cidade como Vigo. A recesión económica non
está a afectar no Estado á apertura de novos museos. Desde o
ano 2000 naceu unha segunda
xeración de centros de arte contemporánea en España, neste
ano abríronse cinco novos e todos responden a unhas demandas culturais cada vez maiores.
A Serralves consigue dun
xeito singular que os visitantes pasen toda a xornada nas
instalacións.
Ten que ver cos xardíns que
posúe pero o MARCO ten a sorte
de que está no centro neurálxico
da cidade, na rúa máis importante. Tamén foi afortunado que fose Marcelino Teixedor, gañador
do premio da crítica estatal do
pasado ano, quen se encargase do
restaurante porque con el temos
unha perfecta sincronía de espírito e obxectivos. Nas instalacións
haberá exposicións temporais,
actividades no salón de actos, biblioteca-mediateca e talleres didácticos tanto para adultos como
para nenos. Comezamos cun programa de actividades para escolares e a partir de decembro títeres para nenos e iniciaremos así
mesmo unha liña de aproximación á arte contemporánea para
asociacións e profesores. Queremos que o sinal de identidade sexa a vitalidade do centro.
Inaugúrase cunha exposición de Atlántica, un movemento moi vencellado á cidade.
Foi unha idea que tiven desde o comezo. Crin que había que
revisitar este tema e púxenme en
contacto cos protagonistas daquel feito, entre outros Antón
Castro, Román Pereiro e Antón
Patiño. No comezo houbo quen
me intentou disuadir dicindo

que era complicado e que me ía
meter en problemas. Finalmente
estamos moi contentos, a exposición é excelente e o catálogo
contén unha documentación exhaustiva de primeira liña. Penso
que foi unha grande idea e cando vin as obras instaladas decateime de que fora un acerto e unha exposición necesaria.
¿Esta revisión que lugar
lle dará a Atlántica?
Penso que foi un momento e
un grupo fundamental. Galiza
viviu un antes e un despois, foi a
irrupción da arte galega a nivel
español. Ata o momento houbera certas fogosidades, aparicións
puntuais como Maruxa Mallo
ou Seoane pero a presencia da
arte galega no Estado non se deu
ate Atlántica e, de feito, moitos
deles continúan con carreiras internacionais. Facendo coincidir
esta mostra coa de Cardinais e a
apertura do centro conséguese
traer moitos directores de museos internacionais e moita prensa
de fora e parecíame necesario
expoñer o noso.
O MARCO nace xa con
convenios asinados con outros centros.
Con Vitoria e Granada. Pensamos que o futuro da arte e da
cultura está na coprodución
porque xa non se traballa con
aqueles orzamentos gloriosos
dos anos oitenta ou de principios do CGAC. Nestas institucións hai unha sintonía a nivel
programático e a nivel persoal
cos seus directores e creamos
unha rede de coproducción porque era necesario para afrontar
exposicións de moito presuposto como a segunda que virá a
Vigo que é unha mostra chamada Melodrama. É a exposición
que inaugurou o Artium de Vitoria e que ningún dos tres podería facer individualmente.
Cardinais a outra mostra
que abre o centro xira arredor
da propia historia do edificio.
Quedaría descontextualizada noutro lugar porque está pensada para o MARCO. Está baseada no tránsito de cárcere a centro cultural, comeza con obras
que teñen que ver co aspecto
carcerario e vai ao sentimento
de liberdade. Virá por exemplo
unha peza paradigmática dos últimos anos de Tacita Dean, exporán por primeira vez no Estado os británicos Langlands &
Bell, destacaría tamén a peza de
Eulàlia Valldosera que vai ter
unha instalación espectacular, o
microscopio de Gustavo Romano ou o traballo de Jorge Barbi
que para min é un dos artistas
galegos máis interesantes.
Ao seu ver, ¿cara onde camiña a arte contemporánea?
A exposición Cardinais é unha boa metáfora diso porque ten
desde gravados de Jeremy Bentham orixinais de 1721, ata as últimas obras de Prego do 2002.
Ten obras de papel, de carboncillo, videoinstalacións, esculturas,
todos os formatos posíbeis actuais, sen distinción tampouco
de xeracións, desde artistas
maiores ate novos. Mestura formatos, xeracións, países, séculos
e iso é por onde vai a arte, unha
mestura sen categorías e onde todos os formatos son válidos.♦
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Cesáreo González, un centenario que vén
O produtor galego fixo fortuna con Lola Flores, Joselito e Marisol
X. ENRIQUE ACUÑA
Dis que entrou no cine para estar perto das mulleres máis guapas do mundo. A primeira que viu de cerca foi cando a rodaxe
de El famoso Carballeira no seu amado Vigo. Nada menos que
se atopou coa cursi de Maruchi Fresno en tempos de fame. E
el, dos vencedores da guerra civil viu tamén a ocasión de investir os seus réditos de falanxista trunfador. Pouco superaba
as cen mil pesetas o seu investimento pero, o ata aquel intre
vendedor de autos Citroën, marchou a Madrid a controlar o
seu capital. Corría o ano 1940 e estaba a punto de nacer o produtor que ía dominar o cine en español durante tres décadas.
A historia de Cesáreo González é,
cómo non, unha máis de emigrante retornado. Fillo dun humilde artesán de grellas para sardiñas aveciñado en Luintra, foi
posto en orde no rexistro civil o
30 de maio de 1903. Alí se facía
constar que na prostibularia e viguesa rúa do Pracer nacera no seu
número 54 un neno de nome Cesáreo que compartía con outros
catro irmáns unha familia tirando
a humilde. Anos máis tarde el facia humoradas sobre
a súa propia biografía que gustou de encher de aventuras e
misterios. Situou os
seus estudios nos Salesianos á beira autoritaria do bispo Eijo Garay, e armou a
historia da súa marcha a América sobre
un roubo á súa propia nai. Coas cincocentas pesetas que
furta toma o “Venezuela” rumbo ao Caribe co peor
dos embarques posíbeis. Cesáreo
chegou co tempo a contar que naquela viaxe gañara xogando ao
naipe os cartos necesarios para
comezar unha nova vida na Habana. Os traballos que lle agardan
van ser variados. Desde a venda
de xornais pola rúa, camareiro ou
de pinche nunha xoiería.
El mesmo foi narrou que tamén voltou ensaiar o oficio de ladrón cando sisa os caudais do seu
patron xoieiro. Desta vez arrependeuse a tempo e evitou o cárcere,
mais abandonar Cuba foi o prezo.
México sería o seu novo
destino de emigrado e onde traballa na panadería –“El puerto
de Vigo” de razón comercial–
que montara en Puebla un tío
seu. Pan e xogo eran o seu día
a día xunto ao facer as beiras a
unha curmá de só 14 anos.
Xa encumiado na fama, Cesáreo dourará estas xornadas
mexicanas cun tramado de
aventuras que é imposíbel certificar. Xogador de futbol en Guatemala e rei do póquer antes de
voltar, con vintetrés anos a Vigo
onde xa consegue casar coa súa
curmá, agora con 15 anos.
Vai nacer o Cesáreo González empresario e emprendedor
variado de negocios. Promotor
publicitario desde a empresa “El
Noroeste”, concesionario de automóbeis e propietario do café e
famoso salón de baile “Savoy”.
E a historia segue co alzamento militar do 36 e volve a
aqueles días da rodaxe de El famoso Carballeira. Converso xa
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do cine crea a mítica, por omnipresente, Suevia Films en 1940.
Comeza o imperio
A produtora, que pasou a encabezar os seus filmes cunha vista de
Vigo, fíxose un lugar na sombra
do cinema da ditadura nos seus
anos máis grises e obsesivos. Cesáreo abeirou xunto del a outro
galego, o coruñés Ramón Torrado, e transpasoulle non poucas
responsabilidades artísticas para a súa
empresa en expansión. Campeones, unha recreación do
mundo do futbol dirixida por Torrado sérvelle para plasmar
unha das súas máis
grandes afeizóns nun
tempo no que, referíndose ao cine, non
dubidaba en pontificar: “Eu sei facer
pan, agora terei que
aprender a facer hostias”.
Unha mensaxe de escaso
contido cinéfilo e relixioso ben
distinto do que contiña unha
das películas que máis cartos
lle deu. Á estrea lisboeta de La
señora de Fátima asistiron, segundo as crónicas, seis cardeais, nove arcebispos, vintesete
bispos e a irmá do papa de turno pero, o que é máis importante abriulle aos seus filmes o
mercado estranxeiro en plena
autarquía franquista.
Enseñorea xa o Cesáreo mito, o dominador do mercado, o
inventor de artistas e o avispado
exportador de filmes americanos.
Un de Fu Manchú foi o primeiro
deles e co tempo chegaría mesmo a súa pioneira e privilexiada
exportación de fitas procedentes
da Unión Soviética.
Condecorado por Franco
en varias ocasións, cultivou todo tipo de cinema.
O seu era gañar cartos pero gustou de
abrir novas vetas de
mercado. Nin sequera lle facía grimas aos comunistas
Bardem e Berlanga
cando tocaba aumentar as contas
anuais. Pagou películas imperiais, bodrios varios, cine
coas ramallaxes perversas e cretinas do
cinema ditatorial e deixou tempo, e diñeiro, para un ensaio de
vangardismo como o que dirixiu o arxentino Luis Saslavsky

A Frouseira

Cesáreo González.

co título de La corona negra.
O seu foi sobre todo o estilo Botón de ancla ou as películas de ambiente “gallego” onde
gustou de introducir pasaxes da
súa vida emigrada. Alí tiñan sitio Xan das Bolas e outros artistas galegos que el apadriñou.
Mesmo tentou ao director mexicano Luís Alcoriza con vistas, frustradas, de facer un filme sobre a terra.
Pero os “inventos” de Cesáreo González, os que o fixeron
millonario e famoso, viñeron con
dúas estrelas que el mantiña en
exclusiva. Inventou a
Lola Flores para o cinema e contratou en
México a María Félix. A “Faraona” sería
a súa amante e máxima fornecedora de
divisas. Coa “Doña”
non conseguiu nin a
metade do un nin do
outro. Con Sara
Montiel viviu amores
e desamores. Levouno á fama, pero a traxectoria común acadou momentos turbios tanto no
cinematográfico como no persoal. A sona de don Cesáreo –ou
don Necesáreo, no chisgarabís–
non coidou a honra no que tocaba ao seu trato coas aspirantes a
actrices. A luz vermella que pechaba a porta do seu despacho
cando unha muller visitaba a súa
oficina central de Madrid.
Suevia Films chegou a controlar 3.724 salas e mantiña
abertas delegacións en oito cidades da península nos seus froitíferos anos cuarenta
e cincuenta. A década seguinte, a dos
sesenta, concedeulle
novos éxitos. Viñeron da man de dúas
figuras que marcaron xeracións enteiras de espectadores.
Cinema para todos
os públicos con Joselito e Marisol, con
El pequeño Ruiseñor e Tómbola. Xa
non eran os escotes
de Sara Montiel –ou as súas
amígdalas, ao ver dos censores–
senón un cinema familiar que lle
ía producir enormes beneficios

en América e á vez dotalo dun
amplo colchón económico para
outros proxectos non tan saneados. Non chegou a coñecer o cine de destape nin a vivir a morte do ditador. Tampouco a súa
produtora sobreviviu á súa morte en marzo de 1968. Con el rematou a función.
O “Caudillo” deulle distincións e Vigo concedeulle a súa
Medalla de Ouro. El devolveulle unha monumental fonte luminosa e unha enorme propaganda da cidade. Tamén un hotel de luxo, o “Moderno”, que
inaugurou cun protocolo propio de
Hollywood. Para
que os do Hilton, é
dicir, os americanos,
aprenderan –dixo
daquela– cargou de
farándula madrileña
dous avións e varios
autocares con vistas
a un cerimonial do
que non estivo ausente Perico Chicote, o barman e proxeneta da Gran Vía
madrileña.
A don Cesáreo, en Madrid,
aguantábanlle ata o seu pechado
deixe galego e mesmo que, con
sesenta anos cumpridos, dixera
aínda “pilícula”. Foi un polizón a
bordo nunha industria na que
exercía como produtor acorde cos
ditados do Estado. Abrazou as
frustracións e cretinismos colectivos da época que lle tocou vivir
para tirarlle partido a xeito de celuloide e fortuna. Nunca, confesou, se deitaba antes das tres da
mañá e sen embargo foi quen de
producir 148 filmes. Traballou
con directores falanxistas e roxos
emboscados, con Pepe el Zorro,
Jorge Negrete ou Vittorio de Sica
e a censura, obsesiva, tamén lle
tapou peitos e destrozoulle filmes
como La venganza de Juan Antonio Bardem. Sacou adiante obras
excepcionais cal as Historias de
la radio de José Luis Sáenz de
Heredia e andou atento, co seu
particular xeito, aos achádegos do
neorrealismo italiano. Pero para
el, o don Cesáreo nado na rúa do
Pracer, o misterio do cinema era
simplemente o estribillo dunha
canción de Los Panchos: alma,
corazón e vida.♦

oucos días hai
fixemos unha
homenaxe a Uxío
Novoneyra e alí, no
Centro cultural
municipal de Lugo que
leva, precisamente, o seu
nome, estaba o poeta.
Quero dicer o que digo:
que alí estaba Uxío
Novoneyra e non só o seu
nome, ou a súa voce, ou o
relembro dil, ou a súa
familia. Os poetas que
leron coa voce propria os
versos do grande e bó
Uxío ficaban
circunspectos e quedos
pro eu vía a Novoneyra
asegundándolles na
lectura e facendo eses
acenos tan de seu, ora co
puño pecho e poderoso
coma un seixo, ora
aloumiñando as verbas
da seriña coa man aberta
e os cotenos cara ó ceo,
ora coa voce urxidora da
fervenza montañesa, ora
coa lentitude das augas
fondas. Il mesmo, xa
digo, tan il mesmo que
tamén alí, ao seu carón,
sorría Elba e todos
sabemos que onde se
atopa Elba fica Uxío, da
mesma maneira que en
calquera lugar que resoe
a voz telúrica de Uxío
todos ollamos hoxendía a
face de Elba, a dignidade
de Elba, o poema
vagariño que Uxío ainda
está a facer con Elba.
(Dos fillos de Elba e Uxío
nada podo engadir: son
iso, son Elba e Uxío, a
terra e o ar, o lume e a
casa, o sangue, o arpexo),
Eu quérolle a Elba tanto
como quero, en presente,
a Uxío.
Hai ben anos –non
tantos como cando o
coñecín, no Madrid “dos
60”– fixen unhas fotos de
Uxío Novoneyra nun
impresionante recital que
ofreceu na Sociedade
Mercantil de Vigo.
Acompañeino aló e il
fíxome o galano dun
“Pranto pola morte do
Ché” cunha emotividade
como eu nunca llo
ouvira. Mandei unha
copia da foto millor a
Guanabacoa de Cuba;
atópase pendurada,
xunto co poema, na
bohío de Tota, un meu
amor que estivera na
toma de Santa Clara con
Ernesto Guevara. Pouco
hai que me enviou unha
aperta pra Uxío e os
seus. Dínllela o outro día
ós dous, a Elba e a Uxío,
♦
que eu os vin xuntos.♦

Deli Consa en tríptico.

OS COLLAGES DE

XESÚS C ARBALLID O
PAULA BERGANTIÑOS

Papel, madeira, latas e todo tipo de obxectos vellos son os materiais cos que Xesus C arballido compón as súas obras.
C olla ges, ensamblaxes e caixas que o artista expón na G alería Belarde2 0 de M a drid ata finais de novembro.
Carballido é un dos artistas máis
destacados na técnica do collage.
Todo empezou coa descuberta da
súa obra por parte de Eugenio
Granell. “Gustoulle o meu traballo e deume a oportunidade de
facer unha exposición individual
no ano 1997. Tamén participei
nun certamen de Fenosa e logo
alguén de Madrid veu buscarme
a miña casa”, conta. É a segunda
vez que expón en Belarde20 (a
primeira foi a finais de 1999) e
despois de que a súa obra tamén
se dera a coñecer através dunha
exposición colectiva na madrileña Galería Metta ao carón de outros autores como Tapies, Granell ou Chillida.
Carballido é un apaixoado
das viaxes e as súas travesías
deixan pegada en traballos nos
que poden atoparse obxectos de
países tan lonxanos como Brasil, India ou Cuba. Na illa caribeña, máis en concreto na Habana, tamén formou parte dun
evento internacional de pinturamural. El utiliza todo tipo de
cousas que “xa non valen” e
que atopa en rastrillos, no lixo
ou en anticuarios. “Hai quen me
avisa cando van tirar unha casa
ou un faiado para que bote unha

Sobre.

ollada. Váleme todo, vou pola
rúa pendente do que hai tirado
polo chan- Dame un martelo,
un pouco de pegamento, puntas
e xa me chega”. Di que os obxectos vellos “teñen outra textura e outro brillo, a forza que
lles dá o paso do tempo”.
Titula todas as obras –que na
última mostra chegan aos 25.000
euros– cun nome xenérico, “Seica”, unha elección que ten moito

que ver coas dificultades que
sempre atopou para explicar en
que consiste a súa produción artística. “Ao principio preguntábanme se pintaba ou se facía escultura e eu contestaba que non.
Daquela pensaba que tiña que
atopar un un nome para expresar
o que fago. Tardei dous anos en
dar con el. Seica utilízase para
completar unha información. É
como decir, que sabes ou non sa-
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Caixa con mao.

bes, que é un pouco o que pasa
coa arte”.
Para o próximo ano Xesus
Carballido xa prepara a súa presencia en Arco e unha mostra en
São Paulo. Ao tempo traballa
nunha escultura pública para O
Carballiño, concello do que é natural e no que vive. Para a exposición da Galería Belarde20 xuntou ao redor de trinta obras, unha
colección que inclúe collages de
formato plano, pero tamén ensamblaxes –con volume– e caixas nas que o seu traballo colle
unha nova dimensión e permite o
xogo de luces e sombras.♦

El travieso.
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Silvio Rodríguez

Operación
Nikolai

‘Ao principio prohibíannos na tv e na radio de Cuba’

MARGA ROMERO

H

ai uns días a canle de
televisión 3sat (xurdida da colaboración televisiva entre Alemaña, Austria e Suíza) informaba da
exhumación dos cadáveres
nas fosas comúns, de como o
pobo buscaba os restos dos
seus mortos porque os anos
non borraran as súas
pegadas. Falaba do pobo que
asumía a responsabilidade de
reivindicar unha historia
negada, algo que debería
facer un goberno
democrático. Engadía o
medio televisivo que o
estado español é o único
membro da Comunidade Europea no que se manteñen os
nomes dos fascistas nas rúas.
Denunciémolo fortemente no
Parlamento Europeo.
Digamos que a apoloxía do
franquismo é apoloxía do
fascismo. Que un goberno se
negue a a condenar o a sublevación franquista fronte ao
goberno lexítimo democrático é tan grave como negar
que existiu o holocausto nazi.
Reivindiquemos a liberdade
de expresión. O 6 de novembro cumpríronse dez anos da
realización do documental
“Operación Nikolai” e a
TVC volveu emitilo para
conmemorar a data. Nel Maria Dolors Genovès e Llibert
Ferri revelaron ao mundo datos sobre a organización e
responsabilidades do asasinato de Andreu Nin. Ao longo
desta década foi emitido en
moitas televisións, incluso
formou parte en foros de discusión política universitaria
en todo o mundo. Lembro a
súa proxección na
Universidade de Tréveris.
Nunca se emitiu pola
televisión pública española
malia ser solicitado hai anos
pola Fundación Andreu Nin.
Pola contra o Ministerio
de Cultura subvenciona á
Fundación Francisco Franco.
Non podo imaxinar unha
“Fundación” co nome de
Hitler e moito menos subvencionábel. Á Ministra de
Cultura, desertora do seu propio pasado, non lle abondaba
con rematar coa dignidade do
ensino público, tamén axuda a
terxiversar a historia que
defende a lexitimidade do Alzamento Nacional. Esta aldraxe contra a democracia e os
máis elementais dereitos
humanos deberían obrigar á
inmediata demisión da Ministra. Que tamén llo pidan
desde Europa. E. Granell
dedicoulle unha fermosa “elexía” a Andreu Nin, mais a
Ministra non sabe de pintura
surrealista. Tampouco contar,
era boa a enxurrada de persoas contra a Lei da Calidade,
que lle apliquen a “reforma” e
que faga lume nos ollos.♦

JAIME SARUSKI

Cumpríronse trinta anos do movemento da Nova Trova Cubana. Un dos seus
principais compositores desvela nesta entrevista as dificultades políticas
dos primeiros tempos e como se abriu camiño unha nova estética musical.
En 1967 críase a Orquestra
Cubana de Música Moderna.
Un ano despois o Grupo de Experimentación Sonora do
ICAIC. ¿Non ve vínculo entre
ambos feitos?
Non, a Orquestra era unha
jazz-band coa tímbrica dese tipo
de formación. Non abranxía as
posibilidades coas que se podía
tratar a música, tema que nese
momento era motivo de moitas
discusións. En primeiro lugar,
había un celo terríbel con todo o
que cheirase a rock. E foi posíbel
facer o jazz-band porque xa era
unha música de vello estilo, menos vixente. Dentro da orquesta
hai xente nova que empeza a pular por facer a súa propia música,
a súa versión do jazz. A dous
destacados músicos cubanos –a
un deles por querer sair da orquestra e facer o seu propio grupo–mándanos a pasar un tempo
dándolles de comer aos leóns ao
zoo. Nesa época pasaban esas
cousas. Eran os castigos que che
mandaban, unha cousa tola.
¿Como reaccionan vostedes
ante iso no Grupo do ICAIC?
O grupo noso tiña outro conflito, porque non a todos lles
gustaba o rock. A uns si, a outros
o jazz e estaban os pegados á
cancionística coma nós. Pero todos tiñamos interese en experimentar con liberdade calquer xénero. Sen limitacións. Montamos
cancións con distintas formas,
desde un rock ao inglés como
Cuba va, atá a Canción de la
Nueva Escuela, que é un son tradicional, ou un guagancó como
Los caminos. Aquel foi un obradoiro de experimentación con
clases de solfeo, harmonía, contrapunto, composición... As de
Leo Brower eran unhas clases
moi amplas, con toda a súa erudición. Explicaba un fenómeno
de desenvolvemento musical di-

GONZALO

Silvio Rodríguez
nunha foto
dos anos setenta.

buxando unha folla na pizarra, o
tallo da folla, despois as ramificacións.Comezaba polo dibuxo
dunha folla e remataba coas formacións do exército de Napoleón que el lembraba nunha batalla. E dicía: isto é arte tamén, a
forma na que dispuxo a artillería.
Das clases de Leo Brower tiramos moita sustancia.
Leo tenme contado dos
conflitos que tivo daquela coa
dirixencia do Consello de Cultura, que lles proibiran tocar
non só na televisión ou na radio, en calquer parte.
Mesmo unha vez fumos convidados a facer un programa de
tv e cando viron a nosa estampa
persignáronse e exclamaron ¡Vade retro! Pero a nosa relación co
ICAIC non foi un leito de rosas,
tamén se discutiu moito alí. Nós,
os trovadores, daquela eramos

moi incendiarios. Lembro cando
veu Quilapayún, que foi un fenómeno. Fixéronlle un reportaxe e
dixeron cousas dirixidas a nós.
Non se achegaron porque lles dixeron que eramos un grupo de
indisciplinados, de desviados
politicamente porque o que nos
gostaba era o rock. Tamén lles
dixeron que eramos drogaditos.
E iso repetírono eles en terceiros
paises. E de aí viu que dixeran
ironicamente que era curioso
que algúns en Cuba fixeran cancións con textos revolucionarios
e con música imperialista; que
en troques de ser unha cultura
roxa era rosa. Prohibíronnos
contestarlle aquelas declaracións, pensei que a fraternidade
era un préstamo,... pero non eran
tan así. Eu imaxínome que o
combate ideolóxico que estaban
levando no ICAIC era abondo

delicado como para que elementos sen control como nós desbaratasen aquel precario equilibrio. Doume conta co tempo, pero daquela estaba cego de furia.
Un pode facer memoria e pensar
quen estaban en tal organismo
ou tal outro, pero coido que eran
unha corrente de pensamento
que ía máis alá das persoas. Era
un fenómeno produto da euforia
revolucionaria, por unha parte.
O máis fácil de facer sempre co
que non che gusta, sen profundizar porqué e se tes razón ou non,
é eliminalo, quitalo de diante.
Era inmadurez, falta de perspectiva e tamén oportunismo por
parte dalgunha xente.
¿Produciuse un cambio entre as súas cancións de antes do
ICAIC e as de despois?
O que me incorpora o grupo
é un senso máis orquestral. O
concepto sinfónico, ou sexa ampliar o que eu facía, enriquecendo, non pegando unha cousa sobre outra. O fenómeno da extensión, de estruturas máis longas e
anchas, máis complicadas, son
aspectos que están debaixo das
cancións. Pero hai outra zona
fundamental e é a experiencia
cos músicos que estaban alí. Oir
tocar o piano a Emiliano Salvador coa harmonía que un lle daba, aínda que a el podían ocurrírselles mil melodías diferentes,
amplía o teu horizonte. Ou darlle
un papel de baixo a Eduardo Ramos cun cifrado e de pronto ver
que el a veces fai algo moito mellor ao que ti lle das. Estar a carón de compositores como Pablo
Milanés, Noel Nicola, faiche
meditar e dís ¡cona, que interesante, que ben! Alí reaprendín tamén a convivencia, o que podes
facer en colectivo e o que non, o
que uns admiten e outros non e
iso humanamente foi moi enriquecedor.♦
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SE NTIME NT O E M ATERIA
Andrea Costas
M.V.

Andrea Costas (Vigo, 1978) sorprendera xa –moito e ben– co seu traballo para a colectánea Identidades. Agora un libro da colección Do Trinque que edita o Centro de Estudios Fotográficos, danos a
oportunidade de coñecer os tres principais traballos que realizou, incluido o último que se presenta aquí.
C ostas deixa p atente, a demais de
c a p acid a de técnic a , unha fina
sensibilid a de de artista , moi profund a p ara a súa id a de, aínd a
que na última p arte do libro asome, se c a dra en demasía , a influencia doutro dos novos e máis
grandes fotógrafos que están xurdindo en G aliz a , Fran Herbello. A
súa má quina de coser estiñando o
peito dunha muller, entre outras
imaxes deste último tra b allo, semellan un froito claro desta influencia . É preciso dicir contodo
que o contaxio entre artistas non é
un pec a do condená bel, sempre é
c ando non debilite a identid a de
d a propia obra .
N o seu primeiro traballo, Andrea C ostas pon a súa imaxe a carón da dunha muller maior. A confrontación de texturas e peles di
moito sobre o ser humano e o paso do tempo. “ O que espimos –di
a propia autora– son máis que uns
corpos, toda unha historia, a vida
escrita na superficie”.
Esta idea confírmase e claríficase no traballo seguinte, o que se
presentou en Identidades . Aquí,
cunha grande brillantez técnica ,
Andrea C ostas móstrase en relación coa súa familia . Ela como
parte dos seres próximos. O corpo
da súa aboa representa o seu futuro, ao tempo que o seu propio corpo é o pasado do dela . Pero tamén hai unha identificación, unha
asunción do corpo da nai, do pai,
da tía , do mozo, incluidos os seus
sufrimentos, as súas cicatrices. Unha interioriz ación ou asimilación
do corpo dos outros, dos próximos, que resulta moi real e ao tempo moi achegada ao mito (lembremos a inxestión de certos órganos do corpo dos mortos, familiares ou inimigos, en culturas antigas
ou a inxestión do “corpo de cristo”
do cristianismo).
Por fin, en C o m posturas , o último traballo que aquí se estrea , Andrea C ostas ubica esta realidade
na familia , na casa , é dicir no contexto máis próximo. Parece innecesario lembrar agora a importancia
da casa na nosa cultura (e en
tantas outras). En todo caso, hai
que dicir que a autora sabe facelo
de maneira orixinal, tirando da fotografía unha profundidade case
filosófica . Ao cabo non hai máis
pensamento que o que procede
da materia . ¿ Q uen non viu algunha vez o rostro da nai no tarro de
alimentos que ela , e nós, manexamos a cotío?♦

Ao carón,
dúas imaxes
da serie Tempo
ao Tempo.
Á esquerda,
fotograma de
Incorporados.
Arriba, unha
Compostura.
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O medo
protector

Soños E l éct ricos

César Lorenzo

LUÍSA VILLALTA

Q

uen ten cu ten medo,
sempre se dixo. O gato corre cando se dá
un portazo, o neno chora
diante de quen non coñece, o
vello desconfía da receita do
seguro. E é que a vida vaise
salvando a si mesma a base de
medos, o medo natural ao imprevisíbel, ao incontrolábel,
ao descoñecido. Por iso a xente toda ocupa moito de si en
ter medo á vida, á morte... e
tamén a quen non ten medo.
E é que se pode non ter
medo. Casos excepcionais, iso
si, pero haber, hai quen non
ten medo, ben porque estexa
louco (ianqui normalmente) ou
teña ideas con medos maiores
aos da propria vida (os demais
terroristas). Estes últimos
caracterízanse por apresentar
graus precarios pero efectivos
de organización con maior ou
menor empaque internacional
(palestinos, chechenos,
vascos...). Para explicar a rareza da minimización do medo
natural por magnificación do
medo ideolóxico (acaso fe), a
linguaxe acuña a súa terminoloxía: chámaselle habitualmente fanatismo.
As institucións humanas
parecen mesmo concebidas para protexer no posíbel os individuos, mentres estes están
distraídos traballando arreo,
dos medos naturais e tamén
dese medo xa artificial, por ser
de fabricación exclusivamente
humana, a eses excepcionais
fanáticos. Para pasar a vida
tranquilamente hai que confiar
sen máis nas institucións e traballar para elas sen preocuparse por se os medos de que defenden son maiores ou
menores dos que causan. Esta
felicidade, chamada paz social,
implica así, pola súa parte, fe
cega e confianza plena nos
mecanismos institucionais. Algo moi parecido ao fanatismo,
só que, por non ser
excepcional, non ten un termo
que lle acomode. Pero resulta
que ás veces as institucións, en
lugar de paliar o medo, son capaces mesmo de provocalo.
Cando, en lugar de diálogo e
negociación o goberno español
pretende enmudecer unha
opción ideolóxica lexítima en
Euzkadi ou en lugar de
respetar os acordos
internacionais, EEUU ameaza
coa guerra a Iraq, debemos temer pola nosa liberdade e a
nosa propria tranquilidade.
Mais cando o goberno ruso
manda matar con gas os
proprios cidadáns que debería
protexer por non prestarse a
resolver a violencia que o proprio estado xera en Chechenia,
co apoio e aplauso de todo o
autodenominado orbe
democrático e civilizado, entón
o fanatismo institucional
exponnos xa a un grande perigo non excepcional para o que
non temos protección.♦

Escolle a túa propia aventura
Elixín como título o nome dunha
colección de libros xuvenís que
fixeron furor en Galicia a mediados dos anos 80. Aquela experiencia literaria foi a primeira
mostra do que hoxe chamariamos “interactividade”. Ao final
de cada capítulo, o lector escollía o camiño que quería que seguise a historia e sufría ou gozaba o resultado da súa escolla.
A busca de novas sensacións
lonxe da rutina dos nosos días tivera no cinema a súa meirande
inspiración. Todos pensamos nalgún momento ser Indiana Jones
e percorrer o mundo detrás de terríbeis enigmas e fuxindo de noxentos servidores do mal.
Esta arela foi rapidamente
captada polos programadores de
videoxogos que, co mesmo sistema, crearon inmensas aventu-

ras gráficas nas que se consegue avantar nunha historia chea
de atrancos e pistas falsas ata
rematar averiguando o misterio.
As aventuras gráficas alcanzaron
grande éxito porque propuñan un
xogo de destreza mental para
encontrar as trampas deixadas
polos deseñadores en todo o argumento. Calquera xogador deste xénero pasou noites en vela
na pescuda dunha saída nun
cuarto ou a relación entre unha
conversa con calquera personaxe non xogador e a solución das
nosas angueiras. Eses “atascos”
eran a salsa dos xogos e daban
unha enorme satisfacción cando
os superabamos.

Outra fábrica de autómatas
Syberia é unha produción france-

sa, da compañía Microids, que
tenta revolucionar o mercado das
aventuras gráficas. Igual que sucedera na famosa Blade Runner,
todo xira en torno a unha fábrica
de autómatas. Nesta ocasión metémonos na figura da avogada
neoyorkina Kate Walker, encargada de asinar a venda dunha
vella factoría de xoguetes mecánicos e electrónicos a unha megacorporación estadounidense.
Mais coa morte da dona da
compañía, Kate (polo tanto nós)
vese inmersa nunha enorme
aventura que a fará percorrer
Francia, Alemaña e Rusia na
procura dunha resposta para todos os enigmas que se presentan ao longo das interminábeis
horas de xogo.
Os gráficos están moi coidados, cuns acabados detallistas

Meu Santo, Miña Santiña

inspirados en toda a tradición
clásica da ciencia ficción. As estacións de tren ou os palacios
recordan os escenarios do filme
Dune, de David Lynch ou á iconografía que ilustraba as novelas futuristas de H. G. Wells.
Os personaxes tamén teñen
un alto nivel de definición, tanto
no plano gráfico como no psicolóxico. A protagonista incluso
recibe chamadas da súa familia, quizais sen importancia para
o desenvolvemento da historia
pero moi útiles para nos familiarizar coa súa personalidade.
O peor deste título é o prezo: 50 euros por un xogo no que
o manual pouco nos vai axudar
a limpar de broza a difícil paisaxe de cada complicación. Pero
vaia, para algo se inventaron os
♦
trucos, ¿non si?♦

f rancisco a. Vida l

San Martiño de Tours, o da capa curta
A imaxe máis coñecida e venerada de Martiño de Tours é esa na
que el, vestido co uniforme militar, parte a súa capa para socorrer
a un pobre nu que lle pedía unha
axuda ás portas de Amiens, un
frío día de inverno. Tamén se di
que desde aquela ata o día da súa
morte, o santo varón non volveu
vestir capa longa.
artiño, que nacera no
316 nunha cidade
húngara, marchou de
cativo a vivir a Pavía, onde seu
pai era un alto cargo militar.
Foi nesta cidade onde, aos
doce anos, entrou en contacto
cos cristiáns pero, por mor dunha lei que lle outorgaba, aos fillos dos militares veteranos que
se retirasen, o posto deixado
polo pai, el accedeu a formar
parte da elite militar romana
con tan só quince anos; ata que
en certa ocasión, véspera dunha
batalla que se agardaba moi
sanguenta, cando o xeneral en
xefe do exército prometeulles
unha cuantiosa prima aos soldados de sairen ben librados da lide, el presentouse diante do cadro de oficiais e dixo que se retiraba, que como cristián que
era non estaba disposto a ensuciar as súas mans co sangue dun
semellante nin por todo o ouro
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do mundo. Os oficiais tratárono
de covarde, e entón el, para asegurarlles que non era ningún
cagainas, ofreceuse a presentarse diante dos inimigos só, sen
máis armas que a cruz.
ando ao amencer do
día da batalla Martiño cruzou a liña da
discordia amosando a cruz, para sorpresa de todos, os adversarios solicitaron unha entrevista e negociaron un acordo
de paz.
Martiño decatárase de que el
era un home chamado a facer as
paces sen armas, e por iso decidiu marchar á casa paterna para
convencer á familia da súa decisión de bautizarse, a través dunha longa viaxe non exenta de
aventuras, como a de ser atacado por uns ladróns aos que acabou convencendo do mal que
facían e do bo que sería que se
convertesen ao cristianismo; pero aínda así, a pesar de que a familia aceptou a súa decisión, o
pai negouse a cambiar de relixión aos seus anos.
Coa licencia familiar, Martiño formou parte das filas
cristiáns e fundou o primeiro
convento de ocidente, cerca da
cidade de Poitiers, onde en certa ocasión, ao ter noticia de
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que un catecúmeno morrera
sen estar bautizado, desenterrouno, devolveulle a vida,
bautizouno e aínda andou o exfinado polo mundo antes de
volver a enfrontarse ao xuízo
eterno, contándolle a todos como eran as caras do Xuíz Divino e dos anxos.
No 371, Martiño foi elevado
á categoría de bispo de Tours,
unha Sé onde el nunca sentou na
cadeira reservada ao bispo, senón nunha banqueta de tres pés,
tal era a súa humildade.
nha das especialidades
de Martiño era descubrir ao diaño alí onde
se agochase, sobre todo cando
este tomaba a forma de árbores
ou animais, para levar os paisanos a adorar as cousas da natureza, facéndolles crer que tiñan
poderes sobrenaturais, tal o día
que amansou unha vaca que lles
metía medo aos aldeáns, porque
viu como encima dela o demo
estaba encirrándoa, ou cando
afeou a conduta duns cans que
perseguían unha lebre, e os animais, avergoñados, deixárona
marchar; pero o máis sonado
foi cando quixo pinchar unha
árbore (as haxiografías dubidan
se era un piñeiro ou unha aciñeira), á que os pagáns lle ren-
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dían culto, e daquela un grupo
de paisanos opúxose, dicíndolle que só a cortarían se el se
ataba polo lado por onde ía caer a árbore unha vez cortada. E
Martiño, que se sabía bendecido polas gracias do ceo, deixouse amarrar, pero no intre en
que a árbore tombaba, el fixo o
sinal da cruz e aquela inverteu
a súa caída e deitou polo lado
contrario.
s virtudes do bo de
Martiño, capaz de
descubrir incluso a un
falso santo a quen a xente lle
rendía culto, ou que mantiña
conversas privadas na súa cela
con san Pedro e san Paulo, con
santa Inés, santa Tecla e a Virxe
María, que de vez en cando o
visitaban como quen vén á casa
a tomar un café, fixérono famoso e foi tido por santo xa en vida, e cando finou, á idade de oitenta e un anos, houbo pelexa
por conservar os seus restos,
entre as cidades nas que el viviu
ou gobernou.
Finalmente, despois de enterrado, a súa capa (ou capela), á
que se lle atribuían virtudes taumatúrxicas, foi recollida e custodiada por un grupo de sacerdotes, que a partir dese intre toma♦
ron o nome de capeláns.♦

A

Liberdade
ou
capitalismo
FRANCISCO CARBALLO

E

ste é o título dun libro
de Ulrich Beck. Atrevido, mais certeiro.
Cando o Goberno de Aznar
aceptou uns cambios para
amortiguar o “Decretazo”,
algúns chiscáronlle o ollo á
liberdade: aínda hai algunha, pensaron. Ao pecharse
na análise da LOCE sen
aceptar enmendas, ao aprobala no Congreso, ao sorrir
a Sra. Del Castillo e facer
carantoñas aos seus correlixionarios que celebraban o
éxito, non quedou ninguén
que lle chiscase o ollo á
liberdade; todos saben que
no “Reino de España” só
hai capitalismo.
Un capitalismo no ensino
que se enmascara como
enmenda de certos aspectos
debeis da lei anterior de
educación. E coa carauta desa reforma, introduce medidas discriminatorias,
violadoras das autonomías e
dos dereitos de igualdade de
oportunidade de todo
educando. Unha lei no
ronsel uniformista,
reaccionario e de reimprantación de detritus do
nacionalismo imperialista español. Todo un canto á miseria da tradición oscurantista
da Monarquía española.
Beck ironiza sobre a globalización, os seus
beneficiados e os efectos delirantes na maior parte da
humanidade. Fronte a este
liberalismo totalitario, a este capitalismo feroz, urxen e
caben solucións globais. E
Beck reflicte sobre aspectos
de globalismo, glocalismo
etc., como alternativa a esta
globalización.
¿Cómo aplicar tais medidas, por exemplo en Ourense,
fronte ao “capitalismo
clientelista e anano de
Baltar? Dono do poder político na Deputación, infiltrado
nas catro empresas máis importantes da provincia, en
comparsa na Corte, en San
Vicenzo de Mar, etc., con
compinches ben colocados,
reparte cargos, lamina
adversarios, pacta con
caciques. Mentres, acumula
riqueza. Todo un sistema de
laminado social e de
aniquilamento da
democracia participativa e a
prol dunhas votacións, pura
farsa nunha sociedade medoñenta e en coma.
Eleccións virán; xa están
concellos e lugares ao ollo de
Baltar para gañar contra a
razón; para expoliar a mente
e corazón dos electores arrepiados ante tanta luxuria de
poder. ¿Non existen mentes
liberadas e audaces? Sí, hai
oases na Provincia inmunes
ao baltarismo, mais a xuventude fuxiu e segue a fuxir
dunha Ourense devastada
♦
por xabaríns e lobos.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de Adolfo Prego de Oliver
Arredor da personalidade de D.
Vicente Risco veñen xirando os
exemplos diste outono, cecais
porque tiña tal dimensión que
excedía moitísimo do que cabe
lembrar dun prohome nunha soia
páxina. Incluso limitando o meu
recordo ao breve período que
coincidín con D. Vicente nos
Madriles e cos ourensáns que o
rodeaban entón no Negresco, no
Neguri ou no Gijón.
ran, máis ou menos, os
redactores e colaboradores de Misión, que foron
caricaturizados en verso por
Moncho Cid, na sua composición Una tertulia en Madrid, tal
como apuntei no exemplo precedente. Entre eles figuraba Adolfo Prego de Oliver, quen aparte
de ser o máis constante amigo e
compañeiro do alma mater do
quincenario, Manuel Cerezales,
na profesión periodística de ambos, sería o xornalista auriense
co que maior relación tiven, xa
nos seus últimos lustros. Aínda
que non convivira nin compartira a súa experiencia profesional
durante a etapa na que evoluciona e se consolida o ideario de
Adolfo Prego, pois eu estaba da
outra banda.

E

■ OS EPÍGONOS DE “NÓS”. A
mocedade máis moza dos Prego
(á de Adolfo, e a de seu irmán
Manuel, o pintor) iniciárase naquel Ourense de Nós, que era literalmente a Atenas de Galicia; onde se intelectualizaba tanto epígono dos tres meigos aurienses
–Risco, Cuevillas, Otero– que estaban dándolle a volta á extraviada cultura do país: Xunto cos Lorenzo, Xocas e Xurxo, loureaba
Carlos Velo, o futuro cineasta.
Euxenio Montes, Fernández Mazas, Fernández-Armesto, cada un
andaba o seu propio camiño. E os
poetas de Posío, Alcaraz, Valente,
Pura Vázquez, empezarían a voar
pola súa conta.
Recordaba Prego de Oliver,
falando conmigo daquela xente,
ao pintoresco personaxe santiagués, Manuel García Paz, mestre
entón nunha escola ourensán, e
autor da IV Melodía; que tan
amigo sigue sendo de Ben-ChoShey, cando aos noventa e tantos
anos continuaba vivo no seu desterro de Pozoblanco. Coma Méndez Ferrín enterouse moito polo
mestre que logo foi profesor de
Latín de Cuña Novás, no instituto de Ciudad Real, durante a
Guerra, é cousa de que poña
aquí, a semana que ven, o exemplo daquel home tan infeliz que
tantas cartas me escribía a Noite.
■ XORNALISTAS EN SAN SEBASTIÁN. Mais agora hei de seguer a traxectoria xornalística de
Adolfo Prego, quen tras comenzar a traballar en La Región, ao
estalar a de Deus é Cristo, coido
que saiu ao frente chamado nacional, onde é ferido; percance
que lle permite deixar as armas
para se consagrar enteiramente
ás letras miúdas do periodismo.
Para iso conta coa axuda providencial de Cerezales, o cal, coma
excelente carlista, servía a causa

Adolfo Prego, coa súa dona e máis Borobó, nunha cea dos Amigos de Xulio Camba. As muletas son de Beliveser, o perenne corresponsal en París, que aparece de perfil.

dende as columnas de El Pensamiento Navarro, en Pamplona.
e ben o destino xornalístico de Prego coido que
foi La Voz de España, en
San Sebastián, na que me parece
que Manolo Cerezales era xa subdirector, e a utilizaba como táboa
de salvación para os seus avanzados amigos galegos. E chama de
seguida a Adolfo para xunto il. E
a un mozo de esquerdas, de alcume Porriño, que ali se fixo cronista deportivo, e sería o máis popular coma tal en Donostia, ata
que finou de vello.
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■ DIGRESIÓN CUNQUEIRÁ.
Aínda que a fichaxe de máis lucimento foi a de Álvaro Cunqueiro, coma recordaría Manuel Cerezales, ao falar no seu Congreso
de Mondoñedo (1991): “Alí (en
San Sebastián) coñecín a Cunqueiro. Tiña 26 anos. Era alto, o
corpo con tendencia a embarnecer. De temperamento aberto e
xocundo... gustáballe a cociña
vasca, os viños de Burdeos e as
mulleres metidiñas en carnes, nada de donas de corpo delgado”.
(Nen embargantes o excelente director que co tempo seria do Faro de Vigo, non menciona o nítido uniforme da Falanxe que o
seu futuro sucesor, nesa dirección olívica, lucía na Concha donostiarra; causando a admiración
das donas de corpo delgado e tamén das metidiñas en carnes.
Asismesmo o pasmo do propio
xornalista do Bierzo e de Porriño
e de Prego. E aínda máis a de
Manuel Aznar e Josep Pla, que
neses espantosos meses, escribían na prensa de Franco, disfrutando do sosego da retagarda guipuzcoana, xunto con outros periodistas de menor renome.
■ NO MUNDO E INFORMACando acaba a Guerra
de España volven todos a Madrid, e con eles o novo e experto
xornalista que xa era Adolfo Prego; quen entra a formar parte da
redacción do Mundo, unha revista exclusivamente adicada aos
asuntos internacionais, e que por
non ocuparse dos tan censurados
nacionais, alcanza moito éxito e
CIONES.

difusión. Foi fundada e dirixida
por Manuel Gallego, que fora o
creador, denantes da Guerra, do
diario Ya, da Editorial Católica, e
talvez o profesional de maior talento e independencia da Prensa
franquista. Adolfo, á súa beira,
fíxose un bo especialista en temas do extranxeiro.
ta que, cara os anos
cincuenta, o falcondista da Casa Simeón,
Juan Saenz Díez, dono a medias
da Noite co seu irmán Pedro,
merca o xornal Informaciones,
de Madrid, seguindo a inspiración dos seus correlixionarios
Goñi e Cerezales; os dous membros máis conspicuos daquela
tertulia de Risco. Levan con iles
inmediatamente a Prego que se
vai a ocupar no diario da Editorial castellana dos asuntos nos
que se especializara.

A

■ A CRÍTICA TEATRAL. Máis
o xerente da editorial, José Goñi
(que continúa figurando como
director de La Noche), convence
a Eduardo Haro Tecglen para
que se vaia a París de corresponsal de Informaciones; deixando a
crítica teatral que ata aquela
exercía neste periódico. Entón,
tres ou catro colaboradores móvense para sustituílo. Pero Cerezales, que renunciara a ser o director, se ben ali era o factotum,
coma subdirector, decideu encargar a seu amigo Adolfo de reemplazar a Haro. Vencendo os escrúpulos de Prego, que apenas
asistía ao teatro e nunca tratara
de temas dramáticos. Confiaba
absolutamente, o xa ex-director
de Misión, na áxil pluma e o bo
criterio de Prego para andar criticamente polas táboas e acertou.
Pois faise axiña Adolfo Prego, tras Alfredo Marquería, o crítico teatral de máis prestixio de
Madrid. Así cando o famoso crítico do ABC rompe con Juan Ignacio Luca de Tena, é chamado
Prego para sustituílo; coincidindo coa saída de Informaciones
dos empresarios e plumíferos
falcondistas. Vaise Cerezales para España, de Tánger, e o ourensán ao ABC, onde medra a súa
autoridade dentro da especie dos

cómicos. Tanto se familiarizará
coa escea, que se convirte, por
unha vez, en autor dramático; escribindo o Epitafio para un soñador, que gaña o Premio Lope
de Vega 1963, e se estrea, o 2-II1965 no Teatro Español.
■ DIRECTOR DO BLANCO Y
NEGRO. Se ben o xornalismo lle
tira máis a Prego que o teatro, e
culmina a súa vida profesional
dirixindo a célebre revista Blanco y Negro, que reaparece, tras
moitos anos suspendida, en plena
transición de réximen. Colaboro
eu entón nela, ao encargarme
Adolfo un ensarillado de entrevistas coas persoas máis interesantes que ían aparecendo; Abad
de Santillán, Manuel García Pelayo, José Prat, Felipe González
e algún outro. Nunca foi a miña
especialidade tal xénero, pero
penso que tales conversas, pola
súa dimensión material e ideolóxica, poderían constituír un sólido volume, ben acorde coa densidade daquel momento.
demais, quixo Adolfo
Prego auscultar o futuro
inmediato da democracia inorgánica que daba os seus
primeiros pasos; enviando a cada
provincia un redactor que entrevistase ao prohome de máis aparente influencia política nela. Pídenme que lle indicara quen poderian ser os de Galicia. Respondinlle de contado cales me parecían: Antonio Rosón, en Lugo; Euloxio Franqueira, en Ourense;
Antonio Puig Gaite, en Pontevedra. Da Coruña non lle indiquei a
ninguén, porque ao ter tres importantes cidades de provincia, non
era doado adiviñar quen predominaría nela. Penso que atinei, agás
no caso de Puig, que desapereceu
polo foro, como diria Prego cando era o crítico do ABC.
Asimesmo, polo foro, esfumouse el mesmo. A prensa foi
deixando de ser a creadora da popularidade dos grandes comunicadores; namentras ían nacendo
os doados mitos na pantalla parva. E Adolfo Prego de Oliver, xa
non foi tan coñecido co seu nome
e apelidos, para ser, sinxelamen♦
te, o pai de Victoria Prego.♦
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O Trinque
A rúa Morgue, en Galiza
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Edgar Allan Poe é o autor
encargado de estrear a nova
colección de clásicos universais en galego que a editorial Ir Indo presenta, baixo
a dirección de Anxos Váz-

quez. Con Berenice e outros
relatos, o público galego
pode gozar co misterio de
Os crimes da Rue Morgue
ou o terror do relato O bocoi
de amontillado.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

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.

Mulleres
Mulleres

O GRECO.
APOSTOLADOS

Franca Rame e Darío Fo perfilan
os personaxes desta obra, introducíndoos en situacións grotescas,
onde a arma do riso desvela e bate
nos puntos máis febles e que máis
doen ao eterno antagonista, o home. Pero o feminismo dos autores,
aínda sendo implacábel e certeiro
como unha dentada, nunca resulta

fanático ou sombrío. Visión crítica
e solidaria das sempre difíciles relacións entre home e muller. Mulleres vai ser representada por
Uvegá teatro este xoves 7 n`AS
PONTES; o venres 8 en VILAGARCÍA DE AROUSA; o sábado 16 en
CEDEIRA; e o venres 22 no BARCO
DE VALDEORRAS.♦

O Barco
Barco

A Coruña

■ TEATRO

■ CONFERENCIAS

EL ESPECTÁCULO

O GRECO.
OBRAS MESTRAS

DEBE CONTINUAR

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

Betanzos
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
Teatro do Adro porá en
escena esta obra o domingo
10 na Casa da Cultura.

Sôber
Rock, forte e contundente, fuxindo da
maquinaria da industria discográfica e de
modas pasaxeiras; as súas atronadoras
guitarras e un ton vocal cargado de expresividade van encher as paredes da sala Nasa de COMPOSTELA o xoves 14 ás
22 h. En VIGO van tocar o venres 15 na
sala Código de Barras.♦

O Carballiño

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 7 o Catedrático de
Historia da Arte na Universidade de Creta Nikos Hadjinicolaou falará sobre A crucifixión do Greco no Museo
do Prado. O ciclo de charlas
remata o xoves 14 coa intetervención de José Álvarez Lopera que falará sobre Os retratos do Prado. O Greco nas
coleccións reais. Serán ás 20
h. na sede da fundación.

PRENSA E CULTURA
O xornalista Arturo Lezcano vai falar sobre este tema,
dentro do ciclo de conferencias que a agrupacion cultural Alexandre Bóveda organiza. Este xoves 7 no salón
de actos de Caixa Galicia
(r/ Médico Rodríguez s/n).

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

ATRA BILIS

CAXIGUEIRO

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

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

FAUSTO

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

No escenario do Auditorio
Municipal o venres 15 Ningures Produccións representará esta obra.

Cedeira
■ ACTOS

CALDEIRADA CULTURAL
O sábado 9 celebrarase esta
festa, e a entrega do III premio
Caveira Samaín, que este ano
será entregado ao grupo musical galego Milladoiro.
■ EXPOSICIÓNS

R.L. LOUREIRO

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

A ARTE DA CONVERSA

C. 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

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

D E

C U L T U R A

AS CORES DO MAR
DE GALIZA

Ata o 31 de decembro, a Casa das Ciencias vai acoller
esta mostra fotográfica submariña sobre o ecosistema
mariño do noso país, que
pretende amosar a beleza e a
diversidade zoolóxica que
encerra o mar. O resultado
de 25 anos de experiencia
mergullándose e fotografando o mundo submariño.

E

E S P E C T Á C U L O S

Fundación Tony Manero
Manero
Despois de chegar a disco de ouro
por Looking for la fiesta, volven
aos escenarios para presentar Sweet Movimiento, traballo que significa un paso adiante para esta banda, que abala desde o soul-funk dos
setenta cara sons máis contemporáneos. Nada no ano 96, fixóo coa intención de comandar un obradoiro
musical dedicado á rehabilitación
do disco-adicto. Esta época inicial
plasmouse nun disco que era, sobre
todo, a reivindicación escénica dun
xénero esquecido que explorarían
en Looking for la fiesta, o mellor
disco funk feito no Estado e que
consagrou á banda. Este xoves 7
tocarán na sala Punto 3 da CORUÑA, ás 22 h.; o venres 8 farano na
Código de Barras de VIGO, ás 0 h;
o sábado 9 actuarán na Nasa en
SANTIAGO, ás 22 h.♦

■ MÚSICA

EL PUTO COKE

Tocará este xoves 7 a partir das
21:30 na sala Mardi Gras cunha entrada única de 7 euros,
consumición incluída. Neste
mesmo lugar, o venres 8 ás
22:30, estará Estirpe con entradas a 6 euros, adiantada, ou
7,5 na billeteira. A Estirpe téñenos acusado de ser excesivamente vanguardistas, de
tentar importar un estilo americano, ou de estar a meio camiño entre varios estilos, porén, non poucos ergueron a
súa voz para defendelos cos
eses mesmos argumentos;
nesta ocasión presentarán o
seu traballo Ciencia. Nicholas
Vroman & Adam Griffen
tomarán o relevo o sábado 9 a

partir das 22:30 con entrada de
balde (de solicitala en salamardigras.com/Invitación.htm) ou
pagando 3 euros. Vroman ven
compondo e tocando desde
hai 15 anos (co baixista Andy
Dellon formaba The DelVros),
máis tarde pegou unha volta
de 180 graos e fundou o grupo

SNAIL

Cineuropa
Cineuropa
XVI edición deste festival cinematográfico que
se celebra no teatro
Principal e no Salón Teatro da capital de Galicia ata fin de mes. Nel
poderemos ollar máis de
setenta películas, das

de proto alt-country, Blood of
the Lamb Band; a meados
dos noventa atopámolo á
frente do conxunto de experimentación libre Tarantula
Orchestra; de dous anos para
aquí, compaxina a súa carreira en solitario co proxecto de
música neo tradicional hawaina na Hilahila Boys.
Banda coruñesa de poprock que dará un concerto
no pub Fais do do (Gómez
Zamalloa, ao final de J.
Flórez) este venres 8 ás
22:30 con entrada libre.

que vintecatro competirán polo Premio do Público, ou ser testigo da
entrega do Premio do
Festival ao arxentino
Federico Luppi nunha
gala que terá lugar este
venres 8 no Principal.♦

Error,
á esquerda,
e Konflikto,
tocan o
venres 8
no Punto 3
da CORUÑA.

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

Festival Internacional de Cine Independente
VII edición que se inaugura este sábado 9 en
OURENSE e ao que asistirá o realizador francés, de orixe galega, Jean Xavier Letrade,
gañador do Oscar ao mellor documental na
pasada edición destes premios, por Murder
on a Sunday Morning. Na sección competitiva ollaranse dez fitas ademais de coarenta curtametraxes. E na sección non competitiva destaca a retrospectiva adicada a Wo-

ody Allen, ou os apartados País Invitado:
Arxentina; Inédito en Ourense; Memoria
historica: María Casares; Cineastas galegos na emigración: Juan Orol; e As noites
de documental. Destaca, tamén, a colaboración co audiovisual galego, do que se espera
que o festival serva de trinque de despegue.
Créase a sección Cine nas aulas coa intención de introducir a crianzas e mocidade na

séptima arte. Proxectarase a película recuperada polo CGAI, Bandera Negra, do coruñés Amando de Ossorio, realizaranse conferencias e xornadas nas que as produtoras
galegas presentarán os seus estrenos para a
vindeira temporada; e unha xornada sobre
TV movies. En total, un cento de películas e
cincuenta vídeos. (Máis información no
apartado MÚSICA de Ourense).♦

Carteleira
Carteleira

☞

DESEXO. Madrid,
1945. A filla dun médico
repúblicano fusilado comeza a
traballar de asistenta na casa
dun espía alemán, o que dá pé
a unha tórrida e imposíbel historia de amor.

☞

O DRAGÓN VERMELLO. Un policía retirado entra a realizar unha investigación polos asasinatos
dun psicópata e recorre a Hannibal Lecter para que o axude
co caso.

☞

DÉBEDA DE SANGUE. Retirado e co corazón transplantado, un policia
recibe o encargo da irmá da
donante do seu corazón para
descubrir ao asasino.

☞

DARKNESS. Fita de
suspense na que a axilidade das secuencias logra
transmitir tensión, sen tregua,
o espectador. O realizador de
Los sin nombre volve darlle a
volta a unha historia na que o

final deixaráo abraiado. Nada é
o que parece, coidado ao apagar a lus.

☞

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

☞

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

pero tópica. Tom Hanks, Paul
Newman e Jude Law interpretan a un grupo de sicarios
irlandeses no Chicago dos
anos trinta.

☞

☞

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.

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.

☞

☞

☞

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.

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.

☞

☞

CAMIÑO DA PERDICIÓN. Despois do
éxito de American Beauty, o
británico Sam Mendes entréganos unha película correcta,

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.♦

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). 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. A mezzosoprano Teresa Berganza vai cantar,
xunto co pianista J. Antonio Ávarez
Parejo, nunha noite de gala no teatro
Fraga en homenaxe á artista que terá lugar o sábado 16 ás 20 h.♦

GENARO FERNÁNDEZ

Humor ata o 24 de novembro.

CINE DO SUR. A
OUTRA REALIDADE

James Taylor Quar tet toca o mércores 13 na Casa da Xuventude de OURENSE.

13 ás 22 h. no Pavillón da
Casa da Xuventude.

■ EXPOSICIÓNS

Ogrove
Ogrove

As Pontes

■ TEATRO

■ TEATRO

Que poderemos contemplar
na Sala de Exposicións de
Caixa Galicia ata o 16 de
novembro.

CONTALOUCOS

A GRANDE ILUSIÓN

A compañía Tanxarina vai
presentar este espectáculo o
xoves 14 e o venres 15.

Teatro do Morcego vai representala o xoves 14 no teatro municipal Cine Aloví.

Oleiros
Oleiros

Pontevedra

Lugo

■ TEATRO

■ ACTOS

■ TEATRO

■ CONFERENCIAS

BABY BOOM NO PARAÍSO

FEIRA DO OUTONO

GRANO CHICO DE CAFÉ

DEREITOS DO DOENTE
CON CANCRO

NOVOS INTERPRETES

VII edición do ciclo que organiza a Fundación Barrié
na súa sede, os luns ás 20:30.
O día 11 J.M. Vázquez
Vázquez á guitarra interpretará obras de Bach, Barrios,
Villalobos e Brouwer.

Dentro do ciclo chamado Todo Público, poderemos asistir
á representación desta obra
polo Teatro La Baracca, de
Italia, o sábado 9 no Forum
Metropolitano ás 19 h.

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.

Mesa redonda sobre a Defensa dos dereitos dos doentes con cancro que se celebrará este xoves 7 ás 20 h.
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

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

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

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,
son expostas na sala de Caixanova ata o 1 de decembro.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE CASTELAO

Esta mostra sobre o artista e
político nacionalista de Rianxo vai poder ser vista na Casa
da Cultura e no Museo do
Furia Animal
é un dos
grupos que
tocará o
venres 8 no
Camawey de
PONTEVEDRA

■ CINEMA

la do 31 de outubro ata o 24
de novembro.

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.

Baby Boom
no paraíso
será
representada
por Rara
Avis o
sábado 9 en
OLEIROS.

Redondela

ECOLATAS
Mostra didáctica para as
crianzas, e tamén para os
adultos, que se poderá visitar
na Sala de Exposicións de
Caixa Galicia ata venres 15.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA

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

SEXISMUNDA

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

Noia
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO1930 E 1980
Unha selección de obras da
súa produción artistica vai
ser exposta no coliseo Noe-

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

Ourense
Ourense
■ MÚSICA

LALO SCHIFRIN / JAMES
TAYLOR QUARTET
O Festival Internacional de
Cine Independente abre un
novo apartado adicado á música. Desta volta repasarase a
traxectoria do xenial compositor arxentino Lalo Schifrin,
nado en B.A. en 1932, iniciado no mundo do jazz como
pianista (tocou na banda de
Dizzy Gillispie) e compositor
de numerosas bandas sonoras
como as de El rey del juego,
La jungla humana, Bullit,
Harry el sucio, ou El viaje de
los malditos. O mércores 13
ás 20 h. e o xoves 14, de madrugada, proxectarase Bullit.
Como colofón a este repaso
sobre Lalo Schifrin, James
Taylor, un dos músicos máis
influintes dos últimos 20
anos, fundador dos Prisioners, calificado pola crítica
como o creador do acid jazz
e, desde 1985, xunto coa súa
banda JTQ, adicándose a
sons cargados de groove e
dos 70`s, presenta o disco
Room at the tops, que poderemos escoitar este mércores

Do xoves 7 ao venres 10, a
Praza da Verdura vai acoller
esta celebración que pretende dar a coñecer os produtos típicos desta estación.
Haberá diversas actividades, como actuacións teatrais, música, ademáis dos
tradicionais postos de venda
con mel, setas, froitos secos, verduras, embutidos e
castañas. Varios establecementos ofrecerán os pratos
típicos da temporada e incluso haberá un taller didáctico sobre o mel, que terá
lugar o xoves 7 e venres 8
pola mañá. O sábado 9 e domingo 10 poderase ver unha
exposición de cogumelos.

INICIACIÓN
Á ASTRONOMÍA
Ciclo organizado pola Asociación Astronómica Rías
Baixas, que se desenvolverá, do 12 ao 21 deste mes,
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.
■ CINEMA

O ÍDOLO DE BARRO
O Cineclub Pontevedra proxecta esta película o mércores 13 dentro dun ciclo adicado á historia do cinema.
Poderá verse no Espacio para a Arte de Caja Madrid ás
20:15 h. e ás 22:15 h.

PALESTINA EN FOTOS

SAÚL OTERO

Inaugura este venres 8 ás 20
h. unha mostra de pintura e
escultura na galería Sargadelos, onde podermos contemplala ata finais de novembro.

UN GRUPO
DESAGRUPADO
Mostra de pintura que se
inaugura este venres 8 ás 20
h. no Espacio para a Cultura
de Caja Madrid, onde permanecerá ata o 10 de decembro.

ISIDORO BROCOS E
FAMILIA

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.
■ MÚSICA

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 únense estas tres
bandas novas de metal.
■ TEATRO

PERVERTIMENTO
Da man de Teatro do
Atlántico este xoves 7 e
venres 8 no Principal. O
mércores 13 e xoves 14 Te-

Como unha proposta de
achegamento á realidade dos
países empobrecidos ou comunidades marxinadas nace
esta iniciativa. O venres 8 de
novembro poderá verse a fita
Ali Zaoua, príncipe de Casablanca que no ano 2000 foi
dirixida por Nabil Ayouch e
que está recomendada para
maiores de 13 anos. As proxeccións faranse no Auditorio da Xunqueira ás 11 h.
(para escolares) e ás 22 h. para o público en xeral.

Nº 1.055 ● Ano XXV ●
Do 7 ao 13 de novembro de 2002

atro do Adro representará
Binomio de Newton.

Are-Mor
Are-Moree

Eifman Ballet
Baixo a coreografía e produción de Boris
Eifman, representarán un espectáculo de
danza o xoves 14 no Pazo Paco Paz de
OURENSE; o venres 15 ás 20:30 no C.C.
Caixanova de VIGO (billeteira telefónica:
986 110 500); o sábado 16 no A.M. Gustavo Freire de LUGO; e o domingo 17 no
Pazo da Ópera da CORUÑA.♦

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS

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

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

Rodeiro
Rodeiro
■ TEATRO

CONTALOUCOS
Tanxarina representará este
espectáculo o mércores 13.

San Sadurniño

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

A ILLA AMARELA
Sarabela teatro vaina representar o domingo 10 no
Centro Sociocultural.

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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Santiago

Convocatorias

■ EXPOSICIÓNS

II PREMIO AUDITORIO
DE GALICIA
Para xoves artistas, que se
inaugurará o sábado 9 ás
13:30 h. na sala Isaac Díaz
Pardo do propio auditorio,
acto no que se entregarán
os premios desta edición.
Ata o 8 de decembro.

MINGOS TEIXEIRA
Colgará a súa pintura, desde este xoves 7 ás 20:30 ata
o domingo 17 de novembro, na Fundación Araguaney (Montero Ríos 25).

MULLERES DO MUNDO
CARA A CARA

Mostra que poderemos
ollar, do 11 ao 28 de novembro, na Sala de Exposicións de Caixa Galicia.

A AGRO-INDUSTRIA E A
INTEGRACIÓN NA UE

Os efectos no sector agroindustrial de
Galicia da integración na UE dos PECO’S é o título dun seminario que se
vai impartir na sede da Fundación Barrié na Coruña o mércores 13. Este
proceso, de grande importancia para o
futuro inmediato da Unión Europea,
vai ser analizado, facendo fincapé nos
diversos efectos directos e indirectos
para anosa economía. Para máis información chamar ao 981 221 525 ou escribir a info@fbarrie.org.

CURSOS AGRUPACIÓN CULTURAL
ALEXANDRE BÓVEDA
Esta asociación, da Coruña, organiza a
partir deste mes diversos cursos. Haberá un de pandeireta (martes de 20 a 21
h.); tamén hai un de gaita (luns de 20 a
21 h.) O prezo da matrícula é de 7 euros. Durante todo o mes impártese un
curso de fotografía que terá lugar os

luns, xoves e venres, así como algún
sábado para saír a facer fotografías.
Custa 50 euros para os socios e 95 para os que non o son. Para máis información contactar a través do 981 244
355 ou aboveda@wanadoo.es.

O SECTOR PESQUEIRO GALEGO

Esta xornada do IDEGA vaise desenvolver este xoves 7 no salón de plenos
do Consello Económico e Social de
Galicia (Agalia de Abaixo 24) en
Compostela. Teñen como obxectivo
analizar a situación do sector pesqueiro galego e para iso haberá unha conferencia impartida por Ana I. Sinde
Cantorna, da Universidade de Vigo,
que fará unhas reflexións sobre o sector. Tamén haberá dúas mesas redondas nas que se falará sobre a política
pesqueira da Unión Europea; e outra
na que se debatirá sobre as perspectivas do sector. A asistencia é libre. Para
máis información contactar co IDEGA

no 981 563 100 extensión 14339 ou en
idegacon@usc.es. Tamén se pode visitar www.usc.es/idega.

CONSTRUÍMOS A PAZ
Deconstruíndo a violencia, construímos
a paz son unhas xornadas que organiza
o centro social autoxestionado Mil Lúas
(Beiramar 36, entrada por Xavier Fonte)
da Coruña durante novembro, que completarán cun obradoiro de 24 horas con
xogos e dinámicas para facilitar a comprensión das propostas. Con elas queren
identificar todas as linguaxes de violencia, manifestadas en todos os eidos da
vida. Comezan o venres 8 con Dereitos
humanos, asignatura pendente, Enrique
Castro; o domingo 10, Cine-forum coa
proxección de Xogos divertidos, David
Castro Paz; o luns 11, Efectos da globalización neoliberal na vida das mulleres,
Rosa Cobo; o martes 12, Sistema económico como produtor de violencia.
Xosé L. Quintela; o xoves 14, Institu-

cións produtoras e reprodutoras de violencia: poder xurídico e estado, Alberto
Naya, Celia Pereira Porto e Marta Lois;
o venres 15, presentación do libro Guerra entre barbaries. Hexemonía americana, terrorismo de estado e resistencia,
Carlos Taibo; o domingo 17, reportaxes
inéditas sobre Violencia política en Colombia, Xavier Ares e Marlene; o mércores 20, Debate con representantes de
colectivos marxinados, moderado por
X.A. Barndariz; do venres 22 ao domingo 24, Obradoiro de Educación pola
Paz; o martes 26, Redefinición da violencia de xénero contra as mulleres,
Ana de Miguel; o mércores 27, Violencia contra as mulleres e prostitución,
Ana Míguez; o xoves 28, De cando curar ás mulleres é outro xeito de control
e violencia, Mª Iglesias Pérez; e o sábado 30 concentración contra a violencia
de xénero e Concerto. Correo electrónico milluas@latinmail.com / salmonas_mil_luas@yahoo.com♦

XOSÉ M. TOMÉ
A galería de arte Espacio 48
(Rúa do Vilar 48) albergará
unha mostra da súa pintura
ata o 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.

La prueba
De David Auburn, dirixida por Jaime
Chávarri, conta coa participación de Cayetana Guillén Cuervo, Santiago Ramos
e Chusa Barberó entre outros. Vai ser representada no C.C. Caixanova de VIGO o
venres 8; no teatro Rosalía de Castro da
CORUÑA o sábado 9; e no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA o domingo 10.♦

LUIS ESCOBAR

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

RAMÓN CONDE

O escultor galego mostra 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. Ata o 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 exposi-

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

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

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

Títerescola
Títerescola
Campaña escolar patrocinada pola
Deputación de Pontevedra que
tenta achegar este espectáculo ás
crianzas. Os xigantes, obra a cargo de Miro Magariños e que está
incluída neste programa, vai poder
ser vista en SOUTOMAIOR este xoves 7; en SALVATERRA DE MIÑO o
martes 12; en CERDEDO o mérco-

res 13; e pasará por CUNTIS o luns
18. Cinco contos para unha man
é a obra que Spaghetti representará este xoves 7 n`A GOLADA; e o
venres 8 en CRECENTE. Pero hai
máis, Títeres & Gualtrapas van
actuar en CRECENTE o xoves 14 e
n`A GUARDA o venres 15 coa pro♦
dución A familia Malsangue.♦

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.

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 natural do Porriño.

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.

Vigo
■ CINEMA

PITCH BLACK
Abe Rábade
participa no
I Festival
Estrejazz en
Galicia que se
celebra no
Dado-Dadá de
SANTIAGO

■ MÚSICA

ROSENDO
Estará no Multiusos do Sar
o sábado 9 ás 19 h. para
apadriñar o I Festival de
Novas Bandas, e no que tamén poderemos escoitar a
Reincidentes, o grupo arxentino La Herejía ou ao
cubano Carlos Santos.

I FESTIVAL
INTERNACIONAL
ESTREJAZZ EN GALICIA
Comezou este pasado martes 5 no Dado-Dadá (Alfredo Brañas 19) e chegará ata
meados de mes. Este xoves
7, ás 22:30, hora que se repite en todos os concertos,
poderemos disfrutar da La
Camorra Jazz-Tango, formado como trío en 1992 en
Buenos Aires; despois de
numerosos concertos e colaboracións, en 1996, xa
como cuarteto, inician o ciclo de tango xove; en 1997
gañan o premio do Centro
Astor Piazzolla; no 99 lanzan o segundo disco, Abran
cancha, son segundos no
concurso de música de cámara de Festivais Musicais
e no concurso Octubre dentro do rubro de música popular; en 2002 incorporan o
piano constituíndo a típica
formación de quinteto. O
venres 8, dentro dos Circuítos Injuve, J.M. Lorenzo e
grupo, con influencias do
jazz contemporáneo, flamenco e música clásica,
dan un concerto. O luns 11
serán Abe Rábade Trío &
Jesús Santandreu, saxo tenor, os que ocupen o escenario. O martes 12 tomarán
o relevo Javier Constenla,

ao piano; Teresa Sayas, na
batería, e Quique Albarado no baixo, swing, latin,
fusión e esa maxia que se
dá cando hai conexión a nivel persoal. O mércores 13,
Wolfgang Haffner (1965,
Alemaña), batería, acompañado de Tony Lakatos, saxos; Peter Tiehuis, guitarra;
Vladislav Sendetzki, teclados; e Magnum Coltrane
Price, baixo/rap. O xoves
14 é o turno de Aguardiente, gipsy jazz, o seu último
traballo, The hottes swing
band`s, é un reflexo do maís puro estilo reinhardt e
swing americano dos trinta.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA

Baixo a dirección de Tuomas Ollila, e con Magdalena Martínez tocando a frauta, interpretará obras de J.
M. Kraus, Nielsen, Lindberg e J. Sibelius o xoves 14
ás 21 h. no Auditorio de Galicia. O prezo é de 9 euros.
■ TEATRO

ESTUDO SOBRE A RISA

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

NONO +
TANGONEANDO CON
MARGOT
A sala Nasa ofrece, baixo o
nome xenérico de Pistacatro,
unha programación estábel de
novo circo, na que artistas de
toda a península pasarán polo

escenario para desenvolver
algunha das técnicas deste espectáculo: malabares, clown,
acrobacias, aéreos, danza...
Arturo Nono, un dos clown
máis consistentes da Galiza,
estreará o seu primeiro número de longa duración o venres
15 e sábado 16. De seguido
haberá un número de aéreos a
cargo de Raquel e Merche
que se chama Tagoneando
con Margot e que levará risas
e ilusión á sala.

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, permitindo volver
saborear un dos espectáculos máis celebrados do teatro galego dos últimos
anos. Delirante western
musical con caras e voces
renovadas. Ata o venres 8.

O COLABORADOR
Orixinal de Friedrich Dürrenmatt e dirixida por M. 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.

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

CINE E MÚSICA
Ciclo que Caixanova organiza no seu Centro Cultural. O martes 12 ás 20:30
proxectarase a fita de Marc
Levin, Slam (EUA, 1998).
O mércores 13 á mesma hora A roña e a furia (Reino
Unido, EUA, 2000), de Julien Temple.
■ CONFERENCIAS

O XENOMA E A SÚA
PROBLEMÁTICA ACTUAL
Da man de Julio Coll Morales o luns 11 ás 20 h. na
sala de conferencias do
C.C. Caixanova.
■ EXPOSICIÓNS

HISTORIA SINDICAL
NA GALIZA

Cúmprense 25 anos da fundación da ING; 20 da unificación da INTG e a CSG; e
30 do dramático 10 de marzo
en Ferrol ou da folga xeral de
setembro en Vigo. Para conmemorar estas datas, a CIG
organiza unha mostra, na Casa Galega da Cultura (Praza
da Princesa 2), que reflite o
movemento sindical nacionalista desde 1972 a 1982 e para o que se vale de fotografías, boletíns, cartaces, documentos e notas de xornais.
Ata o 25 de novembro.

BENITO PÉREZ AGUILAR
O vigués mostra a súa pintura no Vauxhall Bar (Lope
de Neira 50).

ANTONIA HURTADO &
ADONIS ESCUDERO

Inauguran unha mostra de
pintura e escultura, este
venres 8 ás 20:30 h. na galería Artenova (Praza da
Princesa 3), titulada Una
mirada a la sensualidad.

LUÍSA VALDÉS

A artista mostra a súa pintu-

Rosendo e
Reincidentes,
entre
outros,
estarán o
sábado 9
no Pavillón
Multiusos
do Sar de
SANTIAGO.

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

A Rede

nova ata o 1 de decembro.

ANTÓN PATIÑO

Anuncios de balde

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

■ Véndes e casa de canteiría con
palleira (200 m2) e terreo na zona de
Chantada (Lugo). Ben situada.
8.500.000 pta. Telf. 982 441 589.

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.

MITOLOXÍAS E
COSTUMES

CÁTEDRA DE CULTURA GALEGA
DA UNIV. DA HABANA
http://layl.uh.cu/catga
Páxina electrónica da Cátedra de Cultura
Galega da Universidade da Habana. O sitio inclúe información sobre a historia da
Cátedra, a actualidade, os integrantes e
colaboradores, os obxectivos e as súas
actividades, así como temas relativos ás
artes, a lingua, a cultura, o cinema, a arquitectura, a literatura e a música.♦

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 utilizados, 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 Caixa-

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

RANDE 1702
ARDE O MAR
O Museo do Mar comeza a
súa andadura con esta mostra conmemorativa do terceiro centenario da Batalla
de Rande, acontecemento
de grande trascendencia para a historia de Vigo e da
comarca. Os obxectivos
que se persiguen son a súa
divulgación así como o coñecemento e defensa dun
dos grandes xacementos arqueolóxicos submarinos da
fachada atlántica. A mostra
divídese en tres seccións: A
carreira das Indias, as frotas da plata; Mirei as naves
arder; e Unha historia submarina; deste xeito ofrécese aos visitantes unha 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 este
venres 8 de novembro.

■ Seleccionamos persoas maiores
de 18 anos con aptitudes empresariais. Traballo desde a casa, mínimo
insvestimento. Telf. 653 913 206 fóra
de horario comercial.
■ Alúgase cuarto e praza de garaxe
na rúa Martínez Garrido de Vigo. Telf.
986 277 213 a partir das 20 h.
■ 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.
■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase asesoramento no campo das TIC. Deséñanse páxinas electrónicas. Préstase asesoramento informático. inferninho@galizalivre.org.
■ Compraría números 10, 19 e 26 da
revista Obradoiro. Telf. 606 521 536.
■ 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

■ 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...
os teus sonhos feitos pedra. En Ourense no telf. 651 951 328.
■ Doutorando com experiência imparte
aulas de Química Orgânica. Todos os
níveis. Telf. 605 412 585. Compostela.
■ Busco local na Coruña, zona de
Montealto para utilizar como trasteiro
familiar, non comercial. Telf. 981 211
020, Xesús.
■ ¿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
■ 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,
pozo e horta. 150.253euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.
■ 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.
■ 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.
■ 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.♦

Vilalba
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN

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

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

tan 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

UMA COMÉDIA
NA ESTAÇÃO

■ MÚSICA

Ata o 24 de novembro a sala
municipal de exposicións
San Francisco acollerá esta
selección de obras de artistas
recoñecidos do século XX.

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.

LOS HIGH SIERRAS

Barcelona
Barcelona

Donostia

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

O LATIDO DO MUNDO

MAGOSTO POPULAR

DE PICASSO A BARCELÓ

O sábado 9 tocarán na sala
na Iguana Club.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA

Este 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.

DANZA E MÚSICA
TRADICIONAIS
GALEGAS

Os días 9, 10 e 16 deste mes
van ter lugar as IV xornadas adicadas a este tema,

organizadas polo Concello,
no C.C. Caixanova.

MIGUEL BASELGA

O luns 11 ás 20:30 o pianista dará un concerto no C.C.
Caixanova. E o martes 19
actuarán á mesma hora Los
Angeles Jublee Singers.

NIÑOS MUTANTES
Esta banda, para a que cada

Noites Vivas
Programa de actividades do Concello de VIGO durante todo o ano.
Este xoves 7 haberá sesión de cine-forum coa proxección de Taxi
para tres ás 23:30 h. nos cines
Box. O venres 8, no C.X.Mpal.
Uruguai, entre as 23 e ás 1:30 h.
cestería, selfservice, sala de xogos
e internet; no pavillón municipal
do Berbés, co mesmo horario, baile de salón, curso de masaxe, musculación, squash e king ball; na
A.X. Abertal obradoiros libres, futbolín, internet, PIX e sala de usos

alegría. Xosé, carriza1@latinmail.com

múltiples; na A. VV. de Beade, baile de salón, internet e proxectarase
a fita Amor ciego ás 21:30 e ás
23:30 h; no Espacio Xove do Castro, obradoiro de coiro ás 19 h. e
campionato de xogos en rede ás
22 h.; no clube Slot, scalextric; na
piscina de Lavadores, acuaerobic;
o Plan Comunitario de Teis, tatuaxes con henna, deseño de camisolas; a praza Elíptica, exhibición de
baile e obradoiros de cócteles sen
alcol. O sábado 9, no C.X.Mpal.
Uruguai, reciclaxe, selfservice,

sala de xogos e internet; na A.X.
Abertal, pirogravado, pagangas,
futbolín, internet, sala multiusos
e PIX; na A. V.V. Lavadores, percusión, exhibicion de breakdance, e Ippon que inclúe manga, rol
e obradoiros; no Espacio Xove
do Castro, repuxado en coiro e
campionato de xogos na rede; no
pavillón de Coia, danzas do
mundo, xogos de rol, baloncesto
mixto e pachangas; na A. V.V.
Cabral, desde as 21 en diante,
magosto popular.♦

canción é unha oportunidade de expor algunha inquedanza persoal, propia e íntima, non buscou fóra modelos a seguir, senón que se
basean en si mesmos para
trazar unha traxectoria propia. Chegan á cidade olívica para presentar Sol de invierno, na sala Nashville o
venres 15.

DRAKE HERRERA

O guitarrista e cantante
cubano oferece todas as
noites un percorrido pola
música do seu país, desde
o son ata o bolero. De
martes a sábado no Malecón ás 23:30 h.

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 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

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

CERVEXARÍA JOAQUÍN

EN BRANCO E NEGRO

Nova etapa deste coñecido
local que programa para os
martes de novembro, ás 22
horas, distintas actividades.
En sucesivos días virán a
contacontos Paula Carballeira; Ricardo de Barreiro ou Pepo Suevos.
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ra na galeria Visual Labora
(López de Neira 5) ata o 20
de novembro.

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 seus cadros presen-

A asociación cultural Daniel
Castelao organiza en torno a
esta actividade unha serie de
actos moi diversos, que darán comezo o venres 8 na
Casa de Galicia ás 19:30 h.;
como a presentación do libro
A lagoa da memoria de Xosé Estévez no que participará o escritor euskaldun Koldo Izagirre; o xoves 14 de
novembro ás 19 h. na parroquia Virxe do Carme de
TRINTXERPE celebrarase unha misa en galego; o venres
15 ás 19:45 h. terá lugar unha conferenica sobre a Igrexa e o idioma galego que se
celebrará no salón de actos
da Tenencia de Alcaldía de
Trintxerpe e estará impartida
por Afonso Blanco Torrado; posteriormente, un repertorio de cancións galegas
da man de Genucha da Torre; o sábado 16 das 18 h. en
diante celebrarase o magosto, no que non faltarán castañas e viños galegos; o domingo 17 ás 13h. celebrarase
unha homenaxe aos mariñeiros falecidos no mar na
Torre de San Pedro. Para
máis información pódese visitar www.kutxa.net.♦

Donatienne
Theytaz
mostra os
seus óleos
na galería
Sargadelos
de VIGO.

H

Israel sangra inutilmente Palestina, pero o terrorismo
que pretendía erradicar non
desaparece. Que alguén quite a Sharon e, postos a pedir,
que poña no seu lugar a un
homeópata.♦

te máis dun século a pesar
da súa falta ostensíbel de resultados. A sangría desapareceu hai ben anos como terapia destinada ás persoas,
con todo e paradoxalmente
agora é aplicada aos pobos.

oubo un tempo no
que os galenos utilizaron a sangría do
corpo para aplacar certas enfermedades. Sorprendentemente este método absurdo
seguiuse practicando duran-
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Francisco García
‘Os nacionalistas non temos cornos, nin rabo’

Novidades

¿Este ano a Feira quedou un
pouco pasada por auga?
Houbo de todo. É o tempo
propio da estación. Ademais as
principais actividades celebrábanse en recinto cuberto. Pero
tamén hai que dicir que este ano
batemos a marca de asistencia. A
ponte de Difuntos permitiu que
se achegase moita xente.
¿Que ten de especial a feira, ademais das lambonadas?
A participación. Os locais de
hostelería fan produtos de época,
hai contacontos, actuacións pola
vila, a escola de hostelería elabora platos especiais e os rapaces
do instituto sortean cestas con
produtos variados. Trátase de demostrar que a economía labrega
e familiar ten valor e pode ser
moi atractiva na sociedade na
que vivimos e na do futuro. Tamén viñeron uns expertos polacos no tosquiado de ovellas, sentábanas coma se fose no colo e
cortábanlle o pelo de peza enteira, cunha mestría incríbel. E logo
houbo talleres de cestería, exposicións micolóxicas, en fin...
Vostede, polo que vemos, é
un todoterreo, tanto argalla
unha reunión da Declaración
de Barcelona, como unha feira
para facer a boca auga.
Os nacionalistas ás veces estamos moi encasillados. Hai unha imaxe de nós estereotipada.
Xa teño dito moitas veces que

non temos cornos, nin rabo. A
nosa organización foi quen de
fornecer unha xeración de cadros
moi vinculados aos problemas
da súa localidade.
¿Sinte que ten ou que lle falta o glamour de Anxo Quintana?
Nesta carreira de relevos, a
miña ilusión sería deixarlle unha
distancia ao que veña despois,
como a que Quintana me deixou
a min. Sustituilo foi un reto e un
estímulo. Pero tamén hai detrás
unha filosofía de participación
popular e de apoio ao proxecto
do nacionalismo en Allariz.
¿Ten salvación a Galiza interior e rural?

Ás veces é para dubidalo. Hai
unha tendencia cultural que destruiu todo e non o sustituiu por
nada. O abandono é moi difícil
de frear. Todos os que, coma min,
pertencemos á xeneración que
coñeceu a vida dun campo aínda
con certa plenitude, padecemos
agora unha sensación de desacougo. Precisamente o noso traballo aquí é o de darlle valor aos
recursos que temos. A cultura
agrícola e gandeira conta con
moitas potencialidades. O seu
desenvolvemento permitiría fixar
poboación. Nós, por exemplo,
este ano contamos con 18 nenos
máis en Educación Infantil.

Pero a cultura que domina
di que non hai que ser agricultor, senón broker.
Se vamos a Bretaña, por
exemplo, vemos como se aproveitan os recursos, como o territorio está ben ordeado. Demostra
que as cousas se poden facer
doutro xeito. Tampouco toda Galiza é igual. Pero queda moito
traballo por diante: é preciso dar
alternativas para que a xente poda vivir aquí e cambiar esa mentalidade que nos clasifica como
zona deprimida, cando dispoñemos dunha importante riqueza se
a sabemos aproveitar e todo o
mundo colabora.♦

‘A

Feira do Outono
de Allariz
tivo máis xente
ca nunca”
F. García,
Alcalde da vila.

XA N C ARBALLA

M.V.
Esta vez non falamos con Francisco García, secretario de organización do BNG e alcalde de
Allariz, de asembleas, pactos
de Estado ou estratexias do nacionalismo, senón de noces,
castañas frescas e en almibar,
marrón-glacé e cogumelos e iso
porque na histórica capital
sueva celebrouse a pasada fin
de semana a Feira do Outono.

A guerra
de Arturo
Souto.

Arturo Souto.

Paulo Porta Martínez.
ESENCIAS

Edición de Paulo
Porta Martínez.

A NOSA TERRA

Para
el@s
FRAN ALONSO

P

ara os indios, para
os negros, para as
mulleres, para os
mozos, para os discapacitados, para os desocupados, para os que sofren,
para os nenos que traballan nas minas, para as
nenas prostituídas, para
os nenos soldados, para
os que só comen unha vez
ao día, para os que non
comen nunca, para os que
son víctimas da corrupción e o nepotismo, para
os marxinados, para as
lesbianas, para os silenciados, para as que sofren
ablación, para os mineiros, para os parados, para
os alcolizados, para os
adictos ás drogas, para os
drogadictos, para os que
son explotados, para os
que non teñen terra, para
os sen terra, para as mulleres maltratadas, para os
homosexuais, para as
adolescentes con problemas, para os adolescentes
problemáticos, para os
que son víctimas da violencia, para os asediados,
para os que viven en campos de refuxiados, para os
tristes, para os deprimidos, para os reprimidos,
para os encadeados, para
os torturados, para os enfermos, para os que enferman, para os golpeados,
para aos que sofren os
golpes, para as mulleres
violadas, para os que se
agachan, para os que perderon a esperanza, para
os desesperanzados, para
os esperanzados, para os
desesperados, para os solidarios, para os desterrados, para os exilados, para os discriminados, para
os asasinados, para os
condenados sen garantías, para os exterminados,
para as esclavas sexuais,
para os corazóns desgarrados, para os colonizados, para os deshidratados, para os destrozados,
para os esquecidos, para
os desnutridos, para as esquecidas, para os que viven na miseria, para os
escépticos, para os mestizos, para os latinos, para
os castigados, para os
desprazados, para os fuxidos, para os perseguidos,
para os censurados, para
os minorizados, para os
inmigrantes, para os emigrantes, para os que emigran, para os que non teñen nada, para os que habitan e viven na nada, para os pobres consumidores, para os consumidores
pobres, para os consumistas, para os que se consumen en vida, para os que
a vida lles consume a alma, para os que o consumo lles consume a vida.
Para os que a coca cola é
un luxo. Para eles, para
elas. Para tod@s el@s vai
este artigo.♦

