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As dores de cabeza
para buscar piso
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Camilo Nogueira
25 anos de música

Especial Plácido Castro

Caderno A Nosa Terra
á venda con este número

No Foro das Artes e das Ideas
en páxinas interiores

Atlántica revive con polémica
na inauguración do MARCO

‘Como Galiza
non reaccione
acábannos
coa pesca’

(Páx. 24)

A PESCA GALEGA ESTÁ

XOGANDO Á DEFENSIVA.
Nesa loita de resistencia acada pequenas victorias para non sair definitivamente derrotada. Unha delas vense de producir en Bruxelas.
A eurocámara rechazou que se eliminen os fondos para a modernización da nosa flota e se dediquen eses orzamentos ao despece dos
barcos. De momento, salváronse uns 700 barcos ao aprobar a comisión de Pesca o informe presentado polo deputado Daniel Varela (PP). Pero o perigo está aí. Négaselle ao Estado Español (polo
tanto a Galiza) a igualdade de acceso aos mares comunitarios. Séguesenos discriminando e se non hai unha reacción axeitada rematará o periodo transitorio para Portual e o Estado español e Galiza
non entrarán verdadeiramente na UE. O noso país seguirá discriminado mentres outros paises conseguirán manter os seus privilexios.
De pouco serve o traballo de parlamentarios coma Camilo Nogueira se os seus relatorios son mutilados e destrozados con emendas.
Galiza necesita unha posición clara do Estado español na defensa
da súa pesca. Tamén unha mobilización popular que reclame que os
mares comunitarios sexan de todos. Se estamos na UE, que sexa
con plenos dereitos. Os deberes: reconversión industrial, pesqueira
e agraria, xa se encargaron de facérnolos cumprir.♦

Fred Uhlman
Unha alma nobre
Unha alma nobre é a historia
dunha amizade que logra
sobrevivir ós tempos difíciles e
turbulentos do ascenso do nacismo
e a Segunda Guerra Mundial.
Pódese ler de forma independente,
pero tamén como continuación de
Reencontro, do mesmo autor.

Entrevistas con
Carrillo, Luppi e
Legísima
(o avogado que
venceu a Celulosas)
(Páx. 19, 29 e 11)
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O 40% do orzamento familiar destínase a pagar a vivenda

Medio soldo por 50 metros
RUBÉN VALVERDE

“Como vou a independizarme se gaño 90.000 pesetas e por un piso en aluguer teño que pagar 60.000”, comenta Antonio Beiro, vigués de 27 anos que exemplifica unha situación moi estendida entre a xuventude. O
acceso á vivenda, tanto en aluguer como en propiedade, converteuse nos últimos anos nun problema que afecta a amplas capas da sociedade. O prezo dos pisos subiu no conxunto do Estado un 63% dende 1998, mentres
que os salarios fixérono nun 9%. Os principais afectados son a xente nova, que como lembra o sociólogo Xosé Luís Veira, “non poden emanciparse e formar familias, provocando problemas de frustración persoal”.
Os prezos das vivendas disparáronse de tal xeito, que as hipotecas e os gastos de aluguer supoñen arredor do 40% dos seus orzamentos, segundo un estudio de
Caixa Galicia. O metro cadrado
de vivenda custa 722,6 euros, cifra que pode chegar a dobrarse
en cidades como Vigo, Santiago
ou A Coruña.
Herminia A. quéixase de que
“cada vez resulta máis difícil
chegar a fin de mes”. Nai divorciada con dous fillos pequenos,
os seus ingresos mensuais son
de 110.000 pesetas e ten que
destinar a metade, 55.000 pesetas, a pagar o aluguer. Casos como este son cada vez máis habituais a pesar de que o presidente do Goberno central sinalara
hai unhas semanas que “se os
prezos das vivendas soben é
porque a xente os pode pagar e
exemplifican o momento de bonanza económica”. Apreciación
compartida polo ministro de Fomento, Álvarez Cascos, quen
opina que “o incremento de nivel de vida expresa a evolución
dos prezos”.
Moita xente está optando
por ir vivir a lugares próximos
ás cidades, ante a carestía dos
prezos, co conseguinte exceso
de uso do transporte privado
que orixinan graves problemas
de tráfico e medioambientais.
“Incluso as vivendas de protección oficial son inaccesíbeis,
por menos de 16 millóns non
compras nada. Tes que endebedarte toda a vida”, apunta Carlos de Vigo. Tanto o BNG como
o PSOE destacan que dende que
chegou o Partido Popular ao poder no Estado, o número de vivendas de protección oficial reduciuse á terceira parte. O gasto
público neste ámbito sitúase en
torno a un 0’5% do PIB, cifra
moi inferior á media europea
que se coloca por riba do 2%.

Alternativa á bolsa
A vivenda converteuse nunha alternativa á bolsa nos últimos anos
como refuxio estábel que non deixou de subir. Sen embargo, moitos expertos aseguran que estamos
nunha burbulla inmobiliaria que
pode estalar en calquera momento. Manuel Cao, recordaba hai uns
números en A Nosa Terra unha lei
básica do mercado: os prezos non
poden seguir crecendo cando
existe unha sobreoferta de vivendas. A propia Fundación Caixa
Galicia comparte esta visión no
informe A economía Galega
2000-2001 e sinala que “haberá
unha estabilización nos prezos”.
De feito, en Galicia existen
157.000 vivendas sen ocupar, segundo apunta a Confederación de
Asociacións de Veciños de España. A existencia de tantas vivendas sen ocupar pode provocar unha baixada dos prezos nos próximos anos, aínda que as inmobiliarias continúen defendendo que a
merca dun piso é un investimento.
Os baixos tipos de interese, a
chegada do euro e a posibilidade
de endebedarse a máis longo prazo, son dous factores que converteron en atractivo o mercado inmobiliario. Para o secretario xeral
dos Promotores e Constructores
do Estado Español, Manuel Martí,
“a quen máis vai afectar a baixada
da demanda vai ser aos propietarios de pisos de segunda man, que
terán que baixar os seus prezos”.
Carlos A. de Lugo, quéixase de
que “no seu día moitas persoas accederon a pisos de protección oficial que nunca chegaron a habitar
e que destinaron ao aluguer e
posteriormente á venda deixando
a moita xente nova sen posibilidades de acceder á vivenda”. A falta
de mecanismos de control de vivendas de protección oficial baleiras é unha das queixas máis comúns entre a sociedade.♦
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Protagonistas
gueres afógante. Finalmente tomei
a decisión de marchar para Cangas
porque os prezos son máis baratos,
hai mellores vistas, menos humidade, menos contaminación, non teño
problemas de aparcamento e nun
momento estou en Vigo”.♦

Ramón Iglesias, 23 anos

Fco. Domínguez, 40 anos

‘Na vila vívese
mellor que na
cidade’
Vivía nos arredores do barrio histórico de Vigo ata a pasada semana,
agora marcha para Cangas. Casos
como este ilustran como moitas persoas buscan mellorar a súa calidade
de vida marchando a vivir a vilas e
núcleos próximos ás cidades. A menor presión económica, o menor
ruído e a contaminación son algunhas das razóns que esgrimen as persoas que, como Francisco Domínguez, marchan a vivir a Milladoiro,
Sigüeiro, Cangas, Nigrán, Oleiros...
“A política das autoridades durante os últimos 25 anos foi a de desatender o casco vello deixando
que se enchera de delincuencia, inseguridade, ruídos, etc. A xente con
posibilidades foi marchando, deixando a xente con menos recursos
aquí. Agora pretenden que os vellos
que non teñen cartos reformen as
súas vivendas só cunha axuda do
30% e se non quítanllas. Pero unha
desas reformas pode custar máis de
20 millóns, polo que lles vai ser imposíbel acometelas”. Para el, detrás
dese programa agóchase un afán
especulativo “querendo converter
os cascos vellos nun coto privado
para xente con recursos”.
“Estaba farto desta zona porque
non había sitios para aparcar, cando
saía da casa xa me atopaba cun
atasco e os ruídos son incesantes.
Quixen buscar algo noutro lugar da
cidade pero os prezos son prohibitivos, tanto as hipotecas como os alu-

‘Case tes que
demostrar que non
necesitas o crédito
para que cho dean’
Leva na procura de piso varios
meses na cidade de Vigo. Ten unha conta aforro vivenda “que che
obriga a comprar nun determinado
tempo para non perder os intereses
de aí que teñas que buscar con premura e non poidas agardar”. Para
el os pisos que se están a ofertar
son caros en relación ao tamaño.
“Pedíanme por un piso de 80 m2,
de dúas habitacións, na Travesía
de Vigo –nas aforas da cidade– sobre 21 millóns, cando hai uns anos
comprabas por menos de dez”.
Sinala que prefire un inmoble
novo que de segunda man porque
“cando metes tantos cartos nunha
merca, polo menos agardas que estea en bo estado xa que a hipoteca é
case de por vida”. Segundo Ramón,
os bancos fan unha análise exhaustiva antes de concederte o crédito,
“case hai que demostrar que non o
necesitas para que cho dean. Non
só se fixan na túa estabilidade laboral, senón na da túa empresa. Eu ao
estar contratado fixo por Citroen

non tiven problemas. Pero xa me
aclararon que un crédito de 25 millóns suporía un desembolso de
110.000 pesetas ao mes”.♦

Jezabel Argüelles, 23 anos

‘Tiven que volver cos
meus pais’
Decidiu independizarse dos seus
pais aos 21 anos despois de comezar a traballar. “Fun de aluguer con
compañeiras de piso porque o soldo non te chega para vivir ti soa.
Existe moita inestabilidade laboral
e tiña que estar tódolos meses preocupada en como chegar a fin de
mes”. Jezabel compaxinaba o traballo con estudios superiores de
piano “polo que me resultaba prácticamente imposible buscar outro
traballo que é o que fai moita xente nova. Ademais de dar clases pola semana choiaba de camareira
nun pub os venres e sábados pola
noite. Cando se me acabaron os
ingresos polas clases tiven que
volver a vivir cos meus pais”.
“Ao principio custoume adaptarme pero agora xa o levo un pouco mellor. Tiven que sacrificar parte da miña liberdade para poder seguir estudiando. Gustaríame independizarme pero non nas mesmas
condicións porque pasas moitos
apuros. Ata que remate os estudios
e, sobre todo, atope un emprego estábel non marcharei a vivir soa. Incluso estou pensando en ir para o
estranxeiro cando acabe porque resulta máis sinxelo atopar traballo e
polo tanto independizarte”.♦

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

¡Ollo
cos anuncios!
A dificultade para
atopar pisos en boas
condicións e por un
prezo módico aumentou
nos últimos anos. Nos
xornais poden lerse
anuncios nos que un
piso céntrico nunha
cidade como Vigo,
Santiago ou A Coruña
rara vez baixa das
70.000 pesetas.
Aproveitándose da
carestía do mercado e
da desesperación de
moitos cidadáns,
creáronse empresas que
operan nestas cidades
que ofertan pisos a bos
prezos nos anuncios por
palabras dos periódicos.
Cando un vai á
dirección sinalada, un
empregado desta
empresa ofrece un
listado de pisos a prezos
que abalan entre as
5.000 e as 15.000
pesetas. A meirande
parte deses inmobles xa
están ocupados,
atópanse en situacións
lamentábeis ou custan
máis do que se indica no

catálogo.
Se vostede le
“Compre o seu piso a
metade de prezo en
poxas procedentes de
embargos”, estará ante
unha estafa segura.
Unha vez que chamas ao
teléfono que se indica,
un operador contesta
que se trata dun
catálogo que edita a súa
empresa. Este contén
datos de pisos
embargados e os días e
lugares das poxas. O
único que fan é compilar
datos que veñen no
Boletín Oficial da
Provincia e subscriben
ao interesado por un
prazo de seis meses a un
prezo de 75 euros. A
teleoperadora explica
que “é necesario estar
aboado por ese tempo
porque antes moi
dificilmente atopará o
que busca”. Unha destas
empresas que opera en
todo o Estado e ten
presencia en Galicia,
chámase Aragón Vivo,
♦
de Teruel.♦

O prezo do solo dispara o da vivenda, segundo os promotores
Os constructores veñen pedindo
nos últimos anos ás administracións reformas na lei do solo. A
competencia de poñer no mercado solo para edificar está transferida a Galicia e réxese por unha
lei de 1997. Para Xan Yáñez, presidente da Asociación de Promotores e Constructores de A Coruña “existe unha necesidade urxente de modificar esta lei”. Para
el, “a sociedade está mal informada, pensa que os constructores
son os principais responsábeis da
suba dos prezos. Sen embargo,
gran parte da culpa deste aumento débese a que as administracións
sacan pouco solo para urbanizar e
cóbrano moi caro”. Segundo Yañez a porcentaxe ideal que debería
supoñer o solo na merca dunha vivenda é do 20-25%, “como ocorre
noutros lugares de Europa”. Sen
embargo, afirma que na actualida-

de esa porcentaxe abala entre un
50 e un 60%.
“A xente pensa que somos os
malos da película pero en realidade os beneficios non son superiores a doutras épocas”, indica o
presidente de Aproimco. Para os
constructores e promotores, “na
nova lei do solo fai falta unha
maior liberalización, abaratar os
custes de urbanización e axilizar
os trámites burocráticos, xa que
na merca dun piso hai que pagar
entre 15 e 20 cargos e impostos
diferentes”. Este colectivo tamén
amosa preocupación pola posibilidade de que a supresión do IAE
leve aparellada unha maior presión fiscal sobre o Imposto de
Bens Inmobles.
Na actual lei do solo recoñécese no seu primeiro punto a excesiva complexidade do proceso
de urbanización, os altos custes

administrativos e o excesivo
tempo que duran os procesos. A
sociedade tamén coincide en que
o tempo de adquisición dun piso
é excesivamente duradeiro e ven
excesivos algúns gastos. Un cidadán de Vigo, Xacobe Vázquez,
queixábase trala merca dun piso
de que “tiven que lle pagar ao
notario os meus ingresos dun
mes e ademais levo tres semanas
enchendo papeis nas diferentes
administracións”.
Protección oficial
Nos pisos de protección oficial o
solo ofertado é máis barato. A
Xunta, a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo, ven de poñer en marcha un programa de
construccións de vivendas protexidas que pretende a construcción de 4.000 pisos nos próxi-

mos catro anos. Os principais beneficiarios serán os menores de
35 anos e as familias con menos
recursos. Do mesmo xeito, a administración autonómica pretende a rehabilitación de máis de
2.100 vivendas nos barrios históricos de Lugo, Ourense e Vigo,
coa fin de poñelas no mercado
baixo protección oficial, dirixidas aos mesmos colectivos.
Sen embargo, a oferta aínda
segue a ser escasa, xa que no pasado ano tan só o 10% das vivendas que se comezaron a construír contan con algún tipo de
protección, e moitos habitantes
dos cascos antigos critican o proxecto da Xunta. Xacobe Rodríguez indica que “durante anos
deixaron que se deteriorasen estas zonas ata chegar ao punto de
que as persoas con máis recursos
venderon e marcharon para ou-

tras zonas e agora pretenden quitarlle as vivendas ás familias sen
cartos para poder rehabilitar”.
Por outra banda, Xan Yáñez sinala que “a administración autonómica licita pouco solo público
para protección oficial” e engade
que “os concellos galegos están
a facer un maior esforzo nese
sentido co pouco solo urbano do
que dispoñen”. Na súa opinión
“existe unha crenza errónea de
que non nos interesa promover
vivendas de protección oficial.
Nada máis lonxe da realidade xa
que no las quitan das mans e así
aforramos moitos cartos en conceptos como publicidade, comercialización e pagar os custes
mentres non se esgotan os
stocks. O mercado dos pisos é
como os dos coches, ten que haber Ferrari pero os que máis se
venden son os Seat Ibiza”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

¿Quen dixo que o
PS O E esta b a p ara do?
¿ Q ue non se
prep ara b a p ara
g añar? Aí está
G uerra , cunha
brig a d a de
historia dores
subcontrata dos,
excavando nas fosas
comúns do 3 6
intentando recuperar
votos nostálxicos.
(C ando g añen
volveranos enterrar no
mesmo sitio, con sorte
cunha plaquiña).

A Garda Civil
deixará vivir unha
p arella homosexual
na C asa Cuartel. Un
p aso libera dor. Claro
que, como dixo
Herrero de Miñón, o
verd a deiramente
libera dor sería que
desa p arecesen as
C asas Cuartel.

A Comisión Mixta
dos Dereitos d a
Muller do p arlamento
esp añol pediulles ás
aspirantes a Miss que
non acud an ao
concurso mundial en
solid aried a de coa
represión d a muller
nos p aíses islámicos.
¿C a bería explicarlle á
C omisión Mixta que
os concursos de
Misses, en si,
tampouco son unha
gloria de respecto aos
dereitos d a muller?

Telefónica vén de
denunciar 6 5 mil
roubos en cá binas
entre xaneiro e
setembro. Un horríbel
g amberrismo e

S

i, son dúas facianas, unha esixindo que
se cumpran os seus mandatos, chegando, incluso, a usa-la forza ou impoñer
sancións para que se cumpran e outra facendo a vista gorda ante o incumprimento, inda
que sexa longo, reiterativo e flagrante. Os
exemplos desta dualidade témolos ante nós.
Irak, obrigada pola ONU a se retirar de
Kuwait trala súa invasión é arrasada, na chamada Guerra do Golfo, por unha forza internacional, maioritariamente norteamericana,
dirixida polo Estado Maior do Exército dos
EE UU. A ONU imponlle a Irak unhas sancións, que xa duran máis de dez anos, tan fortes que lle impiden reconstruír as súas estructuras, desfeitas pola guerra, e que condenan á fame o pobo iraquí, onde os nenos morren a milleiros cada día. Deste xeito dramático atopábase o pobo iraquí o funesto día en
que unha organización sinistra, coma é Al
Qaeda, ordena un acto terrorista que bota
abaixo as Torres Xemelgas de Nova York e
orixina tres mil mortos. O presidente dos EE
UU e os seus falcóns consideran que que os
reponsables e o mal están en Afganistán, onde os talibáns, aos que eles axudaron a tomalo poder, protexen a Ben Laden, o xefe a Al
Qaeda. Levan pois a guerra a Afganistán e,
coa súa poderosa aviación, enchen de bombas destructivas de todo tipo as cidades e ata
os montes e curutos onde pode estar escondido Ben Laden. Aprovéitanse das forzas do
Norte enfrentadas aos talibáns, de sospeitoso
comportamento, na paz e na guerra, usándoas coma forzas de primeira liña e ocupación
para instalar outro goberno en Kabul. Caen
os talibáns, mais a Ben Laden non o encontran por ningures e ata o torto Omar, xefe dos
talibáns, foxe de Kandahar en. O traballo en
Afganistan parece feito, anque salvo algunhas primeiras noticias de masacres dos seus
aliados do Norte e algunha salvaxada do
exército americano por “danos colaterais”,
moi pouco , máis ben nada, é o que estamos
sabendo de Afganistán.
Se o traballo de Afganistán esta rematado,
haberá que buscar outro inimigo para darlle intensa continuidade a campaña antiterrorista que
tan bos dividendos lle está a dar ao presidente
Bush. Non hai que pensalo moito, era un número xa cantado. Irak , o maldito do “eixo do
mal” vai ser a próxima víctima. Aproveitarase
o seu non ao cumprimento das sancións da
ONU, polo rexeitamento que fixo das inspeccións, alegando que se converteran nun foco de
espionaxe, para acusalo de ter armas de destrucción masiva e ademais posibilidades de poder fabricar armas atómicas en pouco espacio
de tempo e que constituíndo estes feitos un perigo para a seguridade dos EE UU, verase este
obrigado a atacalo para destruír esta ameaza . E
farao na compañía do seu aliado Gran Bretaña
e calquera outro comparsa que se achegue. O
noso presidente, Aznar, ofrecélles bases e respaldo total para o que lle pete a Bush. Mais na
ONU xorden voces disconformes que din que

As dúas facianas da ONU
GONZALO GÓMEZ CARIDAD

As Nacións Unidas actúan ao mandado dos EE UU. Cando o
Goberno Bush precisa de man libre nas súas campañas militares, o Consello de Seguridade convértese en aliado eficaz.
Mais cando son aliados norteamericanos os destinatarios das
súas resolucións, todo acaba esfumado en borralla de inverno.
xa Irak aceptou o retorno
dos inspectores e de calquera xeito deberá, se as
UN as que digan a derradeira palabra , no caso de
algún incumprimento,
para autorizar o uso da
forza. Cabréanse na Casa
Branca e comezan a facer
resolucións para que sexan aprobadas pola
ONU, nas que sempre se
lles deixa aos EE UU a
decisión de atacar. Hai resistencia a aceptalas nalgún membro do Concello
de Seguridade con dereito ao veto, Francia é a
máis insistente. Rusia, ao
comezo, tamén, mais despois da traxedia do teatro
de Moscova, parece que
recibiu carta branca para
arrasar en Chechenia e xa
ten outra disposición.
Chalanéase abondo e ao
fin chegan a un acordo
que tapa un pouco a cara
da ONU, De seguida, sen
esperar un anaco, os EE
UU din que, de tódolos
xeitos, ao máis pequeno
imcumprimento atacará.
E quen pode decidir se
iso se dá é Bush. ¡Estamos amolados! A el non
lle importa nada que Sa- A N A PILLA D O
dam Hussein sexa un dictador e un tirano, se non fose porque non acata
as súas ordes, pois os EE UU xa bailaron abondo con tipos desta caste obedientes aos seus
planos. En canto ao de posuír armas de destrucción masiva eles téñenas a moreas e xa as
usaron con resultado terrorifico, como foi coa
atómica en Hirosima e coas químicas desfoliantes en Vietnam. Quen queira que os ameace
pode ser destruído. A el o que lle interesa é o
dominio do petróleo e poñelo ao servicio dos
EE UU e coida que con esta guerra pode acadalo. Non se esquece de que sempre tivo em-

pregos a carón das petroleiras.
Non pensa nas consecuencias desta guerra, pois a súa xigantesca autoestima do poderío e dominio dos EE UU obnubílao. En conclusión, haberá guerra. Xa a están anunciando
a todo bombo os pseudocomentaristas das nosas emisoras. ¿E a ONU qué? ¡Pois nada!
Pola outra banda, témo-la outra faciana.
Israel, invasor, ocupador e destructor do territorio da Autoridade Palestina, ten varias, vellas e recentes, resolucións da ONU obrigánContinúa na páxina seguinte

Cartas

Via Galego e
normativa
No número anterior deste semanário, o X.M. Sarille escrevia
sobre a fundaçom Via Galego,
num artigo que parecia destinado a esclarecer as suas próprias
declaraçons (numha entrevista
anterior, acerca do mesmo projecto e na mesma publicaçom) a
pôr em questom a validez da ortografia reintegrada, para o desenvolvimento das relaçons galego-lusófonas, em empreendimentos como o encetado agora.
A mim, o artigo, pouco me esclareceu.
Apenas por referências conheço a fundaçom Via Galego,
cuja filosofia de fundo deve ser
muito parecida com a do projecto Além-Minho, que sim
conheci.
Mesmo
assim,

qualquer iniciativa deste género, abre-me o apetite colaborador, pois eu, penso que como a
totalidade do reintegracionismo, sempre concordei com a
necessidade de ámbitos de colaboraçom além daquele (o da
normativa) mais conflituoso.
Ora bem, a normativa, para
o reintegracionismo, é precisamente umha das maneiras (talvez a mais eficaz) de se atingirem os objectivos que agora se
coloca a fundaçom Via Galego.
E nom só, é também o modo de
evitar a ineficiência de todos os
esforços que neste campo se
pugerem para “favorecer o idioma galego e a frágil arquitectura da naçom galega”, pois, ao
meu ver e penso que também ao
do Sarille, este há-de ser o objectivo último de toda a proposta deste tipo; a Estremadura espanhola e outras províncias

fronteiriças abançárom muito
no terreno das relaçons com
Portugal, às vezes mais do que
a própria Galiza. O conflito
normativo, claro, nada impediu,
mas oxalá os objectivos que a
Mesa persegue nom sejam os
mesmos.
O Sarilhe coloca o conflito
da norma na Galiza, nom ao lado dos conflitos normativos
flamengo ou moldavo, mas
junto ao do francês, do espanhol ou do português-brasileiro,
como se entre nós estivessem
em confronto posturas mais ou
menos arcaizantes para a padronizaçom da língua ou apenas “sobrassem bês ou vês” ou
nos importássemos com um “tira daí estes cês”. Mais surpreendente é a equiparaçom que
fai da nossa problemática com
aquela que enfrentou “os heavys e os lights” no ámbito ca-

talám, como se nom fosse mais
fácil reflectirmo-nos no caso
valenciano. Lembro-me agora
dos membros do ILG a salientar “as grandes paixons” que
teriam despertado este tipo de
conflitos em qualquer parte do
mundo, com disertaçons semelhantes à difundida agora polo
Sarille, como se de claques futebolísticas estivéssemos a falar.
O que na Galiza está em
causa é a própria unidade da
língua e consequente sobrevivência da cultura que a acompanha, por mais grave que soe.
Bem-vindas sejam todas as propostas de colaboraçom, mas
também nom creio que seja preciso instalarmo-nos num confusionismo paralisador, e muito
menos, se consciente.♦
EDUARDO SANCHES MARAGOTO
(VALÊNCIA)

Nº 1.056 ● Do 14 ao 20 de novembro de 2002 ● Ano XXV

A condena a Ence-Elnosa

Vén da páxina anterior

doo a retirarse dos territorios ocupados.
Sharón, o xenocida de Sabra e Chatila, hoxe xefe do goberno israelí, ten as orellas tapadas. Fai chanza destas resolucións co
respaldo pleno dos EE UU, o seu fornecedor de dolares e armamento dende sempre
e máis agora que é peza moi importante do
seu diabólico plano estratexico para o dominio do Medio Oriente, onde se encontran
as maiores reservas de petróleo do mundo.¿E a ONU que? ¡Pois nada!
Marrocos, invasor do Sahara coa súa
vergoñenta Marcha Verde (vergonza de
España) e despois dunha desigual guerra
contra o pobo saharauí, que ve unha parte
do seu territorio ocupado e outra arrinconado no deserto en Tinduf (Alxeria), é
obrigado por resolucións da ONU a celebrar un plebiscito, para que o pobo saharauí decida se quere ser independiente ou
marroquí. Trapallada tras trapallada de
Marrocos, durante máis de vinte anos vén
mareando a perdiz e rindo das resolucións
da ONU, coa complacencia do seu aliado
EE UU, que ao fin quita a carauta e propón unha autonomía do Sáhara baixo a soberanía de Marrocos. E neso estamos. ¿E
a ONU que? ¡Pois nada!
As dúas facianas están á vista para o
que queira ver. E tras todo isto a lei do
máis forte e a entrega e covardía dos paises que se din libres e democráticos, que
dobran o lombo ante as esixencias do Imperio e ata aqueles antigos inimigos da
guerra fria danlle a súa conformidade mediante escuros acordos de intereses nacionais. O Imperio impón a súa lei. A impresionante manifestación de Florencia
contra a guerra inda nos dá algunha esperanza de poder parar esta tolería.♦

ANTÓN MASA

O acordo previo ao xuízo contra nove directivos das Celulosas
confirmou que as demandas dos veciños eran xustas. Todos eles
toman alento para seguir puxando pola desaparición da fábrica.

O

venres 8 de novembro fíxose pública a
sentencia do Tribunal da Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra pola que se condena ao complexo ENCEELNOSA por un delicto ecolóxico, recoñecendose deste xeito que tanto CELULOSAS como
ELNOSA estiveron contaminando durante todo
o período considerado no proceso, que o fixeron superando os límites legais permitidos e
que, como consecuencia deste incumprimento,
provocaron danos (irreparábeis ás veces) no
medio ambiente, nos recursos naturais e na calidade de vida e a saúde das persoas.
Esta sentencia confirma que na Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) tiñamos
razón en todas aquelas acusacións que vimos
mantendo contra o complexo, e reforza a nosa credibilidade diante do conxunto da poboación; ao tempo, deixa claro que os directivos
do complexo mentiron e seguen a mentir cando afirman que cumpren a lexislación.
Desde a APDR queremos deixar claros os
seguintes aspectos:
1º.- Unha condena por delicto ecolóxico,
con independencia de cales sexan as penas impostas aos acusados, nunca é unha condena simbólica; trátase dun delicto de enorme gravidade.
2º.- Esta sentencia é unha victoria absoluta da APDR e da sociedade pontevedresa,

Xosé Lois

que desde hai 15 anos vén apoiando maioritariamente á nosa asociación.
3º.- Desde a APDR sempre dixemos que a
nosa victoria estaba de abondo conseguida ao
sentar no banquiño dos acusados os responsábeis do complexo, pois sabiamos da dificultade
de demostrar a existencia dun delicto ecolóxico;
neste sentido, a nosa victoria sería maior canto
maior fose o desgaste da empresa, e, xa que logo, canto máis se dilatase no tempo o xuízo.
4º.- En calquera caso, o noso obxectivo último era conseguir unha condena por delicto ecolóxico; perseguiamos o castigo á fábrica e as indemnizacións para a recuperación da Ría, non o
sufrimento das persoas; entre outras cousas porque entendiamos que os verdadeiros responsábeis da situación eran os políticos que a consentiron; a nosa petición de 2 anos de condena para
cada un dos 9 acusados fronte aos 3 solicitados
polo fiscal respondía a esta apreciación.
5º.- Desde o punto de vista dos obxectivos fixados pola nosa asociación, o acordo
de conformidade acadado entre ENCE e o ministerio fiscal supuña conseguir a práctica totalidade das nosas demandas ao encarar a vía
xudicial; ¿que sentido tiña, conseguido o obxectivo máximo posíbel, dilatar no tempo o
xuízo e agardar por unha resolución xudicial
incerta e moi probabelmente menos satisfactoria que a que se nos estaba a ofrecer?
6º.- Doutra banda, a sentencia xudicial dictada abre importantes vías de loita contra o cmplexo, tanto pola vía civil, que permitirá a calquera
particular ou colectivo social esixir responsabilidades á empresa, como pola política que permitirá facer o proprio cos responsabeis políticos
(autonómicos e do goberno central) que permitiron a comisión do delicto ecolóxico continuado.
Xa por último, e polo que fai ao comunicado de prensa emitido desde o complexo ilegal
de Lourizán, dicer que –como fixeron sempre
ao respeito da situación medioambiental da fábrica– utilizan a mentira, a falacia e mesmo o
descoñecemento das normas xuridicas para
tentar lavar a cara fronte á conea firme por delicto ecolóxico. Desde a APDR seguiremos
loitando pola desaparición do complexo da nosa Ría, e contra as pretensións de ENCE-Caixa
Galicia de instalar unha papeleira en Lourizán
coa que seguir destruindo o noso ambiente, a
♦
nosa economía e a nosa saúde.♦
ANTÓN MASA é Presidente da Asociación
pola Defensa da Ría de Pontevedra.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

O alcalde de Bande
non paga o que debe
Hai xente que ou é esquecediza
de máis ou é lenta para tomar
decisións, se é que as pensa tomar algún día. E entre esa xente debe estar o Sr. Alcalde de
Bande, D. Amador de Celis
Suárez. Varios son os casos que
avalan o antedito.
En 1975 foi clasificado como monte veciñal en mau común o monte comunal de Rubiás (Bande). O Xurado provincial de Montes enviou o documento de clasificación a Extensión agraria. O axente, o actual
alcalde, non lles entregou o documento aos veciños, o que motivou que non puidesen recurrir
a tempo a disparatada clasificación dos seus montes. En agosto de 1982 foi aprobada a Lei

de Augas. A nova lei daba tres
anos para legalizar os aproveitamentos das augas por medio
das levadas. Pois ben, o axente
de Extensión agraria, o actual
alcalde, esqueceuse de avisar os
regantes da zona, os que, por
non facelo a tempo, quedaron
sen o uso das augas, conforme
ao dereito tradicional.
No ano 1991 fíxose un novo
Catastro. O axente de Extensión agraria e xa alcalde, ¿tamén se esqueceu de avisar os
veciños de que as súas terras
quedábanlles como de secano?
Anos máis tarde, ¡que casualidade coas augas!, andaría solícito para aprobar a minicentral
do río Cadós.
O ano 1994 os veciños de
Rubiás presentaron no concello
un memorial de peticións e propostas para mellora do lugar. Inda hoxe non saben a atención

que se lle prestou.
Nos anos 1994-5 a Deputación abriu no monte de Rubiás,
“O Coto da Ponte”, a estrada
que, financiada con cartos do
programa Interreg, unirá Bande
coa fronteira da Ameixoeira.
Pero, unha vez máis, o alcalde
esqueceuse, ata hoxe, de pagarlles aos veciños a cantidade debida polos danos no monte, pois
é el o encargado de facelo no
nome da Deputación.
Non se esqueceron do tema,
desde logo, os veciños, que están esperando a que lle dea unha arroutada e decida, por fin,
liquidar a débeda contraída cos
veciños de Rubiás. Eso si, aboando os xuros correspondentes
producidos pola demora en pagar ao seu debido tempo.
Os veciños xa non saben qué
facer. De momento o diálogo
non ten sido posíbel. Pero isto

non pode quedar así. Por un lado
ou por outro terá que ter unha saída. Pero, ¿cando? ¿como? ¿Non
tería nada que dicir a Deputación
neste xa vello asunto?♦
XOSÉ GONZÁLEZ ÁLVAREZ
(VIGO)

latrocinio que está
moi mal. Aínd a que
prob a belmente a cifra
de diñeiro distraído
seña moi inferior á
que o Esta do p a g a en
pensións a varios
miles de tra b alla dores
d a C omp añía , algúns
prexubila dos con 4 8
anos, ao tempo que a
empresa declara b a
miles de millóns de
beneficios.

Pode que a China
a bra z ase a economía
de merca do, pero iso
non a libra do ton
despectivo dos
informativos
ca pitalistas. En
contra p artid a , na
China os investidores
ocidentais son
coñecidos polos
“narizotas”.

Para ser preciso
hai que come z ar por
desconfiar dos
números. Segundo o
goberno a inflación
está controla d a . As
cifras oficiais a puntan
a un aumento
modera do. Fixo que
esta xente hai tempo
que non merca o
rapante na pra z a .

O País Vasco é a
única comunid a de
que mantén gornición
militar en tod as as
súas provincias.
Fontes do goberno
recoñecen, coa boca
pequena , que a
Brig a d a San M arcial
V, unha d as
instala d as en Euska di,
non se disolveu, como
fixeron outras
equivalentes noutras
comunid a des, por
ra zóns “políticas”. O u
seña , por se inva den
os franceses.♦
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PRESÉNTASE O SECRETA- ¿DÁ VOSTEDE PERMISO PARA QUE
A ONU AUTORICE UN ATAQUE AO
RIO ANNAN

PROCEDA, KOFI

IRAQ?

PODE RETIRARSE

VE N TURA & C O R O MI N A / La Vanguardia , 1 2 de novembro de 0 2

Censura
na prensa
norteamericana
ás manifestacións
pacifistas
A liberdade de expresión está
a verse recortada nos Estados
Unidos ante a presión da guerra contra Iraq. O propio defensor do lector do The Washington Post viase obrigado
recentemente a reprocharlle
aos seus colegas o terlle dedicado só unha frase á manifestación celebrado en Londres
para pedir que Blair non
apoiase a Bush e que conseguiu reunir a 250 mil persoas.
O profesor norteamericano, Norman Birnbaum lembra (El País, 6 de novembro)
que outro xornal de prestixio,

o The New York Times do 27
de outubro non xulgou preciso informar da marcha pacifista que tivera lugar en Washington o día anterior. Ás
avesas, o xornal británico The
Times publicaba o 30 de outubro un artigo titulado: “A manifestación de Washington revela que o movemento contra
a guerra tense revitalizado”.
Birnbaum apunta que
manifestacións e marchas
espontáneas contra a guerra
están en todas partes “quitado nos informativos nacionais de televisión. A nación non soubo de que moitas das oficinas de distrito
dos congresistas que votaran
a prol da guerra contra Iraq
foran ocupadas.
O profesor de Georgetow sentencia, sen embargo,
que “algo se está a mover, a
pesar das calumnias e as parvadas que marcan as nosas
páxinas de editoriais e boa
parte do debate político”.♦

Emparellar
BIEITO IGLESIAS

O

Ministerio do Medo acepta as tendencias
homoeróticas e a cohabitación dos gais
verdes dentro dos seus cuarteis. Do que
me alegro, máis polo que teñen de homosexuais
que pola condición de gardas. Contra estes alego
graves e antigos litixios. Acosáronme por querer
abolir a inxusta cuota empresarial agraria e
rebentaron os mitins que organizamos en Coles,
nas primeiras elecciós democráticas. Por parte, a
Mariví, un amor platónico da infancia, era louca
pola uniformidade; desdeñoume a min pra perseguir infructuosamente a un cabo da Benemérita
(contentouse cun policía nacional). O tricorne,
chamado en Ourense cereixeiro polo parecido do
seu uniforme coa plumaxe do paxaro homónimo,
xa pode mostrarse abertamente como gaio, ave

A . N .T.

Pretenden que o Consello Nacional
zanxe o 16 de novembro a polémica

Fraga
non xulga
‘excesivos’
os crimes de
Vitoria do 76
Nunhas declaracións realizadas a TV-3 na noite do pasado
domingo día 10, o presidente
da Xunta, Manuel Fraga,
opinou que a morte de cinco
traballadores en Gasteiz o tres
de marzo de 1976 como consecuencia dunha carga policial “non foi unha actuación
excesiva”. O daquela ministro
de Información e Turismo da
dictadura xustificou o acto dicindo: “fíxense en como actuaron agora os rusos”. Nas
declaracións á televisión catalana, o fundador do Partido
Popular cualificou a guerra
suxa de “movemento natural
de autodefensa” e agoirou que
volvería darse, dado que se
“está xestando un movemento
semellante”.♦

cuxo nome remete ó verde claro, á alegría e á
gaia-ciencia. Cando a parella visitaba a aldea, o
neno que eu era agachábase debaixo da cama.
Nunca tal faría se os guiris, no canto de calcar
multas ós viciños por traballaren en domingo
santificado polo Réxime nacional-católico,
cantasen con Armando Manzanero: Somos
novios, nos queremos... Os namorados, incluso
se gastan fusil metrallador, inspiran tenrura.
Ogallá os uranistas podan exercer en casa
de viciñanza, non somente en templos da camaradaxe masculina (seminario, cuartelillo). Ogallá as parellas de facto conquistemos os direitos
que o PP nos nega. Se un garda viúvo pide pensión tralo óbito do amigo, quizais nos fagan
xustiza ós amigados de paisano. Arestora, a
única esperanza das parellas asilvestradas é a
garda civil, con vara alta no goberno (o PP
antipatiza co gai, pero derrétese co miñón). Poremos na porta da morada –en lugar do ramo de
Natal– un letreiro que diga: Todo por la patria.
A ver se cola.♦

As bases do BNG,
enfadadas,
negan a crise interna
A. EIRÉ
Crise é a palabra que unha e outra vez aparece nos medios de comunicación cualificando a actual
situación do BNG. Os dirixentes
locais negan que exista tal crise,
senón unicamente afán de protagonismo nalgúns dirixentes.
As bases do BNG botan fume.
Están enfadadas, algo desconcertadas e un pouco sorprendidas. Así o constatou A Nosa Terra despois de falar con varios
responsábeis locais e comarcais.
“Non hai confrontación interna”,
repiten estes dirixentes, “a vida
interna é completamente normal”. Outros relatan a unanimidade das decisións nos consellos
locais e a ausencia de calquer
desputa, centrados como están
en preparar as municipais.
Para a maioría, a culpa é dos
medios de comunicación “que
sempre lle están a buscar as pulgas ao BNG, mentres, á par, resaltan calquer actiño do PSOE
ou do PP”. Pero non poden afirmar que as informacións son inventadas. Recorren á explicación
de que “unhas veces tratase dun
afán de protagonismo personal e,
outras, de non medir as consecuencias do que se di”.
O ramo xa o puxo o documento redactado por un grupo de
militantes independentes, liderados por Roberto Mera, reunidos
o 9 de novembro na Estrada, no
que censuraban a difusión pública das discrepancias internas. Este documento foi publicado por
La Voz de Galicia o 13 de novembro e utilizado precisamente
para engadir leña á polémica.
O Consello Nacional do
BNG, a celebrar o 16 de novembro, abordará esta situación. Varios dos seus integrantes declaráronlle A Nosa Terra que van
“esixir que a vida interna do
BNG non se distorsione con po-

lémicas que non lles interesan
para nada aos máis de seis mil
militantes”. Algúns van máis alá
e afirman que “pedirán explicacións e responsabilidades a
aqueles que se comportan sen a
debida lealtade ao proxecto”.
Polémica con Unidade Galega
A última polémica veu dada pola
difusión das ponencias de Unidade Galega, que celebrará o seu
congreso o 14 de Decembro. Nelas apóstase pola disolución dos
partidos integrados no BNG,
ofrecendo unha visión moi crítica e detallada das polémicas habidas na fronte nacionalista desde a Asemblea de A Coruña.
Na executiva nacionalista sentou mal tanto que UG voltase a incidir nun aspecto, como a disolución dos partidos, que “quedou
zanxado por unha ampla maioría
na recente Asemblea”, como o relatorio das supostas diferencias internas e a demonización da UPG.
Tanto o secretario de organización, Francisco García, como
o coordinador Anxo Quintana,
lamentaron “o empeño en trasladar á sociedade os matices internos do BNG”. Unidade Galega,
pola súa parte, nun comunicado
asinado polo seu secretario portavoz, Domingos Merino, lamenta igualmente a difusión das
ponencias e comprométese a
“non crear tensións innecesarias
no próximo congreso”. Domingos Merino, afirma que a discusión partirá do apoio aos documentos aprobados na última
asemblea da fronte e o respaldo á
actual dirección. En UG consideran que esta polémica lles fai dano porque atiza a desconfianza
que certos sectores do BNG teñen cara esta formación, a última
en entrar no BNG. Fan así, como
Camilo Nogueira, profesión expresa de lealtade ao Bloque.♦

Latexos
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¿Dereitos
individuais?
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

N

estes días pasados,
nun xornal de Vigo,
un político, despois
de asegurar que se esforza
por non facer nin dicir parvadas, ten folgos para
asegurar que o nacionalismo é unha ideoloxía que
arrinca da idea de que por
riba dos dereitos individuais
das persoas están os colectivos ou das patrias. ”E eu
non creo –dinos- senón nos
dereitos do individuo”. Esa
falsidade non xorde da
ignorancia, senón do
sectarismo político.
Non é certo que a teoría
nacionalista arrinque da
idea de que por riba dos dereitos das persoas estean os
colectivos ou as patrias,
senón que como calquera sabe, o nacionalismo xorde se
unha nación predominante
trata de descoñece-los dereitos de outra a existir. Tamén
é un acto de lexítima
defensa. Ademais, o nacionalismo, entre outras
propostas, inclúe respecto e
valoración da persoa, non só
como individuo, senón como
parte dunha comunidade. A
simple exaltación do
individualismo, sen a dimensión colectiva, non é máis ca
manca-la realidade.
En calquera caso non é
iso o que agora nos importa,
senón a actitude do político,
que se confesa galego, que
di que esta Terra é para el
algo imprescindible e que a
súa vida futura está aquí
–¡meigas fóra!– e non ten a
máis mínima sensibilidade
para entende-lo problema
do nacionalismo, chamándolle nacionalismo, para
entendernos agora, ó que
sempre se lle chamou aquí
galeguismo –termos os dous
pouco suxestivos, pero que
supoño expresan o que se
pretende en canto a recoñecemento, defensa e
desenvolvemento integral da
personalidade de Galicia.
(Dereitos nos que o tal político asegura non crer, pois
son colectivos e non só individuais. Pero, seguro, que
cre nos dereitos colectivos
de España sobre calquera
penedo da costa).
Ou sexa, que o
problema non está só en
non admiti-los dereitos de
Galicia como nacionalidade
histórica, que están na
Constitución, nin en mentir, nin en darlle á xente
unha explicación que nada
explica, nin en botar fume
para que esta non entenda
o que se di, senón,
sinxelamente, na total
ausencia de estilo político e
na incapacidade para
poñerse no lugar do outro,
para intentar comprender,
para sospeitar que, cando
menos, hai boas razóns pa♦
ra pensar. Pero non.♦

Camilo Nogueira
‘Galiza ten que exercer a súa autodeterminación no seo da UE’
P. BERGANTIÑOS
Vén de participar xunto con outros representantes do BNG, no
Foro social Europeo de Florencia. Desde Bruxelas e en conversa
telefónica, o eurodeputado e responsábel de relacións internacionais do Bloque explica os retos do nacionalismo na UE. Tamén aclara a súa posición en relación á polémica sobre as propostas que Unidade Galega (UG) discutirá no seu próximo congreso.
Vostede ten comentado que a llo de Ministros, unha conquista
presencia no Parlamento Eu- á que se negan PP e PSOE. Aquí
ropeo mellorou as relacións in- enmárcanse outras medidas que
ternacionais do nacionalismo defende o BNG como que Galiza
galego. A presencia en Floren- sexa circunscripción electoral,
cia é un exemplo.
xestione os fondos estructurais,
Efectivamente o Parlamento poida apresentar recursos peranEuropeo ten unha triple condi- te o Tribunal de Xustiza da UE,
ción, de representación dos cida- que lle corresponda a xestión das
dáns, a de ser un espacio vital políticas da euro-rexión Galizanon só para loitar
Norte de Portugal
polo benestar soou que teña o
cial senón tamén
mesmo papel que
pola autodetermios estados cando
e non
nación da nación
se elaboren inigalega e por últi- hai reacción,
ciativas lexislatimo a dun escenavas ou políticas
rio privilexiado a nosa pesca pode
da súa competenpara relacionár- quedar arrasada’
cia, ademais de
monos con Euroque se recoñeza o
pa e co resto do
galego como linmundo. Máis aló
gua oficial, algo
das competencias
que eu xa practique ten, e que deco de facto.
ben ampliarse, o Parlamento Eu¿Como se recolleu en Europeo é unha institución moi res- ropa o posicionamento do
pectada desde a que resulta máis Parlamento galego en defensa
doado establecer relacións inter- da pesca?
nacionais. Pero estas non xorden
Había un posicionamento do
só polo simple feito de estar Parlamento galego e tamén do
aquí. Hai que ter unha posición Senado e do Congreso. Eu enactiva e ser intelixentes e hai cargueime de realizar para o seu
quen non o aproveita. Nós temos debate na Comisión de Pesca un
acrecentado as nosas relacións relatorio sobre as orientacións
con Latinoamérica e puidemos políticas da reforma que recollía
participar en diferentes foros in- as posicións galega e española,
ternacionais. Tamén contribuíu a que os deputados contrarios á
mellorar as relacións con outros igualdade de acceso aos mares
partidos nacionalistas do Estado comunitarios e favorábeis a seespañol, a través do Intergrupo guir mantendo discriminacións
das Nacións sen Estado, que eu mutilaron e destrozaron con
presido, en parte porque estamos emendas. Chegouse a un punto
nun ambiente menos hostil.
no que tiven que negarme a que
No debate sobre o futuro fose asinado por min, e leva o
da UE ¿que retos afronta o nome do presidente da ComiBNG?
sión. Por iso reitero que, ou esComo organización política pabilamos, ou, sobre Galiza vai
dunha nación sen estado a nosa caer unha desgracia de grandes
relación con Europa supón un dimensións, se non hai unha redobre reto. Primeiro que se nos acción proporcionada. Non rerecoñezan as nosas capacidades
de autogoberno e logo como nación de cidadáns galegos e galegas queremos mellorar as nosas condicións de vida. Neste segundo sentido somos cidadáns
europeos e loitamos por unha
Europa democrática, política e
O próximo congreso de Unidasocial, non suxeita á práctica ulde Galega, a celebrar o 14 de
traliberal e menos submisa aos
decembro, deu lugar a unha
ditados dos Estados Unidos. Asnova polémica no nacionalismo
piramos a unha Europa na que
ao facerse eco diferentes meteñamos o mesmo nivel de vida e
dios de comunicación da súa
de libertade do que gozan outros.
proposta de disolver os colectiPero tamén temos a ocasión
vos e converter a organización
para emerxer e reclamar o lugar
frentista nun único partido
que se lle dá a outros estados de
¿Como ve a situación do BNG?
similar ou menor tamaño que o
Non vou participar nesa abnoso país. Trataríase de exercer a
surda información e na burda
autodeterminación, non através
polémica. A min colleume todo
da separación dun estado -neste
en Florencia e non quero ser obcaso do español- senón através
xecto de balbordo e liorta. Todo
do recoñecemento do noso autoo que teño que dicir é que tragoberno no seo da UE. É o que
ballarei sempre pola unidade do
denominamos, no Intergrupo de
BNG, para que teña unha única
nacións sen estado, “alargamenestratexia tanto interna como
to interno”. Iso implicaría partidiante da sociedade. Cando
cipar igual que as rexións de
souben da primeira información
Bélxica, por exemplo, no Conse-

‘S

A . N .T.

coñeceron sequera que unha das
razóns que xustifica a reforma
da pesca no 2002 é que remata o
período transitorio para Portugal
e o Estado español, que agora
deberían pasar a ter unha presencia equitativa. Nós o único
que queremos –e tanto eu coma
o BNG fixemos todo o que está
na nosa man para tratar de con-

seguilo– é que os mares comunitarios sexan de todos. Pero hai
países que están por manter os
seus privilexios. Por exemplo,
Dinamarca ten o 42% dos dereitos de pesca en mares comunitarios, o Estado español, o 6%,
porcentaxe na que entramos nós.
Propóñense medidas moi agresivas e inxustas.♦

‘Non quero participar
en ningunha burda polémica’
–na que penso que incluso se
me citaba como fonte– quedei
moi sorprendido e logo doído
co que saíu o día seguinte.
¿Pero entón cal é a posición de UG?
Non vou falar como dirixente de UG. Eu falo unicamente
como representante do BNG
que sempre expuxen as miñas
ideas na súa Executiva. O meu
posicionamento non llo oculto a
ninguén e vai sempre no mesmo
sentido. O BNG mellorará a súa
presencia con unidade interna e
unha soa posición cara a fóra.
¿Converténdose nun partido?
Non quero abrir ningunha
polémica, considero que co que
dixen xa aclarei o que penso.

Unha última pregunta,
¿non pensa que cando un colectivo integrado na frente defende, lexitimamente, os seus
posicionamentos nos medios
de comunicación corre o risco
de escenificar unha división
interna no BNG que logo vai
castigar o electorado?
Que eses posicionamentos
van quererse utilizar externamente contra o BNG é evidente e espero que a xente sexa prudente
nas manifestacións. Pero eu quixera que todo isto que se ve desde
fóra, pasase só dentro do BNG.
¿Refírese a este debate?
A todo. Eu desexaría que o
que vise a xente fose o carácter
unitario do BNG, dentro da pluralidade que ten que existir.♦
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Insinúa que irá máis alá da sustitución das dúas conselleiras

Fraga muda de parecer
sobre o reaxuste do Goberno

XOSÉ MANUEL SARILLE

C

A. EIRÉ
Era por maio. Fraga contestaba
os rumores afirmando que non
ía haber crise de Goberno. Que
unicamente sustituiría ás dúas
conselleiras. Agora semella que
mudou de idea. A tensión aumenta no PP. A grande pregunta é se nomeará vicepresidente.
“Non se sustituirá só un por outro ou unha por un, senón que se
trata de deixar un goberno harmónico”. Estas palabras de Fraga á cadea Ser puxeron en marcha as conxeturas.
¿Qué dixo Fraga de novo? En
verdade pouco, pero o suficiente
para pór en tensión o partido. Fraga sabe medir o tempus e lograr
que ninguén abandone a fileira
que el encabeza. É obvio que fará
cambios antes das eleccións municipais e que será a comezos de
ano. Aspecto que xa confirmara
en maio, cando despois dun Consello precisou que sería “a comezos do próximo ano”.
Lóxica tamén a afirmación
de que conformará un Goberno
“harmónico”. E aínda máis lóxico soster que non se trata unicamente de sustituir a un conselleiro por outro. Terá que existir, loxicamente, un criterio de ideneidade e de eficacia.
Pero estas dúas frases foron
abondo para disparar os rumores
dunha remodelación ampla e da
posibilidade de que Fraga nomease xa ao seu vicepresidente e
sucesor á frente do PPdG. O cal-

Manuel Fraga.

PA C O VILABARR O S

do de cultivo estaba ao xeito despois da entrevista con A Nosa Terra a semana anterior. Nela Manuel Fraga afirmaba que “o programa municipal marcará o meu
sucesor”. Co programa na man,
o partido, afirmaba Fraga, poñerase a procurar a persoa máis
adecuada para levalo á práctica.
No PP interpretaron que, confeccionado o programa, a remodelación do Goberno xa indicaría
quen podería suceder ao actual
presidente á fronte do PPdG.

Deducións máis que afirmacións
Así as cousas, a dedución, máis
que as súas palabras, serviu para
que agromasen as tensións internas nun partido que ferve coma
unha pota en vitrocerámica: non
se olla o lume, pero sae o vapor.
Cacharro Pardo e Baltar Pumar, señores do territorio popular
de Lugo e Ourense, afirmaron rápidamente que o sucesor de Fraga
tería que ser elexido “democráticamente”. Non dixeron tampouco

nada novo. Unicamente repetían
o que Fraga expresara unha semana antes nestas mesmas páxinas.
Pero á afirmación déronlle tamén
suma importancia internamente,
pois Fraga afirmara que o futuro
relevo “debe de ser asumido e
apoiado por todo o partido”.
Pero o normal, con todo, non
sería que Fraga realizase unha
ampla remodelación e menos
que suprimise consellarías ou
que as agrupase como se especula. Existe un elemento fundamental. Estanse a aprobar os orzamentos e, como afirma Súarez
Canal desde o BNG, non parece
o máis apropiado que “cando os
novos conselleiros tomén posesión dos seus cargos se atopen xa
cos orzamentos fixos e as directrices políticas marcadas”.
Pero aínda sería menos lóxico que os orzamentos repartidos
entre as distintas consellarías, só
dous meses despois, tivesen que
ser repartidos e cadrados de novo coa desaparición dalgunhas
ou a creación doutras. Poderiase
xustificar co argumento de que
os presupostos van destinados a
distintas funcións, programas e
investimentos, pero a acusación
de usar en clave partidaria a remodelación que lle fan tanto
BNG como o PSdG-PSOE a Fraga, cobraría aínda maior peso.
De realizar Fraga unha profunda remodelación, o correcto políticamente sería que se realizase antes de aprobar os orzamentos, como tiña decidido en maio.♦

A Coruña
“Semella que vivimos nunha mina”, era o comentario dunha veciña do barrio coruñés dos Castros,
afectada polas descargas de carbón que se realizan no peirao do
Centenario, con destino á central
térmica de Meirama. O po negro
inunda todo o barrio: as casas, a
roupa, os bancos, o chan e a auga
do estanque do parque de San Diego; os comercios e locais de hostalería non poden manter limpos os
seus locais e a súa mercadoría.
Desde 1996 os veciños mobilizáronse contra estas descargas
a ceo aberto, esixindo unha solución ecolóxica, que non chega
porque a construción do chamado palacio do carbón ou “Medusa”, que prometera Unión Fenosa, leva varios anos de retraso.
O xoves, 5 de setembro deste
ano, cansos de tantas promesas,
os veciños retoman as mobilizacións, realizando no barrio unha
concentración e corte de tráfico,
que se repite todas as semanas;
hai outro tipo de accións como
unha cadea humana, concentración diante da Autoridade Portuaria, colgando trapos sucios de
carbón, etc. E comeza a represión para intimidar os veciños e
para que abandonen as protestas:
a Subdelegación do Goberno impón unha multa de 1.200 euros á
Asociación de Veciños Oza-Gaiteira-Os Castros pola realización
das concentracións.

Mobilizacións contra a contaminación
das descargas de carbón no porto
MANUEL MONGE

Os veciños protestan pola masiva cantidade de mineral, cargado de metais pesados moi nocivos para a saúde. Francisco Vázquez permite a situación pese a ter dito que non permitiría que o porto fose “carboeiro”.
Creouse unha Agrupación
Veciñal Anticarbón, que denuncia a actuación da Autoridade
Portuaria e a pasividade do Goberno Local. Lembra esta plataforma que no Pleno da Corporación do pasado 14 de outubro o
PSOE e PP rexeitaban unha moción do BNG sobre a manipulación e depósito de carbón de coque no peirao de San Diego, que
instaba á Autoridade Portuaria a
que “proceda a anulación da
concesión para o depósito e manipulación de carbón de coque
no peirao de San Diego”. Tamén
os mesmos partidos rexeitaban
outra moción do BNG no Pleno
de setembro, que instaba a Unión
Fenosa e á Autoridade Portuaria
para que “apliquen provisionalmente todas as medidas técnicas
posíbeis para reducir o impacto
da contaminación aérea, como se

Nepotismo e
rotina

está a facer en circunstancias similares noutros portos: control
do peche dos vagóns e da altura
de vertido, apantallamentos eficaces para o vento, utilización de
espumas fixadoras, etc.”.
A Asociación de Veciños
Oza, que está a levar un importante traballo informativo e mobilizador, explicaba nunha folla
informativa que o petcoque é un
carbón derivado do petróleo, o
residuo que queda despois do
seu refinado, que contén altas
cantidades de xofre, nitróxeno,
metais pesados como o vanadio
e o níquel, que poden causar graves problemas para a saúde das
persoas e o medio ambiente. O
petcoque chega ao citado peirao
desde a refinería de Repsol da
Coruña para levalo despois ata
Ponferrada onde é misturado con
outro carbón e véndese como

combustible.
A Autoridade Portuaria, lonxe de anular a concesión para o
depósito deste carbón, concedeu
un permiso de tres anos máis para seguir operando en San Diego.
O alcalde Vázquez que en 1995
declaraba “Non permitirei que
Unión Fenosa converta o porto
en carboeiro”, négase agora a solicitar a anulación da concesión,
cousa que podía facer utilizando
o regulamento de materias nocivas, insalubres, molestas e perigosas, xa que a Autoridade Portuaria solicitou a súa inscrición
como productora e xestora de residuos perigosos. Para a citada
Asociación “os veciños sofren as
consecuencias da actuación duns
poderes públicos máis preocupados por defender o negocio económico, que a saúde e calidade
♦
de vida dos cidadáns”.♦

ando faltan seis meses
para as eleccións
municipais, falta unha
aposta decidida da esquerda
nas provincias de Lugo e
Ourense. Como se a batalla
se dese por perdida antes de
comezala. O clientelismo, o
déficit democrático, ou a
falta de democracia a secas,
sen pamplinas, é unha lacra
presente e máis consolidada
que nunca nos feudos de
Baltar e Cacharro Pardo.
O mapa do nepotismo
elaborado polos socialistas
en Ourense, ou o encerro
dos alcaldes na Deputación
de Lugo hai uns meses
(faltaba Gato Soengas, que
fixo a Cuíña fillo adoptivo
de Monterroso) amosan que
detrás da formalidade
democrática só se move a
forza impositiva dos dous
capos. A irregularidade
constante. ¿Que expectativas
de cambio, que factores cualitativos novos están a introducir o BNG e o PSOE nas
provincias do interior? Parece que poucos, por desgraza.
A última palabra téñena
sempre as urnas, non cabe
dúbida, mais parece
necesaria unha verdadeira
inflexión nas maneiras de
facer oposición. É preciso
denunciar a estructura
administrativa,
profundamente inxusta,
perfecta para configurar
auténticos grupos de
dominio, por fóra do
control democrático.
Salvo nas cidades o voto
non responde á libre vontade dos cidadáns, e isto hai
que dicilo. A elección das
deputacións é indirecta e
nengún dos dous falcóns están para bromas ou frouxezas. Dispoñen ao seu
antollo dos diñeiros
públicos. Actúan como
padriños, reparten favores
no límite da legalidade. Parece preciso un cambio de
visión, da maneira de
opoñerse, e de relacionarse.
Parece que a oposición
está disposta a mandar ás
deputacións xefes de filas
que sexan primeiros espadas,
dedicados só a ese traballo.
Haberá poucos lugares tan
ingratos na política galega,
porque sen espacio para
practicar a democracia parece precisa a denuncia pública e xudicial e o
cuestionamento permanente.
E a proposta dunha administración local configurada
doutro xeito.As deputacións
son fábricas de ladróns.
Para ilusionar aos
cidadáns ante as próximas
eleccións é preciso dicirlles
algo novo, facer algo máis
que presentar listas en todos
os concellos deprimidos. Ilusionalos cun traballo racional, elaborado que deixe ver
a esperanza de rematar coa
maior vergoña da Galiza
actual. ♦
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Desde o dez de maio pasado, especialistas da Guardia Civil e da
Brigada de Homicidios de Madrid investigan a morte de Déborah Fernández-Cervera. Cúm-

prense así cento noventa días de
pescudas sen resultado coñecido,
un tempo tan dilatado que engade
unha nova víctima ao caso: a confianza no sistema de investigación.

¿Por que non se resolve
o caso Déborah?
Queda por saber quen fabricou os artefactos e o móbil dos atentados.

MI G UEL RI O PA

Os detidos coñecían
as vítimas das bombas
de Peinador
A.N.T.
Tres veciños de Cabral (Vigo),
coñecidos dambas as famílias
contra as que atentaron, que actuaron por vinganza. Queda por
coñecer cál foi o móbil dos ataques e a identidade do técnico
que fabricou as dúas bombas.
Francisco Rial, Iván Fernández e
Xosé Anxo Pérez son veciños case
porta con porta de Luís Ferreira (o
empregado de Citibank ferido) e
de Vicente Lemos (morto xunta
coa súa muller na parroquia redondelá de Vilar de Infesta. Na detención, a policía manexou varias pistas e un testemuño fundamental
sobre unha conversa mantida nun
coñecido bar da parroquia (‘O’
Jancho’), no que os tres detidos
adoitaban pasar moitas horas.
A operación, dirixida exclusivamente por altos cargos da brigada central de homicidios, chegados
expresamente de Madrid, aínda está aberta e podería dar un xiro radical antes de que se cumpran dúas
semanas dos feitos. Os investigadores seguen sen saber por qué
atentaron contra as dúas familias.
A hipótese de que o obxectivo

principal era Ferreira e os Lemos
só vítimas de recheo para crear
confusión perde forza e gaña enteiros a idea de que os asasinos coñecían perfectamente os destinatarios
das bombas e que non houbo nin
rastro de casualidade no acto. “Colocaron os artefactos en dúas casas
determinadas, sen confusión”, explicou o Delegado do goberno central en Galiza, Arsenio Fernández
de Mesa . “O que non sabemos é o
tipo de relación existente entre todos eles cos mortos e feridos.”
Ademais do móbil, cómpre saber quén fabricou os explosivos.
Para os investigadores, é pouco
probábel que persoas sen preparación puidesen artellar un dispositivo tan sofisticado e preparalo tan
perfectamente. É por iso que se
mantén no aire a posibilidade de
que os detidos ben fosen os que
colocaron os artefactos de motu
proprio ou baixo as ordes dun “autor intelectual”, que contrataría tamén o especialista en bombas.
Os sospeitosos seguen na comisaría de Vigo á espera de que se
cumpra o prazo de incomunicación
denantes de se poñeren á disposición dos xuíces, o venres, 15.♦

A. EIRÉ
O delegado de Goberno central
na Galicia prometera resultados
concretos nun prazo breve, prazo que foi sucesivamente prolongado ata case sete meses.
Nesta situación, é a cada máis
visíbel o enfado das instancias
oficiais ante calquera interrogante dos xornalistas sobre o
estado do proceso de instrucción. Parece razonábel pensar
que o sixilo, quen en principio
beneficia as investigacións, co
tempo pode ter actuado como
grande aliado contra as probas
e contra a verdade dos feitos.
A localización do cadáver de
Déborah Fernández-Cervera creou un verdadeiro estado de alarma a partir da aparente facilidade
para executar un delicto maior á
luz do día. Ben logo, sen embargo, a precisión oficial de que non
se atoparan sinais de violencia
sobre o corpo sen vida da moza
caeu como un xarro de auga fría
sobre varias convocatorias de
manifestacións de protesta contra a violencia. Con todo, a esta
altura de novembro, o boletín actualizado sobre víctimas da violencia de xénero do ano 2002,
que publica a Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas,
di que o cadáver de Déborah “foi
encontrado espido nunha gábea,
coa cara desfigurada e sinais evidentes de ter recibido unha malla
brutal” Outras relacións de actos
violentos manteñen a seguinte
versión do diario El Pais: “Crimen pasional, de autor descoñecido: perdeu a vida violentamente” Nada disto é verdade, pero é

certo que ten unha innegábel cia dos resultados das dúas autranscendencia política que o go- topsias, dispara esta e outras esberno segue preferindo ignorar. peculacións. As dúas de máis enO mesmo entorno de rela- tidade son: primeiro, o coidado
cións da víctima entrega mate- extremo de quen espiu o cadáriais concretos para a especula- ver, antes de deitalo nun panasco
dos montes de
ción. Os interrogaOia, para libralo
torios policiais da
de todo sinal que
non cativa rede de
insistencia
identificase o luamigas e amigos
gar ou lugares
de Deborah pronos que fora garlongáronse ata os en ocultar os
primeiros días de resultados das dúas dado durante dez
días. Segundo, a
setembro. El Coexistencia en
rreo Gallego ex- autopsias dispara
vísceras dun
plica, nunha inforpsicotrópico da
mación na que cita as especulacións.
familia das anfeao pai da víctima,
taminas, de preJosé Carlos Ferparación ilegal.
nández-Cervera,
que despois de anotar durante ca- Sobre esta última circunstancia e
tro meses os pasos das amistades sobre o caso hipotético de que
de Déborah (e de ninguén máis, lle fose administrada con engano
polo visto) o inspector de Madrid (o fármaco carece de sabor) poque leva o peso do caso foise de deriase asentar a panca dunha
acusación de homicidio.
vacacións.

A

Pistas maliciosas

De Madrid a Florida

Outra información que se pode
contrastar de xeito irrecusábel
no arredor da investigación, tanto na primeira coma na segunda
autopsia, é a existencia de seme
no cadáver a pesar de que a análise forense non identifica sinais
de violencia. No entorno afectivo de Déborah coidan que detrás
destas dúas circunstancias hai
unha probábel actuación maliciosa post morten, que ten por
obxectivo deixar pistas falsas. A
insistencia de quen levan a instrucción do caso para manter á
familia de Déborah na ignoran-

O ministerio do Interior responde
a alarma social sobre o caso mediante a aplicación do que considera o seu máis alto nivel de investigación que está na Brigada
de Homicidios de Madrid. Desta
maneira coida que tanto os medios policiais como forenses de
que dispón o ámbito autonómico
son de rango inferior. Como continuación desta liña, El Correo
Gallego de 25 de setembro anunciou que a chave para a resolver o
caso podía estar nun satélite xeoestacionario da NASA que espía
ao continente europeo. ♦

Pontevedra
Pontevedra sempre tivo un papel
relevante na recuperación da
memoria. Este labor non foi doado por canto houbo que enfrontarse con diversas poderes interesados no seu silenciamento. A
conmemoración do Día da Galiza Mártir ou a colocación dun
monumento a Castelao nos 80,
tivo que enfrontar estas reticencias das que unha boa mostra foi
o recente rexeitamento do goberno da Deputación a homenaxear á figura de Bóveda, recoñecendo o mesmo presidente chamadas e presións nese sentido.
Fronte a isto, un exemplo da
teima por lembrar a biografía do
concello e do país é a conmemoración do 12 de novembro. Xa no
1996, con motivo do 60º aniversario do fusilamento destes dez
dirixentes representativos do
abano demócrata da cidade (seis
republicanos, dous galeguistas e
dous socialistas), a Asociación
Cultural “Maio Longo“ celebra-

Na procura da memoria
XOÁN CARLOS GARRIDO

Coa conmemoración do “12 de novembro” deste ano, Pontevedra reafirma a súa vontade de vangarda na recuperación da memoria histórica, ampliando a homenaxe ás víctimas sobranceiras locais que caeron nesas datas, ao honrar os mártires anónimos que aínda hoxe xacen no esquecemento en centos de foxas comúns polo país en diante.
ba un acto para recordar os feitos.
Pero é evidente que o impulso definitivo a estas actuacións
viñeron da man dun novo goberno municipal sensible con esta
tarefa. En outubro do 99, o Pleno
acorda denominar unha rúa como
“12 de novembro”. Nese mesmo
ano celébrase por vez primeira
un acto institucional de homenaxe aos fusilados nesta data, no

que participan, ademais do Alcalde e Isaac Díaz Pardo, o escritor
Luís Lamela, que fixo unha estarrecedora lectura dos nomes dos
máis dun cento de homes e mulleres asasinados en Pontevedra.
No 2000 colócase unha placa
na rúa “12 de novembro” e ten lugar un emotivo acto no que participan numerosos familiares dos
10 asasinados en 1936. E xa nes-

te ano, o evento contou coa presencia da Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica do Bierzo, que ven traballando na identificación das fosas comúns e enterramento dos seus cadáveres en sepulturas dignas.
Pontevedra foi pioneira na
lembranza dos exiliados cun
congreso de dedicado a eles. No
recoñecemento de Bóveda (Fi-

llo Adoptivo e Medalla de Ouro
da Cidade, a título póstumo,
2003 ano Bóveda) e Castelao
(2000 ano Castelao, Congresos,
exposicións, roteiros, premios,
conferencias....).
Neste 2002, con motivo do
Día das Letras, no marco da preocupación polo coñecemento do
pasado, aínda que xa máis remoto, estase a realizar un traballo de
rehabilitación da figura de Sarmiento que continúa máis alén da
devandita data e que abrangue roteiros, exposcións, e a publicacións como a dun escrito inédito
de Sarmiento sobre o camiño de
Pontevedra ao Ribeiro, ou un libro, “Os camiños de Sarmiento”,
de itinerarios polo rico patrimonio da Comarca; así mesmo, neste contexto, e coa mirada posta xa
no futuro, vaise desenvolver unha
campaña de divulgación dun manifesto, “Mil primaveras”, para
conseguir ampliar o compromiso
co idioma e a cultura galega.♦
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Autovías
ANTONIO GATO SOENGAS

O

documento
chamado “hipótese
de modelo
territorial” da autoría da
Consellería de Política
Territorial, Obras
Públicas e Vivenda, que
xulgo moi interesante,
tamén é oportuno para o
debate, discusión, ideas,
etc... que neste intre están
aflorando ou deben de
aflorecer, especialmente na
Galicia do interior (terra
de Chantada, Ulloa, terra
de Melide), en relación
coas pretendidas autovías
Lugo-Santiago e LugoOurense.
Véñoo dicindo dende
hai algún tempo: en
materia de ordenación do
territorio, comenzando
pola súa articulación, creo
que se entenden ben as
demandas do país, na
Consellería que dirixe o
Sr. Cuíña.
Esta afirmación
podería estenderse á
comprensión e
coñecemento daqueles
núcleos urbanos, con
posibilidades de
desenvolvemento.
Por iso, e tamén
porque é propio desa
Consellería, permítome
pregarlle ó Sr. Cuíña,
atención a estas dúas vías
a modo de continuidade
nos obxectivos de país.
Os territorios do
interior da comunidade
citados antes, precisan
desa atención, e sei que o
Sr. Cuíña non vai
descoidar isto.
Convén manter, dentro
do posible, un equilibrio,
hoxe inexistente, entre os
investimentos da Galicia
do interior e dos
corredores costeiros. Iso
significa entender como
cáseque a única
oportunidade para estas
comarcas
subdesenvolvidas, o
agardado impulso destas
♦
vías rápidas.♦

Del Álamo négase
a recoñecer o fracaso de SOGAMA
P.B.
BNG e PSOE pídenlle ao conselleiro de Medio Ambiente
que á vista do último informe
de fiscalización do Consello
de Contas recoñeza o fracaso
de SOGAMA. Pero durante a
súa comparecencia no Parlamento, o martes 12 de novembro, Del Álamo, fixo oídos
xordos e seguiu a defender a
Sociedade Galega de Medio
Ambiente como único modelo
de tratamento de lixo “viábel”.
Non pensa o mesmo o Consello
de Contas, segundo recordou a
deputada do BNG, Salomé
Álvarez, que di que SOGAMA
non é unha alternativa ambientalmente adecuada e economicamente eficiente para o tratamento dos residuos urbanos do
noso país. O Consello recomenda que S OGAMA promova a
compostaxe –que representa
máis da metade do lixo– e critica a falta de transparencia dunha sociedade que controla nun
51% a Administración. Salomé
Álvarez afirmou que o informe
era “demoledor” e advertiu que
SOGAMA “está a pasar por unha
situación moi crítica que recoñeceu incluso o seu presidente”. A deputada mantivo que a
redución de lixo é incompatíbel
cun modelo de tratamento que
ten como principal obxectivo
prioritario xerar, através da incineración, enerxía electrica.
“Incluso se penaliza aos concellos que reduzan a cantidade de
lixo”, engadía.
Tanto esta deputada como
Miguel Cortizo (PSOE) denunciaron que os seus grupos parlamentarios non teñen acceso,
malia solicitalo en varias ocasións, ás informacións sobre,
por exemplo, os municipios que
non pagan pola recollida ou as
emisións contaminanates da
planta. Tampouco faltou a crítica ao “macrovertedoiro de Cerceda” e ao incremento do canon
por recollida de lixo aos concellos, obxecto da comparecencia.
Mentres o BNG e o PSOE man-

Carlos del Álamo defendeu a vixencia de S OGAMA.

teñen, igual que as asociacións
ecoloxistas, que SOGAMA é a
opción máis cara económica e
medioambiental, Del Álamo insiste en que é o mellor plano
posíbel e o máis solidario, ao
tempo que nega que a situación
económica sexa “desastrosa” e
anuncia un Plano de Viabilidade. Di que o futuro da sociedade está asegurado porque o seu
fin é a “recuperación de enerxía”.
Comeza a tramitarse o
desenvolvemento da LOU
A Cámara galega deulle luz
verde ao proxecto de lei de
Consellos Sociais, que é a primeira peza lexislativa sobre o
sistema universitario galego
que debate o Parlamento despois da aprobación da LOU. O
PSOE defendeu unha emenda á
totalidade ao considerar, segun-
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do explicou o seu deputado Xo- apriorismo e a maior xenerosisé Luis Méndez Romeu, que es- dade posíbel, para que o sistema
ta lei debería de formar parte universitario galego poida endun só texto lefrontar os retos
gal que englobaque ten por dianse todo o desente. Nós estarencluso
volvemento aumos ata o último
tonómico
da
momento facense
penaliza
LOU.
do propostas”.
O BNG, que aos concellos
No debate, os
comparte
esta
grupos da oposiopinión e que que reduzan
ción adiantaron a
apoiou a propossúa intención de
ta de devolución, a cantidade de lixo” modificar algúns
non presentou
aspectos do texto
Salomé Álvarez (BNG)
unha emenda á
a través de ementotalidade –exdas parciais, un
plicou o seu dedocumento que o
putado
Xesus
conselleiro de
Veiga– para non
Educación, Celso
facer casus belli
Currás, cualifide cuestións téccou de “pioneinicas e xurídicas e centrar a ro” e do que tamén subliñaba
atención no debate político. “É que “foi elaborado coa colaborapreciso chegar a ese debate –en- ción dos diferentes sectores da
gadiu– co menor grao de comunidade universitaria”.♦

‘I

A organización xuvenil do BNG celebrará en Compostela a súa VIII Asemblea Nacional

Rubén Cela repetirá como secretario xeral de Galiza Nova
C omprobe
a eficacia
de anunciarse en
A NOSA TERRA.
Chame
ao teléfono
986 433 830
e infórmese.

Rubén Cela.

A.N.T.
Con toda probabilidade, Rubén
Cela será reelixido secretario xeral de Galiza Nova na Asemblea
Nacional que a organización xuvenil do BNG vai celebrar os días 23 e 24 de novembro na Facultade de Psicoloxía en Compostela. A lista para a nova Dirección Nacional aprobarase o
sábado 16 de novembro e todo
parece indicar que haberá acordo
entre as diferentes sensibilidades.
Para a súa decimoitava asemblea nacional Galiza Nova escolleu a lenda “Máis forza, máis
ilusión, máis nacionalismo”.
Nesta cita as mocidades do Bloque culmirán un proceso de debate encetado xa antes do verán
coa elaboración aberta á militán-

cia das teses a debate e que continuou nestes meses coa celebración de asembleas comarcais para a discusión dos documentos,
que son a Tese Política, Análise
da situación da mocidade, Acción social e Organizativa.
Como novidade no plano organizativo, os documentos recollen a proposta de reducir de
quince a once o número de persoas que integrarán a Comisión
Permanente, órgano executivo
dos acordos que toma a Dirección Nacional. O obxectivo, indican desde de Galiza Nova, é o
de acadar unha maior operatividade da Permanente e maior protagonismo á Dirección Nacional
nos debates e na discusión das
alternativas. Unha reforma simi-

lar protagonizouna tamén o Bloque na súa última asamblea.
Os dous primeiros documentos céntranse na análise do contexto internacional -cunha dura crítica
á ofensiva dos Estados Unidos- e
nacional con análises da problemática das drogas, o ensino público e o emprego xuvenil entre outros temas. As dúas últimas teses
abordan, nunha verquente máis
práctica, as medidas organizativas
e os métodos de intervención social necesarios para “afortalar a
loita pola transformación das condicións desfavorabeis que afectan
á mocidade e, en definitiva, contribuir ao proceso de liberación nacional de Galiza como parte do
movemento nacional e popular galego”, indican.♦

Nº 1.056 ● Do 14 ao 20 de novembro de 2002 ● Ano XXV

¿Foi o xuízo a Celulosas un
David contra Goliat?
A situación de emisión de
contaminación de Celulosas de
Pontevedra era tan irracional e as
evidencias desde o principio tan
palpábeis que ese David non estaba a tanta distancia de Goliat.
Aínda así tardou demasiado en producirse.
As dilixencias empezan por
denuncia dun particular en
maio de 1990, diante das que se
persoa a Asociación pola Defensa da Ría. A ADR no 91, a
través da súa presidenta de entón Leonor Álvarez, presenta
un escrito ante o daquelas fiscal
xeral do Estado, Leopoldo Torres; entón inícianse outras dilixencias e comezan a practicarse
probas. A partir do 94-95 unifícanse os procesos e empezan a
practicarse as probas solicitadas polo fiscal.
Sen embargo, houbo que
esperar ao ano 1990, cando a
factoría contaminaba desde os
sesenta.
Iso é porque o delicto ecolóxico aparece no Código Penal
sobre o ano 1983. Ata entón non
existía como delicto e ante a
contaminación que causaba Celulosas e os danos aparellados só
cabía ir administrativamente
contra a papeleira.
Case ao final do xuízo referiuse a unha loita desigual entre as dúas partes, ¿a que se
refería?
Era unha loita desigual porque a ADR tiña que costear as
probas mentres que Celulosas
non tiña problemas en propor un
feixe de probas periciais porque
ten cartos para pagalas. Tamén
era desigual porque á hora de facer medicións, as da defensa facíanse na propia factoría e as nosas a través do xulgado. A desigualdade tamén se producía porque a acusación nunca contou
coa colaboración da Administración estatal e autonómica. A
Xunta mudou de criterio tras a
privatización e entrada no capital
por parte de entidades bancarias.
Un exemplo é a autorización da
conexión dos seus vertidos co
emisario submarino do saneamento de Pontevedra, que se autorizou non porque non contaminase, senón porque así se vía menos a contaminación.
Tamén xogaba en contra
súa a capacidade de defensa.
Aquí viñeron letrados de bufetes de Madrid de renome que
podían estar aquí os meses que
quixesen, mentres que na Asociación pola Defensa da Ría o
esforzo, entre eles o meu, facíase
sen cobrar.
A defensa afirmou que prefería aceptar a condena e evitar un xuízo longo. Parece que
para eles era peor o proceso
que a condena.
Se tivesen clara a absolución,
animaríanse a continuar ata o final. A duración do xuízo era algo
que estaba nas mans da defensa,
a de Ence e a dos nove imputados, porque as probas que máis
tempo levaría practicar eran precisamente as propostas por eles.
Se querían reducir o xuízo á metade, podían facelo. Non creo
que só fose unha cuestión de duración do xuízo, xa que as nosas
probas eran contundentes.
O que tiñan que probar
vostedes era que había conta-

Vicente G. Legísima, avogado
‘Se Celulosas crese na absolución
tería levado o xuízo ata o final’
HORÁCIO VIXANDE

Tras doce anos de dilixencias, a pasada semana tiña lugar o xuízo por delicto ecolóxico contra Celulosas, que se saldou con seis condenas e tres absolucións. Nesta entrevista, Vicente García Legísima, avogado da acusación particular, a Asociación para a Defensa da Ría, aborda este proceso.
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minación e que a consecuencia diso producíanse danos
sobre a saúde das persoas ou
sobre o medio natural, unha
relación causal moi difícil de
demostrar.
Para nós a proba era complexa, pero iso as defensas non o sabían. Nun xuízo podes imaxinar
cómo van saír as cousas pero
non predicilas. Unha das razóns
para nos aceptarmos o novo escrito de cualificación do fiscal,
que deu lugar a aceptación da
condena por parte de seis dos nove acusados, era que non sabíamos cómo ían saírnos as probas.

Contabamos co Informe Well,
que era demoledor, pero non estabamos seguros que os peritos
fosen a comparecer durante o
xuízo, sobre todo porque tiñan
que vir do estranxeiro.
¿Por iso consideran un éxito a condena?
É máis do que podíamos imaxinar cando nos metemos nisto.
Hai que ter en conta que é unha
condena, aceptada por eles, pero
condena en calquera caso.
¿Sábese xa como afectaba a
contaminación de Celulosas ao
conxunto da poboación?
Ata o ano 90, a Xunta reali-

zaba unha serie de estudios por
comarcas sobre a incidencia de
enfermidades respiratorias e nesas estatísticas a bisbarra Pontevedra-Marín recollía incidencias
moi superiores ao normal. Pero
despois de 1990 as estatísticas
agrupáronse por provincias e
quedaron diluídas as afeccións
desta comarca.
¿É intencionado?
Non sei se hai intencionalidade pero non parece moi casual.
Sobre os cambios realizados non
houbo ningunha explicación oficial contundente.
¿Que tería que ter aconteci-

do para que estimasen que o
éxito era total?
Que houbese motivos suficientes para pedir o peche de Celulosas e que se acordase no fallo. O peche pódese acordar cunha condena de cinco meses de
arresto, que é o caso.
O alcalde de Pontevedra en
funcións dixo despois do xuízo
que esperaba o cambio de actitude de Celulosas pero recoñeceu que non cría que fose a
acontecer.
A publicidade é algo que
choca. Calquera empresa que
vende fai unha publicidade na
imaxe que axude ás vendas e outra para abrir mercado. Aquí resulta curioso que desde sempre a
publicidade unicamente estaba
orientada a que os pontevedreses
aceptasen a situación. Durante
moito tempo mantivo un departamento de Relacións Exteriores
cun gran local no centro de Pontevedra só para esa publicidade.
O investimento no patrocinio
dos clubs deportivos está na
mesma liña, que é comprar á sociedade. Todo iso revela que non
van cambiar. A propia postura
diante da sentencia de dicir que
aceptan a pesar de ser inocentes
é significativa. Se se consideran
inocentes, con esa mesma lóxica
van seguir facendo o mesmo. A
pesar de todo, logo coa boca pecha din que levan gastados millóns e millóns en reducir o impacto de Celulosas.
¿Cre que a fábrica se trasladará no 2018, cando finaliza
a concesión administrativa
para a súa localización en
Lourizán?
A ADR pretende, se antes
non se estudia a posibilidade de
traslado, que en 2018 non se
prorrogue a concesión. Tal e como está a Lei de Costas será así.
De todos xeitos, había unha resolución administrativa do 23 de
xullo de 1999 do Ministerio de
Medio Ambiente na que se lle
indicaba a Ence-Elnosa que o
período de concesión remataba
en 2018. Diante dun recurso presentado pola empresa, a Audiencia Nacional, en sentencia do 27
de setembro de 2002, anulaba a
orde ministerial por un defecto
de forma, xa que no seu día non
se lle dera audiencia á empresa.
Entón a ADR presentou un escrito para que se incoase de novo o expediente. A sentencia da
Audiencia Nacional coñeceuse o
24 de outubro e eu pensei que
ían usala no xuízo e, sobre todo,
nos medios de comunicación
durante o proceso.
¿Instalarase a papeleira?
Chócame a actitude cambiante da Xunta. Durante un
tempo Cuíña parecía belixerante
pero coa privatización e a entrada de capital dalgunha entidade
financeira, cambiou, de modo
que pode pasar calquera cousa.
Por último, despois desta
sentencia, ¿caben vías de reclamación civil?
A posibilidade de reclamar
civilmente xa existía, pero a vía
civil ten os seus riscos porque
cando sae mal implica custos
elevados para os particulares pola imposición do pagamento das
costas. De todos xeitos, de 1985
a 1990, 62 persoas conseguiron
indemnizacións por esta vía e algunhas chegaron aos oito millóns de pesetas.♦
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Os nacionalistas entregáronlle ao conselleiro máis de 5.000 sinaturas

O PP rexeita as propostas do BNG
para reducir as listas de espera

Mª PILAR GARCÍA-NEGRO

X

P. BERGANTIÑOS
Reducir os tempos de espera para realizar probas diagnósticas e consultas no especialista a un máximo de 15 días e as intervencións cirúrxicas a dous meses. Este era o obxectivo que buscaba o BNG co paquete de medidas que vén de apresentar no Parlamento pero que rexeitou o PP ao non consideralas necesarias, malia recibir no momento varios paquetes con máis de 5.000 sinaturas que reclaman da Xunta solucións. Os funcionarios da Cámara retiraron os escritos despois
de que Hernández Cochón acusase ao Bloque de montar un circo.
Unha paciente pide cita no mes de formación nacionalista: unha cita
setembro para unha consulta de Xi- en xinecoloxía pode tardar entre 9
necoloxía e concédenlla para un ou 18 meses –nalgúns casos a lista
ano despois. Este é un dos casos re- está pechada ata o 2004–, os temais que o deputado do BNG, Xosé pos de espera en cirurxía poden
Francisco Ferreiro utilizou para pór chegar a ser dun ano (en Traumatode manifesto na Cámara que as po- loxía e Xinecoloxía, por exemplo)
líticas deseñadas
ou máis de dez
pola administrameses (Cardiovasción sanitaria galecular), ou de once
etenta e un días (Cirurxía xeral) e o
ga para tentar paliar o problema das
retraso para a realilistas de espera e a de espera,
zación de probas
súa redución non de media,
diágnósticas é de 6
están sendo en aba 9 meses en ecosoluto eficaces. Así é un tempo
cardio, 6 para eno evidencian padoscopias e e para
razoábel”
cientes pero tamén
eco-xinecoloxía.
os datos oficiais do Miguel A. Santalices (PP)
Entre as causas
Consello de Conda listas de espera,
tas e Valedor do
Xosé Francisco
Pobo. “Parece que os esforzos van Ferreiro (BNG) referiuse ao “afán
encamiñados fundamentalmente ás por recortar os orzamentos que promaquillaxes das listas, a disimular voca a redución de persoal e recuras demoras e o emprego de artima- sos sanitarios e a deriva de docentes
ñas como as listas ocultas”, manti- a un sector privado que ten uns mevo Ferreiro, que cualificou a situa- dios moi limitados tanto en calidade
ción de “escándalo” e “motivo de como en cantidade e carece de caalarma social”.
pacidade para a resolucións de proSegundo ten denunciado o Blo- blemas máis graves”. As medidas
que, a cita para unha consulta espe- propostas tiñan como obxecto acacializada pode tardar aproximada- dar a dotación de recursos humanos
mente tres meses, para realizar un- e técnicos necesarios para que tanto
ha proba diagnóstica, catro meses, na rede Primaria como na Especiapara obter o resultado outros catro e lizada os usuarios poidan solicitar a
despois, se o paciente precisa unha inclusión inmediata na lista de espeoperación cirúxica, a demora pode ra, impedindo a actual disculpa das
sumar outros seis meses. En total, o listas pechadas. Tamén se pretendía
circuíto medio de espera pode pro- que o paciente fose incluído na lista
longarse máis dun ano. Pero estes de espera de revisión no período esnon son os tempos máximos de es- timado polo especialista.
pera á vista dos datos que manexa a
A iniciativa, que forma parte

Galegos
‘asegún’

‘S

O deputado do BNG, Xosé F. Ferreiro Abelleira.

dunha campaña que o BNG desenvolve desde o mes de outubro e
que incluíu recollida de sinaturas
por todo o país e a presentación de
mocións nos concellos que incluso
apoiaron concelleiros do PP, tiña
como obxecto instar a Xunta a arbitrar diferentes medidas económicas, de control, de optimización
de recursos e correctoras da situación actual, e finalmente de evaluación e seguimento. Entre as de
control, por exemplo, o BNG propuxo sen éxito, a publicación periódica dos tempos de espera detallados por hospitais, especialida-
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des cirúrxicas, consultas externas
e probas de diagnóstico e a creación dun servicio de control de listas en cada área sanitaria, que en
caso de incumprimento dos tempos máximos, garantizara o arbitrio das solucións necesarias para a
atención inmediata do paciente.
O conselleiro de Sanidade, Hernández Cochón, non interviu no
debate e o deputado do PP, Miguel
Anxo Santalices, encargado de rexeitar a proposición de lei, defendeu
que os tempos de espera son “razoábeis” –71 días como media– e
acordes aos riscos dos pacientes.♦

A NOSA TERRA
Cadernos de Pensamento e Cultura

25 anos de música...
Á vend a con este número.
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a o temos
comentado en
ocasión anterior.
Un xornal español, ABC,
ao se referir a uns
acusados de narcotráfico
detidos opuña-lles
“nacionalidad gallega”. A
marca galega seica convén
subliñá-la, non vaia ser
que a negatividade galega
perda efectivos. É tan
importante para ese
xornal a “nacionalidade”
galega que, no seu libro de
estilo, determina que a
forma española de
topónimos galegos é, por
exemplo, “Viana del
Bollo”, “Sangenjo” ou
“Rianjo”. Apoteose da
ilegalidade e do disparate
que incorren tamén
elementos galegos coo o
alcalde da Coruña, que
“habre” o Concello en
español en anuncio de
prensa e, á vista de que a
represión brutal e
persistente que fai do
idioma galego non
consegue nen a sua
erradicación nen o
correcto uso do español,
decide asinar un convénio
coa RAE, por importe de
3.000 euros/ano, para
–supon-se– habrir vien el
Untamiento y no acer falts
de hortografía. Demitan
todos os membros do
governo municipal, por
favor, por prevaricantes e
iletrados. Recentemente,
coido que todas as galegas
e os galegos nos alegramos
do último triunfo
deportivo do noso
compatriota Iván Raña.
Para a TVE, trata-se de
“un deportista español”
(Carlos Moyá, en
competición na China, é
tenista catalán...), encanto
que tres detidos por
acusación de crime son
“gallegos, de unha
parroquia de Vigo”.
Mario Conde foi ilustre
banqueiro español, nos
seus bons tempos, e
“baquero gallego” no seu
declive e prisión. O
alcalde da Coruña é
galego para comer e
servir-se desta nación co
desempeño dos seus
cargos públicos (alcalde e
senador); é o máis
extremoso e contumaz
anti-galego cando se trata
de respeitar xa non o país
a que pertence e que lle
dá de comer senón a lei en
mínimos básicos. Galegos
“asegún”, que, neste
personaxe colonizado e
acomplexado, adquire
tons que dificilmente
recorda a história da
Galiza na sua nómina de
♦
políticos.♦
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Victoria
Husein
PERFECTO CONDE
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L

eo en Faro de Vigo o caso
de Victoria Cerqueiro,
unha muller de Vilaboa,
no Morrazo pontevedrés, á
que deixaron sen nada un
burro, un automobilista, un
perito desaprehensivo, un
xuíz e un poxador sen escrúpulos. O burro, espantado,
provocou un accidente na
comarcal 550, o automobilista levou o caso ao xulgado
en reclamación de danos, o
perito informou do que non
sabía, o xuíz sentenciou polo
libro e o poxador
aproveitouse de todo. Total,
que á boa muller
embargáronlle a casa e vinte
leiras para facer fronte a unha indemnización valorada
en 1.157,92 euros (192.661
pesetas).
O perito, industrial e
non agrícola, valorou unha
finca de case mil metros, con
casa de pedra dentro, en
48.280 pesetas, e o conxunto
das propiedades de Victoria
en 1.121.815 pesetas, a 73,33
pesetas o metro cadrado, a
medio camiño entre Vigo e
Pontevedra. Agora di que el
non se decatou da existencia
da casa e que a dona das
propiedades non respondeu
as citacións para ver os
bens. O poxador,
seguramente inspirado polo
instinto depredador dos vultúridos, non di nada. O único que lle importa é vender
ao mellor prezo posible o
que adquiriu na poxa que
ordenou o xuíz. Victoria, a
pobre, só di que non lle queda máis riqueza que “andar
dunha veiga para outra a
sachar para gañar un
xornal”. ¿Quen dixo que en
Galicia se afincou a modernidade e só quedan nela o
progreso, a igualdade, a democracia e a xustiza social?
¿E o xuíz? ¿Que di o
xuíz? Os xuíces, xa se sabe,
son cegos e xordos. Instrúen,
xulgan, sentencian.
Engánanse a si mesmos pensando que a xustiza é o que
non é, e non se decatan de
que moitas veces
efectivamente non ven nin
escoitan nada e por iso resultan calquera cousa menos
xustos. Os que tivemos o mal
gusto de pasar varias veces
por diante de algún tribunal
sabemos que na xustiza
sobran códigos, fórmulas e
estereotipos e faltan
métodos, medios e costumes
de investigación da verdade
para que os xuízos restablezan a verdadeira xustiza das
cousas. Mentres que o xulgador sexa máis que nada un
deus todopoderoso que coida
aprehender a verdade sen
saír do seu despacho, a
pobre xente coma Victoria
Cerqueiro vai simplemente
fodida. Seguirán sendo a
carnaza dos voitres. O
Sadam Husein de Bush. O
Arafat de Ariel Sharom. As
♦
víctimas.♦

Manifestación
en Vigo ante
unha parte
do aterrado
actual.
O actor
Morris
lendo o
comunicado
final entre
a choiva.
Abaixo,
á esquerda,
aspecto
do acto
de Ferrol.

Contra o aterrado do Areal e pola rexeneración do banco das Pías

Dúas manifestacións en Vigo e Ferrol
defenden a integridade das rías
POSONEJRO

posonejro@yahoo.es

A.N.T.
Dúas numerosas manifestacións tiveron lugar o sábado nove de
novembro en Galiza e ambas coincidían en reclamar a integridade das rías. A mobilización de Vigo rexeitaba o aterrado do Areal e a de Ferrol a rexeneración do banco marisqueiro das Pías.
A manifestación ferrolá tivo lugar ás doce e media do mediodía, discorreu entre a igrexa de
Fene e o polígono da Gándara
–onde está a Confraría de Ferrol– e na mesma tomaron parte
uns cincocentos mariscadores de
Barallobre e Mugardos, que explotan conxuntamente o banco
das Pías. A mobilización estaba
convocada pola Confraría de
Pescadores e demandaba a recuperación do banco, despois de
que fose sobre explotado e esquilmado polos furtivos.
Os mariscadores portaban un
cadaleito e unha coroa de flores
que deixaron cando pasaron pola
ponte das Pías para deixar constancia da morte da ría.
A Confraría de Barallobre
vén de remitir á Consellería de
Pesca un proxecto para a rexeneración de 160.000 metros cadrados do fondo mariño, para o que
se require un investimento de
360 mil euros.

Mobilización en Vigo
Ás cinco da tarde tiña lugar en Vigo a segunda das manifestacións
en defensa do litoral. Convocada
pola Plataforma pola Defensa da
Ría, contou coa asistencia de máis
de dez mil persoas e discorreu entre o barrio de Teis e a Porta do Sol.
No acto os asistentes manifestábanse en contra da construción
dun novo recheo na ría, de
120.000 metros cadrados no Areal. A Plataforma denunciou o
“ocultismo e accións con alevosía” no deseño do recheo e anunciou que presentará un contencioso administrativo contra o plan da
Autoridade Portuaria de Vigo.
A manifestación contou coa
presencia de todo tipo de líderes
veciñais e políticos, incluído o alcalde L. Castrillo, e ao remate da
mesma o actor A. Durán Morris
leu un comunicado de rexeitamento que estaba asinado por persoeiros da cultura e a política local.♦
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Premio da ONU para Compostela

Tres
institutos
imparten
galego en
Barcelona

Encarna Otero
‘Os barrios históricos teñen que estar habitados’
P. BERGANTIÑOS
Compostela está de festa estes días despois de gañar o IV Concurso Internacional de Boas Prácticas que organiza, cada dous
anos en Dubai, o Centro das Nacións Unidas para os asentamentos Humanos-Hábitat. Nesta edición concursaron un total
de 544 propostas. Encarna Otero, concelleira de Rehabilitación
do Casco Histórico, explica a importancia deste novo galardón.
Despois de todos os premios
que ten recibido o casco histórico de Santiago ¿que significa este?
Dúas cousas fundamentais
que o propio xurado na súa reunión en Nápoles decía. Primeiro
que sexa un premio das Nacións
Unidas e que recoñeza que a rehabilitación de Santiago favorece a convivencia através da preservación frente a prácticas rehabilitadoras que a maior parte das
veces provocan exclusión. Hai
outro segundo elemento que para min é fundamental. En Dubai
todos os premiados puidemos
coñecer o progama Hábitat, intercambiar as nosas experiencias
para descubrir que no mundo se
están facendo cousas moi interesantes desde ópticas e ángulos
moi diferentes. Agora do que se
trata é de que a xente de Santiago, que é a que traballa polo seu
casco histórico viva este premio.
¿En que consiste Hábitat?
O Comité Hábitat que emana
da Organización de Nacións Unidas constituíuse no ano 1994 co
fin de frear o deterioro dos asentamentos humanos, crear as condicións que faciliten a mellora do
hábitat e promover o debate. O
Programa de Boas Prácticas ten
como obxectivo promover políticas e estratexias máis efectivas
para o desenvolvemento sostíbel
mediante a transmisión de información e coñecementos sobre
experiencias e solucións de eficacia probada. Através dunha serie
de comités presentee nos cinco
continentes, cada dous anos e
dentro das dez liñas de boas prácticas (intervención social, política de xénero, rehabilitación, política de xénero, medio ambiente,
realoxo, etc.)preselecciónanse
unha serie de proxectos. Nesta
edición concursaron un total de

560 propostas das que se elexiron
40 finalistas.
No Comité Hábitat español,
por exemplo, que foi o que nos
propuxo a nós participan, entre
outras entidades, o Ministerio
de Fomento e colexios de arquitectos. No programa insisten
moito naquelas cousas que non
se realizan de forma obstentosa
senón que aproveitan os seus recursos económicos e humanos.
No caso de Santiago o xurado
considerou que os diferentes
programas de rehabilitación da
Cidade Vella preservaron a súa
historia e cultura combinando a
formación e a creación de empresas, e facilitaron o acceso a
vivendas confortables, con materiais nobres e cun baixo custo
ambiental como a pedra e a madeira. Tamén fai fincapé no proceso de peatonalización.
O xurado valorou especialmente a preservación da diversidade social.
Un dos problemas que ten a
rehabilitación é que ao revalorizarse o patrimonio moitas persoas con rendas baixas son expulsadas para zonas máis baratas. Unha das cousas que valoraron no nosos proxecto é que
fixa poboación. Tamén hai que
decir a verdade, partimos de que
o casco histórico estaba habitado nun 80%. A práctica rehabilitadora encamiñouse máis a mellorar as condicións de vida e fixar poboación garantindo esa
diversidade social.
¿Como se facilita o acceso á
vivenda?
Ademais de dar axudas á rehabilitación, que obrigan a ter a
casa habitada, gracias a colaboración das entidades bancarias Caixa Galicia e Banco Pastorpuxemos en marcha outros mecanismos como condicións de

Diciamos no anterior artigo que os momentos de socialización das persoas
eran determinantes na adopción por elas
dunha lingua como medio de expresión
habitual. E a lingua que se establece
para comunicarse entre os novos amigos, compañeiros e veciños, normalmente non se cambiará no futuro.
Co fin de contrarrestar os poderosos
factores que neses momentos ameazan o
mantemento da lingua sería necesario establecer estratexias de reforzo e de reinstalación que permitan crear entre as persoas relacións lingüísticas en galego.
Naturalmente, na vida dos adultos os
momentos do eventual desprazamento do
seu medio habitual son imprevisibles, e
en todo caso individuais, mentras que
noutros momentos, os ligados ao proceso
educacional son doados de determinar e é
doado establecer esas estratexias. Existen
actividades e técnicas de expresión oral
que os profesores de linguas estranxeiras
coñecemos ben (actividades lúdicas, can-
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hipoteca en situación crediticia
moi boa. Así a xente con menos
renda pode aspirar a mercar unha
casa no casco histórico. Non podemos intervir no mercado pero
si establecer mecanismos financeiros que faciliten o acceso.
Organizaron toda unha semana de festa para celebrar o
premio.
Precisamente aos membros
de Hábitat gustoulles moito saber en que se ía gastar o primeiro, 30.000 euros. Ademais pagar
o vídeo que presentamos alí, pu-

blicaremos tres libros explicando
todo o que se fixo en Santiago en
canto a rehabilitación, un acto
municipal no concello para que
toda a cidadanía viva o premio
con nós, e unhas visitas guiadas
pola cidade. Santiago é un proxecto colectivo e se non contamos coa xente que vive nas casas, os aparelladores, os arquitectos, a oficina de rehabilitación, coas emresas que apoian
este proxecto non temos nada
que facer. Eles son os merecedores do premio.♦

Conxeito

Reinstalación
HENRIQUE HARGUINDEY
cións, teatralizacións, etc). Serían as idóneas para utilizar, cunha especial presencia daquelas actividades que forman parte da cultura tradicional galega, pois vencellan ao individuo coa súa comunidade:
xogos populares que empregan a expresión verbal, cantigas, recursos da literatura oral tradicional como adiviñas, recitados, contos populares, etc.
Se realmente se quere evitar que o
noso idioma morra no prazo inexorable
dunhas poucas décadas, se se quere facer
realidade o principio de que os rapaces e
rapazas galegos estean en condicións de
poder empregar con igual nivel de competencia e en igualdade de condicións as

dúas linguas oficiais de Galiza, é preciso
facer desaparecer a acuciante presión en
contra do galego e potenciar a expresión
no noso idioma dentro do sistema escolar. Pero non como algo pasivo, simple
recepción de coñecementos, ou ligado ao
esforzo da aprendizaxe ou ao estudio puramente gramatical, senón como actividade lúdica, agradable e de socialización. Só así se podería traducir en
práctica a boa actitude existente nas novas xeracións cara á nosa lingua.
A integración desta estratexia de reforzamento linguístico no sistema escolar debería estar regulada e a actividade impartida por persoal debidamente formado e titu-

A.N.T.
Arredor de 150 alumnos
de tres institutos estudiarán neste curso galego en
Barcelona. O Departamento de Galego Portugués promove a difusión
da nosa língua no ensino
medio e a Generalitat
asinou un protocolo para
facilitar o desenvolvimento da iniciativa.
O programa para
achegar o galego aos estudiantes cataláns parte
do departamento de Galego-Portugués e conta
coa coordinación da profesora Sabela Labraña
que traballa cun equipo
de profesores de ensino
medio da cidade. A Generalitat facilitou a realización do proxecto e, entre outras medidas, concedeu licencias a varios
ensinantes para participar
da iniciativa. Asimesmo
asinou un convenio coa
Xunta de Galiza no que
se inclúe a promoción do
catalán nos centros de ensino galegos.
Sabela Labraña sinala que os alumnos que
ata o momento están a
recibir aulas de galego
mostran moito interese
no coñecemento da língua e para o seu achegamento contan con materiais específicos para
unha aprendizaxe que os
estudantes escollen en
calidade de créditos optativos. Un equipo técnico elaborou, entre outros materiais, un libro
no que se inclúe un vocabulario en galego, catalán, castelán, portugués e euskera. ♦

lado. Podería pensarse en titulación e estudios hoxe existentes como os de técnico
superior en animación sociocultural. Para
iso deberíanse incluír no plano de estudios
materias como Técnicas de reforzamento
lingüístico, e unha formación sociolingüística básica. Podería tamén optarse pola creación dunha especialidade de titulación
universitaria dentro dos planos de estudio
do profesorado. En todo caso, a Dirección
Xeral de Política Lingüística forma parte
da Consellería de Educación, o que neste
caso pode facilitar as cousas e demostra
que se entende a normalización lingüística
como unha obriga do sistema educativo.
Naturalmente, outras entidades públicas como os concellos, ou privadas, como as asociacións culturais, de pais e
nais, etc., poderían colaborar na realización destas actividades, e organizalas tamén, especialmente para adultos. Pero a
proposta que aquí facemos parécenos unha peza clave dun plano de normalización lingüística.♦
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Fala de vocación local e do marcha o Faro da Cultura, todo
Sur de Galiza. Contan con seis en galego. Sempre é polémico,
edicións (Vigo, Pontevedra, pero o secreto do éxito do Faro,
Arousa, Ourense, Morrazo e O como o doutros medios, é ser esDeza), ¿son un periódico de vo- pello da realidade á que nos diriximos. Iso implica decisións que
cación galega?
O que temos é unha influencia poden ser polémicas. Os datos
fundamental no Sur de Galiza, es- que temos son os mesmos, a pepecialmente na provincia de Pon- sar de que os sectores que están
tevedra. Pero non debemos per- en primeira liña da defensa da
der a perspectiva de que Ponteve- língua galega consideran que non
dra ronda o millón de habitantes, é suficiente e que estamos moi
só 100.000 menos que Asturias e atrás, historicamente nunca houcase o doble que Navarra. É un bo tanta presencia do galego nos
motor da comunidade e cunhas medios de comunicación, na TV,
enormes potencialidades de ex- na radio e tamén tanta edición de
pansión. Influímos e lideramos libros. Ese é un florecemento obunha zona nas que as posibilida- xectivo. ¿Por que non hai máis
des de expansión son enormes. presencia na prensa escrita? Non
Estamos nunha media de 43.000 nos chega esa demanda apesar da
exemplares diarios e 53.000 os escolarización, das xeracións de
domingos. O último Estudio Xe- rapaces que están formándose en
ral de Medios danos 281.000 lec- galego. Se nolo piden nós encantores de media diarios. Somos o tados, pero non temos esa demanda. A xente
séptimo xornal refala galego e le en
xional de España
castelán con toda
e temos a forza
tremenda da vinon usamos máis naturalidade. Podemos entrar no
culación histórica. Coméntase, o o galego porque non debate sobre a
lingua que domique xa é un tópihai demanda”
na e a que non.
co, que Faro é siHai un dato a ter
nónimo de diario.
en conta, edítase
Iso encantaríalle a
un xornal en galecalquer empresa,
e as perspectivas de crecimento go O correo, e coido que sobrevison amplas pese á crise xeral de ve mercé ás institucións.
Pero respecto da demanda
publicidade e número de lectores
hai experiencias como El Pede toda a prensa escrita.
Todos os xornais presumen riódico de Catalunya, que pon
da súa independencia, pero en na rúa dúas edicións idénticas,
xeral podemos situalos segundo unha en castelán e outra en caa súa liña editorial e informati- talán e mércase o 50% de cada
va. ¿Cómo se define o Faro des- unha. É apoiado pola Generade o ponto de vista das ideas? litat pero demostra que a xente
O compromiso fundamental compra en catalán.
Hai ese apoio da Generalitat,
do Faro é, igual que os outros
xornais do grupo Prensa Ibérica, sen o que a empresa non podía
a aposta pola democracia e as li- embarcarse a ver que pasaba.
berdades, e daquela a liña que Nun caso como o noso somos 200
marca a Constitución. Eu traba- traballadores e 100 xornalistas e
llei en xornais en cidades nas non se poden tomar riscos tan imque en ocasións gobernou o portantes. Hai tamén que facer
PSOE e outras o PP. Os proble- análises das tramas sociais de
mas son semellantes na relación Barcelona e Cataluña e non son
co poder. Cando se procura man- comparábeis coa de Galiza. Lemter unha liña crítica o poder ten bra que o modelo de El Periódico
pouca capacidade de encaixe e non foi capaz de implantarse en
sempre hai tensións. Nós procu- Madrid e hoxe vive dificultades
ramos facer o xornal o máis rigo- pola crise da empresa coa morte
roso e plural posíbel desde o de Antonio Asensio e a entrada
masiva da prensa gratuíta.
ponto de vista xornalístico.
Fala vostede da crise publi¿Renuncia o Faro a unha liña informativa de estado ou do citaria da prensa escrita e hoxe
mundo en favor da prensa de as promocións son un gancho
para o lector, semella que inevicarácter estatal?
Na exposición das 400 porta- tábel, de toda a prensa diaria.
das vemos como a información ¿Ten volta atrás esa mistura de
internacional durante a Ditadura información e merchandising?
A realidade é que ese asunto
enchía moitas páxinas porque
non se podía falar do de aquí. non ten volta atrás. Podemos faCando entra a democracia ex- lar da experiencia do noso grupo
pándese a prensa rexional e local ou de calquer outro. Todo o
e a experiencia é que a xente mundo está sobrevivindo. Os
quer ver reflexado o próximo e que nos fixemos xornalistas nin
coñecer as opinións sobre o que nos imaxinabamos que acabaríavive máis. Non desatendenmos a mos discutindo sobre que tipo de
información nacional e interna- promoción faríamos. No noso
cional, pero para ser competiti- grupo procuramos que a maioría
vos nese terreo xogamos con delas fosen de tipo cultural (xeodesvantaxe porque iso esixe un- grafia, historia, tradicións...), peha rede de corresponsais e de ro chega un momento no que os
lectores reaccionan menos. Aíngastos difícil de soster.
No grupo hai dous xornais da así procuramos que se combiintegramente en catalán, Diari ne o útil e o achegado ao territode Girona e El Nou Nou. En rio en que nos movemos. Hoxe
1986 Ceferino de Blas contes- por hoxe son necesarias, e o detoume á pregunta de se o gale- bate é se lles compensa manter
go tería máis presencia no Faro unha promoción ou aforrar cuscoa frase “o xusto e necesario”. tes mantendo unha difusión máis
Pasados dezaseis anos, ¿non baixa, que sería inevitábel. Toconsidera mínima a presencia dos temos que recurrir ás promocións e hoxe por hoxe é imposído galego no Faro de Vigo?
Recentemente puxemos en bel dar marcha atrás.♦

‘N
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Faro de Vigo cumpre 150 anos

Pedro Pablo Alonso
‘Sen promocións, as vendas baixarían’
XAN CARBALLA

O decano da prensa do Estado, Faro de Vigo comezou as celebracións do seu 150 aniversario. Pedro Pablo Alonso, anteriormente director de Diario de Mallorca (1992-2000), fala dos retos do xornal do que agora é responsábel e da importancia da “prensa rexional”.
¿Cómo vai celebrar faro de Vigo o 150 aniversario?
Os fastos van durar un ano,
porque a data concreta a celebrar
é a saída do primeiro número, o 3
de novembro de 1853. Comezamos cun suplemento de 128 páxinas, de carácter histórico, vendo
os acontecementos nos que estivo implicado o Faro. Cando se
funda Vigo tiña 6.000 habitantes
e hoxe é cabeceira dunha grande
área metropolitana e unha cidade
clave do Eixo Atlántico. Para
darnos unha idea desa constante
que permanece historicamente no
xornal está a pelexa do ferrocarril: é semellante a reivindicación
da entrada no Sur hai máis dun
século e agora a necesidade dun
bo trazado da alta velocidade.
Durante o ano imos sacar suplementos mensuais, temáticos e de

actualidade e despois poñeremos
o ramo con outro gran suplemento mirando ao futuro do periódico. Tamén ofereceremos unha
portada mensual en facsimil e temos unha exposición cunha escolma de 400 portadas representativas que rotará por varios puntos de Galiza e de fóra. A maiores
haberá concertos e outras actividades para compartir o aniversario cos lectores.
O periódico, en 1986, cambia dunha propiedade familiar
e intégrase nun grupo xornalístico como Prensa Ibérica.
¿Que significou iso?
O grupo ten hoxe dezaseis cabeceiras (catorce no Estado e dúas
en Portugal). Levo dezanove anos
nesta empresa e estou convencido
de que foi no seu día unha boa decisión do Faro, porque este é un

grupo esencialmente xornalístico,
sen dependencias políticas nin
económicas, e que se basa na idea
da prensa rexional. Nestes anos
creceu reinvestindo os beneficios
nos propios xornais e funcionando
con grande independencia entre
cada unha das cabeceiras. Imos
coa idea de enraizamento e podemos botar en falta certas sinerxias
informativas pero compénsanos
esa capacidade de estar próximos.
Nós non facemos como outros
grupos que comparten certos bloques informativos, senón que cada cabeceira realiza a súa propia
aposta informativa. O Faro ao entrar en Prensa Ibérica conseguiu
máis forza e daquela máis liberdade e capacidade crítica porque os
problemas económicos crean dependencias. A liña fundamental é
o rigor e o pluralismo.
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O triunfo de Bush
MANUEL CAO

O papel da mobilización social segue sendo importante no debate político.

PA C O VILABARR O S

Proposicións subordinadas
MANUEL MERA

A vía do diálogo sen mobilización social ficou nun carril morto. Como
exemplo, a proposta de que só se transforme o Senado en cámara territorial “cando haxa lealdade constitucional” significa deixalo para máis nunca.
Propoño que Galiza sexa soberana. Ninguén pode queda para cando todos se sintan españois, non paestar en desacordo con isto, os nacionalistas os pri- ra dar acomodo ás distintas realidades nacionais.
meiros. Estas palabras mesmo poden estar en boca Máis claro imposíbel. A vía do diálogo sen mobidun do PP, iso si nun contexto determinado. Des- lización social ficou na práctica en vía morta. Adepois na realidade, na práctica de todos os días, estas mais, como este debate se fixo no marco do Parlaverbas están subordinadas a que isto sexa, por mento Galego e sen participación popular, Fraga
exemplo, “no marco da patria común española”. só terá que dar explicacións aos deputados naPorén, se nos atemos só as palabras de conxuntura, cionalistas. E, o que resulta máis grave, con este tise non temos en conta a práctica social de cada po de falsas expectativas desmobílizase á militanquen, todos semellan iguais, as diferencias desapa- cia nacionalista e non se lle dá participación aos
recen, as ideoloxías desdecidadáns, que se converbuxanse. Así, os que detenten en votantes pasivos, en
tan o poder (neste caso a
espectadores. Nen sequer
s dirixentes políticos e
direita) pode facer un disserviu para denunciar a
curso conservador para os sociais debemos escoitar máis as subordinación a intereses
votantes do PP, outro seudo
externos daqueles que degaleguista dirixido ás bases
opinións da maioría social e ben gobernar exclusivanacionalistas, e mesmo un
mente en beneficio de Gaanalisar os resultados e a
xacobino que recolla o ideliza, xa que, como se fose
ario individualista e demoun xogo de xadrez, diron
crático formal dos “socia- práctica cotiá dos que gobernan” vinte voltas ata deixar tolistas”. Mais, despois, no
do en táboas.
día a día, maniféstanse as
Os dirixentes políticos
posturas centralistas (negae sociais debemos escoitar
doras da identidade galega
máis as opinións da maiomáis primaria), elitistas e de apoio á concentración ría social (os de abaixo), analisar os resultados e a
do poder político e económico.
práctica cotiá dos que gobernan ou detentan áreas
Temos como exemplo o tema do Senado. Leva- de poder. Estar máis atentos ao pobo que ás boas
mos anos detrás do obxectivo de reformalo para fa- palabras dos poderosos e das noticias interesadas
cer del unha Cámara territorial que represente ás dos meios de información que apostan porque todo
distintas nacionalidades do Estado. Mesmo todos siga tal como está. Non digo nada novo con isto, é
os grupos votaron a prol da súa reforma no Parla- de primeiro de marxismo ou calquer corrente teórimento Galego, sen asumir por suposto a problemá- ca progresista, o mao é que se esquece arreo. Mestica de fondo. Hai quen pensa que isto demostra mo hai dirixentes que se sinten (neste intre) obrique por esta vía, a do debate parlamentar en exclu- gados a xustificarse fronte ao poder por trinta anos
siva, podemos avanzar no direito histórico de Gali- de loita política e social a prol da liberación naza a auto-gobernarse. Agora ben, en manifesta- cional e social de Galiza. Cando os que teñen que
cións de Fraga aos meios de comunicación en Ma- dar explicacións son os que estragan a nosa identidrid, despois de reunirse co Presidente do Senado dade, precarizan o mercado laboral, destrúen o
para debater sobre o futuro da Cámara alta, o Pre- mundo rural, aumentan a concentración da riqueza
sidente da Xunta de Galiza afirma textualmente e a dependencia da nosa nación. Abonda de propo“que este non é o intre de de emprender a reforma sicións subordinadas; de dar valor á leria, partidaxa que se debería facer dende un principio de leal- ria ou sindical, afastada da práctica social.♦
dade constitucional que, por magoa, actualmente
MANUEL MERA é Secretario Confederal de Formación
algúns non teñen”.
Sindical e Migración da CIG
A contestación de Fraga é contundente: isto

A opinión pública internacional recibiu con asombro e preocupación a aplastante derrota dos demócratas nos EE UU. A retórica
explícita da guerra exterior e interior cativa o electorado norteamericano e paga cun gran regueiro de votos a adicación de George Bush e o seu equipo á campaña electoral máis frenética dos últimos tempos por parte dun presidente en exercicio. Dunha parte,
é comprensible que Bush loitara por confirmar a litigada victoria
dos comicios presidenciais do 2000, despexando dúbidas sobre a
vontade real dos electores. Doutra parte, os votantes parecen concederlle a George Bush a oportunidade de que poida gobernar con
comodidade e lexitimidade efectiva sen os atrancos doutros poderes institucionais. George Bush conta, agora, con mans libres
para actuar no interior e no exterior e xa non poderá escudarse nas
pexas instauradas polos demócratas para xustificaren os posibles
problemas, erros ou fracasos da súa política.
Dous elementos clave influíron nestas eleccións parciais: a
seguridade e a economía, sendo este último o factor máis importante pola inmersión dos axentes económicos e sociais dos EE
UU nunha crise grave e de difícil resolución. Os datos macroeconómicos da economía estadounidense son realmente preocupantes: mínimas taxas de crecemento, desemprego en aumento,
déficit exterior que segue inmutable, contas públicas que van a
peor, credibilidade polo chan das institucións de supervisión
contable e control económico, etc. Algúns destes datos non son
moi diferentes dos do Xapón e da maioría dos países da Unión
Europea pero, en contra do que aseguran certos analistas, o grao
de solidez e resistencia da economía europea é superior e, sobre
todo, as perspectivas de crecemento son máis favorables.
No contexto global, os cambios son moi importantes e as
vantaxes de Europa en momentos de crise poden superar as desvantaxes. A Unión Europa conta cun modelo de estado de benestar e de credibilidade e estabilidade das institucións que facilita a toma de decisións por consenso que implican unha parte
maioritaria da poboación. A lexitimidade das medidas e a aplicación destas ten que contar co apoio dunha maioría social ampla
nun contexto de libertades formais importante. A lentitude na toma de decisións vese compensada pola eficacia e consistencia
destas. O modelo europeo de toma de decisións é fondamente
democrático e aparentemente incerto pero, en realidade, aséntase nunha base común de comportamentos compartidos no ámbito social, económico e político, sobre todo nos países motores e
dirixentes da Europa Unida. Por riba, a disposición dun espacio
económico amplo e cohesionado por unha moeda común dota de
medios, ata agora inexistentes, a acción institucional e económica da UE. Neste sentido, o mantemento dos tipos de interese da
zona euro no 3,25% por parte do BCE debe verse como o exercicio dunha independencia clara e determinada respecto das decisións da Reserva Federal. É dicir, diante do unilateralismo de
Bush en materia política e militar, Europa parece responder no
terreo monetario afectando un dos peares básicos do poder norteamericano: o dólar. Os EE UU deberán velarse se pretende aumentar o déficit público e seguir cun déficit comercial insostible
ao tempo que unha moeda devaluada deixa de atraer capitais. Os
fluxos de capital productivo irán cara á China, a India e outros
países emerxentes e a señoriaxe internacional venta o seu final.

‘O

George Bush.

‘O mantemento dos tipos de interese
da zona euro debe verse como
o exercicio dunha independencia
determinada respecto das decisións
da Reserva Federal dos EE UU”
A opción de Bush representa unha fuxida cara adiante que
de levarse a cabo tal cal pode poñer en cuestión os cimentos do
propio poderío norteamericano, no medio prazo, e eso, por moitos medios e tecnoloxías militares das que se dispoña. O factor
económico e institucional é clave e EEUU na non é o principal
poder económico nin o único referente institucional do planeta.
A historia segue, nin acabou antes nin empeza agora.♦

Máis de 15 mil
visitantes na mostra
de Industrias
Pesqueras
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As
rebaixas
de outono

Desde o pasado 10 de outubro,
data da inauguración, máis de
quince mil persoas visitaron a
exposición Vigo, horizonte
mariño que serve para conmemorar os 75 anos da revista Industrias Pesqueras. A mostra,
ubicada no recén inaugurado
Museo do Mar de Vigo, toma a
mencionado publicación como
fio condutor para lembrar a
evolución do sector da pesca e
a súa vinculación co crecemento económico de Vigo.♦

RAMÓN MACEIRAS

Os luns ao sol, nominada polo Estado español aos Oscar ten como tema central o paro. Na imaxe, un aspecto da rodaxe.

Trinta e un mil fogares galegos
teñen a todos os seus membros no paro

Toda a semana ao sol
Exposición sobre o
nacemento
do sindicalismo
nacionalista
Co gallo do trinta aniversario
das mobilizacións obreiras de
1972, a Confederación Intersindical Galega organizou unha
exposición que recorrera diversas cidades e vilas. A mostra está centrada na primeira década
deste periodo e leva por título
“1972-1982: agromar e consolidación do sindicalismo nacionalista”. Na actualidade os
paneis, con ilustracións e prensa da época, poden ser vistos na
Casa da Cultura de Vigo.♦

B. LAXE
O número de desempregados
na Galiza acada os 138.000, segundo datos do último Inquérito de Poboación Activa, correspondente ao terceiro trimestro
do ano. Supón un descenso do
3,3%. O dato máis preocupante
é que 31.000 fogares teñen a todos os seus membros parados.
Acudindo ao ton chistoso dalgún
dos humoristas que arremedan a
Aznar poderiase dicir que o “Goberno ten moito que ver co éxito
de Os Luns ao sol pois axuda a
que o paro se volte pór de moda.
Certamente, volta figurar nos
sondeos como a primeira preocupación dos cidadáns.
O goberno de Aznar xa non
pode utilizaro eslogan de “Espa-

ña vai ben”. Eran tempos de bonanza económica en toda Europa. Agora toca recesión e as recetas de Rodrigo Rato mostranse
ineficaces. O paro aumenta mes
a mes en todo o Estado. Na actualidade a taxa de paro galega é
semellante á española (11,35
fronte a 11,41%).
De novo a emigración volta
ser a válvula de escape de cada
vez máis familias. A marcha tanto
a Canarias como a aquelas rexións
onde aumenta a construcción vai
en aumento mes a mes, ao mesmo
ritmo que descende o número de
parados. É unha constante histórica. Aínda así a cifra de 31 mil familias con todos os seus integrantes no paro dá arrepios.
Os sindicatos afirman que a
realidade non está só nos núme-

ros. Constatan que o aumento do
paro se debe, principalente, a
que se está a destruir emprego.
O Goberno central cualifica
de positivo que aumenten as
contratacións, pero os sindicatos
pídenlle que non se agache detrás do aumento da poboación
activa. A maioría dos contratos,
segundo as centrais, son por un,
dous, tres días á semana, unha
semana ao mes ou un mes ao
ano. Son os coñecidos contratos
lixos que consiguen que o número de empregados resulta máis
alto nas estadísticas.
Polo deamis, a precariedade
laboral do Estado Español dobra
a dos paises europeos. Aquí os
contratos temporais representan
o 18%, cando a media da UE é
unicamente do 9%.♦

Pesca
Galiza conta cunhas condicións
naturais absolutamente excepcionais para a produción marisqueira.
As 19 rías do noso país son as máis
ricas en termos biolóxicos de toda
Europa. Nelas traballan cerca de
7.000 persoas (nun 85% mulleres)
dedicadas profesionalmente ao
marisqueo a pé, cunha altísima capacidade produtiva que se rexistra,
reflectíndose só de xeito parcial na
elevada facturación que apresenta
o sector, debido tamén a unha calidade e prestixio dos produtos marisqueiros extraídos que son recoñecidos internacionalmente.
Precisamente por estas razóns resulta máis difícil de comprender a situación de extrema
precariedade socio-laboral que
padece o colectivo de mariscadoras galegas, que pola súa singular conformación social constitúe un evidente problema de
xénero, ou de discriminación das
mulleres no ámbito laboral.
Unha mariscadora galega obtén anualmente, como media, uns
ingresos aproximados de 2.800
euros, aos que lle descontará uns
1.250 euros de cotización á Seguranza Social, requisito indispensábel para acceder ao permiso de explotación. Quere dicir, unhas
260.000 ptas/ano constitúe a renda

Mariscadoras,
traballadoras galegas
BIEITO LOBEIRA

O marisqueo é unha actividade produtiva básica para a economía de Galiza pero moi mal considerada polas leis laborais, que a menosprezan
a pesar de empregar máis de 7.000 persoas.
media de ingresos dunha mariscadora. Hainas que perciben máis, e
outras que aínda gañan menos. Falamos, pois, en termos de miseria.
Con arreglo ao marco legal
vixente en materia de seguranza
social, a maioría deste colectivo
non poderá acceder á xubilación
por carecer do mínimo tempo de
cotización requerido. As mariscadoras tampouco teñen recoñecido
un catálogo de doenzas profesionais malia á dureza e penosidade
do seu traballo, desenvolvido en
moitas ocasións co mar cubrindo
boa parte do corpo, nin se lles
permite obter baixas laborais por
esta razón ou por outros traballos

inherentes a esta actividade.
Unha mariscadora galega non
pode acceder tampouco a coeficientes redutores para rebaixar a
idade de xubilación. A razón, segundo a opinión do goberno español, radica na peculiar consideración de que o traballo deste colectivo “non resulta duro nin penoso”. Perpetúase así unha situación
radicalmente inxusta: segundo a
normativa actual, as mariscadoras
deben seguer traballando nas
praias e nos bancos marisqueiros
ata os 65 anos para acadar a súa
xubilación (aquelas que poidan),
debido á obcecación do goberno
central de non dotar este colectivo

dun marco específico de protección social, adecuado á súa realidade e ás súas necesidades.
En todo caso, o evidente divorcio existente entre a capacidade e
potencialidade produtiva e comercializadora do sector marisqueiro,
e a precaria situación que padecen
as mariscadoras, pódese superar se
se crean as condicións políticas
que tendan a incrementar e mellorar a produción, e a establecer as
medidas sociais que equiparen as
mariscadoras con outros colectivos
laborais. O marisqueo debe deixar
de ser unha actividade marxinal
que engloba un colectivo importante –maioritariamente feminino–
que acada uns ingresos limitados,
meramente complementares no
sustento da economía familiar.
Na Galiza temos as condicións necesarias –unicamente se
precisa de vontade do actual poder político– para converter o marisqueo a pé nunha actividade rendíbel, que garanta a independencia económica das mariscadoras,
con plena cobertura social e no
marco dunas estruturas máis democratizadas. Esa é unha aposta
por un país, aínda que non a considere o Partido Popular. Alá eles.
Da nosa parte, a forza da razón e
da xustiza. Ese é o camiño.♦

A Comisión Europea sumouse esta semana á onda
de rebaixas das previsións
de medra económica –o
Fondo Monetario Internacional recortouna ata o
0,7%–. A Comisión Europea anunciou unha rebaixa da medra do PIB da eurozona en 2002 ata o 0,8%
e do conxunto da UE, ata
o 1%.
Para o próximo ano, a
Comisión estima que a medra económica comezará a
recuperarse e podería atinxir un índice do 1,8% en
2003 na eurozona, mentres
que na UE se prevé que
atinxa o 2%.
O Executivo comunitario rebaixa deste modo
en seis décimas os seus
prognósticos de medra da
economía da eurozona en
relación ás previsións
anunciadas o pasado marzo, cando situou o aumento do PIB en 2002 no
1,4% e no 1,5% para o
conxunto da Unión.
En canto á inflación, a
Comisión non espera que
caia por embaixo do 2%
en 2003 e estima que se
situará en 2002 no 2,3%,
mentres que prognostica
que se reduza ao 1,8% en
2004.
Polo que se refire ao déficit orzamentario, os datos
da Comisión indican que
Alemaña adiantará o límite
do 3% en relación co seu
PIB e atinxirá en 2002 o
3,8%, para se reducir ao
3,1% en 2003.
Para o Estado español,
a Comisión Europea prevé
unha medra do PIB do
1,9% en 2002, do 2,6% en
2003 e un índice de inflación do 3,6% este ano e do
2,9% o próximo. Así, tal e
como dixo o Banco de España e ratificou pola súa
parte o ministro de Economía, a economía do Estado
español non superará o 2%
de medra.
A Comisión espera que
en Francia o déficit orzamentario aumente ata o
2,7% en 2002 e suba ao
2,9 % o próximo ano,
mentres que en Italia atinxirá o 2,4% do PIB en
2002 e neste país a débeda
pública medrará ata o
110% do PIB, dados que
Bruxelas considera ‘preocupantes’.
En xeral, a Comisión
estima que o déficit orzamentario atinxirá o 2,3% do
PIB en 2002 na eurozona e
o 1,9% do PIB no conxunto
da Unión.♦
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Nerviosismo no PP ante o aumento de intención de voto dos socialistas

A crise económica lanza a Zapatero
ase que máis ben tenta deixalas
bastante atadas. Sobre todo na
súa preocupación pola unidade
do Estado. Considera que este é
o momento de reafirmar a españolidade, porque isto só se pode
lograr cunha maioría absoluta.
Pero o nerviosismo apodérase
dos posíbeis sucesores e homes
fortes do partido. Primeiro foi
Álvarez Cascos, que se opuxo a un
nomeamento dixital por parte de
Aznar. Agora é Federico Trillo que
pide un novo pacto entre os baróns
do partido para designar sucesor. É
preciso lembrar que Cascos e Trillo, xunto a Lucas, foron os principais valedores de Aznar cando
Fraga estaba decidido a nomear a
Isabel Tocino como sucesora.

B. LAXE
A política estatal pasa por
tempos de mudanza. Os analistas consideran que comeza
unha nova etapa marcada pola crise económica que leva ao
PP á perda de apoios electorais.
O escándalo do Gescartera pode ser o empuxón definitivo.
“Os poderes económico sempre
escollen á socialdemocracia para
xestionar a crise”. Así o veñen
afirmando algúns analistas desde
hai varias semanas. O exemplo,
sen sair do propio mesmo Estado
español, sería a victoria do PSOE
a comezos dos anos oitenta e os
famosos planos de reconversión.
Pode ser máis ou menos cuestionábel a idea de que os poderes
económicos estean xa apostando
por un Rodríguez Zapatero que,
sen facer grandes méritos, sube
cada día na valoración cidadá. O
que non pon case ninguén en dúbida é que a crise ven aí. Así o
apuntan todos os indicadores
económicos. Desde o crecemento
do PIB ata o número de parados.
A situación podería agravarse se,
como semella, os EE UU teiman
en facerlle a guerra ao Iraq, polo
aumento do precio do petróleo.
Aznar négase a adiantar as
eleccións, como lle suxerían algúns dos seus colaboradores, e
agarda que nos dous anos escasos
que lle quedan de mandato a crise
poida remontarse. Hai quen afirma

Discrepancias políticas

José Luis Rodríguez Zapatero.

que o presidente, ao non presentarse como candidato, tampouco estaría excesivamente inquedo polo
posíbel resultado electoral.
Máis preocupados semellan
no seu partido. Ben de dirixentes
considera que o PP está en inferioridade de condicións co
PSOE ao non contar cun candidato nesta altura. Non é o que pensa
Aznar. Algúns afirman que non

nomea sucesor para non perder
parte do seu papel protagonista,
como lle está a ocurrir a Jordi Pujol con Artur Mas en Catalunya.
Para outros, dentro do PP, a
táctica de Aznar é correcta. Consideran que nomear agora candidato sería poñelo de branco dos
socialistas. Aznar está disposto a
deixarlle as cousas medianamente amañadas ao seu sucesor. Dirí-

As discrepancias non son unicamente de método. Os líderes
mencionados non acreditan na
boa escolla de Aznar. Pensan,
como unha parte dos poderes
económicos, que co seu enfrontamento cos nacionalistas periféricos está a encrespar a vida política dun xeito que condiciona
negativamente o clima económico, sobre todo en Euskadi, onde
algunhas das principais empresas españolas teñen a súa base.
Son moitos no PP, comenzando por Fraga, os que consideran que o nomeamento de Mayor
Oreja será nefasto para o futuro

do Estado. Cascos, con boas relacións con sectores do PNV, é
do msmo parecer.
Aznar sen embargo quer “reconquistar” Euskadi. Sabe, ademáis que unha posición ultranacionalista dalle votos na maioría
das autonomías. Os seus principais asesores tratan de deseñar,
nesta liña, unha campaña eleictoral cara as municipais, semellante
á que puxeron en marcha PP e
PSOE en Euskadi. Pensan que os
resultados serán moi outros. O
método consiste en apropiarse dos
símbolos do Estado e da propia
Constitución. Agora o inimigo a
bater será o PSOE e as acusacións
aumentan. Todas nunha dirección:
“un trunfo socialista pon en perigo a unidade de España”.
O sorprendente é que Zapatero
non diferencia a súa mensaxe da
de Aznar. Van alá tres pactos nos
temas principais do Estado, comezando co antiterrorista. Agora
anúncianse un novo pacto sobre o
Exercito. O problema de Trillo é
grave. Dos 12. 000 soldados que
precisaba este ano, só se apuntaron
800. O Goberno xa disolveu dúas
brigadas por falta de efectivos.
O PSOE, pola súa parte,
agarda que a crise abale ao seu
favor o voto dos mozos. O voto
perdido entre os maiores tentan
recuperalo, en parte, aludindo ás
referencias da República. Mentres, agardan que Gescartera se
convirta na Filesa do PP.♦

Bi l bao
Xa hai varias semanas que o lehendakari rematou a súa rolda de
contactos coas diversas organizacións sociais e políticas do país,
sen que polo momento se albisquen novos pasos a dar. Ibarretxe
preocúpase agora de achegarlle a
proposta á sociedade civil. Entretanto, séguese discutindo se a súa
idea de libre asociación con España ten moitos ou poucos apoios.
A percepción que temos os observadores é que, pouco a pouco, o
documento do lehendakari recibirá adhesións non esperadas, algunhas virán desde o contorno de
Batasuna (Aralar xa dixo si), e
outras virán desde o PSOE, en
tanto a presión mediática vaia
baixando. De feito, Odón Elorza

Un novo Estatuto
DANI ÁLVAREZ

Juan José Ibarretxe xa pasou o seu calvario particular logo de presentar a proposta de cambio do Estatuto. Agora espérase que cheguen os
apoios: desde os pacifistas da esquerda abertzale e desde o PSE-EE.
avogou por un referéndum semellante aos que ciclicamente se celebran en Quebeque.
Cal é o valor real dunha proposta de libre asociación entre
Euskadi e España? Un factor
determinante é que o Estatuto de

Autonomía non é un pacto igual
para as dúas partes. O Estatuto,
como ben dixo Joseba Egibar no
seu día, é unha carta outorgada.
Os Estatutos de Autonomía foron iso, ou os colles ou os deixas,
como as lentellas. Ás sociedades

vasca, catalana e galega ofrecéuselles algo fronte ao que non tiñan alternativa. Os vascos non
podían dicirlle non ao Estatuto e
formularen algo distinto. Era Estatuto ou nada. Unha proposta de
libre asociación significa que os
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vascos poden escoller outra forma de relacionarse con España,
sen romper vínculos existentes.
O ritmo ao que se suceden as
cousas en Euskadi é tal que xa
non lembramos o que pasou coa
Proposta Ardanza. Aquela era
moi semellante a esta, só se diferenciaba no ámbito ao que afecta.
Limitábase á Comunidade Autónoma Vasca. No seu momento estivo a punto de recabar o apoio
dos socialistas, que tiveron que
negarse no último momento por
presións de Ferraz. Aí empezou a
entente constitucionalista. Se Patxi López tivese valor, aceptaría
un referéndum. Pero como non o
ten, prefire dicir, como Mayor
Oreja: ‘’Serán os propios vascos,
nas urnas, quen farán desistir a
Ibarretxe da súa proposta’’. O que
a min me fai pensar que se os vascos nas urnas respaldan a Ibarretxe, iso deberá ter o mesmo valor.
Pero non o vai ter, polo menos, a
curto prazo. Se votan menos a
Ibarretxe, daquela, si; pero se o
votan de novo maioritariamente,
non, porque non deixan que exista o ámbito vasco de decisión.
¿E por que esta proposta inclúe futuros vínculos con Navarra e con Iparralde? Pois porque
non pode ser doutra maneira. Os
vascos habitan sete territorios, e
que os navarros voten maioritariamente a forzas españolistas
non significa que o euskera non
sexa navarro, ou que non haxa
pertenza á nación vasca. ¿Ou os
galegos somos menos galegos
porque votamos ao PP?♦
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PA C O VILABARR O S

Ex-dirixente do Partido Comunista de España

Santiago Carrillo
‘O modelo de café para todos non é válido
para o Estado español’
RUBÉN VALVERDE

Sempre cun sorriso e un cigarro na boca, de forma pausada e reflexiva, Santiago Carrillo contestou ás nosas preguntas trala presentación dun libro en Vigo do
seu finado amigo Manuel Pillado. Doído co seu antigo partido tras ser expulsado en 1985, non deixa en ningún momento de reivindicar a súa condición de
comunista a pesar de que moitas persoas pensan que forma parte do PSOE.
¿Pensa que nestes momentos
sería posíbel unha reforma da
Constitución?
Socialmente a Constitución
é unha das máis avanzadas do
mundo porque se fixo nun momento no que a ideoloxía neoliberal non dominaba a vida política do planeta. Agora ben, é
certo que nestes momentos se
poden modificar aspectos que
teñan en conta a pluralidade nacional do Estado cun criterio
asimétrico. Naqueles momentos
non se puido facer porque existían moitas presións e penduraba
a posibilidade dun golpe militar.
¿Que tipo de federalismo

defende vostede para o Estado
español?
Nun Estado como España no
que existen nacionalidades históricas é moi difícil que o federalismo non sexa asimétrico. Hai que
ter en conta que Galicia, Cataluña e Euskadi non son Madrid,
son algo distinto, polo que o modelo do café para todos non vale.
Falando de Euskadi, ¿que
pensa da proposta de Ibarretxe?
Penso que foi recollida cun
rexeitamento enorme por xente
que nin se molestou sequera en
lela. Un aspecto que os medios
de comunicación dan por feito é
que Ibarretxe propón un Estado

libre asociado, pero el en ningún
momento o menciona. Tan só se
trata de crear un ambiente que
impida que se chegue a debater e
entenderse. Considéroo un erro
profundo. O problema de Euskadi hai que resolvelo falando. O
terrorismo ten que ser perseguido policialmente, pero o conflito
vasco non se pode solventar
máis que pola vía do diálogo,
pola forza nunca será posíbel.
¿Como ve que na actualidade Izquierda Unida estea a
participar dentro do Goberno
vasco?
Eu defendo que en determinadas ocasións os comunistas

entren a formar parte de gobernos de centro se esa participación consigue mellorar as condicións de vida dos traballadores. Pero neste caso penso que
EB non é que participe no Goberno, senón que sostén posicións nacionalistas. Así como
defendo en Madrid que hai que
dialogar, tamén digo que non son
nacionalista, senón comunista e
por conseguinte internacionalista, polo que non podo compartir
determinadas posturas. Se non
estou no Partido Comunista é
porque me expulsaron en 1985,
xunto con miles de afiliados.
Dá a impresión de que está
vostede doído co actual PC...
Aínda gardo o meu carné e
podería dicir que choro cando o
vexo, pero non é verdade. O que
lamento é que o actual PC non
teña nada que ver con aquel partido que eu dirixín.
¿En que sentido?
No sentido de que se foi reducindo tanto que hoxe non
aparece publicamente por ningures. Renunciou a ser un instrumento da política, un mobilizador de masas.
Vostede impuxera dentro
do Partido Comunista a bandeira española. Na actualidade Aznar está utilizando a
bandeira Constitucional como
patrimonio do Goberno. ¿Que
pode comentar da bandeira?
O que lle podo dicir é que
cando tiñamos en España a tricolor a min metéronme preso un
ano e medio e noutras dúas ocasións varias semanas, polo que a
bandeira da República tamén...
Cando cheguei a España pensei
que non pagaba a pena ter outra
guerra civil polas cores dunha
bandeira. Ademais, eu como comunista teño unha bandeira que
é a vermella e se puidera converter esa bandeira na do Estado
faríao inmediatamente.
Centrándose en Galicia, dicíase metaforicamente durante
a Transición que só cos votos
dos estaleiros non habería problemas para que o Partido Comunista tivese representación
no Parlamento Español e no
Galego. Sen embargo o PC
nunca foi quen de arraigar, ¿a
que pensa que se debe?
O Partido Comunista nunca
chegou a ter presencia forte en
Galicia. Lembremos que ata a
Transición, Galicia era unha das
partes máis atrasadas de España.
Os galegos tiñan que marchar a
América ou a Europa para vivir.
A xente máis decidida, a que podería encaixar mellor dentro do
PC, marchou a buscar o seu futuro noutros países. Aquí quedou a xente máis reservada. De
feito Galicia é a única Comunidade que preside por maioría absoluta un ministro da ditadura de
Franco e ese, como comprenderá, non foi o terreo máis propicio
para que se desenvolvan as ideas do Comunismo. Hoxe as razóns son outras, xa que existe
unha crise mundial do movemento comunista que repercuten
non só en Galicia. En Cataluña
ou en Madrid, lugares onde fomos unha forza moi importante,
hoxe déixase sentir esa crise.
Tamén en Francia ou en
Italia, onde os Partidos Comunistas incluso chegaron a estar

preto de gobernar. ¿A que se
debe esa crise da que fala?
Principalmente ao afundimento da casa matriz. Incluso
aqueles partidos que como o
PCE marcaron as súas distancias
anos antes da caída da URSS,
sofren as consecuencias. Eu
sempre pensei que as formas anteriores non son as que conviñan
ao mundo actual, pero nunca se
debe un esquecer que calquera
movemento de liberación nacional ten as súas bases nun señor chamado Karl Marx e noutro chamado Federico Engels,
que no século XIX escribiron un
magnífico documento chamado
O Manifesto Comunista.
Coa súa doutrina do Eurocomunismo, moitos acusárono
de perda de identidade e de confundir as ideas comunistas coas
da socialdemocracia. ¿Ideoloxicamente en que se diferencia
vostede dun socialdemócrata?
É certo que non estaba de
acordo co sistema da Unión Soviética, penso que o comunismo
non pode eliminar a posibilidade
de pensar. Cada cidadán debe ter
unha personalidade e un papel
propio. O socialismo non só é un
sistema no que a riqueza estea
xustamente repartida, senón que
tamén ten que existir liberdade
de opinar. O eurocomunismo
aceptaba unha extensión da democracia ao terreo político, económico e social. Todos poden ter
a posibilidade de votar pero á
vez tamén debían ser propietarios colectivos da riqueza do país. Naquel momento puido interpretarse como un achegamento á
socialdemocracia, pero ese achegamento só foi puramente formal. Eu pensei sempre que hai
que derribar o sistema capitalista, que hai que establecer outro
tipo de sociedade máis xusta.
Moitos militantes do PC da
súa etapa como dirixente foron parar ás filas do Partido
Socialista e incluso ao PP. Curiosamente moitos destes amosan as posturas máis centralistas dentro dos seus partidos.
¿Que responsabilidade na formación ideolóxica dos seus cadros tivo o PC naquela etapa?
O PC xogou un papel importantísimo na formación de ideas
durante moitos anos. Eu fun dirixente do PC durante cincuenta
anos e sigo firme nas miñas convicións. É certo que xurdiu algunha ovella negra, pero en que
familia non aparece algunha ovella descarríada, en todo caso non
é a norma. Houbo moita xente
que saíu do PC porque foi expulsada e intentou manter a política
do eurocomunismo nunha nova
formación chamada o Partido
dos Traballadores. Pero démonos
conta de que coas condicións
deste país era moi difícil ter unha
influencia real de masas. Moita
desa xente pensou que ingresando no PSOE podería practicar un
labor real de esquerdas, unha política eurocomunista. Unha parte
importante do antigo PC ingresou no PSOE sen deixar de crer
nas súas ideas, pensando que pola influencia de masas deste partido conseguirían formar militantes de base autenticamente socialistas. Acertaron máis ou menos,
pero foi un intento de seguir firmes nas súas ideas.♦
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Brasil
MONCHO LEAL

O

triunfo de Lula
da Silva xerou
unha
importante esperanza
en todo o continente
americano. Mais
algúns comentarios
abundaban na
inexistencia de títulos
universitarios no seu
currículo. Lula ten
ampla experiencia en
loita sindical,
clandestinidade,
represión sufrida e
cadea. En derrotas
vividas e ilusións
recuperadas. Ese
máster non se estudia
nin en Oxford, nin en
Cambridge, non se
prepara no colexio do
Pilar en Madrid. Ese
título lévase posto no
rostro, nas cañas, nas
enrrugas. Non se
pendura dunha parede.
Agora veñen
momentos decisivos.
¿Camiñará Lula polo
vieiro das bases do PT,
claramente partidarias
da transformación
económica ou polo dos
seus aliados serodios,
representantes
vangardistas do
sistema que permite a
fame e a miseria? Do
tratamento que lle dea
á propiedade da terra,
qué e ocupada pola
xente que non a ten,
tiraremos conclusións.
A experiencia do Chile
de Allende vennos á
memoria cando se
trata dunha vitoria
electoral, que dá paso
ao poder lexislativo e
executivo, pero non ao
real. Que Brasil pase
fame non é algo que
non se poida evitar.
Ese país, que é coma
un continente, ten o
necesario para que se
fagan tres comidas ao
día, baixo un teito
digno e acolledor, e
indo as criaturas, sas,
á escola. Non é así
polo modelo
económico. Hai ricos
porque hai pobres. A
primeira medida
anunciada polo que
será goberno en
xaneiro do 2003 é un
plano contra a
pobreza e a fame. Aí
vai tropezar cos
intereses das grandes
empresas e das
multinacionais, que
onde nós sentimos
unha dor de moas eles
ven unha futura
transacción comercial
co dentista. O Brasil
actual ten máis que
ver cos meninhos da
rúa que cos anuncios
de Ronaldo. Pero a
realidade pouco
♦
interesa. Non vende.♦

O Foro Social Europeo recente cita do movemento contra a globalización

De Porto Alegre ata Florencia
A.N.T.
A celebración do Foro Social Europeo na cidade de Florencia tivo un saldo positivo ao rexistrarse unha numerosa participación
e reafirmarse o compromiso
coa paz e a solidariedade fronte á guerra e a globalización.
A celebración do Foro Social
Europeo en Florencia do día 7 ao
10 de novembro viña antecedida
de agoiros gobernamentais que
alertaban de eventuais desordes
públicas que non se produciron a
pesar da intervención policial.
Entre os principais demonizadores do Foro atopábanse a
xornalista Oriana Fallaci e o ministro do Interior italiano Guiseppe Pisanu. Nun artigo de
prensa, a primeira aterrorizou
aos florentinos con prognósticos
de accións violentas e o segundo
cualificaba de “perigoso” o Foro.
Semellantes posturas mereceron que Dario Fo cualificase
de “terrorista” a Fallaci e criticase duramente ao ministro. O premio Nobel de Literatura e dramaturgo Dario Fo cargaba contra
ambos ao pronunciar o discurso
inaugural do Foro, durante unha
festa celebrada na Piazza de Santa Croce. Alí, Fo defendeu o dereito a opoñerse á “política mundial real” e constituíuse nunha
das voces máis acreditadas da
reunión antiglobalizadora.
O Foro Social de Florencia
xa fóra víctima doutros envites
antes de celebrarse. Coa escusa
de evitar incidentes e como vén
sendo habitual neste tipo de reunións, a policía blindou a fronteira e tratou de impedir o acceso a
Italia de numerosos activistas.
Con todo, non puido evitar a masiva chegada de delegacións de
todas as partes do mundo.
Oficialmente, o Foro Social
Europeo arrancou cunha protesta
contra os plans norteamericanos de
bombardear o Iraq e cunha manifestación ata Pisa, onde nas proximidades atópase a base estadounidense de Camp Darby. Alí, os asistentes denunciaron o intervencionismo e o militarismo de EEUU.
Pero o groso do Foro Social
Europeo estaba constituído por
dezaoito conferencias e máis de
trescentos seminarios celebrados
na cidadela da Fortezza de Basso
(un antigo fortín militar) e o Palacio de Congresos de Florencia.
Cerca de corenta mil persoas
procedentes de 105 países tomaron parte nalgún dos debates
programados e 1.800 xornalistas
(800 procedentes de fóra de Italia) acreditáronse diante do Foro.
Co lema xenérico de “Outra
Europa é posíbel”, o Foro de Florencia contou coa presencia de
todo tipo de organizacións. Alí
estaban os integrantes do movementos dos Desobedientes xunto
aos kurdos ou aos membros de
Attac (Asociación para a Tributación das Transaccións Financeiras) e, como non, os galegos.
Participación galega
Organizacións do noso país como o Sindicato Labrego Galego
tomaron parte nos debates de

Entre as perto de 40.000 persoas que asistiron aos debates do Foro non faltou o humor.

Florencia. O SLG, integrante da
Coordinadora Labrega Europea,
enviou á súa secretaria xeral, Lidia Senra, para reivindicar a reforma da Política Agraria Común, loitar contra os organismos
xeneticamente modificados e
condenar a represión contra as
organizacións agrarias.
O BNG tamén enviou unha representación, encabezada por Camilo Nogueira e Xosé Manuel
Beiras. Un integrante da delegación galega subliñou que “o máis
interesante para min é que a organización do Foro racha o esquema
tradicional dos partidos; é como
se estouparse e desen paso a numerosas organizacións de todo tipo coas máis diversas tácticas e
obxectivos pero que coinciden en
dous aspectos básicos: o compromiso coa paz e coa solidariedade”.

Ante unha diversidade ampla
de organizacións sociais e políticas, debatéronse todo tipo de
cuestións, como as relativas ás
relacións entre organizacións
non gobernamentais e partidos, o
papel da OTAN ou a capacidade
do poder financeiro, que chega a
difuminar a separación de poderes no propio Estado.
Foro das Autoridades Locais
Complementario ao Foro Social
Europeo e previo a este –a fin
de semana anterior–, celebrouse tamén en Florencia o Foro
das Autoridades Locais, unha
reunión na que participaron
concellos gobernados por forzas que acreditan no papel do
Foro Social Europeo.
A integración social e a par-

ticipación foron os eixes desta
convención, na que tamén houbo participación galega (por
exemplo, en representación do
concello de Vigo estivo presente Eudosio Álvarez, do gabinete
da alcaldía).
“A principal conclusión é
que cando se fala de integración
social é en sentido amplo, por
canto a globalización disgrega
aos distintos grupos sociais e
cómpre un proceso que os volva integrar; e cando se fala de
participación, fálase de democracia participativa fronte democracia representativa, pero
esa democracia precisa de definición ideolóxica, ter obxectivos, porque doutro xeito só temos uns grupos máis ou menos
organizados que toman decisións”, dixo Eudosio Álvarez.♦

A maior manifestación europea
contra a guerra
No marco do Foro Social Europeo, o sábado nove de novembro Florencia foi escenario da
maior manifestación celebrada
en Europa contra a guerra, en
concreto contra a guerra contra
o Iraq. Ao acto asistiron arredor
de 750.000 persoas de todo tipo
de organizacións.
Cando a cabeza da marcha
chegou ao final, aínda non comezara a andar a cola da mesma, situada a dez quilómetros
de distancia.
Na mobilización estaban
presentes organizacións de toda
caste. Sobranceban as bandeiras
palestinas, kurdas, gais, vascas... e distintas comparsas animaban un acto que concluíu sen
que se rexistraran incidentes.
Aínda que a protesta contra
unha agresión bélica ao Iraq era
o obxectivo da marcha, numerosos traballadores de toda Eu-

A mobilización contou cunha asistencia de 750.000 persoas.

ropa incluían consignas en defensa da xustiza social. Destacaban os traballadores da Fiat,
ameazados por inminentes recortes no seu cadro de persoal, e

sobre todo os militantes da
Confederación de Sindicatos de
Base, unha organización sindical independente de carácter
emerxente.♦
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Saddam Hussein contradí unha votación do Parlamento en contra das inspeccións

Iraq acepta sen condicións a resolución da ONU
RUBÉN VALVERDE
Tras unha semana de incertidume, finalmente Saddam Hussein aceptou a resolución do Consello de Seguridade das Nacións Unidas que prevé un novo réxime de inspeccións. A
aceptación definitiva foi remitida nunha carta polo embaixador iraquí, Mohamed Aldouri, ao secretario xeral da ONU,
Kofi Annan. Con este visto bo finaliza un episodio cheo de
tensións no que os Estados Unidos xa tiñan gran parte do seu armamento disposto para comezar as operacións militares en Iraq.
A alarma saltaba despois de representantes das Nacións Unique o Parlamento iraquí votara das empezarán as súas tarefas o
a man alzada por unanimidade vindeiro luns, tal e como estaba
a non aceptación da resolución previsto inicialmente.
A resolución da ONU prevé
das Nacións Unidas por considerala “unha humillación con- o desarme de Bagdag e contempla “unha intertra o seu país”.
vención armada
Sen
embargo,
de grandes condeixaban toda a
s
inspectores
secuencias” en
responsabilidade
caso de ser inno
presidente
cumprida. O preSaddam Hussein, contarán con
sidente da quenquen finalmente tecnoloxías de
da do Consello
“optou pola paz
ante a guerra”, última xeración, que de Seguridade, o
embaixador chideclarou Aldouri. Da carta que permitirán rastrexar nés, Zhang Yisdeclarou
lle fixo chegar a
refugallos de armas han,
que Aldouri o inKoffi Annan, o
diplomático ira- químicas no solo, na formou da aceptación da resoluquí destacou que
ción e indicou
“é longa e consta auga e no aire.
que “aos memde seis ou sete
bros do Consello
páxinas, nas que
de Seguridade
se recollen os
gustaríalle vela
puntos de vista
cumprida de forde Iraq sobre as
resolucións pero sen poñer ma total á maior brevidade”.
condicións”.
O embaixador iraquí expli- Traballo dos inspectores
cou que o seu país desexa colaborar coa ONU e que “estamos Os representantes de Nacións
agardando a chegada dos ins- Unidas teñen como misión atopectores como está previsto na par calquera vestixio da exisresolución”. Tamén quixo acla- tencia de armas de destrucción
rar que “a decisión do parla- masiva no país iraquí. Para lemento iraquí expresa o sentir do var a cabo esta misión disporán
pobo, pero o Goberno quere ver de novos dispositivos tecnolócomo os inspectores fan o seu xicos moito máis precisos que
traballo de acordo coas leis in- os utilizados con anterioridade.
ternacionais”. Nese sentido, os Entre as novidades destacan

O

Saddam Hussein aceptou o mandado internacional en contra da opinión do seu parlamento.

sensores de miniatura que poden detectar restos deixados por
armas de destrucción masiva no
aire, no solo e na auga. Tamén
disporán de detectores portátiles de xermes para as armas
bacteriolóxicas, ademais de radares que poden penetrar en túneles e refuxios subterráneos e
de novos satélites espía comerciais que poden tomar fotos incluso de detalles de fábricas e
de edificios.
Mediante estes novos sistemas, o Goberno de Estados
Unidos pretende que o equipo
de inspectores dirixido por
Hans Blix poida proporcionar

probas sólidas sobre a presencia
de armas e non basearse só en
deduccións como ata agora. De
comprobárense a existencia de
armas, George Bush podería
promover na ONU o seu plan
militar para botar abaixo o réxime de Saddam Husseim, aínda
que moitos expertos aseguran
que a campaña xa se iniciou
cun ataque aos radares antiaéreos iraquís.
Os Estados Unidos xa advertiron que a pesar de que os inspectores conten cunha tecnoloxía máis avanzada, “o Goberno
de Iraq tivo tempo para desenvolver novos métodos para con-

trarrestalas”. O equipo de inspectores da ONU está composto
por 250 integrantes, dos que
100 se desprazarán ao país árabe para rastrexar as posíbeis armas que poida estar agochando
o réxime de Saddam.
As inspeccións de armas por
parte da ONU comezaron nese
país trala Guerra do Golfo en
1991, pero o acordo suspendeuse
en 1998 unha vez que as autoridades iraquís quixeran condicionalas a unha apertura parcial do
bloqueo internacional e a unha
revisión do convenio petróleo
por alimentos imposto polas Nacións Unidas. ♦

Aquí fóra
O XVI Congreso do Partido Comunista da
China conclúe esta semana e non se agardan grandes sorpresas máis alá das consabidas novidades. Conforme avanzan os días, entre bastidores confírmanse tanto a
sucesión pactada de Jiang Zemin a favor
de Hu Jintao, como a modificación estatutaria que permitirá a universalización do
proceso de ingreso no Partido dos novos
empresarios privados. A teoría da triple representación que apadriña Jiang Zemin, o
secretario xeral saínte, gañará así a cobertura indispensable para acometer nos próximos anos non soamente a refundación
dun Partido que desexa aproximarse ao interclasismo, senón de todo un Estado, agora case plenamente desinhibido.
En aparencia, noutro capítulo esencial da política chinesa, o asunto da unificación con Taiwán, non haberá cambios. No seu discurso inaugural, Jiang
Zemin aludiu ó principio de “unha China” como o punto de partida sobre o que
restablecer o diálogo entre Beijing e Taipei. E desde a illa, axiña respostaron,
tanto dende o Goberno como dende a
oposición, rexeitando toda posibilidade
de restauración condicionada do diálogo.
Como é tónica habitual no proceso chinés, a audacia nalgunhas cousas contrasta co maior dos inmobilismos noutras.
Nas semanas previas, unhas declaracións de Qian Qichen, viceprimeiro mi-

O Congreso do comunismo
chinés desde Taiwán
XULIO RÍOS
nistro e responsable no Partido e no Esta- culo importante para desenvolver as relado desta cuestión, alimentaran certas ex- cións económicas e humanas bilaterais.
pectativas. O United Daily News, con se- No Parlamento taiwanés debatíase hai esde en Taipei, afirmaba
casas semanas unha
na súa edición do 17
proposta do Kuominde outubro que Qian
tang para autorizar
eijing
quere
Qichen, que tamén se
voos directos entre
xubilará neste XVI
Taipei e Shanghai duCongreso, suxeriu de- restablecer o diálogo con rante o Ano Novo chinominar os lazos di- Taipei baixo a condición nés para traer de volta
rectos de transporte
os numerosos empreentre Taiwán e China de que existe unha única sarios taiwaneses que
continental como “ense atopan na China
China”
laces entre os dous lacontinental. O goberdos” do Estreito de
no rexeitou a iniciatiTaiwán, en vez de
va.
“enlaces internos”. Esta última denominaPero o propio Qian Qichen encargoución é rexeitada por Taipei. Existe en am- se o pasado domingo de despexar as dúbibas partes moito debate sobre esta cues- das dende a tribuna dunha das comisións
tión pois a ausencia de lazos directos de congresuais: “todo é negociable sobre a
transporte non soamente é un anacronis- base da aceptación común da existencia
mo propio da guerra fría senón un obstá- dunha única China”. O primeiro ministro

‘B

taiwanés, Yu Shyi-kun non desaproveitou
a ocasión de lembrar que os medios de comunicación oficiais do continente mantiveran un significativo silencio arredor das
supostas declaracións de Qian Qichen. O
Presidente Chen, pola súa banda, gabou a
denominación proposta polo dirixente
chinés por representar unha posición máis
neutral, que non toca o sensitivo asunto
das disputas que os separan.
Con todo, aínda mantendo o tono tradicional do posicionamento continental
arredor de Taiwán (reunificación, non renuncia ao uso da forza, etc.), as implicacións da nova teoría que alumbrará o devir da política partidaria en China nos
próximos anos, afectarán tamén a problemas como este. A fin de contas, se os empresarios poden militar e convivir no seo
dun Partido Comunista, ¿cómo explicar
que os taiwaneses non poidan coexistir
nunha única China? A inclusión no propio Partido dos herdeiros de clase ou ideolóxicos dos expulsados por Mao a Taipei en 1949, reduce un pouco máis a capacidade argumental de Chen Shuibian
nun contexto internacional –non asi no
ámbito da sociedade taiwanesa– que evoluciona a favor das teses continentais.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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A vitoria de Iván Raña na Copa do Mundo
de triatlón, que se desputou en Cancún
(México) o pasado 10 de novembro, confirma que o mozo de Ordes gañou o pulso
que iniciou contra as súas propias limitacións o día no que se meteu na máis dura
disciplina atlética con ánimo de facer historia. Des que volveu co diploma olímpico
de Sydney 2000 non fixo máis que coleccionar medallas de ouro e prepara os Xogos de Atenas 2004 coa maior das confianzas e unha repercusión nos medios de comunicación case descoñecida para todos
aqueles deportistas que non gañan a vida e
a gloria dándolle pancadas a un balón.
Iván Raña mereceu o triunfo porque
cabo das súas incríbeis cualidades físicas
axuntou esforzo e autoconfianza. Cando
conversei con el para unha entrevista antes
de que gañase en Hungría o Campionato
de Europa, confesábame que el sabía que
estaba renunciando a unha parte da súa xuventude, pero tiña claro que a recompensa
podía ser enorme. “A vida do triatleta é un
sacrificio permanente pero non hai satisfacción meirande que entrar de primeiro

IVÁN RAÑA,
o atleta que venceu o fútbol
C. LORENZO
na meta, xa sen azos nin para falar, pero
feliz por facer o traballo ben feito”.
Sempre bromea dicindo que viviu dous
anos coma unha monxa, sen permitirse o
luxo dunha noite de xolda nin o mínimo
exceso que prexudicase a súa preparación.
Nunca se puxo límites, non falou de terceiros ou cuartos postos. El quería, así o demostrou en México, ser o número un; recuperar a maxia para o deporte, aprenderlles aos rapaces que o admiran en Ordes e
en toda Galicia, que hai un xeito de se facer grande, de pasar á historia de verdade a
base de suor e orgullo por un mesmo.
O noso campión é un deportista literario. Mostrou publicamente que o seu
xeito de facer triatlón ten a épica das no-

velas decimonónicas (polo longas que
resultan cada unha das súas carreiras), e
a eficacia dun soneto (onde cada verso
queda rexistrado na estela sobre a auga,
nos pedais, no asfalto...).
Agora, igual que nunha saga antiga,
Iván Raña apura o seu derradeiro tequila
e volve ao refuxio, ao convento illado do
mundo, ao seu locus amoenus mental no
que prepararse para traer o ouro olímpico para a súa terra e volver abrazar a meta como fixo en Cancún, volver roubarlle
o sitio ao monopolio do fútbol e traer os
galegos máis pendentes do seu triunfo ca
dos goles da primeira división. A cita é
de aquí a ano e medio. Que os gregos
vaian apurando os ramos de oliveira.♦

A crise económica do Scudetto alarma a liga española
A.N.T.
O Lazio de Roma está en crise económica arrastrado polas perdas da
empresa á que pertence, Cirio. Mais o fútbol italiano corre o risco de
colapso, logo de varios anos sen títulos, descenso nas audiencias
televisivas e unha inflación galopante nos salarios dos futbolistas.
A tempada 2001-2002 rematou no
Scudetto italiano coa creba da
Fiorentina, un dos clásicos italianos que debía ser refundado por
mor das débedas acumuladas polo
seu presidente Mario Cecchi Gori.
Este ano, a historia podería repetirse (se algún investidor non o
remedia) e volveranse escoitar voces que criticarán unicamente os
xestores de Cirio, gran transnacional alimentaria que podería resolver o problema vendendo algunha das súas filliais no Terceiro
Mundo. Mais no fondo do problema está a crise económica dunha

liga que non consegue facer render os seus xigantescos proxectos.
Non é casual que intereses libios estean comprando a bo prezo
accións da Juventus ou que o Inter
de Milán estea á cabeza dos clubes europeos que pretende poñer
un tope salarial na próxima temporada. Italia xa non dá máis de si
e os pecados cometidos no paraíso do fútbol moderno poderían
aparecer no Estado español se non
hai unha rexeneración urxente.
Os clubes italianos xa levan
demasiados anos dando pena nos
campos europeos. Juventus de Tu-

rín, Lazio, Milan e Inter investiron
moito diñeiro en estrelas dignas
da Liga de Campións pero non a
dan gañado e quedan fóra, moitas
veces, logo da primeira fase.
Nesa voráxine de compra de
cracks, cometéronse erros graves, como converter o uruguaio
Recoba no futbolista mellor pagado do mundo (sen méritos
aparentes) ou facer saltar a banca
do fútbol continental ofrecendo
no pasado o dobre e incluso o triple do que un xogador gañaba na
Liga ou na Premier inglesa.
Mais ao final, a espiral de
compras acaba convertendo os
planteis en enormes vestiarios de
xogadores anoxados que, se poden, prefiren marchar cedidos ou
traspasados perdendo diñeiro (Javi Moreno, Albertini, Contra ou

José Mari marcharon do Milan e
ficharon polo Atlético de Madrid
con fichas moito menores).
Ademais, as audiencias dos
partidos da división A son cada
vez máis escasas por mor do esgotamento do estilo futbolístico e os
fracasos da selección. O pago por
visión está no ocaso (máis acentuadamente que no resto de Europa) e algúns expertos da televisión
xa piden que se volva primar o deporte en aberto para recuperar a
afección. Para moitos amantes do
balompé en Italia, o peor é que o
ver un partido en directo se converteu nunha utopía porque os
campos acaban moitas veces nas
mans dos grupos radicais de tiffosi, que transforman as bancadas
nun estado de sitio, ao xeito do que
pasa no Brasil ou na Arxentina.♦

Iniciativa
independentista
a prol
das seleccións
galegas
A.N.T.
Claques de siareiros do Celta,
Deportivo e Compostela
veñen de constituír a ‘Iniciativa Cidadá pola Selecçom Galega’ que ten como obxectivo
“crear un ambiente social
favorábel á creación dun
combinado galego de fútbol e
tamén seleccións doutros
deportes olímpicos”, explican
os asinantes, “como primeiro
paso para a participación de
Galiza en competicións internacionais”.
Na asinatura desta iniciativa, formalizada en Santiago o
pasado 9 de novembro,
defendeuse a necesidade de
crear movementos locais que
popularicen a reivindicación
para que os galegos coñezan a
iniciativa, se interesen nela e
acaben por defendela publicamente.
A iniciativa sae ao público
baixo o lema “Umha naçom,
umha selecçom”. A idea principal é “reivindicar a plena
normalización dun combinado
galego que compita en pé de
igualdade cos do resto dos
pobos do mundo” e “rexeitar
a idea de formar unha
selección ‘rexional’ ao xeito
doutras xa existentes
hoxendía”, explica unha nota
difundida pola páxina electrónica www.galizalivre.org.
A Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) xa
anunciou que intensificará o
seu labor a favor da creación
da selección galega de fútbol.
A iniciativa animou os medios
de comunicación, técnicos e
xogadores a seguiren pulando
pola creación dun equipo
nacional de Galiza. Dentro
dos actos programados, destaca un concerto popular a favor
da iniciativa, o vindeiro 5 de
decembro.♦

Ferrín e Facal,
en carpeta

Encontro de
escritores novos

Os luns ao sol
a Hollywood

Galaxia publicará en decembro a novela do escritor vasco Unai Elorriaga,
obra gañadora do Premio Nacional de
Literatura 2002. SP rako tranbia (Un
tranvía en SP) está xa traducida ao
galego e sairá antes de ser verquida ao
castelán. Elorriaga (Bilbao, 1973) gañou o premio coa súa primeira novela. Algúns sectores criticaron a concesión do premio a un escritor tan
novo e a unha novela en eusquera.♦

O outro é o título da carpeta que o
próximo venres 22 de novembro
presentarán na galería Sargadelos
de Vigo o artista Manuel Facal e o
escritor Méndez Ferrín. Trátase
dunha edición limitada de só setenta exemplares nos que se recollen
poemas inéditos de Ferrín xunto
con once gravados de Facal, artista
que xa ten participado coa súa obra
en distintos proxectos literarios.♦

Seis anos despois da polémica primeira xuntanza en Compostela, celébrase
a segunda edición do Encontro de Escritores Novos da AELG do 15 ao 17
de novembro en Mondoñedo. A xuntanza inclúe unha mesa redonda de narrativa, outra de poesía, unha noite teatral e outra poética e a participación
de escritores doutras literaturas peninsulares. Para participar pódese chamar
ao 881 917 358 ou 677 078 484.♦

O filme do director Fernando León
de Aranoa Os luns ao sol, protagonizada por Javier Bardem, foi seleccionada como candidata española
para o Óscar á mellor película en
lingua estranxeira. Premiada recentemente no mes de setembro coa
Cuncha de Ouro de San Sebastián, Os
luns ao sol competiu con Falei con
ela do veterano Pedro Almodóvar e
con Historias dun bico de Garci.♦
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Unai Elorriaga
en galego

Volve o
inconformismo
de Atlántica
Antón Castro, comisario da mostra, no recén inaugurado Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO ).

A

s irmáns de Puig Antich protestaron ao saber que o
garrote vil no que fora asasinado estaba exposto
nunha sala da Fundación Cela. Ante a polémica, a
xerencia da entidade decidiu retiralo da sala adicada
a La familia de Pascual Duarte. Poucos días antes a noticia
era o acoso moral da xerencia sobre unha traballadora do centro. Outra obra e outro escritor será obxecto de lembranza dos

días 18 ao 20 en Pontevedra. Os trinta anos de La Saga/Fuga
de J. B. Convocará arredor da obra de Torrente a José Saramago, Manuel Rivas, Víctor Freixanes e Alfredo Conde, entre outros. Neira Vilas está de actualidade non por un novo libro, senón porque Xan Leira ven de presentar un documental
no Festival de Ourense onde os protagonistas son o escritor e a súa emblemática obra Memorias dun neno labrego.♦
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O novo Museo de Arte Contemporánea de
Vigo reúne os artistas de Atlántica
Algúns dos participantes afirman que a exposición é ‘melancólica’
CARME VIDAL
Se hai dúas décadas conseguiron que se falase deles, agora non
están dispostos a estar calados. Asistiron á apertura da exposición Atlántica, 1980-1986 e, cando se esperaba que se mostrasen compracidos con que o grupo inaugurase o Museo de Arte
Contemporánea de Vigo (Marco) sorprenderon, moitos deles,
criticando a súa propia homenaxe. Os artistas de Atlántica seguen vivos e diso dan boa conta os comentarios que fan arredor
da mostra. Ademáis de artistas, mostráronse inconformistas.
Non estaban todos na inauguración, pero un bo grupo deles
camiñaba entre os primeiros
visitantes á mostra Atlántica,
1980-1986 na mañá do mércores día 13 de novembro. A
maior parte eran facilmente recoñecíbeis entre o público, tamén porque case todos os artistas que participaron naquel
movemento
desenvolveron
posteriormente unha relevante
traxectoria individual. Presumíase que ían estar ilusionados
e non foi de todo así. Por
exemplo, Alberto Datas sorprendíase ao atopar obras de
grande formato cando a el lle
pediran cadros “non moi grandes”. “É moi desigual en canto
a tamaño e presencia de certos
artistas” comenta. Tampouco
quere darlle unha relevancia
excesiva ao que foi o grupo xa
que, ao seu ver, “supuxo unha
visión do que se estaba facendo
naquel momento e déuselle
proxección. Se non tivese existido Atlántica os artistas seguirían facendo o mesmo”. Case
da mesma opinión é Manuel
Facal que, se ben valora a “proxección dentro e fora” que tiveron os participantes nas exposicións colectivas si lamenta
que, neste recordatorio “sexa
desproporcionada a representación duns e outros. No meu caso nada máis que presento unha obra e non era consciente de
que era un espacio tan grande”,
afirma. Facal estaba cando
Atlántica fora de Galiza e aínda hoxe mostra o agradecemento porque daquela contasen con el para as exposicións.
Enérxico mostrábase Correa Corredoira. “É máis testemuñal que visual. Gustaríame
que fose un espectáculo máis
vivo, da xente de Atlántica pero con obra actual. Véxoa demasiado melancólica, que tira á
negra sombra, á morriña e iso
non me gusta. Ten un compoñente de mirar para atrás, mesmo con esa baratura de vivir de
rendas e eu non estou por iso,
porque quero volver nacer todos os días” comenta de corrido. En canto a Atlántica, coida
que foron “un grupo de artistas
hábiles que conseguiu meter
ruido para espertar o país. Non
ten máis importancia que iso.
Foi o reloxo espertador, pero
logo hai que traballar. Agora
celebramos o reloxo espertador
e non o traballo”. Síguelle no

fío argumental un Manuel
Moldes que explica polo miúdo o seu razoamento: “Tiña
que ser máis ampla, clara e
contundente para que puideramos ver desde entón ata hoxe a
traxectoria de cada un dos integrantes. Non me importa ver
cadros de hai tempo, pero a
sensación de quedar ancorado
nuns anos prodúceme certo
malestar. Neste sentido a exposición é conservadora, non responde ao espíritu de Atlántica
no seu momento de fulgor. É
un revival sen máis”. Se cada
artista ten a súa historia particular, a noticia relacionada con
Manuel Moldes, que posibelmente pasará desapercibida, é
que consigue que de novo se
expoña a súa obra O Cristo das
Rías Baixas. O cadro fora retirado en 1985 da Bienal de Pontevedra por ser considerado
irreverente ao mostrar un Cristo espido e desde aquela só se
expuxo no ano seguinte na Bienal de Vilanova de Cerveira.
Dato curioso é tamén que tanto
naquela mostra como nesta o
comisario é Antón Castro.
A Manuel Ruibal tamén lle
parece que pode quedar a idea
de que “todos morreron en
1986, bótase en falta mostrar
obra máis actualizada. Veriase
cal é o proceso, moitos pintores
eran moi novos daquela e logo
maduraron a súa obra”. Como
todos, despois da crítica ben a
benzón. “Daquela comecei a
facer cadros grandes influido
por pintores máis novos ca min.
Foi moi importante aquela época porque entón facíase pintura
costumista e Atlántica foi un
grito dun grupo de mozos” engade. Como se o ouvira, comenta despois Armando Guerra: “Os de Atlántica eran os
que máis empuxe tiñan nunha
época que iso era case heroico.
O protagonismo tiña que ser
ocupar todo o museo. A esta
idea había que darlle máis espacio” di un ambicioso Armando
Guerra a quen non lle chega a
primeira planta do edificio onde se instalou a mostra e desexaría ocupar tamén a baixa
aberta coa mostra Cardinais.
Un franciscano de luxo
Antón Lamazares chegaba á
antiga cadea reconstruida para
albergar o Marco co seu elegante gabán negro. Fora a súa

Lamazares, Correa, Ruibal, Goianes, Moldes, Datas e Quintana nun momento da visita.

prestancia, mostrábase máis
franciscano que nunca. “Paréceme ben” dicia lacónico. ¿Como se ve con vinte anos máis?
“Pasan nun santiamén”. ¿Que
supuxo Atlántica na súa traxectoria? “Pois mira, comezaba a
traballar, levaba dez anos pintando, agora van trinta e esperemos outros trinta máis” ¿E as
obras que expón? “Podían ser
mellores” ¿E por que non escolleu as mellores? “Porque aínda que foran as mellores podían ser mellores aínda” ¿Pero
mantense a obra? “A ver que
che parece” ¿Ten melancolía
daquel tempo? “Boto de menos
un amigo que quería moito,
Guillermo Monroy. Polo demais, nada, estou encantado”.
¿Foi importante o grupo? “Non
esquezas que non foi un grupo,
eramos uns pintores que decidimos facer unhas exposicións
xuntos e non lle des máis voltas. Cada un facía o que podía,
e hoxe tamén”.
Desexaría Antón Goianes
que á mostra se lle engadise
non só a obra que os artistas están elaborando agora senón
que incorporase tamén nomes
novos que seguiron o ronsel
“atlantista”. “É un pouco nostálxico pero eu, persoalmente,
lembro aquel tempo con grande satisfacción porque todos tiñamos moito entusiasmo, distribuíamos entre nós o traballo
que faciamos ao completo”
afirma Goyanes ao tempo que
defende que a obra que expón
vinte anos despois “resiste o
paso do tempo, ainda que o que
digo sexa unha opinión persoal
e partidista, por suposto” comenta sorrinte.
“As opinións son controver-

tidas, entendería que se seguise
máis a traxectoria de cada un
dos artistas ata o que están facendo hoxe pero ofrecer unha
revisión histórica ten o seu
atractivo. A obra sostense e iso
é importante” afirma Quintana
Martelo. Un dos seus cadros
expostos dá idea da relación de
amistade que unía a moitos
membros do grupo. Se Correa
Corredoira lembra a Mon Vasco en África, Quintana retrata a
Paco Leiro. “Foi un momento
de transición na miña evolución
de recoller a figuración como
marco de proxección. Fixen entón a mostra Aos meus amigos,
con perdón e un deles era Leiro
que naquel momento emerxía
como o grande escultor que é
agora e trataba de recoller a potencia da súa obra e a súa persoa. Estaba tamén un de Lamazares que quedou descomposto
no estudio”. Por iso a melancolía “e un certo sobrecollemento
ven de ver como eramos hai
vinte anos e os amigos que faltan, Mantecón, Mon Vasco, Lodeiro ou Patiño”.
O escultor Francisco Leiro
non aparece só no óleo de
Quintana Martelo senón que é
el un dos membros de Atlántica
de máis proxección internacional. “Encontro a exposición
moi fresca tantos anos despois,
con tanto corido... Ata se agradece ver pintura porque hoxe
nas exposicións de corte oficial
é moi difícil. Todo son instalacións” afirma Leiro e, por fin,
aparece no escenario un artista
que non lle pon tachas á obra.
Está encantado mesmo de ver
obras que fixo de novo e que
levaba tempo sen atopar. “Para
min foi estupendo participar na
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última exposición de Atlántica
porque a miña obra foi vista
por moita xente e as cousas comezaron a irme ben. Ademáis,
é divertido volver a xuntarse
vinte anos despois”.
Mensaxe simbólica
Son varias as razóns que fan de
Antón Patiño un dos protagonistas da mostra. Membro fundador de Atlántica xunto con
Menchu Lamas, Anxel Huete e
Guillermo Monroy, é tamén o
responsábel do catálogo e do
apartado documental da exposición. “Inaugurar o Museo
con Atlántica é unha mensaxe
simbólica, unha referencia
fundacional e un recoñecemento á propia vangarda. As
propostas que nun momento
dado fan artistas adolescentes
tardan un tempo en ser lexitimadas, en obter recoñecemento social. Esta inauguración
significa unha sanción a Atlántica que, por outra parte foi
sempre considerada como un
acontecemento histórico, como algo desexado” defende
Antón Patiño. Ao respecto dos
comentarios que algúns artistas fan da mostra, Patiño considera que “o museo ten dereito a facer unha retrovisión eu
mesmo teño unha sensación
agridoce, do tempo que pasou.
Somos artistas en activo tanto
como os de Cardinais, nun artista vivo non hai risco de quedar fosilizado nunha estatua
como a muller de Lot”. O comisario Antón Castro mostrou,
como un anfitrión, todas as salas e defendeu a tese da exposición ante máis dunha crítica que
lle chegou na mañá da apertura.♦
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A democracia
e América (I)
VÍTOR VAQUEIRO

C

eo cun grupo de persoas,
entre as que se achan algunhas coas que teño
partillado longas horas de
conversa sobre os requintados
camiños da literatura, sobre as
belezas do norte portugués, sobre
as dificuldades inerentes ao proceso de normalización lingüística
ou sobre os paradoxos que a História inclúe.
No devalar da cea, alguén suxire que USA é a democrácia de
máis longa tradición e exemplo
para nos ollar nela. Eu disinto
afervoadamente e mesmo chego a
negar que os USA articulen un
sistema democrático. Concedo
que constitúan un réxime de liberdades formais. Atopo-me con posicionamentos que se adiren e rexeitan o meu ponto de vista. Hoxe, no meu fogar, certas ideas
chegan á miña mente. As que seguen son algunhas delas.
O termo linchamento procede
do apelido Lynch, terratenente de
Virxinia, que criou tribunais
privados para levar a cabo xulgamentos sumários que logo se
cumprian. Acho de dubidosa
democrácia que, entre 1882 e
1939, se asasinasen –coa impunidade e o consentimento dos poderes do Estado– publicamente, por
linchamento, nos USA, máis de
5.000 cidadáns pretos. A eles engaden-se os executados clandestinamente.
Recoñezo-me incapaz de
conceder carta de natureza
democrática a un país que, no
século XIX, rouba, ao seu viciño
México os territórios de Texas,
Arizona, California, Colorado,
Louisiana, Nevada, Florida, Novo México e Utah, cun total de
2.800.000 quilómetros cadrados
que unidos a unha superficie indeterminada das terras
canadianas, anexionadas
ilegalmente en lugares onde non
operaba a Policia Montada
deitan unha superficie igual á da
Europa dos quince.
Ignoro se un sistema pode seguir a se chamar democrático
cando guinda duas bombas
atómicas que xeran en tres dias
douscentos mil mortos e
herdanzas dramáticas que se prolongan até o dia de hoxe. Descoñezo o termo que se pode aplicar
ao presidente Truman cando afirma que “non, non me arrepinto de
dar a orde de deitar a bomba
sobre Hiroshima, mais comezo a
estar canso e amolado destas historias lacrimosas (son eu quen subliña)”.
No Estado Español, ou en outros pontos de Europa, resulta
costumeiro agasallar cunha baixela, un relóxio, se cadra unha enciclopedia, á persoa que abre unha
conta superior a un certo importe
nunha determinada entidade bancária. Non adoitan, embora –fortunosamente– estas empresas seguir o exemplo do Banco de Minnesota, USA, que fai entregue aos
seus novos impositores dun rifle
provido de mira telescópica.
Penso que é dubidosamente
democrático o réxime político
que calcula minudenciosamente
a hora dos bombardeamentos sobre Trípoli no ano 1986, para
que a “información” poda aparecer no telexornal das sete do serán nos EE UU. (Ha seguir).♦

Galeuzca pide
máis apoio institucional á tradución
MAR BARROS
O pasado domingo día 9 concluíu en Palma de Mallorca a XIX
edición do encontro de escritores galegos, vascos e cataláns.
Baixo o lema ‘Romper fronteiras’ e con actitude crítica déronse cita diferentes autores das nacionalidades históricas para reflexionar sobre a realidade da tradución entre as tres linguas.
Palma de Mallorca acolleu o encontro anual do Galeuzca que estaba organizado nesta ocasión polo colectivo de escritores en lingua catalana. Os case cincuenta
participantes mostráronse preocupados polo ritmo co que se está a desenvolver a tradución con
respecto a décadas anteriores.
A secretaria da Asociación
de Escritores en Lingua Galega,
Iolanda Castaño, indicou que “o
clima do encontro non foi negativo, pero si crítico con ansias
de mellorar porque cabe esperar
que a situación mude sensibelmente. A realidade da tradución
é como para estar en alerta”.
Galegos, vascos e cataláns
consideran que a solución áchase na actuación conxunta, que
impulse as relacións entre as linguas potenciando o coñecemento das tres culturas. Como conclusión do encontro, que o ano
que ven se vai celebrar en Euskadi, Iolanda Castaño apunta o
“reforzo dos lazos entre as linguas a través da literatura, manténdose en contacto as tres culturas, con vertidos constantes
entre elas, levando á cabo unha
globalización ben entendida”.
Para paliar os problemas de
comunicación entre as diferentes linguas, os escritores reunidos na illa balear acordaron elaborar conxuntamente no futuro
unha páxina web. Os textos das

ponencias dos encontros Galeuzca, información do fondo
editorial de tradución e das últimas novidades de cada unha das
comunidades ou enlaces de interese serán os contidos da páxina á que se poderá acceder a través da internet.
Outro punto de interese foi
o panorama internacional. Galegos, vascos e cataláns precisaron a necesidade de traducir
ás linguas máis faladas as súas
obras para satisfacer a vocación
exterior que cada cultura ten.
Desenvolvemento
do encontro
No seo do Galeuzca, que contou
cunha ampla representación galega, celebráronse varias mesas
redondas, conferencias e un roteiro literario arredor da figura
de Ramón Llull, no esforzo que
cada ano leva a cabo a organiza-

Xavier Rodríguez Baixeras e Miguel Anxo Fernán Vello.

ción de achegamento á literatura
do lugar que acolle o evento. O
escritor Xavier Rodríguez Baixeras, responsábel de grande
parte de traducións de autores
cataláns ao galego, reflexionou
sobre o presente e o futuro desta
actividade. Ademais desta intervención dúas mesas redondas
máis contaron coa participación
de autores galegos. Un deles foi
Miguel Anxo Fernán Vello, quen
criticou a pouca tradución que se
está a desenvolver en lingua galega e o tradutor galego Xulián

Maure, quen participou no debate que levaba por título “Tradución como forma de construción
da propia literatura”.
Fuxindo do tradicional recital, a homenaxe a Ramón
Llull contou ademais da presencia dos poetas, entre os que
se atopaba Enma Couceiro, con
representantes doutros xéneros. O dramaturgo Xosé Henrique Rivadulla Corcón ou a novelista Marilar Aleixandre participaron nos espacios de lectura dedicados ao escritor.♦

O exemplo balear
De entre todos os gobernos autonómicos, o caso balear merece especial atención no que á
versión noutras linguas se refire. As edicións e a traducións
de autores propios a outros
idiomas vense subvencionados
dende esta institución.
A grande diferencia existente

entre o caso catalán fronte o galego e mais o vasco tamén foi
profundamente debatido no Galeuzca. O concelleiro de Cultura
do goberno balear, Damiá Pons
resaltou a situación que se está a
vivir no Estado español de dificultade para a relación das tres
culturas nun momento de total

desenvolvemento das expresións
literarias das tres comunidades.
Ao respecto, Iolanda Castaño
engadiu que “en Galicia non hai
medidas institucionais que se
centren na tradución. Case todo o
que se leva feito partiu de iniciativas privadas. Xa é hora de que
as institucións tomen o relevo”.♦
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Reflexións sobre
a normalización
lingüística

Contos de cine e superheroes
Unha visión nihilista e irónica do mundo inspirada no cómic
Título: A balada do nudista caviloso.
Autor: Xerardo Vidal Rivas.
Edita: Sotelo Blanco.

O mangado de relatos A balada
do nudista caviloso é a carta de
presentación dun novo narrador, Xerardo Vidal Rivas
(1979). Ofrécenos a oportunidade de achegarnos, desde a
ficción, ás angueiras, as preocupacións, o horizonte vital,
das novas xeracións.
Componse de doce contos e
dun microconto que abre o libro e que ben podemos considerar como avanzada da concepción desde a que se conciben os relatos que seguirán.
Nas vinteseis liñas de “Edén”,
que ese é o
seu título, ná- Este axuste
rrase como a de contas é
maldade, con
forma de ví- mordaz e
bora, nace do lúdico,
ser humano, resultado
parida de mu- de
ller. É, sen dú- examinar a
bida, o máxi- vida a
mo expoñente través do
literario do libro, malia ser cómic
aínda mellorábel. Expliquémonos. Cumpre ben a regra
básica das mellores minificcións, a epifanía, que o texto
sexa só unha suxerencia e o leitor lle dea forma definitiva á
fabulación. Só o título informa
de algo clave: quen son os protagonistas. Desde que o saibamos entenderemos mil cousas
sobre a natureza e comportamento humanos. Ben logrado,
sen dúbida: pero podería ser
aínda máis breve se a contención verbal fose exhaustiva.
Non obstante, ese mínimo exceso ben pode explicarse porque no resto do volume a tendencia non é precisamente á
síntese.
Dise, na contracapa, que
son “doce historias de temáticas heteroxéneas pero todas
elas espetadas pola mordacidade dun nihilismo acedo, corrosivo e, paradoxamente, aberto
ao optimismo”. Tamén é un
particular axuste de contas coa
realidade. A partir do microconto inicial, a presencia do
mal, da cara escura do ser humano, non abandonará as diferentes ficcións. Velaí están os
matóns; os pandilleiros de palleiro estilo cabeza rapada, auténticos lobishomes; unha tentativa de violación; esoutra
maldade irreflexiva, esa histeria colectiva de “Historia veridica”. Dunha maneira ou doutra sempre está aí, aínda que
sexa para eliminar unha mosca,
aínda que sexa en aparente defensa propia (pensamos en
“S´il vous plaît”), aínda que resulte da non concesión dun
premio literario, aínda que sexa
para ridiculizar brutalmente ao

Logo de vinte anos de vixencia
da Lei de Normalización
Lingüística catro especialistas
na materia reflexionan sobre a
situación
da lingua
no século
XXI. Henrique Monteagudo,
Socorro
García Conde, Héctor
López Ruíz
de Castro e
Xaime Subiela son os
autores dos
artigos que compoñen A
Normalización Lingüística a
debate, da editorial Xerais, nos
que se analiza o estatus xurídico da lingua, a substitución do
galego polo castelán ou a necesidade de cambio da política
lingüística.♦

A obsesión
do incesto

ser humano (“Misterio en ALcantarilla”) ou para reflectir a
idolatría do vicio (“Sex Machine a rebelión do centro do poder”). Tanta corrupción inclusive é excesiva para un superheroe, para o superheroe por excelencia, Superman.
Este axuste de contas de
que falabamos é mordaz, lúdico, como resultado de examinar a vida a través do cómic, do
que hai unha ben visíbel pegada (ao lado da do cinema) na
linguaxe e na estética dos doce
títulos que seguen ao microconto inicial. A maldade é porque é, sen máis; o vicio é porque é, sen outro particular. Como nas historias da Marvel, ás
que tamén se fan referencias.
¿Para que afondar nas súas rai-

ceiras? ¿Conseguiuse algo en
tanto tempo que se leva afondado? Á vista do microconto
inicial, esta mensaxe, esta praxe literaria nihilista, desde o
seu omnipresente humorismo,
é fondamente pesimista, negativista, deixa un pouso de fonda preocupación.
Debedor da estética do cómic é “Budiño and Terencio”, o
primeiro conto despois do microconto inicial, tremendamente irónico e burlesco, tinguido
por un ton coloquial que se
adonará do discurso de aquí en
diante, aínda que non por igual
en todos os títulos. Nel, na páxina 18, atópase algo que podemos considerar unha declaración de intencións, unha poética, a que di que o “lector só

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. CONCUBINAS.
Inma López Silva.
Xerais.

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

2. PEL DE LOBO.
Xosé Miranda.
Xerais.
3. MATERIA PRIMA.
Varios autores.
Xerais.
4. MILLO VERDE.
F. Fernández Ferreiro.
Xerais.
5. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro.
Galaxia.

2. CONVERSAS CON
FRANCISCO CARBALLO.
X. Carballa & S. Prol.
A Nosa Terra.
3. A HORTA EN GALICIA.
J.L. Camacho.
Baía.
4. A NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA A DEBATE.

Varios autores.
Xerais.
5. MEMORIA DO FRANQUISMO.
Xerardo Agrafoxo.
Toxosoutos.

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

quere frases sinxelas e acción.
Ken Folleto”, dúas cousas que
non han faltar en ningún dos
contos. A esta estética son susceptíbeis de ser adscritos “Os
Lleison Búrgis in party time”,
“Misterio en Al-cantarilla”,
desde logo “A balada do nudista caviloso”, a apoteose gardada para o remate, coa ridiculización absoluta do superheroe
por excelencia, Supermán, reducido a un monicreque grotesco e risíbel na demostración hiperbólica desta actitude que
avoga por loitar contra o noxo
non tomando as cousas en serio. Unha estética que nos oitenta deu bons froitos a Suso de
Toro e hoxe Bieito Iglesias e
Jaureguízar manexan con soltura, sen esquecer a proximidade
coa novela negra, por exemplo
dun Aníbal Malvar (en Á de
mosca, pensamos) e toda práctica literaria baseada na parodia
(Por unha presa de machacantes, Isy New, é un título sobranceiro entre os actuais), fenómeno caracterizador dunha boa
parte da narrativa actual moi influída polo cinema.
Unha lectura desenfadada e
divertida, tamén válida para
iniciar lectores. Pero non é aquí
onde se acadan as mellores cotas literarias. Estas van máis
polo camiño de Mosca, Home
vivo olla e inclusive Entes sobrenaturais de dormitorio, relatos onde a carga do carnavalesco se atenúa moito, sen que
con iso desapareza a ironía.
Con todo, tamén estes sofren
desgraciadamente a contaminación da estética do outro grupo. Gañarían enteiros se por
tras se adiviñase máis a sombra
de Kafka que a da claqueta.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Na novela breve Ana, Soror...,
de Xerais, Marguerite
Yourcenar escolle a Ana e a
Miguel para narrar o complexo
tema do incesto. Tratado con
profundidade, o lector vese exposto a todo o
proceso de
incubación
do desexo
ata o seu total
cumprimento. As paralelas
obsesións e
as angustias
dos protagonistas faranse
cada vez máis
patentes na novela dando lugar
a unha profunda reflexión
sobre o símbolo de todas as
paixóns sexuais reprimidas e
castigadas. Fuxindo do relato
violento o libro zumega
sensualidade, tenrura e amor.♦

Melusina, conto
de fadas moderno
Andrea Hensgen recolle do Medievo a lenda da muller serpe
para convertela nun conto de fadas moderno e urbano, onde o
protagonista terá que afrontar as
aparicións
dunha misteriosa muller. Este é o
tema central
da novela
Melusina
(Galaxia), de
amena lectura e construcción
meditada. A
autora, que
debutou no
mundo das letras con Coloqueite no centro do mundo, mestura
maxistralmente na novela os temas eternos do amor e da liberdade dando lugar a un relato á
vez romántico e realista.♦
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O ouveo do lobishome
Xosé Miranda trasládanos en Pel de lobo
ao misterio do inverno no monte, onde a friaxe crea monstros
Título: Pel de lobo.
Autor: Xosé Miranda.
Edita: Xerais, col. Fóra de Xogo.

O escritor lugués Xosé Miranda
volve de novo á aventura con esta novela gañadora do Merlín
2002. Despois de Morning Star
merecente do Xerais de Novela
no 1998 ,claro homenaxe á Illa
do Tesouro. Pel de lobo deixa as
gavelas e centra o relato na tradición galega máis pura, a aventura monteira da caza do lobo ou
do lobishome onde atopamos un
elo común coa tradición oral nas
noites de inverno, ao redor do
lume, espacio dominado pola
morneza da palabra como demostra Daniel Pino no seu libro
de relatos. Rematada a xornada
contábanse abondosas historias
ou feitos reais que acontecían
tendo como protagonistas a santa compaña, os seres míticos
(trasnos, fadas,...) que habitan
na paisaxe galega e o lobo, lobishome, ou lobo da xente –porque probou a carne humana–
fornecen a tradición literaria,
traspasando fronteiras de xéneros (novela, comic, cine,...).
A conversión de home en
besta pode ser producto dunha
maldición como recolle Vítor
Vaqueiro na súa Guía da Gali-

za máxica e da que se fai eco
Miranda na novela, para artellar toda a andamiaxe narrativa.
Xosé Miranda é un importante investigador da tradición
oral polo que non estraña que na
novela aparecen contos que teñen un lugar común con esa preocupación que sente por salvar
do esquecemento esa tradición
na colección Cabalo Buligán, en
colaboración con Antonio Reigosa e Xoán Cuba, a que pertencen Contos de animais, I e II, volumes especificos coa aparición
do lobo como protagonista de
contos como O lobo gasta sombreiro, O lobo e o raposo, pastores, O lobo fártase na adega, A
vaca co lobo a rastro, O oso, o
lobo e a raposa,... pero a galega
é de tradición ricaz e tamén atopamos o lobo nos relatos fantásticos, na antropoloxía,... a novela
non podía ser unha excepción.
A nova novela de Miranda
empata cos Contos de lobos de
Ánxel Fole, ou coas historias de
lobos e lobishomes recollidas polo antropólogo Mariño Ferro en
Do Cumio e xa fóra da creación
co libro sobre o lobo editado nos
inicios da editorial Laiovento (O
Lobo, a extinción de especies e
outros ensaios sobre conservación, de Carlos Vales), polo que a

O Ollo Público
Revista das Artes
Nº 6. Outubro-decembro 02. Prezo 2,70 e.
Edita: Asociación de Deseñadores Galegos.

Les Noticies
Nº 313. 3 de payares de 02. Prezo 1 euro.
Dirixe: Inaciu Iglesias.
Edita: Ámbitu.

Aurelio Argel entrevista a Hevia, principal músico da renovación tradicional asturiana.
Manuel Parrondo escribe unha
crónica da entrega dos últimos
Premios Príncipe de Asturias.
Beatriz Viado conversa con
Carlos Taibo sobre o proceso
de autodeterminación no Cáucaso. O romanista Helmut
Lüdke recoñece que o asturiano é máis interesante para a
lingüística románica ca o
español. José Luis Piquero fala con Leopoldo Sánchez
Torre, un dos sobranceiros poetas en bable.♦

Na sección de literatura
inclúense traballos de Lucía
Aldao, Lucía Novas e
Xabier Gil.
Sara González comeza unha
serie sobre a relación entre o
patriarcado e o cinema
hispanoamericano.
Fernando Vilaboa repara na
arte pictórica que xurdiu ao
redor da batalla de Rande, da
que se cumpriron 300 anos.
Tamén Vilaboa atende á obra
de Alejandra del Valle,
que tamén ilustra a
cuberta da revista.
Ademais, preséntase un cómic
de M. Cráneo.♦

O escritor Xosé Miranda e a crítica literaria Dores Vilavedra.

tradición que xira ao redor deste
cánido que caza en manda e que
enche cos seus ouveos as noites
de lúa chea é o arrinque perfecto
para que o autor de O demo na
orella nos mergulle nun relato
áxil, contudente, dosificando a
acción, o misterio e a información coa habilidade precisa para

manter a atención do lector, narrado en primeira persoa como se
no lugar de ler estivesen a contarnos esta aventura nas terras do
Incio, con referencias sociais importantes que retratan o mundo
onde transcorre a narración e
descorren as aventuras de Fulxencio Nóvoa e Puga e o seu fi-

llo, protagonistas, sendo ademais
este último o narrador.
Pel de lobo é unha novela
de aventuras no senso máis puro, a lectura polo pracer de desfrutar, como di Vargas Llosa,
“vivir a ficción”.♦
XOSÉ FREIRE
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Festivais de Cinema: Ourense & Hue l va

Os ollos da xustiza visitan Galiza

Jean X. de Lestrade, neto de galegos, acadou o Óscar ao mellor documental
ALDARA MOLDES
A historia da emigración e do exilio galego está aínda por escribir. Os investigadores e as institucións traballan para rescatar a memoria dos centos de miles de persoas que se viron
obrigadas a coller o camiño da emigración na procura un futuro mellor para as súas familias. Tamén o exilio político provocado polo levantamento dos fascistas e o seu trunfo na guerra civil baleirou o pais dos mellores intelectuais e das persoas
máis capaces, algúns perdidos para sempre por Galiza e outros recuperados agora –moitas das veces cando xa é tarde–.
Tamén aparecen de cando en vez
noticias e acontecementos esperanzadores que, como diría Carlos Velo sobre a súa persoa, volven á terra coa marea do destino
e que axudan a recompoñer a nosa memoria colectiva. Un destes
“felices acontecementos” é o
protagonizado polo director
francés Jean Xavier de Lestrade.
Gañador do último Óscar ao mellor documental, entregado o pasado mes de marzo en Hollywood, Lestrade é neto de galegos e
acaba de voltar, logo de vinte
anos sen pisar Galiza e moitos
máis sen acudir á terra dos seus
avós, ao país para recuperar a
súa historia familiar e atoparse
de novo cunha terra esquecida.
Jean Xavier de Lestrade (Mirande, Francia, 1963) é un xornalista que creou a súa propia axencia de noticias para televisión e
que en 1992 comezou a súa carreira como documentalista. Un coupable idéal, o documental co que
gañou o Óscar 2001, foi un proxecto xurdido de maneira acidental. Lestrade atopábase en Jacksonville, Florida, para facer un documental cando se achegou a un
tribunal donde se xulgaba a Breton
Butler, un adolescente de cor acusado de asasinar a Mary Ann Stephens. Os feitos ocorreran o 7 de
maio do 2000 en presencia do esposo da vítima no aparcadoiro do
Ramala Inn. Noventa minutos

despois de terse producido o asasinato a policía arrestaba o adolescente negro como presunto autor
do asasinato. A ollada daquel
adoslecente que xa estaba convencido do seu nefasto destino e que
non entendía como ía perder os
mellores anos da súa vida impactou de tal xeito a Jean Xavier de
Lestrade que deixou o proxecto
que o levara a Florida e comezou a
rodar un documental sobre este caso. O traballo do director francés
de ascendencia galega foi rodado
durante o propio proceso, sen reconstrucións nen recreaccións feitas á medida, e dándolle un especial protagonismo ao avogado defensor. A personaxe de Patrick
McGuinnes, que así se chama o
avogado, é unha das mellores bazas do traballo. Como recoñecía o
propio Lestrade durante a visita realizada o pasado domingo –día
10– a Ourense e á Rúa. “A actuación de Patrick McGuinnes, que
non tiña ningunha experiencia como actor pero que tiña unha maxia
e un convencemento no seu traballo que atrapou os espectadores e a
crítica, foi unha das bazas máis sólidas para gañar o Óscar”. Basicamente, segundo comentaba Lestrade en Ourense, detrás de Un
coupable idéal está a crítica ao sistema é a marxinación pola cor da
pel e á brutalidade policial.
O documental foi estreado e
exhibido en Estados Unidos, o

Jean Lestrade, na fotografía, reconstrúe a épica dos falsos culpábeis en Un coupable ideal.

que lle permitiu a Jean Xavier de
Lestrade optar á selección dos
Óscar. Sesenta e un traballos foron seleccionados neste apartado,
dez quedaron logo dunha segunda selección e cinco foron á final.
Lestrade e Denis Poncet, o productor, acadaban o Óscar 2001
na gala celebrada o pasado mes
de marzo en Estados Unidos.
Segundo Lestrade o seu traballo, que acadou un respaldo unánime da crítica americana, acadou o
Óscar por ser un documental diferente “que fuxía do políticamente
correcto e que contaba a historia
dun home só que loita contra o
sistema e acaba vencendo. O avogado de Brenton Butler é coma
unha das personases de Frank Capra”. As dificultades que tivo Lestrade para a rodaxe, as reaccións

da policía, as consecuencias que
tivo a repercusión do seu documental, a evolución do rapaz ao
que querían condenar por un crime non cometido e as repercusións sociais deste caso aparecen
reflectidas nun chat que mantivo
Lestrade cos espectadores no pasado mes de xuño. (Pódese consultar en www.lemonde.fr).
Repercusións
do Óscar
Jean Xavier de Lestrade –autor
de nove curtametraxes e once documentais en longametraxe– recoñecía, na súa estadía en Ourense, que o Óscar lle abriu moitas
portas. Segundo Lestrade, foron
moitas as empresas e produtores
que se puxeron en contacto con

el logo de acadar o premio para
propoñer traballos e proxectos.
Segundo o director francés de ascendencia galega “agora mesmo
podería pasar polo menos cinco
anos en Estados Unidos traballando sen ningún tipo de condicionante económico e con moitos
proxectos a desenvolver”. Eso si,
o realizador matiza que “esa non
é a meta que me marco para o
meu traballo e seguirei facendo
documentais en Francia e, se se
dá o caso, algunha coproducción
con España”. Na actualidade
Lestrade está a traballar nun caso
semellante ao que se describe en
Un coupable idéal, Murder on a
Sunday Morning, e outro sobre
un condenado a 20 anos de prisión en Francia que tenta demostrar a súa inocencia.♦

O Festival de Huelva homenaxea a Aristaráin
MIGUEL CASTELO / HUELVA
A proxección de Historias mínimas, un interesante relato sobre
o sentido da vida, confeccionado
con talento e eficacia para introducir na ficción elementos da realidade, polo arxentino Carlos
Sorín, inaugurou, fóra de concurso, o Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que remata
o vindeiro 16 de novembro. A
sinxela cerimonia, presentada
polo actor Ernesto Alterio, que
precedeu ao pase da fita, puxo de
manifesto a política de austeridade que o novo equipo directivo
está a poñer en práctica, encamiñada a contrarrestar excesos cometidos en edicións anteriores.
O espectador interesado,
alén de poder coñecer os antecedentes do sempre sorpredente
autor de Un lugar en el mundo
ou a aínda en moitas salas españolas, Lugares comunes, o arxentino Adolfo Aristaráin, presente no certame para recibir o

Premio Ciudad de Huelva, pode
realizar o seguimento da última
produción de fala hispana das
dúas beiras atlánticas a través da
Sección Oficial, na que este ano
participan 12 filmes procedentes de 14 países. O español El
furgón, foi o primerio dos seis
proxectados ata o momento.
Eficaz axudante de dirección e
director de segunda unidade,
Benito Rabal aborda nesta súa
segunda longametraxe como director unha “historia de enredo”
de tres coitados delincuentes
(Sancho Gracia, Pablo Carbonell e Carlos Fuentes). Un guión
deficiente, irregulares interpretacións e unha realización de infantería frustran as boas intencións de facer unha comedia ao
italiano “rufufú”.
O mexicano Carlos Reygadas aborda na súa primeira longametraxe, Japón, un arriscado
reto de poñer en pé unha historia introducindo un único actor

Adolfo Aristaráin.

profesional (Alejandro Ferretis)
nunha pequena comunidade rural a 200 quilómetros de Ciudad
de México: unha historia de cinismo, desilusión e esperanza,
que nace da interacción da ficción e do documental, realizada
con provocadora austeridade e

un chisco de excesiva metraxe.
Boas interpretacións e interesantes observacións dos
comportamentos humanos son
o mellor de Tan de repente,
ópera prima do arxentino Diego Lerman, sustentada nun feble fio argumental.
A cuarta longametraxe do
uruguaio Luis Nieto, Estrella del
Sur, é unha história xeracional
–a dos perdedores da guerrilla tupamara no 68 e a actual– na que
boas interpretacións, interesantes
diálogos e situacións ben resoltas
conviven con outras tantas menos logradas, proporcionando ao
benintencionado conxunto un ton
de inverosimilitude.
A teima dunha funcionaria
do servicio de correos de abrir as
cartas e intervir activamente na
relación dos correspondentes,
modificando mesmo o decurso
das súas vidas, sérvelle ao cubano Juan Carlos Cremata como
pretexto para facer de Nada un-

ha divertida e parabólica comedia sobre costumes e hábitos imperantes na realidade actual do
seu país, pola que desfilan unha
ampla gama de personaxes arquetípicos da illa. Cun coidado
tratamento visual e magníficas
interpretacións, o filme combina
con habilidade e eficacia a ironia
cunha notable tonalidade poética
Na brasileira Madame Sata, o
realizador Karim Aïnouz achega,
con sensualidade, unha lograda
atmosfera visual, boas interpretacións e ben reconstruídos ambientes, mais dun xeito argumentalmente epidérmico. O argumento recupera a figura de João
Francisco dos Santos, transformista homosexual de Rio de Janeiro, que adoptou o feminino
nome do título da película.
Outras seis fitas poderán
ser vistas nestes días. O Colón
de Ouro, máximo galardón do
certame onubense, fica aínda
no tellado.♦
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Festivais de Cinema: Cineuropa

Federico Luppi
‘Teño que comezar de novo’
CARME VIDAL
Vén de estrear Lugares comunes e El último tren, dúas películas que se suman a unha estensa filmografía. O actor arxentino Federico Luppi recolleu en Compostela o premio Cineuropa concedido á toda a súa traxectoria. Un rebumbio montouse á súa beira na Rúa Nova, a xente recoñéceo e
admira o seu traballo, sen embargo, o actor móstrase pesimista e doído. Acaba deixar a Arxentina
como unha víctima máis do “corralito”. Fala sen presa e con apaixonamento e canea as preguntas
para denunciar que os arxentinos sufrirán por moito tempo “o roubo duns ineptos e imbéciles”.

A . PA N AR O

Defende que a emoción e a
verdade son os seus aparellos
no traballo como actor.
Moitas veces tratamos de
falar de técnicas, de libros, de
métodos que son camiños racionais feitos para que a xente
se exprese como actor pero, á
hora da verdade, non hai fórmulas. Existe un piloto automático, un sexto sentido que che
impulsa a dicir a verdade, a non
mentir á cámara, a un mesmo
ou ao suposto espectador. Isto
ten que ver coa historia persoal.
Vostede daría entón a
imaxe dun idealista, honesto
e melancólico.
Pódese ver así pero tamén fixen boas comedias en teatro,
con moito humor. O certo é que
medrei nun lugar onde as dificultades foron moi grandes, moi
contradictorias. Non son porteño, son home de campo e seguramente me contaxiei tamén da
misoxinia do tango. Facendo un
pouco de fantasía poderiamos
dicir que son austral e que teño
esa condición melancólica pero
todos os camiños para expresarse como actor son válidos. Unha
vez preguntáronlle ao pai de Vanessa Redgrave –que tamén era
actor– que opinaba do método
Stanislasky e el contestou que o
método está ben para os medianos pero que non é necesario para os xenios. Os que non somos
xeniais temos que ler, estudiar,
aprender, copiar e experimentar
que é o que fago. Desde que te
enfrontas á situación dramática
hai que facer un esforzo para
servir a ese personaxe.
Só en Arxentina traballou
nunhas sesenta películas e é xa
un símbolo do cine latinoamericano, con esa traxectoria sorpredeume cando dixo que de
volver a nacer sería político.
Non é no sentido de dedicarme á política. Se volvera a nacer
sería un fiscal implacábel dos
políticos, unha especie de anxo
flamíxero togado perseguindo
aos corruptos. Non son un santo
nin teño pergamiños que me fagan aparecer como un referente
moral, non quero iso, pero o que
máis me indigna, o que realmente me saca de quicio é cando alguén se apropia do traballo
alleo, cando vexo a unha persoa
explotando a outra, roubándolle
o seu salario e a súa dignidade.
¿Refírese a situación da
Arxentina?
Estou moi doído, paguei o
prezo da miña propia inocencia.
Nalgún momento pensei que o
traballo, a relación cos demais e
certos camiños para opinar daban un resultado, unha sorte de
premio á tarefa conxunta que tiña que ver con que había certos
proxectos políticos, unha comunidade que pensaba no seu futuro. Doume conta de que unha
parte importante da xente foi enganada e non por maquiavélicos
señores, por persoas de grande
intelixencia senón por catro ou
cinco infames ineptos. Pregúntome como puiden ser enganado
por eses imbéciles, ademais, absolutamente incompetentes.
Milleiros de arxentinos
marchan do país. Vostede

anuncia agora que se vai instalar en Madrid e a noticia
sae nos xornais.
Pero hai moita xente que ten
motivos máis profundos cos
meus. Estou decepcionado porque fago expresión dun certo
egoísmo persoal pero o que máis
me doe é que quedei sen ferramentas, sen saber como opoñerme a esta situación política.
¿Non ve esperanza?
É unha palabra que non me
gusta porque me fai lembrar a
espera. Espere á semana que
ven, espere o transplante, espere á xubilación... espere, espere, espere... e así morres. Prefiro a acción. Esperanza non teño, teño expectativas que non

son demasiado boas. O meu temor é que a xente de Arxentina
vai pagar durante moitos anos
un prezo demasiado alto.
En Belgrano púxose á
fronte dunha loita pola defensa ecolóxica da zona e a súa
voz fixo que aquela campaña
tivera máis repercusión.
Naquel caso tiñamos algo
moi importante, en lugar dos
grandes discursos políticos había
un problema concreto que era
defender o espacio público, unha
preciosa praza e unha enorme
zona verde que fora confiscada
para construír un centro comercial que nos facía convivir coa
máis absoluta contaminación.
Tratábase de loitar contra a des-

trucción dunha parte da cidade e
fixémolo porque era algo moi
concreto. Os veciños non querían discursos xerais senón cousas
concretas, unha gardería, unha
parada, un dispensario... iso é o
que a xente apoia. Como eu teño
unha certa aceptación pública
puxéronme á fronte e “dábanme
bola”. Paréceme ben, non teño
medo a ser utilizado.
¿É esa responsabilidade
dun actor?
Durante un certo momento
da vida adoptas actitudes omnipotentes e paréceche que podes
con todo e que o que dis é verdade. Camiñas como un sabio
que anda solto ata que a vida dáche unha labazada e dáste conta

de que os grandes soños producen pequenos desexos. Todo isto
sería menos complicado se se
puidese establecer cos demais
unha actitude máis solidaria e
fraterna e non o individualismo
estéril e cru no que vivimos.
¿Como sería a súa carreira se tivese entrado no cine
de Hollywood?
Non sei, imaxino que tería
máis diñeiro, máis fama, non
coñezo esa vida nin o intentei
nunca. Nun momento determinado un ten a sensación de que
a súa tarefa e o seu sentido están nun certo lugar.
Agora estrea Lugares comunes de Adolfo Aristarain co
que comezou a traballar con
Tiempo de revancha hai máis de
vinte anos e co que forma unha
sólida parella cinematográfica.
Naquel momento Adolfo tiña a rabia contida dunha dictadura absolutamente feroz, peor do
que imaxinaramos e a película tiña o caracter de revancha. O personaxe facía un corte de mangas.
Non creo que haxa que facer un
cine ideolóxico ou político no
sentido de mensaxe. Fíxose o
que se podía para ter un lugar no
mundo. O que debe facer o cine
é conseguir que a xente pase dúas horas con algo que a mobilice
e que faga que poña atención sobre a parte máis escura do ser humano. Esa película tiña unha trama mobilizadora e daba idea dun
tipo de dignidade que estaba faltando. Era un tempo de revancha, persoal tamén.
Tanto en Lugares comunes como en El último tren, as
dúas películas que ten en carteleira, interpreta dúas personaxes idealistas que non
dan a batalla por perdida.
Sempre digo que non se pode
non dar a batalla aínda que non se
gañe. A que non se inicia está
sempre perdida. O tema de Lugares comunes é universal. A unha
certa idade unha persoa con capacidades xa non está no mercado, dinlle que se acabou e páganlle unha xubilación miserable para que se retire. Cando a alguén
lle quitan o traballo colócano
nunha situación de indixencia social. A un parado non lle faltan só
as lentellas senón saber por que
está no mundo.
El último tren representa
a posibilidade de rebelarse.
Somos culpábeis tamén de
non ser profunda e seriamente
críticos. Deixámonos roubar, enganar con cantos de serea. Non
estou anoxado só cos políticos
senón tamén comigo mesmo.
Sinto que teño que tomar alento,
respirar, pensar que podo comezar de novo a xenerar proxectos.
Que teño que traballar, porque o
necesito. Que xamais recuperarei o que me roubaron e o que
digo non é unha frase romántica,
senón así de concreto. O que me
dá pena é que perdemos unha
referencia que tiña que ver cos
soños, as utopías, a idea dun
mundo que podía ser mellor. A
Arxentina é un país deshabitado, extenso, hai terra e mar para
facer un país diferente ¿por que
non o fixemos? É unha irresponsabilidade histórica. ♦
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Premio Blanco Amor de novela

Seguro azar

Xosé Monteagudo

Esteiro

‘Quería contar unha historia rural de xeito diferente’
CARME VIDAL

Cando o xurado do prémio Blanco Amor, organizado nesta XXI edición polo concello de Santa
Comba, deu a coñecer o nome do gañador moitos se preguntaron ¿de quen ven sendo?. Xosé Monteagudo é funcionario da Axencia Tributaria en Pontevedra, ten 37 anos e escribe desde adolescente. Os ecos da noticia, o título gañador, é a súa primeira novela, pero Monteagudo non ten inéditos. Afirma ser ambicioso na literatura e por iso leva vinte anos preparándose para ser escritor.
O seu é un nome novo na literatura. ¿Desde cando escribe?
Desde adolescente pero leveino en privado. Non me gustaba crear falsas esperanzas
que non sabía se ia cumprir.
Ao longo destes anos coñecín
persoas que contaban o que
escribían ou preparaban e o libro nunca se remataba nin se
coñecía o froito que eles anunciaban con tanta insistencia. A
miña concepción da escritura
é ambiciosa, interésame un
traballo serio, consciente e
con miras altas.
Ambicioso pero tamén
paciente.
Claro pero é que eu penso
que as obras que merecen a pena son as que se fan con calma
e sen urxencias. As novelas
significativas na literatura universal que se fixeron con presa
son excepción. Compre traballar, intentar camiños novos, e
ver se conducen a algo efectivo narrativamente. Senón é
mellor abandonar e volver comezar. A novela leva tempo,
aínda que a escrita sexa cousa
de tres anos, a preparación previa, de coñecementos e ensaios
é máis ampla. Non chega con
querer ser escritor, hai que traballar e só o froito confirmará
que de certo se sexa.
¿En que consiste esa preparación? Moitos escritores
ensaian a meio de relatos.
Hai de todo, ás veces intentas camiños que non chegan a
nada e nin siquera rematan
nunha obra e outros si teñen
culminación exitosa, tamén hai
os que despois dun necesario
tempo de espera daste conta de
que non se deben publicar. Con
esta novela aconteceume que
comecei a escribir a historia
hai tres anos e dinme conta de
que ía saíndo cunha fluidez que
non tivera ata daquela. As voces dos personaxes eran máis
auténticas. Decateime desde o
inicio de que había unha novela críbel, que é o fundamental.
Escribe desde adolescente
e só agora coñecemos a existencia da súa primeira novela. A pregunta é obrigada
¿ten inéditos?
Ningún. Non é que estivese
escribindo esta novela desde a
adolescencia pero tampouco teño nada máis rematado. O que
escribín antes non deixo de
consideralo como simples exer-

PA C O VILABARR O S

cicios literarios, como os adesNon teño esa experiencia profitramentos que fai un deportista
sional e conseguín ese grao de
antes da competición oficial.
verosimilitude nun personaxe
Afirma que é necesario
que está concebido só con imainnovar ¿que hai de novo en
xinación. O escritor é como un
Os ecos da noticia?
actor, métese na pel dos persoTeñen que ser os lectores e
naxes para facelos críbeis.
críticos os que o digan. O que
O motivo da investigaquería é contar
ción que se reunha historia do
lata é un crime
agro galego dun
por unha disnovela
xeito diferente a
puta polos lincomo se ten fei- leva tempo.
des das terras.
to. Ao ser un teA literatura gama tan tradicio- As obras
lega contemponal, tan tratado
ránea fuxiu do
pola literatura importantes
ruralismo ¿pógalega, se non
dese facer unha
feitas
a
presa
contribuía con
novela moderalgo novo non ti- son excepción”
na cun tema
ña sentido volver
como ese?
a contar o mesA modernimo que xa relatadade dunha noron tan ben autovela non está nos
res clásicos ou
temas, senón nas
actuais
como
técnicas empreOtero Pedraio ou Neira Vilas.
gadas. Se fosen os temas os que
Repetir as formas de narrar
a definiran sería sinxelo porque
non ten interés para os lectoelexindo un tema moderno teres.
riamos unha novela moderna.
O xurado valorou o traDun tema moderno en mans
ballo coas técnicas narratidun escritor pouco hábil resulta
vas, en especial, cos métodos
unha novela antiga. Se empredo xornalismo.
gasemos ese patrón de calidade
Sorprendeuse que a novela
excluiriamos a Faulkner, a Rulnon fose escrita por un xornafo ou ao Cela de La familia de
lista e iso para min é un eloxio.
Pascual Duarte. A calidade de-

‘A

pende da credibilidade literaria
e iso consíguese coa técnica.
Tamén arredor da historia, un membro do xurado valoraba que trataba o tema con
moita dignidade, que o lector
dábase conta de que os marcos da leira son importantes.
Os sentimentos que se poñen en xogo para unha persoa
ou outra son xenéricos, todo o
mundo odia ou ama. Particular
é a circunstancia na que se manifestan. Para unha persoa do
rural o sentimento de víctima
da inxustiza e a súa reación teñen que producirse nese medio.
As causas tamén, pero iso é algo accesorio. Non vai ter un
problema distinto ao das terras
porque iso é a súa vida. A novela non se reduce a un problema local ou rural senón á loita
contra a inxustiza.
¿Que lle quere ofrecer aos
lectores?
Cando leo busco emocionarme, as obras non me entran
por unha análise posterior das
técnicas. As máis efectivas son
as que non se notan á hora de
ler. Escribo para lectores comúns, non para eruditos nin especialistas que analicen o texto.
Quero dar a ler unha historia
críbel que chegue o máis adentro posibel e que deixe pouso.♦

DAMIÁN VILLALAÍN

É

verdade que cada cidade, cada barrio, cada
lugar conforma de seu
un mundo propio e
inesgotable. Pero tamén é
certo que moitas veces
todos temos a impresión de
atopármonos diante de
cidades, barrios e lugares
intercambiables, que semellan fabricados en serie. Nada hai máis parecido a un
barrio residencial que outro
barrio residencial, e unha
colmea obreira adoita ser
cuspidiña a outra colmea
obreira. Só a literatura é
quen de facer
universalmente transparentes os matices de vida que
diferencian Carabanchel de
San Blas, ou o Polígono de
Coia do Polígono de Elviña.
O outro sábado, en
Ferrol, atopeime cunha
excepción a esta regla das similitudes tristes. Foi en
Esteiro, onde se inauguraba,
ao ritmo das notas inesperadas e alegres do Himno de
Riego, a Praza de Carlos
Casares. Contaban Xaime
Bello e Bonifacio Borreiros
que o Ferrol ilustrado nacera alí. E, de feito, o campus
universitario que agora ocupa Esteiro está instalado sobre as construccións neoclásicas que foron en tempos o
complexo hospitalario da
Armada. É encomiable o labor do arquitecto Alfredo
Alcalá na rehabilitación e
ampliación do edificio principal. E tamén gustei moito
do novo vicerrectorado dos
irmáns García Caridad. E a
capela, e os xardíns, e a Casa do Patín, e o vello trazado
do lugar… Todo fai evocar o
urbanismo sobrio e limpo,
disciplinado e burgués do
Século das Luces.
Pero Esteiro non acolle só
eses restos realzados da Ilustración galega. Esteiro é
tamén un barrio obreiro,
cheo de enormes inmobles
“feístas” e salferido
dalgunhas casas xa ruinosas
de madeira e pedra. Sen embargo, o azaroso resultado
desa mistura endiañada de
monumentos neoclásicos e cidade dormitorio, de Universidade e precaria vida proletaria, ten un encanto orixinal e
estraño que non me é doado
expresar. Déixolle tal cometido á literatura, que é a que
sabe facer estas cousas, e
lémbrome de Ramón Loureiro, de Antón Cortizas, de Xavier Alcalá, de Eduardo Alonso, deses escritores que aman
e entenden Ferrol e que tal
vez soubesen explicar o
misterio da rara e mestiza
♦
beleza de Esteiro.♦

Viaxe musical do

Senegal á Costa da Morte
CARME VIDAL

Sonidos de bitácora narra mediante a música a viaxe dun inmigrante desde o Senegal a Galiza. O seu compositor,
Alberte Conde, gábase de ser o autor do primeiro concerto sinfónico para guitarra e orquestra de autoría galega.

Para o futuro
No primeiro movimento, a música bordea Mauritania e Marrocos
ate chegar a Xibraltar, parte entón do afro-jazz para introducir

Cartel de Sonidos de Bitácora, deseñado por Xosé Gulillermo.

logo unha guitarra que se moverá
a ritmo de soleá para logo unirse
ao fado, identificando coas evocacións dos ritmos propios o percorrido da barca. Unha marcha
sinfónica levada a melodía con
gaita recibirao en Galiza onde a
guitarra dialogará coa orquestra
nun tema de amor que lembra á
música renacentista galega.
“Despois virá a treboada e o barco escacha na Costa da Morte,
porque a travesía non é fácil. Para máis tarde queda a paz, o último movemento, unha muiñeira
que arranca a ritmo de pandeirada” explica Alberte Conde mentres mestura como nunha rede a

historia do emigrante coa música
da súa obra sinfónica.
“Son milleiros de horas as
que investín nesta composición.
As orixes están no 85 pero desde hai tres anos adícome intensamente a esta obra que para
min é como unha meta. Confío
en que Sonidos de bitácora ten
que marcar a historia musical
galega, non de inmediato pero
seguro que no futuro se recoñecerá a súa importancia” confesa
Alberte Conde.♦
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Alberte Conde, compositor.

PA C O VILABARR O S

Todas as músicas do Atlántico
soan neste Sonidos de bitácora
que se estreará en Vigo o 21 de
novembro e en Compostela o día
seguinte despois de ser escoitado
en Viana do castelo, de onde é a
orquestra que interpreta a obra.
Alberte Conde, un músico procedente do jazz e a clásica, é o autor do concerto e, de vagar, relata a perigosa viaxe dun emigrante africano ate chegar á costa galega. Polo miudo explica todos
os movementos e vailles poñendo sons, afro-jazz, música arabesca, soleá, fado ou muiñeira,
ritmos que fan un completo recorrido pola música do Atlántico.
Desde 1985 anda Alberte
Conde a darlle voltas a este que
é o seu primeiro concerto sinfónico. Con Sonidos de bitácora
pecha a súa triloxía do Atlántico que comezou cos discos A
lagoa dos Atlantes e Celtrópolis. “Todo o que fago é arriscado, fun o primeiro que fusionei
o folk e o jazz. Hai compositores de vangarda ou folk pero
aínda non se fixera ningún concerto para guitarra” afirma o
compositor que presume de ter
tido como mestre a Tomas Camacho, o guitarrista que interpreta a obra como solista. “Comecei hai máis de quince anos
como primicia para un concerto, estaba metido no jazz sinfónico e anos máis tarde retomei a
obra. Ao meterlle un ritmo afro
xurdiu esa visión e a composición a partir do afro-jazz para
orquestra sinfónica” explica
Conde da xénese da obra.
Quere tamén mentar o compositor a colaboración de dous
artistas para el especiais, o poeta Xavier Arce que creou os títulos dos movementos e desenvolveu unha liña narrativa que,
á súa morte, continuaría Xosé
Guillermo, autor tamén do colorista cartel da obra. “O recorrido narrativo é pura poesía”
apunta, para destacar o traballo
de Arce e Guillermo.

55, St. Mark’s Road
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Terras do Miño,

R E S E RVA D A B I O S F E R A
MAR BARROS

Paraxes soidosas que incitan á meditación, rotas de muíños, vales sosegados. Os misterios que
envolven as ribeiras altas do Miño veñen de ser declarados Reserva da Biosfera pola UNESCO.
Na terra dos dez mil ríos, a tradición das ribeiras fluviais ten un peso especial na cultura galega. Batuxos, carochos ou chatiñas ateigaron co seu navegar lento todo o
curso do Miño, sendo os protagonistas nas diferentes artes de pesca
locais, agora esquecidas. As troitas, os salmóns, as zamborcas ou
as sabelas xunto coas diferentes
especies vexetais, fonte tradicional
de alimento para as vilas das ribeiras, veñen de xogar un papel
decisivo a nivel internacional.
As Terras do Miño, a conca
alta do río foi declarada pola
UNESCO, o pasado xoves 7, reserva da Biosfera, primeira en Galicia, pasando a formar parte da
rede internacional de espacios
protexidos por este organismo.
Deste xeito, 26 concellos de
Lugo, case o 39% do territorio da
provincia, terán garantida a función de conservación de recursos,
ecosistemas e especies ademais
de recibir apoio para a realización
de proxectos de investigación.
Toda a riqueza ecolóxica que
rezuma o río foi artellando ao
seu arredor unha sorte de armazón de muíños, pasos fluviais e
rutas que se están a recuperar na
actualidade, que dan conta da vitalidade da zona e que o erguen
como centro da vida económica
de ambas as dúas beiras, cun papel fundamental nas actividades
artesanais e na gastronomía.
Sen embargo, non se poden
esquecer os problemas que afectan tanto ao Miño como ao resto
dos ríos galegos. A contaminación, as minicentrais eléctricas,
os embalses ou os vertidos incontrolados esnaquizan un dos
piares básicos do ecosistema pero tamén da cultura galegos.
Co recoñecemento da UNESCO, o entorno das Terras do Miño, non estará sometido a actividades humanas, excepto para
a investigación e desenvolvemento de traballos tradicionais
da poboación local, ademais de
beneficiarse das axudas europeas para asegurar o seu desenrolo sostíbel. Ao amparo da
sorte quedará o resto dos ríos

GONZALO

Á esquerda, nacemento do Miño na Pedreira de Irimia, á dereita, augas abaixo.

Somorgullo.

galegos, se ninguén o remedia.
Artesanía, rutas, muíños.
A identidade das ribeiras
O Miño vai deixando nas súas
beiras paraxes privilexiadas,
costumes, ritos, embarcacións típicas, muíños, artesanía, monumentos e rutas que definen as súas vilas fluviais.
Todas as terras do Miño con-

vértense nun bo
exemplo desta riqueza. Dende as serras
do Cuadramón e
Xistral, ateigadas de
sendeiros, o río vai
atravesando toda a
provincia de Lugo.
Breixos, xunqueiras
refuxio de tritóns, ras
de Santo Antón ou
cercetas poboan as
ribeiras. As fragas
centenarias de castiñeiros, de Rábade,
xunto cos muíños
vellos e os milleiros
de pequenos arroios
sen esquecer a Lagoa de Cospeito vanse alternando cos
restos arqueolóxicos
castrexos e romanos. Os diferentes
castros e a Mámoa de Romariz
xunto coa Ponte do Río Vello de
Castro de Rei son un claro testemuño de que os antigos poboadores descubriran xa as calidades da
ribeira.
As revoltas baixomedievais
quedaron fixadas na memoria a
través dos diferentes pazos e fortalezas. A medida que se descende dende o Pedregal de Irimia

(Meira), berce do Miño, vanse
erguendo construccións como as
de Outeiro de Rei ou a fortaleza
de San Paio de Narla, testemuñas
vivas da sociedade feudal.
O transcorrer do río bate co
estoupido da actividade artesanal, traballos manuais que foron
exercidos durante décadas polas
xentes das ribeiras, pero que están a piques de desaparecer ou se
dan de xeito residual. Neste sentido, a poboación de Cospeito
mantén, na parroquia de San
Xurxo de Goá, a artesanía da madeira. O traballo do metal ou a
elaboración de tecidos aínda non
están totalmente esmorecidos en
Abadín ao igual que o labor dos
oleiros de Outeiro de Rei.
As festas e feiras comerciais e
as rutas de sendeirismo tamén ocupan un lugar destacado nas beiras
do río. A Feira do Poldro e Gando
Bravo, no concello de Muras, que
ten lugar o último domingo de setembro no monte da Gañidoira, renova cada ano unha tradición antiga da zona coas transaccións de
compra e venda. O camiño de Santiago atopa na zona unha das súas
vertentes, a Ruta da Costa. Historia, xentes e tradición conxúganse
♦
coa natureza nas terras do Miño.♦

Os museus
CÉSAR VARELA

C

ando chega a xente a
Londres, cuase sempre
veñen adoecidos por visitar museus. O British
Museum, a National Gallery, a
Tate Gallery (antiga e
moderna), o Museu da Ciencia,
a casa de Keats, a de Freud,
etc... son algúns dos destinos
habituais. Pero os museos
gardan elementos colaterais interesantes e ben diferentes do
que dentro se expón.
O predio onde se instala un
museu, cuase sempre é unha
obra en si mesmo digna de admiración. Acostuma ser un antigo palacio ou convento aproveitado para o seu novo uso,
ou cando é moderno, cuase
sempre é unha obra cuanto
menos polémica dun arquitecto actual.
Pensemos senón no pazo
da raiña Katarina de Rusia (o
Hermitage), onde un fica
máis asombrado dos seus
enormes e dourados salóns
que dos, por exemplo, cadros
de Murillo que alí alberga.
Tamén ten dado moito que
falar a solución arquitectónica
coa que se adaptou unha
xigantesca nave industrial para instalar alí a Tate Modern.
Mesmo a casiña onde faleceu
Freud ten o encanto de ser un
claro expoñente duna vivenda
inglesa dos anos vinte que semella tirada dun conto de
“Guillermo Brown”.
Ademais do edificio en sí,
hai outras dependencias que
un museu que se precie debe
cuidar , velaí:
As “toilettes”, que nos
museus acostuman a ser
folgadas,limpas e ventiladas,
ben diferentes das dos
tugurios dos bares de
arredores do museu que adoitan ser estreitas, abafantes e
de cuestionábel hixiene. Ben
merecerían, as “toilettes” dos
museus que se ornamentasen
as súas paredes con algunhas
obras de arte ou cando menos
unhas reproducións que nos
ilustrasen de que aquelas non
eran uns servicios cuaesquer,
senón acordes co requintado
recinto ao que pertencen.
Outro lugar a considerar en
un museu que se precie, é a
súa cantina. Xa pensástedes na
maravillosa experiencia que pode ser estar comendo amparado
pola bóveda ideada por Foster
no British Musem, degustar un
café na Tate Modern tendo aos
nosos pés o Támesis e toda a
cidade de Londres, ou almorzar
entre os múltiples chafarizes da
plaza de Sommerthouse, entre
o ir e vir da xente das mais variadas razas do planeta. Todo
isto compón unha vivencia ben
máis gratificante que tomar a
nosa colación nun apretado e
convencional restaurante. E é
que, cos ollos tamen se come.
Por fin, no remate da visita, non deixedes de visitar a
tenda do museu. Graduar
ben o tempo e o manexo
deses espacios pode ser o segredo duna proveitosa e gratificante visita.♦
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PACO

O trobador incansábel

IBÁÑEZ
Carlos
Quiroga
‘Os lectores están
instalados no sofá
da comodidade’
A.N.T.
Vén de publicarse o seu traballo A espera crepuscular,
edición conxunta da editorial galega Laiovento e a
portuguesa Quasi Edições,
¿como presentaría o libro?
Unha case irreverencia en
varios sentidos. Primeiramente o da norma, pero tamén o do xénero. Non é poesía, non é novela, non é diario
de viaxes, non pertence a un
xénero determinado, pero ten
algo de todo, cun fulcro poético preferente. Preséntase
como un proxecto complicado que non todo o mundo vai
entender porque a maior parte dos lectores están instalados no cómodo sofá do comprensíbel. Sei que o meu público redúcese a trinta persoas pero estou curioso por ver
que é o que pasa en Portugal.
¿Cal é o fío condutor
do traballo?
En todas as viaxes inclúen tres fases, o desexo da
viaxe, a viaxe en si e o retorno. Neste libro está a penas
o desexo de partir, a espera
da partida.Altérnanse unha
voz de poeta desenganado
que vai a Lisboa, con outra
segunda que evoca a fuga en
estados da alma. As dúas veces converxen.. Todo está
escrito de xeito moi vago,
sutil, sen trama argumental.
No libro mestúrase a prosa
co verso para por de manifesto unha das problemáticas da literatura, xa que na
narrativa semella que cabe a
mentira fronte a lírica onde
os sentimentos afloran con
máis sinceridade. Este sería
o primeiro libro que non sabía se publicar só ou compactado co resto da triloxía.
Non estaba moi seguro de se
deixalo fuxir así, pero agora
coido que é o correcto.
¿Por que escolle o Cabo
Nom como destino da viaxe?
O Cabo Nom é un lugar
que existiu ou existe na costa africana. Tradicionalmente considerábase que non se
podía atravesar. Así era o
mito. Unha vez que se navegou máis aló abriuse o mundo. O Cabo Nom engloba a
negatividade, a rebeldía contra a literatura comercial ou
o non aceptar unha normativa. Existen moitas cousas
polas que dicir ‘Nom’.♦

ANTONIO GARCÍA TEIXEIRO

Acaba de saír ó mercado o seu último disco. Fermoso, moi fermoso;
un milleiro de veces podería seguir pronunciando a palabra fermoso.
Unha vez máis este home ispe a
poesía para engrandecela. Outra
volta, van esvarando as notas, os
acordes, os golpes de voz, os lamentos do saxo ou de bandoneón,
os aloumiños de guitarra sobre as
palabras; de novo recitando ou
moumeando, entoando ou axustando, Paco Ibáñez, volve a poñer a
poesía no seu sitio: aquí, moi preto
do corazón das persoas que pensan
que aínda teñen valor os sentimentos nesta terra erma, nesta sociedade mediocre e, quizais, máis doente do que nos queren facer ver.
E outra vez este trobador audaz, incansábel, volve a anegar o
noso entorno con palabras de José Agustín Goytisolo, outro ser
inesquecible, inconformista e
tenro, para emocionarnos coa
creación de espacios que se moven entre a palabra e o silencio,
espacios salferidos polas respiracións contidas, polas pulsacións
estudiadas e a fondura dos versos creados para resistir.
Cunha voz domesticada, salvada da desfeita por grandes doses de sacrificio e sentido común, Paco Ibáñez volve a amosarnos que a poesía pode ser cantada, lida e vivida rachando os límites que a afogan.
Paco Ibáñez é unha figura austera na súa concepción artística
(dende esa vestimetna negra que o
envolve ata ese xeito de abrazar a
guitarra, compañeira fiel de gracias e desgracias). É directo na
súa forma de espir os versos para
facelos máis evidentes cando os
musica e goza dicíndoos. Paco dálles unha nova vida, diferente da
que saíu da pluma do poeta, pero
nunca os deixa nun plano inferior.
Na súa sinxeleza aparente, Paco
Ibáñez enche de calor as palabras,
descóbrelles vías para desenvolverse, para tomar corpo, e fainas
achegar ós que amamos a lírica en
toda a súa plenitude. Escoitar a
Paco Ibáñez convértese nun xeito
distinto de ler poesía, porque rematamos léndoa cos ollos do corazón; porque enriquece o papel
que esa poesía, tan esquecida como necesaria, debe xogar no noso
medio. Nunca a poesía se fai tan
presente como cando a interpreta
Paco Ibáñez.
E hai uns días en Madrid Paco presentou o seu novo disco.
Unha mostra chea de cor, nunhas
cancións nas que se mestura tenrura e realidade, esa realidade da
vida cotiá que necesita o complemento dos soños máis desaforados para podela soportar. E Paco Ibáñez estivo inmenso, “vou
presentar por primeira vez un
disco en carne e óso”. Y, así, con
cancións directas coma frechas,
cargou coa poesía nas súas cos-

Paco Ibáñez, á esquerda, é unha figura austera na súa concepción artística. Á dereita, o poeta José Agustín Goytisolo.

tas e foi cantando, dicindo, denunciando e quentando sentimentos.
De José Agustín dixo que
acadou momentos de liberdade
total e que era tan fondo na ironía coma nos sentimentos. Chamoulle ó diñeiro, “esa onda negra que nos rodea” e volveu lamentar aqueles anos “nos que se
botaron por terra as ilusións de
todo un pobo”. Converteuse o recital en homenaxes ás víctimas
do “xenocidio” do 36 ao 39 para
que a verdade comece a aflorar e
saber dunha vez de onde vimos e
cara a onde camiñams”. E homenaxeou os palestinos cunha canción de Cernuda, chamoulle a
Neruda “poeta volcánico”, animou o público a galopar no cabalo cuatralbo de Alberti, falou
de Almutamid, un rei mouro de
Sevilla que fomentaba a capacidade de pensar para ser libres
polo que rematou encarcerado en
Marrocos, segundo un fermoso
romance de Fanny Rubio. Especialmente ocorrente estivo cando
informou a un público entregado
á emoción poética, que recibira
un fax de Quevedo no que dicía
que España vai mal, moi mal e
instábao a cantar o seu poema
“Es amarga la verdad”.

E non faltou, dende logo, esa
alusión -máis necesaria que nunca- ao idioma; a reivindiación das
linguas minoritarias, cunha fermosa canción en éuscaro que lle
permitiu afirmar que: “o idioma é
un pobo, é unha historia e quero
pedir que quen non o entenda,
que polo menos o respecte”.
Pasaron tamén pola súa voz,
pola súa guitarra, Blas de Otero,
Miguel Hernández, Samaniego,
Alfonsina Storni, Lorca ou Luis
de Góngora, para rematar con
“La poesía es un arma cargada
de futuro” de Gabriel Celaya,
composición mítica, dedicada
especialmente “aos que escoitan
unha canción ou len un poema”.
Dúas horas intensas de exaltación poética, de homenaxe aos
sentimentos, de liturxia lírica necesaria nunha sociedade frívola
na que se perderon os valores básicos do ser humano. Dúas horas
afastadas da frivolidade cunha
paisaxe musical colorada pola
mesura, pola voz temperada pero
densa dun home que nunca ousou escribir unha liña porque xa
o fixeron os grandes poetas de
todos os tempos, aos que se
achegou con respecto.
Un home a quen quixeron (e
aínda silencian porque amola)

borrar pero ancorado na autenticidade, non se desviou do seu camiño, mentres outros se afastaron do seu discurso.
Ese mesmo home que
apoiando a súa man no meu ombro díxome con tristura unha
vez: “Antonio, a veces por non
herir te matan”.
Un home, Paco Ibáñez, que
segue a reivindicar o feito de
“ser rojo”, que non sabe que fixeron coa ilusión de tanta xente
e que se pregunta qué foi dos
sentimentos.
Ese home, Paco Ibáñez, segue
a traballar malia a maquinaria do
politicamente correcto, segue a
reunir ó seu redor a moitos seres
necesitados de poesía que vibran
coas súas cancións para vergoña
dos que queren esquecelo. De aí
que sigan a ter vixencia as verbas
do seu amigo e admirado Goytisolo cando dicía: “en tiempos de
ignominia como ahora a escala
planetaria, cuando la crueldad se
extiende por doquier fría y robotizada aún queda mucha buena
gente en este mundo que escucha
una canción o lee un poema...”
Paco Ibáñez vive e con el a poesía nunca perderá a súa alma.♦
ANTONIO GARCÍA TEIXEIRO é escritor
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O país das
posibilidades
XURXO G. LEDO

¿

Quen dixo que no
Estado español non
había posibilidades
de mellorar ou de
medrar? Dende logo se
algo está medianamente
claro é a cantidade de
ofertas aparecidas nos
últimos tempos. O
problema non é de
oportunidades senón de
capacidades. Loxicamente
non todo o mundo pode
ser o mellor, sempre ten
que haber xente que non
alcance o cumio.
Se facemos un breve
percorrido atoparemos por
exemplo o programa
Operación Triunfo onde
podemos cumplir un soño
e facernos ricos ademais
de famosos. Continuando o
percorrido comprobamos
como se nos vai mal en
O.T. sempre nos queda a
opción de traballar en
Crónicas Marcianas
debatendo en apaixonadas
tertulias ou comentando
outros programas de
televisión.
Non remata aquí o
ronsel de posibilidades,
existe a opción de acudir a
Popstars ou presentarse a
Gran Hermano onde o
perfil de persoa dotada
con amplos saberes,
polifacéticos e máis ben
desvergoñados ten grandes
perspectivas.
As mulleres tamén
teñen un camiño
interesante acudindo aos
campos de fútbol e
iniciando unha relación
con algún xogador de certa
sona, sempre haberá algún
medio de comunicación
que se fará eco e pagará
polos detalles desa
relación. Neste caso os
homes terán que mudar os
papeis e relacionarse con
algunha cantante ou filla
de cantante para gañar
uns cartos e unha
reputación entre o curioso
espectador español.
Outra opción
interesante é traballar na
casa dun famoso como
coidadora dos seus fillos
ou como chofer e logo
contar as intimidades a un
bo prezo en revistas varias.
Pero se ningunha das
opcións son convincentes
sempre queda a
oportunidade de meterse
en política nun partido con
poder, aprender un pouco
de retórica, formular
promesas que a xente
queira escoitar e coñecer
os trapicheos e corruptelas
relativos a licencias de
obras, concesións de
servicios públicos ou leas
de faldras e así garantir o
progreso nunha carreira
♦
proveitosa.♦

Sitios

H. Vixande

A Vigo Street de Londón
Pretiño de Picadilly Circus, no
mesmo corazón de Londón,
atópase a Vigo Street, unha estreita e pequena rúa de a penas
unha ducia de portais e unhas
poucas tendas. Pero é a única
ruela nesa capital que ten nome dunha cidade galega. Isto é
así en lembranza da batalla de
Rande, na que a flota anglo
holandesa derrotou á franco
española, hai agora trescentos
anos.
O nome de Vigo sobrancea
entre os establecementos comerciais desa rúa londinense,
como o mostran un bar, Vigo’s,
e unha empresa de venda de
moquetas, a Vigo Carpet Gallery Ltd, que empregan o topónimo galego.
A Vigo Street é perpendicular á Regent Street, a ampla rúa
que conecta Oxford Circus con
Picadilly Circus, as populosas
prazas londinenses. E precisamente na Regent Street, situadas unha case fronte á outra a
ambas beiras da rúa, mesmiño
onde a confluencia con Vigo
Street, atópanse dúas senlleiras
embaixadas galegas: as tendas
de Adolfo Domínguez e de Zara. Se o deseñador ourensán
conta cun só establecemento, a
cadea coruñesa dispón de máis
tendas na cidade, unha delas en
Oxford Street, a rúa máis comercial de Londón e relativamente próxima a Vigo Street.
Vigo ten con Londón unha
conta pendente que se remonta

aos tempos da
batalla de Rande.
Naqueles
anos o concello
da urbe da Torre
acordou dar á cidade galega unha rúa
co seu nome. É por esta
razón que se atopa nun lugar
tan céntrico: porque daquelas a
cidade inglesa era moito menor
que na actualidade.
Para corresponder á deferen-

cia británica,
Vigo
tiña
que ter dado
o nome de
Londón a algunha das súas
rúas, pero a decisión demorouse nada menos que trescentos
anos. Fíxoo precisamente agora
e para iso escolleu un lugar moi
céntrico, a carón da peonil rúa
do Príncipe.

O vial escollido para a rúa
arrodea o flamante novo Museo
de Arte Contemporánea e á súa
inauguración, celebrada o 13 de
outubro, asistiu unha representación británica encabezada polo seu embaixador en España. O
único defecto é que a rúa non
ten ningún portal. Por esa razón, nunca haberá un envelope
no que figure o enderezo: Fulano de Tal, Rúa Londón s/n,
36202 Vigo.♦

Meu Santo, Miña Santiña

f rancisco a. Vida l

Santa Sabela de Hungría, a nai dos pobres
Desde o seu pasamento ata que
foi canonizada só pasaron catro
anos, demostrando que esta santa, filla do rei Andrés II de Hungría, viúva do landgrave (gobernador) de Turinxia, sobriña de
bispos e curmá de abadesas, xunto ás súas virtudes persoais un
empurronciño familiar para alcanzar a peana da santidade.
éritos tivo abondo,
ela que rexeitaba as
galas terreas que lle
correspondían, para acadar a coroa da santidade; e o mesmo día
do seu pasamento, cando estaba
no leito agardando a chamada do
ceo, os que a velaban puideron
ver como de súpeto comezou a
sorrir cun rostro de felicidade, e
ao preguntarlle que tiña, contoulles que había unha pombiña no
cuarto. Daquela, todos comprenderon que era a alma de Sabela
ansiando subir ao ceo.
Xa desde moi nena, cando
era o momento de xogar, Sabeliña prefería entrar na capela do
castelo paterno para rezar, gustábanlle máis as roupas sinxelas
e sen adornos que as luxosas
roupaxes da súa condición, cando tiña algún galano compartíao
coas súas doncelas, e se nalgún
intre do xogo lle sorría a sorte,
deixaba de xogar por medo a que

M

fose unha adulación do diaño.
Por razóns de estado, o pai
concertou o seu matrimonio co
gobernador de Turinxia cando ela
tiña catorce anos e el vinte, con
quen tivo tres fillos, pero por mor
da súa devoción relixiosa, erguíase á media noite para rezar na capela do pazo, e por se algún día se
esquecía, tiña unha criada á porta
do cuarto para que entrase a espertala no caso de que quedase
durmida. Non permitía que un pobre pasase por diante dela sen recibir a súa esmola, e se este estaba
enfermo acollíao e ela mesma
limpáballe as feridas e coidábao.
tal extremo chegaba a
súa caridade para cos
demais, que ao pé do
monte onde se erguía o seu castelo, mandou construír un hospital de caridade que ela mesma
rexía e atendía, con tal devoción,
que os enfermos alí acollidos
chamábanlle a nai dos pobres.
Para ter unha guía máis acertada nas súas oracións e obras pías, Sabela pediulle consello a un
sacerdote chamado Conrado,
que axiña se amosou severo coa
súa condición de primeira dama,
e esixiulle sacrificios, xexúns,
longas horas de oración, grandes
esmolas e autocastigos corporais
cada vez que, ao seu entender,

A

non cumpría debidamente as penitencias impostas. E ela acataba
todo canto Conrado dispoñía.
marido, namorado e
comprensivo coa muller e os seus gustos,
permitía as onerosas obras de caridade e auxilio para coas persoas
máis desfavorecidas así como a
esaxerada obediencia ao duro e ata
despótico director espiritual que
escollera, aínda que ás veces, sobre todo cando tiñan algunha recepción con xente principal, viuse
obrigado a reprendela por presentarse nos salóns mal vestida ou con
roupas inadecuadas á súa condición e ás normas que o protocolo
indica con respecto aos anfitrións.
Un día, o esposo decidiu
marchar a loitar contra o infiel á
Terra Santa, onde encontrou a
morte, e desde aquela, dona e re-

O

xente de Turinxia, aconsellada
por Conrado, decidiu empregar a
fortuna nos pobres da rexión e en
hospitais xerentados pola Igrexa.
Non tardaron os nobres turinxios en lle retirar a confianza e
destituíla, por entender que estaba
lapidando o tesouro do estado.
Sabela e os seus tres fillos
vagaron polo país durmindo nos
máis pobres e míseros lugares,
ata que unha curmá abadesa soubo da condición de vida que levaba e mandouna buscar para
que un tío de ambas, bispo en
Bamberg, a recollese e lle procurase un novo matrimonio. Pero
ela xa tiña decidido non volver
casar, gardar castidade e facer
votos de pobreza como terciaria
franciscana.
eguindo os consellos do
seu confesor e director
espiritual Conrado, dedicou os anos que lle quedaban
de vida a atender a pobres e enfermos, a abrir novos hospitais
de caridade vestida con roupas
vastas, ata que finou de esgotamento e debilidade cando só tiña
vintecatro anos.
E o día do seu funeral, o 19 de
novembro de 1231, o emperador
Francisco Federico II colocoulle
unha coroa de ouro, a que ela
♦
nunca quixo levar en vida.♦

S

Diagnóstico
en
Montserrat
FRANCISCO CARBALLO

U

n encontro en
Montserrat os días 7
e 9 de novembro, convocado pola Fundación
Joan Maragall (FJM)
permite elaborar un
diagnóstico provisorio do
cristianísmo hispánico.
A FJM edita interesantes
obras de pensadores cataláns
e internacionais. Reúne cada
ano nun simposio invitados
de diferentes disciplinas e
profesións. E un encontro de
reflexión e silencio. No 2001
foi no Paular (Madrid), no
2003 en Montserrat, nos
anos próximos quere facelo
en Euskadi e na Galiza.
Comezou este encontro coa
exposición de catro persoas:
o bispo Carrera, auxiliar de
Barcelona, Martín Velasco
de Madrid, C. García de Andoín de Bilbo e máis eu.
Logo abriuse un debate que
seguiu na tarde do venres e
na mañá do sábado.
O encontro non emite
conclusións. Procura a
publicación das exposicións
e de intervencións. Busca,
desde as diferentes culturas
representadas, chegar a
consensos de opinión. O intento deste encontro
revelouse extremadamente
difícil: deseñar o perfil vital
do cristianismo nas catro
nacións do solar hispánico,
do seu horizonte e dos seus
deterioros.
A diagnose responde a
pregunta do bispo Carrera
¿É posíbel, a medio prazo,
un novo encontro entre
cultura secular actual e a
Igrexa? As polémicas actuais
refírense a cuestións como,
no campo da ética, os dereitos dos embrións, o concepto
de familia e a lexitimación
das parellas de feito, a
homosexualidade, o cambio
de sexo... No terreo máis
filosófico, Xoan Paulo II denunciou na Fides et ratio, a
crise do sentido global do
universo, do home e da vida;
reivindicou o concepto católico da verdade que precede
e trascende a investigación...
Os asembleístas
recoñeceron que o cristianismo, tal e como o ofrece esta
Igrexa, é débil. Pide
transformacións eclesiais
profundas. Para uns,
radicalmente novas; para
outros de reformulación radical sen perder a consistencia institucional. Para todos,
de superación da
Cristiandade cara a formas
ecuménicas, na experiencia
persoal dun Deus manifestado en Xesucristo como
defensor dos pobres. A experiencia Dei é unha experiencia pauperum. Só unha
Igrexa inculturada, de diálogo, ao servicio dos
“excluídos”, pode vehicular
♦
un cristianismo mundial.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de Manuel García Paz
Prometía poñer aquí “o exemplo
daquel home tan infeliz que
tantas cartas me escribiu a Noite”, e de quen tantos anos despois
Adolfo Prego o recordaba, de
cando el era redactor de La Región, e saía do prelo, o 14 de abril
de 1935, cuarto aniversario da
proclamación da República, a IV
Melodía, de Manuel García Paz.
embraba Prego que tal libro,
impreso en La Industrial, de
Ourense, causara certa conmoción nas tertulias literarias da
Atenas galaica, presididas polos
ilustres varóns de Nos. Pero asistiu tamén a semellantes cenáculos
individuos escuros e superficiais
que non comprendían a evidente
orixinalidade daquel Desfile de
campesiñado galego; subtítulo da
obra primeiriza do entón escolante en Viana do Bolo. Poñéndolle
mesquiñas chatas, ante as cales, o
bondadoso autor se defendía inocentemente:
-Pois se é tan doado escribir
un libro coma o meu ¿por qué
non te pos ti a facelo?
Á parte do libro, seus contertulios máis avanzados increpábano por consentir a beatería da
súa muller, que pasaba horas e
horas en misas, rosarios, novenas e procesións. Máis García
Paz atallábaos usando seu incontrovertible argumento:
—¡É que a miña muller é tan
doce...!

L

■ O POLÍGLOTA SANTIAGUÉS.
Un daqueles contertulios d bo e
xeneroso autor da IV Melodía,
cecais o máis amigo, o xornalista
Xacinto Santiago, escribiulle o
prólogo do libro; cando xa Manuel García pasara, de ser mestre
na terra vianesa, a profesor de latín nun instituto andaluz. Aínda
que nas vacacións seguiría acudindo as tertulias ourensás. O
prologuista destacaba que o autor
era “por riba de todo unha positiva autoridade en lingüística e en
Filosofía. Non necesita cirineos
para ler en sánscrito, en grego, en
latín, en árabe, en alemán, en inglés, en romanés, en italiano, en
francés, etc., etc., etc., etc.,”
“Podemos inscribilo –engadía Xacinto Santiago– a cabeza
dos intelectuais galegos. Sen embargo, Manuel García Paz, tan
admirado e temido nas zonas selectas do pensamento rexional,
non se fixo aínda popular”; sinalaba neses días o prologuista, e
sesenta e sete anos máis tarde sigue sendo ignorado, agás por
Del Riego, Varela Jácome, Méndez Ferrín e vaite ti a saber.
O políglota compostelán (nado
en Santiago, o ano 1895) coido
que foi un codio, con todos os respectos, que puido aprender latín e
grego, no seminario conciliar da
máxima cidade: onde tamén caberíalle ser discípulo de Amor Ruibal en hebreo e sánscrito. De quen
sería alumno de moita confianza,
posto que o sabio cóengo desempeñou importantes cargos na curia
da mitra, e ó pai de Manuel coñeceríao moito, o ser (segundo me
ten dito don Xesús Carro, ou don
Paulino Pedret) porteiro do Palacio Arcebispal, durante o pontifi-

Manuel García Paz compuxo varias melodías. Na imaxe, a banda de Labaca (1930), retratada por Ramón Caamaño.

cado do cardeal Martín de Herrera.
■ ENCARGADO DE CURSO DE
Nembargantes, o fillo do
porteiro, igual que tantos outros
seminaristas de antano e hogano,
abandonou a carreira eclesiástica e
adicouse á ensinanza das linguas
mortas; se ben moitos deles a deixaron para chegar a ser forzas moi
vivas. A maioría facíase de contado mestres nas Escolas Normais e
logo, os máis estudiosos, cursaban
a carreira de Filosofía e Letras;
que foi o que fixo García Paz, o
que lle permitiu gañar axiña as
oposicións ó Maxisterio Nacional,
sendo destinado a unha escola vianesa e despois, ó ser xa licenciado
en Letras, concorrer aos cursillos
para encargados de curso dos institutos de Segunda Ensinanza,
convocados por Marcelino Domingo, o primeiro ministro de Instrucción Pública da II República.
esultou unha estupenda solución para proporcionar
rapidamente profesorado
eficaz ós novos institutos do Bacharelato creados pola República e
atender as cátedras vacantes nos
antigos. Con tal fin se efectuaron
en Madrid uns orixinais cursillos
de selección os que concorreron
brillantes licenciados galegos que
de ese xeito tiveron acceso ao profesorado oficial. A nómina deles
podería confundirse, máis tarde, ca
da real Academia Gallega.
A Manuel García Paz debeulle sorprender a Guerra en Madrid, e o impedirlle volver ao seu
Instituto andaluz a ocupación
polos nacionais da localidade
onde se asentaba, foi destinado
ao da Cidade Real. Alí encontrouse con tres achegados meus,
os tres profesores de disciplinas
distintas naquel Instituto manchego, durante a Pluscuancivil.
Eran en total un onubense e tres
galegos; ou ben, polo sexo, tres
homes e unha muller; ou, politicamente unha parella comunista,
un matemático independente, e o
galeguista que seguía sendo o
autor da IV Melodía.
Tiveron os catro en Ciudad Real un discípulo verdadeiramente
sorprendente:un rapaz, fillo dun
mestre alí destinado, que recibiu da

LATÍN.

R

miña parenta as primeiras leccións
de literatura que o avezaron na devoción a Poesía, da que sería Flor
Natural. Chamábase Manuel Cuña
Novás.
■ A PISTA DE GARCÍA PAZ. Ao
terminar a Guerra de España perdeuse a pista de García Paz, extraviada entre os centenares de campos de concentración e batallóns de
traballadores nos que fomos penando os vencidos. Mais, coma
non hai mal que cen anos dure, saen á rúa D. Manuel e non sei canto
tempo tardou en volver as filas do
Maxisterio Nacional; sendo destinado ao poblachón mineiro de Pozoblanco, na provincia de Córdoba. O que non conseguen foi que se
lle recoñecera a súa condición de
encargado de curso de latín; a cal
por ser creación republicana de
Marcelino Domingo, e confirmada
por Fernando de los Ríos, padeceu
a depuración case absoluta dos
seus titulares: Fraguas, Martul,
Constantino Noya, etc.
Perdeuse a pista do políglota
santiagués ata que se dou, na Noite, co seu rastro, xa a mediados de
1960; pois o 8de xaneiro do ano seguinte escribiu Borobó nun anaco:
“Manuel García Paz, o buscado
autor das catro Melodías que perdido aparentemente para as letras
galegas, foi atopado hai uns meses
en Andalucía, pensa compoñer
agora unha supermelodía, segundo
nos conta na extensa correspondencia que mantén con nós”.
icíame nunha delas que
vivía apretadamente, coa
súa familia, neses días:
“Teño seis fillos, coma seis lobos,
ademais da parenta”. Polas letras,
literarias, abandonara o autor das
Melodías “algunha lección remuneradora. En contra, todos os meses -¡e son dez!- me cae unha letriña de 748 pesetas pola HispanoOlivetti. A merca da máquina acabou de afociñarme”, escribíame.
“Prégolles -clamaba- me boten
unha manciña para que poida rematar a opera omnia projeitada”.

D

■ A ÓPERA OMNIA PROJEITADA. A “ópera omnia projeitada”
de García Paz consistía nas catro
Melodías, das que soamente pu-

blicara a última. Cada unha delas
constaba dun Ritmo, un Acento e
unha Harmonía, antecedidos dun
Preludio correspondente a cada
unha das estacións do ano. Así a I
Melodía comezaba cun desfile da
mocidade, exaltaba a primavera e
ía adicada a Lugo. Logo seguían
as partes melódicas que contiñan
diversos xéneros literarios: Ritmo,
a novela O Ardaleiro. Acento, a
traxedia clásica, Os Atrantes. Harmonía, un certame lírico no Cebreiro, con desfile de sete coros,
titulado Marabela.
spertara a opera omnia do
mestre galego de Pozoblanco o interese de Ricardo Carvalho Calero, que anceiaba
completar co análise das tres inéditas e misteriosas melodías, a mención que fixo na súa Historia da Literatura Galega adrede da obra de
quen era xa, nos anos oitenta, o
Matusalén das letras nosas. Obra e
autor que tamén intrigaban moito a
Méndez Ferrín, para incluílo no seu
estudio a mantenta ds máis raros
escritores do país.
Supervivía inda o nonaxenario D. Manuel, esquencido de novo, en Andalucia. Volvín entón a
establecer comunicación con el e
conecteino co noso admirado e
previsto Premio Nobel. Estaba
escribindo daquela García Paz,
por consello de Rafael Dieste, a
súa autobiografía titulada Da miña vida, e envioume uns papeis
que a completaban (e que extraviei) nomeados o Buscapé, nos
que resumiamos os esforzos que
fixeramos para atopalo trinta anos
antes, guiados por Otero Pedrayo,
Paz Andrade e Ben-Cho-Shey.
Foi, por certo, o inesquecible inspector de escolas, D. Xosé Ramón, que me relacionou,
primeira e paradoxicamente, co
seu antigo compañeiro de profesión e de ideario. Ao pregarme,
o máximo taurófobo da terra,
que era sen dúbida Ben-ChoShey, que xestionara da Comisión de Festas de Noia, a inclusión nos carteis dos touros daquel verán, dun fillo de Manuel
García Paz. Pois ó máis orixinal
exaltador do carro de bois (na
súa IV Melodía), saíralle un da♦
queles “seis lobos” novilleiro.♦

E
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O Trinque
Contra a guerra
Galiza enteira prepara manifestacións contra os planos dos EE
UU para invadir o Irak. Se o pasado martes os coruñeses saíron
á rúa en repulsa do actual consenso a prol da guerra, este xo-

ves, 14, son os cidadáns de Vigo
os que están convocados na Rúa
do Príncipe. O sábado, 16, ás 12
horas, a Alameda de Compostela é o escenario doutra mobilización pacifista.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

■ TEATRO

Fulano, Mengano e Citano
levarán esta obra o venres
15 ao Auditorio Municipal.

Cambados
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON

O domingo 17 Teatro do
Adro vaina representar na
Sociedade Cultural.

O Carballiño
■ TEATRO

FAUSTO

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.♦

Betanzos

Burela
Burela

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

CARLOS G. VILLAR

AS CORES DO MAR
DE GALIZA

A fundación CIEC organiza
unha mostra de augafortes e
augatintas deste artista durante o mes de novembro.

Boiro
Boiro
■ TEATRO

O DEMO RAPATÚ

Obra para crianzas que representará Títeres Tanxarina o venres 22 na Casa
da Cultura.

C U L T U R A

A Coruña

CHEIRO DE ESTRELAS II

Sôber

D E

■ CINEMA

CGAI
Esta semana poderemos ver a
fita Bajo la influencia del
miedo (1954) dentro do ciclo
adicado a Juan Orol presentada por Eduardo de la Vega
e tras a que haberá un coloquio; será o xoves 14 ás
20:15 h. O venres 15 celebrarase un seminario sobre
Tradiccións populares no cine español e proxectarase a
película Éxtais (Mariano
Barrosso, 1996) ás 20:45; o
sábado 16 poderemos ver un
Eurowestern ás 18:15h. titulado Y Dios Dijo a Caín

No escenario do Auditorio
Municipal, o venres 15, Ningures Produccións representará esta obra. O venres
22 o Binomio de Newton da
man de Teatro do Adro.

Cedeira
■ EXPOSICIÓNS

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

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, vintecatro delas competirán polo Premio do Público.♦

destaca a retrospectiva adicada a Woody
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

O IMPERIO DO LUME. Por accidente, un
rapaz esperta a un dragón que
leva milenios hibernando e esa
especie esténdese tan rápido
que case remata cos humanos.
Anos despois, o rapaz, xa home, loitará contra os dragóns.

☞

SWEET HOME ALABAMA. Historia dunha
moza obrigada a escoller entre
dous pretendentes, a cal máis macizo. De entre os dous destaca
Josh Lucas. A súa presencia compensa o prezo da entrada. Acompañar con pan. Comedia amábel,
sen pretensións, que se deixa ver.
E ademais, claro, está a canción.

☞

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 in-

vestigación 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

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.♦

☞

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

☞

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

☞

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

☞

Baixo a coreografía e produción
de Boris Eifman, representarán
un espectáculo de danza este xoves 14 no Pazo Paco Paz de OURENSE; o venres 15 ás 20:30 no

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 ope-

ración e porá en perigo a súa
tripulación.

☞

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

☞

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

☞

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

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.♦

(Anthony Dawson, 1970);
ás 20:45 h. vaise proxectar
unha fita do ciclo María Casares, Les dames du bois de
Bologne (Robert Bresson,
1945) e farase a presentación
do libro María Casares. Tamén dentro deste ciclo poderemos ver, o luns 18, Les enfants du paradis (Marcel
Carné, 1945) ás 19:45 h.; o
martes 16 vaise proxectar
Orfero de Jean Cocteau; O
prisioneiro de Parma (1948)
de Christian Jacques vai
poder ser vista o mércores 20
ás 19:45 h. Máis información
en www.cgai.org.

e obra desta autora, nada en
1925 e falecida en 2000, de
avós maternos e a propia nai
oriundos de Ourense. Pertencente ao grupo dos nenos da
guerra, sucumbeu ao mundo
do espectáculo como actriz
amadora, adaptando textos
alleos e publicando obras teatrais. Autora dunha estensa
obra de creación e ensaística,
abordou todos os xéneros.
Inclue fotografía, en moitos
casos inéditas, manuscritos e
correspondencia. Ata o 17 de
novembro na sala da Fundación Caixa Galicia.

■ CONFERENCIAS

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

Con motivo da mostra de
Apostolados do Greco que a
Fundación Barrié organiza,
en colaboración coa fundación Amigos do Prado, remata este xoves 14 o ciclo de
charlas para analizar a obra
deste artista. José Álvarez
Lopera falará sobre Os retratos do Prado. O Greco
nas coleccións reais. Será ás
20 h. na sede da fundación.
■ EXPOSICIÓNS

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

Carteleira
Carteleira

☞

Eifman Ballet Theatre
Theatre

CAXIGUEIRO

Festival Internacional de Cine Independente
VII edición que se inaugurou o pasado sábado 9 en OURENSE e chega ata o sábado
16 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

E S P E C T Á C U L O S

O GRECO.
OBRAS MESTRAS

R.L. LOUREIRO

Ata o 15 de decembro a Sala de Arte do Concello acollerá esta mostra fotográfica sobre o ecosistema mariño do noso país, que pretende amosar a beleza e a
diversidade zoolóxica, buscando o equilíbrio entre as
especies popularmente coñecidas e as descoñecidas.
O resultado de 25 anos de
experiencia mergullándose
e fotografando o mundo
submariño.

E

FRAUDE DA REALIDADE

A Fundación Luís Seoane
(Durán Loriga 10) acolle
esta mostra que reúne obras
de Juan Hidalgo, Teresa
Arozena, Francis Naranjo
e Juan Carlos Batista, na
que se formula a ambigua
relación da fotografía coa
realidade. Os artistas comparten a preocupación pola
imaxe-técnica como interfaz. É unha boa oportunidade para preguntarnos en
qué medida somos produto
das nosas propias representacións.

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

O GRECO. APOSTOLADOS

A Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA
acoller unha
mostra
sobre a
escritora
Carmen
Martín
Gaite.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de decembro, a Casa
das Ciencias vai acoller esta
mostra fotográfica submariña,
que forma parte dunha unidade didáctica sobre o ecosistema mariño do noso país, que
pretende amosar a beleza e a
diversidade zoolóxica que encerra o mar, que á vez sirva
como fío condutor para axudar a divulgar e coñecer mellor as nosas especies. O resultado de 25 anos de experiencia mergullándose e fotografando o mundo submariño.
■ MÚSICA

NOVOS INTERPRETES

VII edición do ciclo que organiza a Fundación Barrié
na súa sede, os luns ás 20:30.
O luns 18 Darío Mariño
Varela interpretará, co seu
clarinete, obras de Bebussy,
Arnold, Horovitz e Poulenc.
Fraude da
realidade é
unha
mostra que
podemos
ollar na
Fundación
Luís Seoane
da CORUÑA
e na que
participa
Teresa
Arozena,
entre outras
persoas.

Campaña escolar patrocinada pola
Deputación de Pontevedra que tenta
achegar este espectáculo ás crianzas. Os xigantes, obra a cargo de
Miro Magariños vai poder ser vista en CUNTIS o luns 18. Títeres &

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

■ MÚSICA

Gualtrapas van actuar en CRECENTE este xoves 14 e n`A GUARDA o
venres 15 coa produción A familia
Malsangue. O xoves 21, Spaghetti
escenificará Cinco contos para un♦
ha man en SALCEDA DE CASELAS.♦

ODISEA CUN TROMBÓN
Este é o corcerto que Christian Lindberg ofrecerá
o xoves 21 no Pazo da
Ópera ás 21 h. acompañado
pola Orquestra Sinfónica
de Galicia. Programa en alto grado lúdico que conta
con catro partituras orquestrais das primeiras décadas
do século XX.
■ TEATRO

A ILLA AMARELA

Sarabela teatro vai representar esta obra o mércores
20 e xoves 21 no Fórum
Metropolitano.

Culleredo
Culleredo
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
O venres 22 no Edificio de
Servizos Múltiples da man
do Teatro do Morcego.

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

Gondomar
■ TEATRO

OS VELLOS NON DEBEN...

Este grupo folc, fundado en
1994, dará un concerto este
sábado 16 a partir das 22:30
no café-teatro Do Real. O seu
repertorio divídese en música
de autor, composta e planificada, case en exclusiva, para
Crema de Gaita; e versións,
basicamente, galegas.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

ECOLATAS

Ogrove
Ogrove
■ TEATRO

CONTALOUCOS

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

Oleiros
Oleiros
■ TEATRO

EL ESPECTÁCULO
DEBE CONTINUAR

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

Factoría Norte vai representar esta obra no Teatro Municipal As Torres de Santa Cruz.

Noia

■ TEATRO

■ CINEMA

¡FURGA GARABELA!

FESTIVAL DE CURTOS
Que se celebra esta fin de semana no Coliseo Noela coa
presencia de algúns dos máis
importantes actores galegos.
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO1930 E 1980
Unha selección de obras da

Or tigueira
Da man de Volta e dalle teatro o sábado 16 no teatro
Principal.

Ourense
Ourense
■ CINEMA

A BICICLETA DE PEQUÍN
Ciclo adicado ao cinema
oriental e no que podere-

...namorarse será representada o sábado 16 polo Teatro do Morcego.

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.

JIÑOL
Da man de Títeres Trompicallo, o venres 15 no teatro
Principal. E o sábado 16 será posta en escena Romance
de Micomicón e Adelaha,
por Sarabela Teatro.

JORGE ESPIRAL

Este é o nome da mostra que
Carmen Ossorio ten na Biblioteca Provincial e na que
mostra visións pictóricas da
cidade das murallas.

COLECTIVA

Varios artistas lucenses teñen aberta unha mostra na
galería Puerta 11.

JORGE QUIROGA

■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA

AS 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
Humor ata o 24 de novembro.

A Fonsagrada
■ EXPOSICIÓNS

MUSEO COMARCAL

Os seus contidos xunto coa
paisaxe e a gastronomía ben

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

La Gaviota
no Pazo da Cultura; en OURENSE
o mércores 20 no teatro Principal; na CORUÑA o xoves 21 e
venres 22 no teatro Rosalía de
Castro; e en VIGO o sábado 23
no C.C. Caixanova.♦

ACISCLO MANZANO

■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
Teatro do Morcego subirá
ás táboas do Cine Aloví con
esta obra o xoves 14. O xoves 21 Teatro Meridional
representará a súa producción Miguel Hernández.

Pontevedra
■ CINEMA

A PIANISTA
O mércores 20 o Cineclube
vai proxectar esta fita austríaca-francesa no Espacio
para a Arte Caja Madrid ás
19:30 h. e ás 22:15 h.

MÚSICA E CINE
O luns 18 proxectarase a fita Wild Man Blues no teatro Principal; e o xoves 21
East Side Story.

Ata o 10 de decembro vai estar aberta esta mostra para
rendir homenaxe a 20 grandes pintores que sufriron os
anos da postguerra e que non
contaron nin coa comprensión nin proteccion oficial
vivindo á marxe. Unha xeneración que evolucionaba parella ás reiterativas vanguardas. Entre os comopentes
deste grupo encontramos a
Waldo Aguiar, Jual Alcalde, Mª Antonia Dans, An-

Os seus gravados poden ser
vistos na galería Sargadelos.

■ EXPOSICIÓNS

As Pontes

UN GRUPO
DESAGRUPADO

LUÍS SEOANE

Fene

ISIDORO
FAMILIA

Ten unha mostra de pintura e
escultura na galería Sargadelos, onde poderemos contemplala ata finais de novembro.

LUCUS ANTIQUUS

tonio Quirós, Agustín Ubeda, Vargas Rúiz, Eduardo
Vicente ou Demetrio Salgado, entre outros. De estética
moi diversa pero cunha grande calidade.

Encontro organizado pola
Real Academia das Ciencias, que se vai desenvolver
do 18 ao 28 de novembro na
Aula de Cultura Caixanova.

SAÚL OTERO

As súas pinturas están expostas na sala Amarante baixo o
título Como una... cafetera.

Maceda

DROGAS DE DESEÑO E
IMPACTO SOCIAL

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

■ EXPOSICIÓNS

As súas instalacións e fotografías van poder ser vistas
en Wootelo.

■ CONFERENCIAS

PALESTINA EN FOTOS

Lugo

MARÍA CHENUT

mos ollar esta fita, o martes
19 no teatro Principal.

■ EXPOSICIÓNS

As súas pinturas están penduradas no restaurante Verruga.

■ TEATRO

Espectáculo de Anton Chejov
que vai ser representado pola
compañía Teatro de la danza,
con Carmen Elías, Silvia Abascal, Pedro Casablanc, entre outros, en PONTEVEDRA o martes 19

CREMA DE GAITA

súa produción artistica vai
ser exposta no coliseo Noela ata o 24 de novembro.

BROCOS E

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

Títerescola
Títerescola

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

LES SOLISTES EUROPÉENS
Desde Luxemburgo, baixo a
dirección de J.M. Händler
van dar un concerto o sábado 16 no Pazo da Cultura.
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
No Principal, este xoves 14
representada por Teatro do
Adro.

Redondela
■ CINEMA

A OUTRA REALIDADE
Como unha proposta de
achegamento á realidade
dos países empobrecidos ou
comounidades marxinadas
xorde esta iniciativa. O venres 15 vaise proxectar a fita
de animación Kirucu e a
Bruxa, produción belgofrancesa dirixida no ano
1998 por Michel Ocelot. O
venres 22 poderemos ver
Little Senegal dirixida por
Richard Bouchared no ano
2001. As proxeccións fanse
no Auditorio da Xunqueira
ás 11 h. (para escolares) e ás
22 para o público en xeral.

Saúl Otero
mostra a
súa pintura
e escultura
na galería
Sargadelos
de
PONTEVEDRA

Ribadeo
■ MÚSICA

CAIMANERA SOUND
SYSTEM

É un colectivo de DJs galegocubanos que animarán a FESTA ANTI-IMPERIALISTA que
se celebrará o venres 15, a

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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partir das 11 da noite, no bar
Caimanera, coa intención de
rachar a golpes de son montuno e drum & bass co bloqueo
económico á illa caribeña.

S. Sadurniño
■ TEATRO

FACTORÍA TEATRO

Representará, no Centro
Sociocultural domingo 17,
a obra El espectáculo debe
continuar.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

II PREMIO AUDITORIO
DE GALICIA

Para xoves artistas, na sala
Isaac Díaz Pardo do propio
auditorio, ata o 8 de decembro.

MINGOS TEIXEIRA
Colgará a súa pintura, ata o
domingo 17 de novembro,
na Fundación Araguaney
(Montero Ríos 25).

MULLERES DO MUNDO
CARA A CARA

Mostra que poderemos
ollar, ata o 28 de novembro,
na Sala de Exposicións de
Caixa Galicia.

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

O cantautor
cubano
Pablo
Milanés
estará o
vindeiro
xoves 21 no
Pavillón
Multiusos do
Sar en
SANTIAGO.

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

Convocatorias
I ENCONTRO DE PROTOCOLO E
CERIMONIAL DE GALICIA

O Consello da Cultura Galega, consciente da carencia dun regulamento de
protocolo propio, acordou organizar,
xunto coa Universidade de Vigo, este encontro destinado a institucións, profesionais do protocolo e da comunicación e
estudantes destas materias. Celebrarase
entre o xoves 14 e o venres 15 e trataranse temas como o actual protocolo de
Galicia, o oficial do Estado e os conflitos
coas comunidades autónomas, a necesidade dun protocolo específico, o protocolo universitario, no eido da administración de xustiza, na administración local,
etc. Para abordar todos estes puntos haberá conferencias e mesas redondas, así
como o estudo de casos prácticos. Será
na facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra e é validábel por un crédito de libre configuración en determinadas titulacións. Para máis información pódese
chamar ao telf. 986 801 989.

SEMINARIO SOBRE A REFORMA
PESQUEIRA COMUNITARIA

A Fundación Barrié acolle na súa sede
da Coruña un seminario que tratará sobre
a reforma política pesqueira comunitaria,
que se achegará ao proceso de reforma
da política pesqueira común, nun intre
no que hai dificultades para que os diferentes intereses dos países comunitarios
acaden un equilibrio satisfactorio nun
marco de incerteza biolóxica e institucional na xestión dos recursos pesqueiros.
Será o mércores 27 e a entrada é libre.

CURSOS IEPC A DISTANCIA

O Instituto de Estudios para a Paz e a
Cooperación ofrece unha nova convocatoria de cursos a distancia dirixidos a todas aquelas persoas que estén interesadas
nos temas de educación para a paz, pre-

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

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 entre a vida e a morte. Simboliza a unión enigmática da
materia: o vínculo de aniquilación e vida que a existencia
sempre desprega. A presenza
continua de animais fálanos
do sentimento de precariedade e intensa afección de quen
se atopa máis próximo dese
fondo desde a pura elementariedade. Fío e sombra permanecerá no CGAC ata xaneiro
de 2003.

MONA HATOUM
Esta libanesa residente en
London, maiormente, caracterizase, desde os inicios da
súa carreira, pola evolución
das investigacións sobre a
estética, a ética e a política.
A súa obra nace da vida cotiá, libre de convencións sobre o que é público e privado. Manipula os obxectos
domésticos e o corpo huma-

Mulleres
Mulleres
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

A asociación xuvenil El Tajador desta
vila navarra organiza unha nova edición
deste concurso na que poden participar
todos os grupos interesados enviando
unha maqueta en formato CD cun mínimo de 4 cancións propias por medio de
mensaxería ou correo certificado á asociación en r/ Venta Alta 10, baixo, 31570
San Adrián, Navarra, indicando no sobre
o nome do certame así como a categoría
na que participan (pop ou rock). Tamén
se enviará un escrito no que figure o nome do grupo e os datos persoais dun dos
seus compoñentes. Tamén se deberá especificar o estilo de música que fan. A
organización agradecerá que se envíe
material videográfico. O prazo de admisión de maquetas remata o 30 de novembro. Entre os traballos recibidos seleccionaranse os 5 mellores grupos pop e rock
e a cada un dos grupos comunicaráselle

IMAXES DA MEMORIA

MULLERES

COLECCIÓNS DO
CGAC E ARCO

VIII CERTAME POP-ROCK
VILLA DE SAN ADRIÁN

no 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.

PHILIP WEST

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.

vención de conflitos e cooperación no desenvolvemento. Son cursos a distancia
nos que se establecen canles para as titorías e métodos de avaliación e nos que se
pode participar mediante dúas canles: correo postal e internet. O prazo de inscripción remata o 13 de decembro e os cursos
impartiranse de xaneiro en diante. Os
cursos que se ofertan son: Cooperación
internacional nivel I e II, cunha duración
de 200 horas e cun prezo de 301 euros para os participantes europeos para o título
expedido polo IEPC e de 900 euros para
o expedido pola Universidade de Oviedo.
Tamén haberá un curso de xestión e administración de ONG, así como otro de
saneamento básico. Para máis información contactar con IECP España na r/
Bermúdez de Castro, 14 baixo 33011
Oviedo. Tlfn: 985 088 809/86 ou visitar
www.universidadabierta.org.

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 sábado 16 en CEDEIRA; e o venres 22 no BARCO DE
VALDEORRAS.♦

A Fundación Granell acolle,
ata o 2 de decembro, esta
mostra que ten como obxectivo recuperar a relacion que o
artista mantivo coa Galiza a
través das obras. Está dividida en tres partes: 1912-28, a
infancia e a adolescencia;
1930-85, o exilio e a evocación da terra a través das
obras; a partir de 1985, o regreso de América e o reeencontro. Fotografías, vellas
películas e cartas, xunto con
libros e obxectos persoais
complementan a exposición.

o lugar e hora de actuación, que será de
entre 45 minutos e 1 h. Os premios que
se establecen son de 1.803 euros para o
mellor grupo de cada modalidade e un
premio especial do público de 601. A organización pagará gastos de desplazamento. Para máis información chamar ao
telf. 948 670 475 ou visitar www.lanzadera.com/certamen.

I CONCENTRACIÓN WW GOLF
Terá lugar o vindeiro 7 de decembro en
Ponteareas e comezará cun encontro no
aparcamento do restaurante Cuevas ás 9
h. e desde onde se sairá en caravana para
visitar o Castro de Troña e o Castelo de
Villasobroso. Regresarase ao restaurante
onde se farán probas e concursos para
despois participar nun xantar. Pola tarde,
irán cara a Ponteareas, onde se fará un paseo polas principais rúas e concentrarse na
Praza Maior, onde, a medio de votación
popular, elixirase o auto máis bonito, “racing”, antigo, moderno, cutre, etc. Despois, os participantes terán tempo libre para visitar a vila e posteriormente volverán
en caravana ata o restaurante para realizar
unha exhibición de “ronquido e escape” e
“car audio”. Finalizará a concentración
cunha cea na que se fará a entrega de premios. A data límite para inscribirse é o 2
de decembro e o prezo é de 37 euros.
Máis información no telf. 677 785 089.

IV CERTAME ÁGORA
Establece tres premios diferentes: conto,
cómic e fotografía. En calquera deles poderá participar aquela persoa que non teña
publicado nada de maneira individual
nunha das dúas categorías que se establecen: A, para menores de 17 anos; B, para
maiores de 17 anos. O tema, nas tres
modalidades, é libre e os traballos deberán
ir acompañados por un sobre fecho que inclúa os datos persoais do autor. O prazo de

vivir a música unidas para
crear un espectáculo coas
novas maneiras de composición musical en Andalucía.
O mércores 20 ás 22:30, Jerónimo (cantautor). O xoves 21, espectáculo flamenco da man de Alejandro
Montserrat, ás 22:30.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA

■ LEITURAS

Baixo a dirección de Tuomas Ollila, e con Magdalena Martínez á frauta, interpretará obras de J. M.
Kraus, Nielsen, Lindberg e
J. Sibelius este xoves 14 ás
21 h. no Auditorio de Galicia. Baixo a dirección de Antoni Ros Marbà, coa soprano Joan Rogers e o barítono
John Tomlinson, interpretarán obras de Pereiro, Toldrá e
Xostakovich. No Auditorio
de Galicia o xoves 21. O prezo é de 9 euros.

ARCADI ESPADA

■ TEATRO

É autor do volume Diarios,
que será presentado este xoves 14 na facultade de Ciencias da Comunicación ás 19
horas polo seu autor, que
dialogará con Xosé López
García e Vítor Freixanes.
■ MÚSICA

PABLO MILANÉS
O músico cubano cantará
no Pavillón Multiusos do
Sar o xoves 21 con temas
que o convertiron nun clásico e que inclúe no seu disco
Querido Pablo.

I FESTIVAL
INTERNACIONAL
ESTREJAZZ EN GALICIA
Comezou o pasado martes 5
no Dado-Dadá (Alfredo
Brañas 19) e chegará ata
meados de mes. Este xoves
14 é o turno de Aguardiente –gipsy jazz– o seu último
traballo, The hottes swing
band`s, é un reflexo do máis
puro estilo reinhardt e swing
americano dos trinta. O sábado 16 estará La Cavilla,
catro formas de entender e

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 pa-

sarán 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 cheo de gags con
moita forza visual. 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.

CADA UNO EN SU CUERPO
Teatro Baratte vai representala o luns 18 ás 22:30 no Dado-Dadá. Utilizando e misturando técnicas e estilos distintos como o teatro xestual,
clown, commedia dell’arte e
comicidade do absurdo, proponse como un contedor cómico, sinxelo e orixinal.

O COLABORADOR

Orixinal de Friedrich Dürrenmatt e dirixida por M. Guede
Oliva, o CDG representaráa,
no Salón Teatro, ata o domingo 17 de novembro. As funcións realízanse os mércores,
xoves e domingos ás 18, e os
venres e sábados ás 21. O re-

admisión remata o 31 de xaneiro de 2003
e deberán ser remitidos ao C.S.C. Uxío
Novoneyra, r/ Quiroga Ballesteros 1 2º andar, 27001 Lugo. Tamén se poden enviar a
Ágora Cultural, apdo 227, 27080 Lugo.
Os premios para todas as modalidades
son, para a categoría A, 3 premios dotados
con diplomas e lotes de libros; para a categoría B, un 1º premio de 300 euros, diploma e trofeo, 2º premio dotado con 120 euros, diploma e medalla, 3º premio valorado en 60 euros diploma e medalla. Na
modalidade de conto, o idioma a empregar
será o galego; os contos serán orixinais e
inéditos e terán un máximo de 6 folios escritos a dobre espacio por unha soa cara;
pódense entregar 2 traballos e presentaranse 7 copias ou 3 xunto cun disquete co traballo en WordPerfect ou Microsoft Word;
se os contos do grupo A son entregados
por un colexio, non será preciso facer copias e irán identificados individualmente
co título do conto e nun sobre figurarán os
nomes de todos os participantes xunto co
título. No referente ao cómic, cada participante podrá enviar unha serie de viñetas
cun máximo de 6 páxinas e poderá entregar 2 traballos distintos utilizando calquera técnica non habendo que presentar copias; os traballos feitos a ordenador irán
acompañados dun disquete ou CD; deberán entregarse en soporte ríxido sen marco
de cristal e sen datos do autor e levarán, na
parte posterior do soporte, o grupo, lema
ou pseudónimo, título do cómic, técnica
utilizada e data de realización. As fotografías que se presenten serán un mínimo de
3 e un máximo de 6 sen precisar unidade
temática; utilizarase calquera técnica e poderán ser en blanco e negro e presentaranse en papel pluma ou chapa de madeira
cun tamaño de 40x50 cm e cada participante poderá entregar un máximo de 2 coleccións. Máis informaicón nos telf. 666
916 020 ou ao 982 284 726.♦

parto 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.

Silleda
■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
O Auditorio Semana Verde
acollerá esta escenificación
o mércores 20 da man de
Teatro do Adro.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

LEOPOLDO VARELA

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

Vigo
■ ACTOS

NOITES VIVAS

Programa do Concello de Vigo ampliado a todo o ano. O
venres 15 no C.X. Mpal. Uruguai, entre as 23 h. e a 1 h.,
aromaterapia e cociña básica;.
de 22:30 e a 1:30, selfservice,
sala de xogos e internet. No
Pavillón do Berbés, entre as
23:30 e a 1:30, bailes de salón
e globoflexia; de 23 a 1:30,
musculación, squash e king
ball. No local da A.X. Abertal,
de 22 h. a 1 h., obradoiro faino ti mesmo; de 18 a 1, futbolín, internet, sala multiusos,
PIX. Na A.VV. de Beade, de
22 a 0, cíber; de 22:30 a 0, bailes de salón; e de 21:30 a
23:30 cine: La banda del patio. Na A.VV. Dr. Fleming, de
18 h. a 20, murais, xogos de

Luísa Valdés
colga os
seus cadros
na galería
Visual
Labora de
VIGO.

CON PERMISO
DE MI ANTROPÓLOGO

Este é o título da mostra que
o cubano Armando Mariño
ten na galería Ad Hoc e que
poderá ser visitada ata o 14
de decembro. Nas súa obra
está presente unha reivindicación do Terceiro Mundo.

HISTORIA SINDICAL
NA GALIZA

O máis
destacado
da arte de
entre os ss.
XX e XXI
pódese ollar
no CC
Caixanova
de VIGO.

mesa e acceso a internet; de
22 h. a 0, tatuaxes de henna,
xogos de mesa e acceso a internet. No espazo xove do
Castro, de 19 a 21, repuxado
en coiro; de 22 h. a 2, campionato de xogos na rede. No
Club Slot; de 23:30 a 1:30;
scalextric. Na praza Elíptica;
de 23 h. a 1,. clown, bailes latinos II e obradoiro de candeas. Na piscina das Travesas,
de 0:30 a 2 h, acuaeróbic. No
Plan Comunitario de Teis, de
23 a 2 h, decoración de vidro
e sales de cores. O sábado 16
no C. X. Mpal. Uruguai, de 23
h. a 1, masaxe: reflexoterapia;
de 22:30 a 1:30, selfservice,
sala de xogos e internet. Na
A.X. Abertal, de 22 h. a 1, misión imposíbel, de 18 h. a 1,
futbolín, internet, sala multiusos e PIX. No Pavillón de
Coia, ás 23:30, paint ball; de
23:30 a 0:30, aerobic funky.
Na A.VV. Lavadores, de 22 h.
a 1, percusión, exhibición de
breakdance e actividade Ippon: manga, rol, obradoiros.
No espazo xove do Castro, de
19 h. a 21, repuxado en coiro,
e de 22 h. a 2, campionato de
xogos na rede.

Este 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.

ANTONIA HURTADO &
ADONIS ESCUDERO
Teñen unha mostra de pintura e escultura na galería
Artenova (Praza da Princesa 3), titulada Una mirada
a la sensualidad.

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

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

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

VIGO,
HORIZONTE MARIÑO

■ CINEMA

FÓRA DO MUNDO
Fita de Giuseppe Piccioni
que será proxectada este
xoves 14 nos cines Box ás
23:30, dentro do programa
das Noites Vivas. O xoves
21 poderemos ver Noite de
festa, de Xavi Puebla.

CINE E MÚSICA

Ciclo que Caixanova organiza no seu Centro Cultural.
O martes 19 ás 20:30 proxectarase East Side Story
(Alemaña, 1997) de Dana
Ranga e Andrew Horn.
■ EXPOSICIÓNS

XIV MOSTRA DE
PINTURA E ESCULTURA

Galega! que así a titulan e
ben o merece, pois pódese dicir que participa todo o mundo artístico do país, sesenta e
catro artistas solidarios, xa
que as obras serán subastadas
con fins benéficos (o venres
29 de novembro ás 19:45 h
no CC Caixanova). A exposi-

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

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

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 Caixanova ata o 1 de decembro.

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

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

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

Are-Mor
Are-Moree
O Festival de Música de Vigo, 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). A mezzosoprano
Teresa Berganza estará, xunto co
pianista J. Antonio Ávarez Parejo,

Anuncios de balde
■ Alúgase praza de garaxe en Euxenio Arbones (frente a pavillón deportes das Travesas) en Vigo. Tlf.:
986477074 ou 670508980.

NIÑOS MUTANTES
nunha noite de gala no teatro Fraga
que terá lugar o sábado 16 ás 20 h. O
domingo 17 ás 21:30 na Igrexa-Concatedral de Santa María, a soprano
Agnes Mellon interpretará obras de
Haendel. O xoves 21 na sala de concertos Martín Códax do Conservatorio ás 20:30, actuarán a mezzosoprano Marta Knörr con Aurelio Viribay ao piano.♦

Esta banda, para a que cada
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.

■ Muller que buscas amizade, dar o
mellor de ti e atopalo nos demais:
aquí tes un amigo de 27 anos, leal,
sinceiro, sensíbel, que apreza a literatura, cine, música e a boa diversión e
alegría. Xosé, carriza1@latinmail.com
■ 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.

DANZA E MÚSICA
TRADICIONAIS GALEGAS
Remata este sábado 16 as IV
xornadas adicadas a este tema, organizadas polo Concello, no C.C. Caixanova.

SOLISTES EUROPÉENS
Desde Luxemburgo, baixo
a dirección de J.M. Händler, o luns 18 ás 20:30 na
sala de concertos do C.C.
Caixanova.

LOS ANGELES JUBILEE
SINGERS

Dan un concerto no C.C.
Caixanova o martes 19.

MASTER PLAN
A banda estadounidense vai
tocar o mércores 20 na Iguana Club, ás 22 h., cunhas
cancións que conxugan garaxe, punk e festa a cachón.

SONS DE BITÁCORA

A Orquestra Sinfónica
EPMVC vai interpretar esta obra de Alberto Conde o
xoves 21 ás 20:30 no CC
Caixanova.

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 sába-

■ 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.
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ción poderémola contemplar,
ata o mércores 27, na sala de
exposicións do Colexio de
Arquitectos (Marqués de Valadares 27).

■ 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).♦

do no Malecón ás 23:30 h.
■ TEATRO

CERVEXARÍA JOAQUÍN
Nova etapa deste coñecido
local que programa para os
martes de novembro, ás 22
horas, distintas actividades.
Fican por vir Ricardo de
Barreiro e Pepo Suevos.

dependen do entorno e das
circunstancias”.

A Rede

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

DE PICASSO A BARCELÓ

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

Barcelona
Barcelona
■ EXPOSICIÓNS

JUDITH F. VÍLCHEZ

A galería Sargadelos alberga, ata o 31 de decembro, a
mostra de cerámica, titulada
A porcelana no terreo dos
sentimesntos, desta nicaraguana “que establece entre
os sentimentos e a porcelana
unha estreita relación debido
a que, tanto unha coma a outra, son de trato fráxil e non
son se están soas, senón que

MARFUL
www.bandua.com/marful
Marful é unha banda de música tradicional que mestura elementos de raíz con
sons contemporáneos. Na súa páxina
electrónica, moi ben elaborada, inclúe
información e letras da súa discografía,
novidades e contactos.♦

Donostia
■ ACTOS

MAGOSTO POPULAR

A asociación cultural Daniel
Castelao organiza en torno a
esta actividade unha serie de
actos moi diversos, que comezaron o pasado venres 8 na
Casa de Galicia ás 19:30 h.
Este xoves 14, 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.♦

Judith F.
Vílchez ten
unha mostra
de cerámica
na galeria
Sargadelos
de
BARCELONA.

Ano XXV.
IV Xeira.
4,75 euros (con caderno).

N

criaturas. Esta de agora en
Palestina, é unha forma, como outra calquera, de acadar
a ansiada paz. Matando os
nenos, conséguese que no
futuro non haxa soldados. A
paz chegará de por si.♦

tanos a coitelo, con trilita ou
desde helicóptero amartelado. Jonathan Swift ideou un
modo eficaz para poñerlle
fin á fame de Irlanda: que as
familias numerosas se alimentasen das súas propias

a guerra de Palestina
morren moitos nenos. E nin sequera
está xa a princesa Diana para preocuparse. Un redactor
deste periódico calculou que
foron 320 en dous anos. Má-
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H. VIXANDE
Con 22 anos, o compostelán
Óscar Abades vén de gañar o
premio aos novos deseñadores
galegos de moda Tesoiras
2002, o que o converte nunha
promesa dunha industria que,
para el, aínda ten que fixarse
máis no deseño.
Como novo valor do deseño
de moda cumpría unha presentación.
Chámome Óscar Abades, teño 22 anos, son de Santiago de
Compostela, estudiei na Escola
de Artes e Técnicas de Moda de
Barcelona, fixen prácticas de
empresa en Adolfo Domínguez,
Massimo Dutti, Josep Font...,
fun dependente en Londres e
Barcelona, finalista no concurso
de deseño Crespi de Italia e agora gañei o Tesoiras 2002.
¿Pesa España na moda
mundial?
Vai detrás do que marcan as
tendencias porque hai medo a
arriscar e non se valoran os novos deseñadores, aínda que nos
dous últimos anos o Circuit está a
ser unha alternativa. Hai dúas pasarelas, Cibeles e Gaudi, e iso divide, a prensa internacional non
se aclara e non acude a ningunha
das dúas porque ningunha destaca. Hai moita industria e postos
de traballo, pero moda non.
¿E Galiza?
O caso é máis esaxerado: moitas industrias pero baixo nivel creativo. Coñezo xente que está fora e
que traballa ben, pero aínda non é
coñecida. Está Zara, que é un mundo aparte, pero aquí non se marca
tendencia. Os deseñadores van ao
rego do que se fai en Italia, onde
mesturan ben industria e moda.
¿Hai onde aprender?
En España a educación neste
mundo está privatizada e non conta con recoñecemento. En París e
Londres dan títulos universitarios
públicos e as matrículas son baratas. Aquí non. Tes que pagar un
millón ao ano nunha escola privada e non hai bolsas de estudios. De
todos xeitos, a situación do ensino
é peor en Galiza que en Cataluña.

Óscar Abades, deseñador de moda
‘Parece mentira que a conselleira prohibise
que se visen tetas no desfile de Tesoiras 2002’

A . PA N AR O

Quizais aquí tamén falte
mercado e difusión da moda.
Falta información, os medios
son importantes para proxectar a
moda, que sostén unha industria
importante. Pero tamén é certo que
en Galiza hai pouca poboación e o
mercado é mínimo; así é difícil
que se creen tendencias. Non é que
a xente aquí non siga a moda. Faino, van uniformados, pero á moda
de hai dez anos, é horríbel.

Seica en Tesoiras a conselleira Manuela López Besteiro
prohibiu que se visen senos.
Parece mentira, estamos no
século XXI, pero foi así. Aquí
mesmo as modelos protestan se
unha saia é un pouco curta ou se
se ve unha teta. Non é normal
que suceda isto, a xente xa non
se escandaliza por esas cousas.
¿Quen impón a moda, o
deseñador ou a rúa?

A moda está na rúa, a xente é
a que manda. Nas capitais da
moda a xente vai vestida segundo lle peta. Hai xente moi disparatada, que expresa máis a súa
personalidade e as empresas cada vez máis están pendentes diso. Mira Zara, é experta en relacionar o que fabrica co que se está a pór na rúa. O deseñador trata de impor, pero non pode ignorar o que xira ao seu arredor.
¿E a moda non escraviza?
Non. A moda de tendencia,
que é aquela que pretende imporse, si pode escravizar, pero a
moda en si non, porque é máis
individual, non é un patrón obxectivo.
No plano particular, despois de gañar o Tesoiras, ¿cal é
o seguinte paso?
Tiña gañas de ir a Londres,
onde xa vivín, pero saíume unha
oportunidade en Italia que non
podo desaproveitar porque me
permite traballar nunha empresa
importante. Agora, co premio en
Tesoiras, tamén podo realizar
prácticas con algún deseñador galego e iso interésame, aínda que
só durante un tempo. Prefiro estar
uns anos fóra, empapándome. Tamén me gustaría ir a París... O de
volver, para máis adiante. Teño
morriña, pero cando canse poderei gozar das marabillas do país.
¿Como deseñador, cómo se
define Óscar Abades?
Tendo a barroquizar e parto
do pasado. As miñas prendas son
bastante únicas.
¿E o aspecto comercial?
Non se pode dicir que sexa
comercial. As miñas liñas non
son comerciais, pero agora quero
aprender a mesturar o comercial
co meu traballo, porque en definitiva a moda ten que venderse.♦

Da arte na
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Notas dun
xornalista
XOSÉ RAMÓN POUSA

R

emexendo entre vellos papeis, caeron
nas miñas mans unhas anotacións tomadas hai
25 anos. Ultimabamos
aqueles días a preparación
do que sería o número “Cero” de A Nosa Terra, cando
chegou do exilio a Compostela Enrique Líster: “Si
mi pluma valiera tu pistola/
de capitán, contento moriría...”, en versos de Antonio Machado, pero tamén
cantado por Miguel Hernández e glosado por todos
os historiadores da República e da Guerra Civil. O
heroico xeneral do V Reximento voltara a Calo despois de corenta anos de
exilio e aló fomos Margarita Ledo Andión e máis eu,
humilde aprendiz de xornalista en funcións de fotógrafo. Queriamos entrevistar non só unha figura histórica xeneral de tres exércitos, senón un galego de
orixen humilde, forxado na
emigración cubana e formado na Unión Soviética
que aínda era quen de impresionar a calquera.
Estivemos na súa casa
familiar de Ameneiro onde
o ambiente estaba cheo de
emoción pola chegada do
parente e do veciño iluminado pola fama e mesmo
temido aínda por algúns.
Unha personalidade ante a
cal non cabía a indiferencia.
Líster movíase con soltura
pola cociña, daba ordes para que lles servisen café aos
xornalistas, mentres interpretaba ante a gravadora a
súa propia vida de militar e
revolucionario que o levara
mesmo a rachar co PCE de
Santiago Carrillo e a fundar
o Partido Comunista Obrero Español.
A entrevista avanzaba
máis lentamente do que esperaban algúns veciños que
agardaban expectantes na
porta para poderen saudar o
recén chegado que non aforraba palabras á hora de explicar os pormenores da súa
actividade revolucionaria.
Aurora Líster, a popular leiteira sufridora da represión
franquista por ser irmá do
xeneral, interrompía a entrevista anunciando nerviosa
que na porta agardaba un ex
miliciano do V Reximento
que quería saudar a Líster. O
xeneral non se inmutaba e
continuaba a entrevista ata
que na terceira interrupción
érguese e advírtelle a Aurora
que se aquel home agardara
corenta anos para velo, ben
podía esperar unha hora
máis, xa que el non tiña pensado morrer esa noite.
Pasaron 25 anos e xa
non queda ninguén na casa
abondonada dos Líster. Nin
unha simple placa e a memoria histórica dilúese no
tempo. Nin os nenos de Calo –seino porque alí vivo–,
saben agora quen era o seu
máis ilustre veciño.♦

