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Enfrontamentos
no PP paralizan
as respostas ante a
catástrofe do Prestige
PACO VILABARROS

Xosé Monteagudo
As voces da noticia
Premio Blanco Amor 2002
Un periodista viaxa a unha pequena vila de Galicia interior co
propósito de desenlear un crime acontecido dez anos antes.
A través da voz das testemuñas, a novela vai
recreando, de xeito maxistral, as
tensións que configuran un mundo
autónomo e abafante, ó tempo que
reflexiona sobre as máis fondas
motivacións humanas cunha
linguaxe literaria anovadora.

O

PROBLEMA VERDADEIRAMENTE IMPORTANTE

chámase Galiza. Así debería de entendelo o Presidente Fraga cando reclama do Goberno central axudas para poder retirarse dignamente. Esquecéndoo perde totalmente a dimensión de home de
Estado que tanto cultivou. A Manuel Fraga a catástrofe do Prestige afectouno persoalmente, coma se o destino lle xogase unha
mala pasada na súa carreira de obstáculos por pasar á historia con
letras grandes. Non entende, xa que logo, que a oposición utilice,
consecuentemente, a situación para desgastalo políticamente. Fraga arelaba un apoio incondicional do BNG, para, aproveitando a
catástrofe, conseguir que Aznar fixese efectivas as promesas de
anos, vendidas polo PPdG como “realidades”: AVE, Transcantábrica, portos exteriores, planos de desenvolvemento para o interior... É unha visión reducionista na que a política unicamente serve para raspuñarlle unhas migallas ao Poder exercido en Madrid.
Por iso Fraga non entende a actual postura do BNG, os intelectuais, nin á plataforma Nunca Máis, nin os cidadáns que agora demandan do Goberno, ademais dun marco de actuacións con prazos e orzamentos, dignidade e protagonismo. Por iso realiza repetidos cánticos á unidade de todos, esquecendo as divisións internas no PP, incluído no seu propio Goberno.♦
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con este número
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López Veiga desautoriza a Millán Mon no seu acordo coas confrarías

As liortas no PP dificultan a loita contra
a contaminación
HORÁCIO VIXANDE

Mentres se producen os chamamentos de Fraga á unidade da sociedade para “arrimar o ombro”,
sucédense as liortas internas no seu Goberno, enfrontamentos que dificultan a loita contra os
efectos do Prestige e que fan exclamar aos presidentes das confrarías: “isto é cousa de tolos”.
Afán de dividir, enfrontamentos
internos no PP e canto do cisne
de López Veiga son as tres razóns
que explicarían o comportamento
do conselleiro de Pesca ao desautorizar o acordos chegados entre
o subdelegado do Goberno en
Pontevedra e as confrarías de
pescadores en folga de fame.
O acordo entre Alexandre
Millán Mon e os representantes
da confrarías de pescadores en
folga de fame permitira o abandono da postura de forza dos mariñeiros a cambio de aceptar as
reivindicacións de maior dotación de medios para combater a
marea negra. Despois de tanto
esvarón este parecía ser o primeiro paso de accións encamiñadas a reconducir a política desenvolvida no último mes e medio, sobre todo porque ao Partido
Popular xa lle queda pouca marxe para cometer erros.
Pero tan pronto como se produciu o acordo e por tanto se pacificaron as disputas sobre a ausencia de medios, o conselleiro de
Pesca Henrique López Veiga desautorizou publicamente os acordos e negou representatividade
aos folguistas de fame. Aínda que
non se sabe o paradoiro das barreiras oceánicas que Millán Mon
prometía estaren en camiño, non
dera tempo sequera de verificar o
grao de cumprimento do acordo
cando ficou esnaquizado pola desautorización do conselleiro.
“Estratexia errada”
As palabras de López Veiga causaron malestar dentro do PP porque abriron unha fronte parcialmente pechada e porque supuxeron tamén desautorizar a Millán
Mon e incomodaron aínda máis
aos mariñeiros.
Para o vice-patrón maior da
confraría de Ogrobe, Manuel Iglesias, “o conselleiro está nervioso”

Voluntarios aloxados no IES Paralaia, en Moaña, celebrando a noite de fin de ano.

e cometeu “unha loucura”. O obxectivo, sería, “dividir aos mariñeiros”, pero para Iglesias é unha
“estratexia errada”. O vice-patrón
maior lembrou que na Comisión
que negociou con Millán Mon están integrados o presidente da Federación Provincial de Confrarías,
os patróns maiores de Ogrobe,
Lourizán e Raxó e as organizacións de mexiloeiros, un colectivo
que engloba a todo o sector. Se-
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boa lóxica, Millán
gundo este punto
Mon pouco tería
de vista, o obxecon hai
que dicir nesta
tivo da desmobilicrise porque carezación non alcan- con quen falar”,
cería dunha autozaría o éxito agardenuncian
ridade que corresdado.
ponde á AdminisPero a maio- as confrarías
tración autonómires da deslexitica, xa que as
mación dos folcompetencias na
guistas, López
Veiga desautorizaba ao subdele- materia son súas. Sen embargo,
gado do Goberno Millán Mon. En ao parecer esta actitude molestou

a algúns sectores do PP por dobre
razón: en primeiro lugar porque
anula ao sector de Mariano Raxoi
e en segundo lugar porque sería
preferíbel actuar de forma máis
discreta. Esta postura defendería
obviar os acordos pero non facelo
público para evitar enfrontamentos coas confrarías.
Aínda que a Xunta porfía en
afirmar que “hai todos os medios
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

posíbeis”, a insuficiencia destes
últimos foi evidente cando a Generalitat de Catalunya anunciou
que enviará a Galiza tres barcos
para a recollida de fuel dotados
coas últimas tecnoloxías. A decisión custaralle ao Goberno catalán 160.000 euros e foi posíbel
despois dunha mediación do
BNG ante CiU. Curiosamente, a
Xunta rexeitara no seu momento
un ofrecemento similar formulado pola Generalitat.

mo a de Política Territorial de
Xosé Cuíña, quedan practicamente indemnes malia ter a
maioría das competencias en materia de costas. Así, deste último
departamento só se chamou a declarar a un posto técnico do ente
Portos de Galiza, pero nin sequera ao seu responsábel político e
moito menos ao conselleiro.
Enfrontamentos

O enfrontamento entre López Veiga e Xosé Cuíña xa se producira
nos primeiros compases da crise,
Falta de interlocución
aínda que de forma solapada. LóEste rexeitamento é un indicativo pez Veiga considera que o consemáis de cómo aínda hoxe se xes- lleiro de Política Territorial non
tiona a crise. Para as confrarías é deu cara durante a catástrofe e esmostra de falta de interlocución. te último acusa ao titular de Pesca
de non pór me“Non hai con quen
dios axeitados pafalar”, afirman,
mentres Fraga reaaxoi pode deixar ra combater a
contaminación
liza un chamado á
unidade que o seu caer a López Veiga, nas primeiras semanas, ademais
Goberno incumde elixir unha espre, como queda mentres este
tratexia de comupatente coa posi- respóndelle
nicación equivoción do conselleiro
cada, como foi
anulando
de Pesca.
negar a dimenPara o deputasión da catástrofe.
do do BNG Bieito a Millán Mon
De fondo, reLobeira, López
prodúcese o deVeiga
prefire
bate da sucesión
“morrer matando”. Segundo esta análise, o con- e o dos dous sectores do Goberno
selleiro vese perdedor nesta crise galego. Cuíña vese fortalecido.
e pretende levarse por diante ao Fraga asegurou que conta coa súa
maior número posíbel de inimi- confianza e o conselleiro soña
coa vice-presidencia na inminengos.
Que o conselleiro de Pesca te remodelación do Goberno
resultou derrotado é algo que se anunciada polo presidente.
López Veiga, en troques, tepon de manifesto na Comisión de
Investigación do Parlamento ga- me a súa caída. Estivo a carón de
lego sobre a catástrofe do Presti- Raxoi durante toda a crise. Viu
ge. Aínda que a oposición cuali- cómo este último se desfacía de
ficou de “simulación” a Comi- Fernández de Mesa despois do
sión de Investigación e criticou a seu enésimo erro e comproba cófalta de ambición do PP ao ne- mo agora queda el de cabeza de
garse a chamar a declarar ás máis turco na Comisión de Investigaaltas instancias, tamén é certo ción do Parlamento. Nese conque mostra certa disposición do texto, revólvese, desautoriza ao
PP a sacrificar algúns peóns. Por valido de Raxoi en Pontevedra,
exemplo, todo o organigrama da Alexandre Millán Mon e, de paConsellería de Pesca, con López so, pon en pé de guerra ao sector
Veiga á fronte, está chamado a mariñeiro das Rías Baixas ou, o
render contas diante do Parla- que é o mesmo, provócalle problemas aos alcaldes da costa, premento.
Habería, ademais, unha dobre cisamente parte da base política
vara de medir que molestaría a do PP na Pontevedra de Xosé
López Veiga, xa que mentres to- Cuíña. E todo cando a penas falda a súa Consellería ten que com- tan cinco meses para as eleccións
parecer na Comisión, outras, co- municipais.♦

R

Manifestación o seis de febreiro en Vigo

As cruces negras bañan a praia do Orzán
O sábado 28 de decembro a coruñesa praia do Orzán tornouse
nun camposanto. Milleiros de
persoas asistiron a un velorio e
chantaron unha a unha as súas
cruces negras na area branca estragada pola catástrofe do Prestige e dos gobernos que a conduciron. Convocaban “Nunca
Máis” e “Burla Negra”.
Unha estadea negra que berraba silenciosa o “Nunca
Máis”, era testemuña da morte
do mar, pero tamén do pasamento dos gobernos, que rematarán pagando a infamia deste
desastre. Como afirmaba Manuel Rivas no decurso do acto,
“é unha catarse, os cidadáns
séntense traizoados por políticos nos que confiaron”.
Galiza enteira formaba parte
da compaña naquel velorio do
Orzán. Familias enteiras, mocidade enloitada, mariñeiros e labregos. Xunto a eles, marchaba
un Zeus de túnica branca aldraxa
polo fuel e de cando en cando erguía o tridente e xuraba en arameo. Os seus beizos lembrábanse de Fraga, de Raxoi, de Aznar

e de Álvarez Cascos e ao seu re- sistas e foi de seguimento individor, outros confrades coreaban dual nas restantes localidades. En
consignas estes
Vigo, sen embardías mil veces rego, a iluminación
petidas: “Fraga
n Zeus de túnica pública só se elidimisión”, “teleminou en tres sivisión manipula- branca aldraxa
tios por razóns de
ción”, “o do bigoseguridade.
polo
fuel
de
cando
te, que limpe o
A Plataforma
chapapote”...
Cidadá Nunca
en cando erguía
Na tardiña
Máis e a Platamorna que se o tridente e xuraba forma contra a
apagaba, quedaBurla Negra conron as cruces co- en arameo
vocaron
unha
mo sementes na
manifestación a
praia do Orzán e
celebrar o seis de
o acompañamenxaneiro ás seis da
to marchou co seu pranto para a tarde diante do concello de ViDelegación do Goberno a mal- go. “Por toda a desfeita e o que
dicir aos seus ocupantes.
nos queda de facer, Gobernos
da Xunta e do Estado dimiApagón e manifestacións
sión”, reza o lema da convocatoria dun acto que se espera que
en Vigo e Ponferrada
sexa masivo.
En Ponferrada, o día catro teUn día antes, o venres 27 Galiza
vivira un apagón convocado por rá lugar outra manifestación polo
“Nunca Máis”. O acto, de cinco mesmo motivo. O acto parte ás
minutos de duración, estivo catro da tarde da praza de Azuracompañado da supresión do alu- tegui e remata diante da sede da
meado público nas cidades e vi- Junta de Castela e León. Organilas nas que gobernan os progre- za a Plataforma Nunca Máis.♦

U

Medicións do aire realizadas polos xermanos obrigarían a evacuar á poboación civil en Alemaña

Os datos de ADEGA sobre compostos canceríxenos no fuel
contradín os da Xunta
Unha analítica encargada pola ou mutaxénicos nas mostras toAsociación para a Defensa Eco- madas do fuel do Prestige. Eses
lóxica de Galiza,
informes indicaADEGA, pon de
ban que se detecmanifesto o que
DEGA detecta sete taba a presencia
xa dixera do Conde seis substansello Superior de compostos
cias das que non
Investigacións canceríxenos que
hai constancia de
Científicas, CSIC,
posíbeis efectos
que, contra o que non aparecen nos
canceríxenos ou
afirma a Xunta, si
mutaxénicos. Eshai compostos informes da Xunta
tes seis composcanceríxenos no
tos son naftalefuel deitado polo
no, acenafteno,
Prestige.
acenaftileno,
Os informes da Xunta ase- fluoreno, fenantreno e pireno.
guraban que non había presenSen embargo, o informe da
cia de productos canceríxenos Xunta descartaba a presencia de

A

outros dez compostos dos que si
se ten demostrada a súa natureza
canceríxena, mutaxénica ou ambas. Trataríase de antraceno, fluranteno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluranteno, benzo(k)fluranteno, benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(g,h,i)perileno e indenopireno.
Pero os datos da Xunta contrastan coa analítica encargada
por Adega, que detectou a presencia en sete dos dez compostos e a posibilidade da mesma
no caso do criseno, benzo(b)fluranteno e indenopireno.
A organización ecoloxista

indicou tamén que “a cantidade
total deste tipo de hidrocarburos
poliaromáticos atinxe á cantidade de 420 mg/kg, moi próxima á
indicada polo CSIC, que era de
400 mg/kg”.
Contaminación atmosférica
A presencia de substancias
contaminantes no fuel non é a
única preocupación de ADEGA.
Esta organización ten solicitado “estudios para determinar
as concentracións de contaminantes na atmosfera de traballo” de recollida do fuel, xa
que na páxina seis do informe

número 1 da Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima indícase como última recomendación “un estudio en profundidade das condicións ambientais de traballo”.
Aínda que non hai estudios
oficiais sobre a presencia de
compostos contaminantes, un
equipo técnico da Protección
Civil alemana especializado en
catástrofes e medio ambiente
que se estiveron na Costa da
Morte realizou medicións de
contaminación no aire en Muxía. Os datos das mostras en
Alemaña terían obrigado á evacuación de toda a poboación.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Por unha democracia real U

Felipe González
ANTOLÍN ALCÁNTARA

En cen concellos do Brasil experimentan un xeito de democracia directa dos cidadáns. Pero esta participación no
poder debe extenderse a máis ámbitos que o municipal.

A carne baixo
sospeita polas
vacas tolas, o
peixe polo
engrudo. Din que
os vendedores de
froitas e verduras
están máis que
nunca co PP.

Sorprendente
que o Papa aínda
non dese o toque
de alarma sobre
os tres Reis Magos
que se baten en
retirada. Papá
Noel vai ao copo
nas mentes
infantís. A moda
chegou a ben de
colexios católicos
que penduran o
vello de barba
branca, abrigo
encarnado e saco
nas súas paredes,
a gran tamaño.

Chávez está
sendo vítima dun
golpe de estado
de sedución. Catro
cadeas de
televisión, como
catro divisións
Panzer, mostran a
súa cara de cholo,
morenocha, indita
e, en fronte, os
rostros loiros, con
lentes de carey,
bañándose en
Miami, a
Venezuela
alternativa,
segundo eles.

n novo proxecto político de alcance
histórico está cobrando actualidade
en toda esquerda real no planeta. A
democracia participativa. Un debate inaugurado polos movementos sociais e constituído como realidade práctica no ámbito
municipal en máis de 100 concellos do Brasil, nunha concesión directa deste poder a
máis de 17 millóns de persoas. Pero a súa
principal característica e xénese, é que se
configura como unha alternativa e resposta a un sistema de capitalismo excluínte,
demoledor cos principios de reprodución
da vida, da natureza, da autodeterminación
dos pobos e da propia liberdade; que na
medida en que amplía os seus contornos
universais de poder, globaliza exponencialmente a miseria e a fame; alimentándose
das teses do darwinismo neoliberal, onde a
selección natural da raza, pobo, clase, etc,
se fai polo poder que se ostenta (militar,
económico, intelixencia).
O sistema capitalista neoliberal usa como mecanismo na aplicación do seu poder
a democracia formal representativa, impermeábel á participación popular, restrinxida
exclusivamente ao acto electoral. Un acto
cada vez máis degradado e con menos credibilidade entre as clases populares, reducionista no principio de participación activa e control da cidadanía. Cando Montesquieu ideou a división de poderes co seu
catálogo representativo, pensaba nun sistema que reflectise aquel mapa de clases sociais, de grupos económicos e de poder diferentes coa súa correspondencia nun deseño institucional. Hoxe a centralidade do poder a nivel global está nas superestruturas
da civilización e nas mans das corporacións multinacionais. As consecuencias están á vista.
A desorde deste sistema provoca unha
perda cada vez maior de control social en todas as decisións vitais de funcionamento. Inclusive o proceso electoral queda estigmatizado e pervertido dende o inicio polos poderes económicos e mediáticos, así como polo
abandono da práctica social e de contesta-

ANA PILLADO

Continúa na páxina seguinte

Cartas

Nunca máis
esta vergoña
Aznar volverá a ser submiso con
Bush, e enviará máis soldados ao
Golfo Pérsico dos que baixaron
ao chapapote galego, porque é
imprescindíbel a foto demagóxica disfrazada de axuda internacional. ¿Qué axuda tivemos os
galegos do presidente Aznar?
Os que somos de porto de mar,
e os que non o son; os que nos manifestamos, os que recollen chapapote coas súas mans, os que viven
do mar, e os que non; toda Galiza
mira con ollos impotentes para o
mar, riquísimo ecosistema, fonte
de vida de milleiros de galegos; e
non só mira, Galiza traballa: os
mariñeiros recollen chapapote en
lugar de peixes, os voluntarios desprázanse desde lugares lonxanos
con alma solidaria; toda Galiza traballa, menos os nosos políticos,
que coa súa incompetencia e incuria convertiron un accidente na
costa de Morte na maior catástrofe
ecolóxica e económica da historia
de Galicia. Pero os nosos responsábeis políticos non só non traballan,
senón que minimizan a catástrofe
do Prestige, secuestran e censuran
a información, manipulan á prensa,
e falan no parlamento galego e español, o parlamento de todos, con
palabras tinxidas de soberbia.
Pero a realidade imponse, e
xa non poden mercar os votos
con irrisorias subvencións, por-

que o pobo galego está despertando da longa noite de pedra, e
as gaivotas das bandeiras das súas señorías están emporcadas
con chapapote.♦
XOÁN F. PÉREZ ARGIBAY

Esquecéronse de nós
A Galiza mariñeira esta farta de
que todos os naufraxios veñan bater nas nosas costas, sempre nos
toca a nós barrer o adro da festa,
mentras os políticos que afirman
representar a o pobo, quedan de
brazos cruzados á espera de que
Santiago matamouros faga un milagre que frene a marea negra derramada polo petroleiro Prestige,
e de paso, que os libere a eles das
irresponsabilidades.
Eu escoitei comentarios de
boca de mariñeiros,deses mariñeiros que loitan e se xogan a vida a diario coas súas planeadoras
a pé dos penedos e as rompentes,que non se lle tiña dado roupa
de augas, nin botas, nin aparellos
para combatir o negro veleno do
chapapote. Isto provocaba impotencia e rabia. Este é o panorama
real que se viviu días atras en
moitos portos mariñeiros
Produciume noxo ollar como
os medios informativos da TVG e
a TVE,utilizaban a tesoura da
censura para que certas imaxes
non saísen á luz pública,e fosen
utilizadas contra a irresponsabilidade do Goberno. Isto só pasa
nunha República bananeira. Que

podemos esperar os galegos,dun
presidente que cando nos acosa
unha catástrofe de grandes dimensións coma a do Prestige está
pasándoo en grande nunha cazata
nas terras de Toledo. Atitudes coma esta demostran que ao señor
Fraga Iribarne, tráelle sin coidado
o sufrimento do pobo ao que di
representar. Ao meu entender,os
verdadeiros e únicos personaxes
que merecen o maior respeto e
admiración nesta loita, son esa
milicia de milleiros de persoas,
mariñeiros, percebeiras, mariscadoras, voluntarios, etc, para eles
toda a miña solidaridade.♦
HUGO BENTANCOR

¿U-lo Garzón?
Veño de ler nos xornais a nova
da solicitude por parte do omnipresente xuíz Baltasar Garzón,
de esixir perante as autoridades
norteamericanas que adopten
medidas contra un servidor de
internet, radicado nos Estados
Unidos, desde o que unha páxina
española, supostamente, ridiculiza o Xefe de Estado e a súa familia. Desde logo non entrarei
aquí a valorar cal é a fronteira
entre a liberdade de expresión e
o insulto. Non é o caso que motiva estas liñas nin moito menos
O que me obriga a dirixirme a
esta sección, non é outra cousa
que a sorpresa, a perplexidade e
por qué non dicilo, a indignación
que como galego sinto coa non

actuación nos dramáticos momentos que estamos a vivir, do
xuíz Baltasar Garzón, que se por
algo destaca, é pola súa, suposta,
infinita capacidade de abordalo
todo. De estar en todas partes. De
defender a xustiza sempre e en
todo lugar… e que non tivo a honestidade, a valentía de actuar de
oficio contra ás autoridades españolas e galegas responsábeis do
salvaxe delito ecolóxico ocasionado pola catástrofe do Prestige.
Delito ecolóxico que claramente sobarda a propia calificación como tal, e, ao meu ver, non
é dubidábel a consideración como atentado criminal contra milleiros de familias galegas, contra infinidade de empresas galegas, contra centos de quilómetros dunha das máis fermosas
beiramares de Europa… En resume, tristura e carraxe a partes
iguais é o que o vergoñento silencio do xuíz Baltasar Garzón
ten provocado neste galego.♦
PEDRO GÓMEZ-VALADÉS
(VIGO)

Violencia policial
Estamos asistindo á represión
violenta das manifestacións pacíficas espontáneas dos galegos
e galegas, que vemos como os
nosos gobernantes nos seguen a
tomar o pelo, humillan e, agora,
ademais, nos baten fisicamente.
¿É comparábel unha mancha
de ovo no traxe dun político, coa
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renciando o sindicalismo de clase daquel outro adherido ao siso
ción na rúa por parte dos partitema. Estes últimos por teren
dos de esquerda, invadidos por
sindicalismo
concedida esa “gracia represenunha deriva socialdemócrata;
tativa” asinan repetidamente
mentres, os partidos socialdemóde
clase,
acordos contrarios aos seus recratas invaden os confíns neoliberais e estos retroceden ao como pode ser presentados. Pensións, reformas, pactos salariais, o último
pseudo-feudalismo. Neste aqueo galego,
Acordo Estatal da Administralarre converso todo é posíbel
ción Pública, ou a inmensa
baixo o dogma da racionalidade
a
inercia
maioría dos convenios colectie o posibilismo.
vos. Todos eles, sen particiO poder delegado para a redo sistema
pación nin aprobación dos destipresentación permite unha esquizofrenia interesada do siste- representativo natarios destas medidas. No sindicalismo
ma, non importa que a porcenclase,
taxe de votos atribuído a un estrangula con de
partido, represente menos dun certa frecuencia como pode
ser o gale_ da poboación total con dereigo, a inercia
to ao sufraxio para que este parespazos de
do sistema
tido goberne con maioría absoluta as cámaras de representa- participación” representativo estranción. Caso EE.UU. e que ademais esta minoría dende este País, polo seu gula con certa frecuenpoder militar e económico que ostenta poi- cia algúns espazos de
participación, pero esta
da someter o resto do planeta.
A delegación da representación permite adoita ser sempre a liña
todo. A escasa base militante dos partidos uti- rectora. A excepción
lízase como maquinaria electoral e os princi- confirma a norma.
Na perspectiva histópios ideolóxicos quedan relegados á creatividade do líder e a “boa xestión” dos represen- rica, temos que admitir
tantes. Non sorprende ver un partido naciona- que o sistema de reprelista votar a favor de conceder unha medalla sentación delegada, non é
de mérito á Armada colonial, apoiar a pro- democrático. No seu noposta de premio Nobel ao máis exacerbado me e baixo o seu dominio
anti-nacionalista da xudicatura, ou conciliar a mundial, estanse cometendo as maiores atrocicalma con quen só merece tempestade.
A función cada vez máis subalterna da dades na historia da humilitancia nos partidos da esquerda real, eli- manidade. Nunca tanta
mina o debate decisorio e atenúa o conflito riqueza potencial, tanta
social. Todos os discursos aparentan ser de- produtividade, tanta tecmasiado uniformes, o que explicaría a frac- noloxía, provocou tanta
cional e promiscua aparición de diferentes pobreza e o exterminio
grupos de demanda específica (plataformas, en masa no planeta. A deobseRvatorios, antiglobalizadores, etc.), aín- mocracia participativa
da que posibelmente constitúan a resposta debe ser o tránsito de pocientífica a un formato embrionario de poder der horizontal para unha
sociedade sen clases, de
horizontal.
Da patoloxía deste sistema representativo respecto a natureza e ao
tampouco está a salvo o sindicalismo, dife- ser humano.
Vén da páxina anterior

‘N

Pensemos que o modelo de participación
non queda soamente na utilidade para o ámbito municipal, na aprobación dos orzamentos e calendario de prioridades na execución
das partidas. O modelo participativo debe
inundar todos os espazos de poder, os mecanismos de operatividade son posíbeis hoxe;
só queda ir transferíndoos dende o máis próximo ao máis distante, dende os Concellos
ata os parlamentos, educando nesta cultura a
toda sociedade.♦
ANTOLÍN ALCÁNTARA ÁLVAREZ é Secretario de
Negociación Colectiva da CIG
Ares
¡CON ESTAS
COUSAS DOS
AMERICANOS O DÍA MENOS
PENSADO ESPERTA UN CUNHA
BOMBA BAIXO
OS PÉS!

Correo electrónico: info@anosaterra.com

resposta dada pola policía con porras, pelotas de goma, mazaduras,
fendas na cabeza…? ¿Por que a
policía non responde con flores aos
ovos, que é o máximo que os manifestantes veñen utilizando contra
os políticos? ¿Por qué a policía non
nos protexe a nós, que lles pagamos os seus soldos, desa panda de
mentireiros, abusóns e engreídos
que nos gobernan? Que poñan os
seus paraugas para protexernos de
tanta humillación, que invistan as
súas forzas en apoiar aos mariñeiros que regresan cada tarde á terra
cansos e fartos dun mar morto, que
se ocupen das nosas mariscadoras
cheas de fuel, e de medo ao futuro.
Que se ocupen de nós, xa que os
gobernantes non o fan.
¿Qué lles darán a estes policías para que mallen con tantas ganas nos seus veciños?¿Botaranlles algo no café do almorzo?♦
ANA MARTÍNEZ PIÑEIRO
(VIGO)

A serea e os homes
Houbo unha vez un país moi rico,
a terra daba grande colleitas, o
mar repleto de peixes e mariscos
facía as delicias das súas xentes;
fortes, bravas, traballadoras e
moi desconfiadas e caviladoras.
Os meniños xogaban nos montes
cheos de maxia; de trasnos, meigas, perigos, lobos, raposos; daba
gusto todos torrradiños polo sol
coa pel curtida do aire e do mar.
Foran anos de fartura, de troula,

tempos felices onde os excedentes agrarios permitían o lecer e a
cultura. O paraíso existía, pero
non no ceo; estaba na terra nun
lugar chamado Gallaecia.
Os gobernantes non facían nada por xestionar a riqueza destas
xentes tan loitadoras, o traballo ía
a máis e a terra e o mar estaban
cada vez máis cansos de producir.
As xentes seguiron esforzándose
día tras día sen protestar.
Moi cerquiña destas terras vivía unha serea, tiña o seu fogar
baixo unhas illas situadas ao suroeste de Gallaecia e desde alí
vixiaba o seu reino. A serea vivía
baixo das Illas Cíes e todas as
noites saía percorrer as costas
para ver o que facían os seus protexidos. Farta da situación de
abandono na que estaba o seu
pobo falou con Zeus, deus grego
do Olimpo, e preguntoulle que
podería facer para que a xente
deixara de aceptar aquel sometemento. Zeus sentenciou:
–Os homes necesitan pasar
fame, co estómago baldeiro a
loita será inminente.
Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

A serea non quería ver sufrir
ás súas xentes pero nada podía facer ante o designio do máis poderoso dos deuses. E así o fixo, Zeus
cambiou o clima; as colleitas perdéronse e a xente buscou sustento
no mar pero entón Zeus mandou
un petroleiro, o Prestige capitaneado por un trasno grego que o embarrancou nas costas da Gallaecia.
Así foi como a xente pasou fame.
–¿Que fixemos? Deixamos
morrer todo o que tiñamos. ¿Non
lle pagabamos a alguén para que
xestionara os nosos recursos?
Parecía que se cumpría a sentencia de Zeus, a xente comezou
a pensar
–¡Eso é! ¡Había alguén! Ímolos buscar para que nos digan que
facer e poñer o país a andar.
Buscaron e buscaron pero
non atoparon a ninguén. A serea
enfurruñada díxolles:
–Buscade no País Galo, os vosos dixentes están con Asterix e
Obelix cazando xabaríns; este é o
voso castigo por non pensar e deixarvos levar. Mirade o que fixestes, deivos a liberdade para elexir e
deixastes que uns mangalláns acabasen con todo; puxestes á fronte
das terras a xente que non servía,
só porque vos prometeran festas e
viaxes. Agora que non hai festa do
cocido, da empanada, do mexillón, do viño... ¡Tedes a Festa do
Chapapote! Pensade e obrade.
As xentes foron buscar os gobernantes e destituíronos. Volveron
elexir e desta vez non se equivoca-

ron porque puxeron no goberno a
xente do pobo que fixo as mellores
propostas para saír da miseria.
A tod@s @s nen@s galeg@s
que quitaron chapapote mándalles
un bico a serea das Illas. Deles depende o futuro do paraiso. Buscádeme por baixo de cada mancha
que quitedes e non deixes que pase
nunca máis. Eu velarei por vós.♦
ESPERANZA
(ILLAS CÍES)

Galiza,
campo de batalla
Galiza convertida en cenario visíbel e fedorento das contradicións dun sistema económico e
social en expansión, as imaxes
que o meu país fornece obedecen
a un novo equilibrio entre a orde
e o caos. Galiza collage, política
dadaísta que se nega a si propia,
os feitos deglutidos polo acontecimiento magma, semellante ao
fuel callado coma o chumbo entre as rochas, amasando xabre.
Non desesperemos, quizais
sensibilicemos á opinión pública e
consigamos unha difusión internacional sen precedentes cando os nosos areais, esteiros e peiraos ardan
ata os cimentos. Entón acadaremos
o máis completo absurdo: pescaremos o nada. Hamletians, desasosegados, globalizados todos, sucumbiremos a nós mesmos con lucidez
autodestrutiva... ¿Ou non?♦
GABRIEL BECEIRO (GIRONA)

Aznar anunciou
unha secretaría
de Estado para
asuntos galegos.
Cunden as
interrogantes.
¿Estará dedicada
a temas
ecolóxicos?
¿É que non nos
entenden e
póñennos a
parte?
¿É o primeiro
paso para
suprimir a Fraga e
a Cuiña e con
eles a autonomía?
¿Trátannos coma
se fosemos o
Ulster? ¿Somos
unha reserva
india?

Segundo
Álvarez Cascos,
as fugas do
Prestige non teñen
solución
definitiva.
Segundo Raxoi,
o 20 de xaneiro
estarán todas
pechadas.
¿Seica
converteron o
Consello de
Ministros nun foro
de debate da
internet?

Todo o PP
acordou en
Madrid
“respaldar a
Fraga”. A
pregunta é por
que el: ¿É o
damnificado?
¿Acúsano de
culpábel? Por que
non respalda o PP
a Aznar, tendo en
conta que a
maioría das
competencias
están en
Madrid.♦
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NON É NEVE
SON
FOLERPAS
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O TEU PERIÓDICO NA REDE
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A promoción
de Cascos valeu
máis que o
Xacobeo

NOVO DESEÑO E CONTIDOS

“Nas últimas semanas, os galegos, os nosos peixes e mariscos, as nosas rías, areais e paisaxes, e a nosa resignación e
rabia, apareceron, de forma
gratuita, nas primeiras páxinas
de todos os grandes xornais
mundiais e nos informativos de
todas as canles de televisión.
Ata Bush e o Papa saben onde
estamos”, afirma Ernesto S.
Pombo en La Voz de Galicia
(31 de decembro), nun artigo
titulado “Cascos, presidente”.
Pombo engade que “Vázquez Portomeñe e Pérez Varela perderon o tempo durante
anos. E o diñeiro. Teimaron en
promocionar o noso país a través do invento do Xacobeo,
que algúns criamos acertado.
Pero non fixeron máis que enterrar millóns e millóns de euros. Programaron campañas a
longo prazo sen se decatar de
que todos os publicitarios recomendan que o máis efectivo
é un golpe de efecto. O profeta Álvarez Cascos, sen a penas

medios, con só un móbil e desde unha cacería polos montes
leridanos, fixo máis pola promoción de Galiza que todos os
gobernos autónomos e centrais
anteriores. Enviando o Prestige ao quinto inferno logrou o
protagonismo do que carecimos durante anos”.♦

Opinións
contrapostas
sobre
Pontevedra
O Goberno municipal de Pontevedra provoca opinións diversas. En canto que Sánchez
de Dios (Faro de Vigo, 2 de
xaneiro) os cualifica de “talibáns”, Esparavel, revista da
construcción do Arco Atlántico (nº 9, decembro) dedica
catro páxinas, a toda cor, a
glosar “o plano de peonalización que converteu a Pontevedra nun referente de calidade
urbanística “. Baixo o título
de “Unha Pontevedra para pasear”, a mencionada revista
engade que “a peonalización
surxe como un proceso no
que a construcción e o deseño

máis vangardista se unen para
facer de Pontevedra unha cidade máis humana”.♦

Os
norteamericanos
espían
as miradas
entre Lula e
Fidel Castro
Ramy Wurgaft, enviado especial de El Mundo á ceremonia de toma de posesión do novo presidente brasileiro, conta,
na súa crónica do 2 de xaneiro,
que a delegación norteamericana ao acto inclúe a dous altos executivos do Banco Mundial e a dous responsábeis da
Casa Blanca. “Catro pares de
ollos que, durante a recepción
que terá lugar no Palacio da
Alborada, manteranse alerta,
por se Lula e o seu hóspede
cubano se secretean demasiado. E catro pares de oídos que
estarán atentos a calquer indicio de nostalxia que poidera
manifestar Lula a respecto do
seu pasado combativo”.♦
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arece que os peritos aconsellan combater o
fuel con bacterias autóctonas (¿Bloque,
PSG-PSOE?). O Rei, en cambio, defendeu a
unión contra a catástrofe na súa mensaxe anual,
chea de boas intenciós e de efusión sentimental
(Qué bello es vivir como un rei). Un discurso propio do Pai Natal, co seu casaco vermello, barbas
brancas venerandas e fardico cos brinquedos dos
rapaces (a televisión vasca censurou parte da alocución, quizais porque entraba en competencia co
olentzero, personaxe que, en Euskadi, substitúe ós
Magos e a Santa Claus no reparto de ilusiós
infantís). Certo diccionario portugués define así a
palabra alocução: discurso persuasivo dirigido
pelos superiores aos inferiores. Don Xoán Carlos
quixo persuadirnos de que, en lugar de protestar
contra os topexos que nos gobernan, deberiamos
pornos ás súas ordes pró que sexa de servicio (pra

limpar praias ou votar nas municipais). Aqueles
que non se recoñecen inferiores ós que levan sangue de reis na palma da mao entoan o porompompero e fan a figa. Están curados de arengas
despois de moitas Noiteboas aturando a vociña de
pita choca de Franco, que tamén tiña o costume
de irromper nos lares con prosmadas, amargándonos o nogado duro e brando. No tocante ó bo pobo, malfalado como é (e intereseiro), por estas
partes adoita cantar panxoliñas que non glosan
tanto o Misterio –Portal coa Sagrada Familia, o
boi e a burra, os pegoreiros e volátiles (anxos)–
como os donativos que caen no peto:
Cantámoslle os reises do quiquiriquí, se non nos
dá nada cagámoslle aquí.
A xente comprobou eses días que vive no
Reino da Sorte –abandonada á súa sorte– e non
está pra escoitar zarzuelas.♦

Latexos
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¿É Aznar un
terrorista?
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

T

errorista non é só quen
pon a bomba, senón tamén os que de algunha
maneira posibilitan que se
poña, que pode se-lo caso de
Aznar. E, ademais, dun
terrorismo ben eficaz: na
súa obsesiva persecución de
calquera nacionalismo que
non sexa o español, hai que
recoñecerlle unha especial
capacidade para enrabechar
a todos –menos ó nacionalismo español, por suposto-,
para crear xenreiras, para
alporizar. Pero tal capacidade non é unha virtude.
Son múltiples os feitos
que poderiamos aducir
como alicerces desa
afirmación, e tan coñecidos
que están na mente de todos.
Agora só me vou referir ó
último coñecido, por agora:
o cumprimento de condenas
de corenta anos para os condenados por terrorismo. (É
de supoñer que non para os
que fagan grandes
desfalcos, porque estes non
serían “extremadamente
graves”). Aquí si que supera
a Primo de Rivera e a Franco. Todo o mundo sabe que
nin sequera a pena de morte
ten valor disuasorio bastante. E que esta sociedade
recibe ben calquera
disparate autoritario, por retrógrado que sexa.
Nunha democracia non
caben xestos e actitudes de
autoritarismo, sempre
impropios dela. A democracia non é nunca autoritarismo, senón máis ben diálogo
e pacto. Cultura democrática que está aínda moi lonxe
das nosas maneiras e que os
políticos, tanto os do goberno como os da oposición,
tampouco acostuman cultivar. Autoritarismo, falta de
estilo, foscas maneiras , entre outros, son feitos que levan ó terrorismo. Iso que
chaman “caldo de cultivo”...
Pero o mundo, hoxe, dálle azos a Aznar para actuar
como actúa. Un Mr. Bush
moi pequeno, sen imperio
Menos mal que non ten o
seu poder. Por certo que un
amigo faime chegar un
número do “New York
Review of Books”, do 5 de
decembro, cun artigo de
Kenneth Maxwell, no que se
le que, recen elixido “Lula”,
Henry J. Hide, Presidente
do Comité de Relacións
Internacionais do Congreso,
escribiu a Bush para advertilo de que aquel é un radical pro-castrista que se presentou como moderado con
fins electorais, asegurando
que, con Chavez e Castro,
poden configurar un “eixo
do mal” nas Américas, e
que tería ó seu dispor unha
“bomba nuclear de 30 quilotóns co corresponde
proxectil balístico para
enviala”. Nesta paranoia
♦
móvese o noso mundo.♦

Antón Lama-Pereira, presidente do Comité de Empresa da TVG
‘Os cámaras teñen que esconder os logotipos para non ser agredidos’
RUBÉN VALVERDE
Frustración e impotencia
son as dúas palabras que
máis repite Antón Lama-Pereira á hora de definir a cobertura informativa da TVG
durante a catástrofe do Prestige. Para el perdeuse unha
ocasión histórica para que a
televisión pública galega se
erixise en referente informativo dun grave suceso acontecido no noso país. Na súa
opinión, a “manipulación”
non vai rematar ata que non
se modifique a lei que nomea
ao director do ente CRTVG.
¿Como cualificaría a cobertura informativa da TVG no tema do Prestige?
Está sendo lamentábel. A
pesar de que dende o Comité
Interempresas, que abrangue
tamén a Radio Galega, levamos denunciando o control informativo, a situación non variou practicamente nada dende
o comezo do desastre. É certo
que agora a manipulación xa
non é tan esaxerada, pero seguen intentando calar voces.
Nesta ocasión foi a propia cidadanía quen se decatou desta
situación e protestou contra o
control que se exerce dende o
poder político.
¿Entre os profesionais como se acolleron as ordes da
dirección?
Convocamos moitas reunións no decorrer da traxedia
nas que tratamos o tema da manipulación. Tal e como está estructurada a TVG, este control
non é ningunha novidade, vémolo día a día e en crises anteriores como a das vacas tolas
ou os incendios. En Galicia, segundo a televisión non existen.
Neste caso, pola transcendencia e repercusión do acontecido, a manipulación pode multiplicarse por 100. Os xornalistas
sentimos impotencia e frustración e incluso moitos chegamos a cuestionarnos que facemos aquí. A información máis
relevante destínana á xente
contratada en precario, que ten
que obedecer ás directrices que
marcan os cargos. Os máis veteranos, o persoal fixo, está
literalmente encerrado en San
Marcos, traballando con noticias de axencias e elaborando
información menor: sucesos,
sociedade, deportes... Nunca
fai información política. As conexións en directo nunca as fai
persoal da TVG, sempre as dan
periodistas de productoras contratados nunhas condicións lamentábeis. Polo tanto, estamos
moi limitados á hora de cubrir
información.
¿Que papel xoga entón a
dirección da empresa?
A dirección encárgase de
controlar os contidos. A súa
función é marcar e supervisar a
liña informativa, pero sempre
dende o punto de vista do partido que está no poder. Serven os
intereses dos que mandan, polo

Antón Lama-Pereira pensa que cómpre cambiar a Lei de CRTVG.

tanto o seu papel é puramente ofrecer información veraz nos
burocrático, no existe ningún traballos que nos encomendan,
criterio xornalístico na liña da pero dende arriba saben ben cocadea pública. Intentamos cam- mo repartir o traballo e a quen
biar esta situación cunha inicia- asignarlle a información máis
tiva lexislativa popular para comprometida.
¿Intentou o Comité de Emmodificar a lei que nomea o Director Xeral da Compañía, que presa dialogar coa directiva?
Sabemos que unha reunión
nestes intres é designado polo
coa dirección é
Goberno. Nesa
inútil
porque
iniciativa propocando falamos
ñiamos que fose
dirección
con eles din que
designado por
temos razón pero
unha
maioría
sabe
ben
que teñen as
cualificada no
mans atadas. Ás
parlamento. Sen a que periodistas
veces o máis
embargo foi refrustrante é ver
xeitada polos vo- asignarlle
como os que ditos do PP, co cal a
rixen isto se deCRTVG segue a a información
catan da situaser un altofalante
comprometida”
ción e sen emgobernamental.
bargo din que
Hai críticos
non poden facer
que opinan que
nada pola propia
os xornalistas
lei. O único que
tamén viven unnos queda é deha
situación
nunciar esta siacomodaticia na
tuación publicaque por non
mente. Unímobuscar problenos á Plataforma
mas se plegan
Nunca Máis e
aos postulados
do poder. ¿Pensa que os tra- manifestámonos diante do Parballadores poden poñer máis lamento.
¿Cre que a Televisión de
resistencia da que fan?
Cando falamos de traballa- Galicia perdeu prestixio logo
dores da empresa e denuncia- desta crise?
Para nós perdeuse unha ocamos esta situación, no podemos
falar do 100%. Loxicamente sión histórica de poder ser rehai traballadores fixos e contra- ferencia informativa para o restados que non teñen reparos en to do mundo. Sen embargo, por
seguir esta liña política. Hai méritos propios pasamos a ser
xente que quere crecer a costa unha televisión marxinal, ata
do poder. Nós, dende o Comité chegar ao punto de que case
de Empresa, defendemos os in- non nos ve ninguén e estamos
tereses dos traballadores que se na picota. Non hai máis que obsintan con responsabilidade e servar os índices de audiencia
liberdade para exercer o dereito que ofrece Sofres para decatara informar de xeito veraz. A no- se da caída en picado que sufrisa loita é de trincheiras, pelexa- mos. A xente non é parva e demos a diario cos nosos superio- catouse do que pasa e por iso
res: editores, redactores xefe, Tele 5 saíu fortalecida. É patétidirectiva... Nós intentamos co pero certo que moitos cáma-

‘A

A. PANARO

ras e xornalistas teñen que quitar o logotipo da cadea para poder facer o seu traballo sen ser
agredidos ou increpados. Por
culpa dos directivos sufrimos
vergoña e incluso moitos profesionais poñen en xogo a súa integridade. Os de Tele 5 veñen
dende Madrid a presentar os telexornais en Galicia e nós seguimos no mundo idílico de
San Marcos. Aínda que tal e como se desenvolveron os acontecementos é normal que os que
mandan non se atrevan a facer
un informativo en directo dende
ningunha das zonas afectadas.
Aquí obrígase a falar de mancha, mentres eles abren todos os
días con marea negra. Esa é a
gran diferencia.
¿Pensa que a situación pode cambiar despois de ter
aparecido publicamente denunciando esta manipulación?
Desgraciadamente teño que
dicir que rotundamente non.
Agora é o Prestige, onte as vacas tolas e mañán será outra
cousa. Mentres un partido poida
decidir todos os cargos directivos, a televisión será gobernamental e non pública. Habería
que preguntarlle aos que mandan porque pasamos do día a
noite de ser unha das canles autonómicas máis vistas a ser a
que menor índice de audiencia
ten. Somos a cadea do estado
que máis puntos baixamos dende o ano pasado, pero aquí non
pasa nada. Seguirá saíndo Raxoi falando de hilillos, e Trillo
dicindo que as praias están estupendas. Temos o apoio dos partidos da oposición e a ver se
despois das vindeiras eleccións
seguen mantendo o seu compromiso, porque só cambiando
a lei acadaremos unha canle realmente pública e que represente os intereses do pobo.♦

Declaración
de Area
Maior
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O 67% dos visitantes veñen en verán

O Prestige pode orixinar
un descenso do turismo no 2003

XOSÉ M. SARILLE

X

RUBÉN VALVERDE
A crise orixinada polo desastre do Prestige pode poñer en perigo o sector turístico no Estado español. Os últimos datos reflicten que de xaneiro a outubro do pasado ano, Galiza aumentou o seu número de visitantes nun 0,8%, mentres que o
resto do Estado fíxoo nun 3,6%. En valores absolutos acudiron 950.847 persoas, mentres que no mesmo período do 2001
fixérono 943.349. Sen embargo, a meirande parte dos turistas
viñeron na época de verán, en total 638.700 persoas, un 67%.
Segundo declararon expertos
economistas, como Carme García Negro ou González Laxe en
entrevistas realizada por A Nosa
Terra, o turismo en Galicia está
moi vencellado ao litoral e ten
unha compoñente gastronómica
importante. Por este motivo, o
BNG ven de solicitar no Congreso que o Goberno elabore un
plan para “rexenerar o tecido
económico do país”.
Por Comunidades, Galiza
descendeu da sétima á oitava
posición, sendo superada por
Castela e León. O Goberno do
Estado aduce como razón da ralentización do sector a crise
económica mundial, principalmente nos principais países
emisores. Sen embargo, outros
destinos costeiros, como Cataluña pasaron de ser o terceiro
lugar de destino turístico a ocupar a primeira posición. O seu
número de visitantes pasou de
8,9 millóns a 10,5, o que supón
unha porcentaxe do 17%. Outras comunidades costeiras como Asturias, Cantabria ou Euskadi aumentaron en porcentaxes moi similares.
A necesidade dun plan de
reactivación da economía incluiría para o BNG o turismo,
algo que tamén reclaman os
distintos alcaldes de diferentes
signos políticos entrevistados
por este medio. Os ingresos por
turismo descenderon con respecto ao ano 2001 no conxunto
do Estado nun 4,3% e para Galiza as expectativas son pesimistas de non xerarse unha solución.

Comunidades de orixe
Os madrileños son os turistas
que máis visitaron Galiza durante o ano pasado, supoñendo
máis do 15% do total. Séguenlle Castela-León, Asturias, Cataluña e Euskadi. De feito, no
discurso de fin de ano, o Lehendakari destacou que “a mellor
mostra de solidariedade que podemos ter con Galiza é acudir
en masa de visita, porque dentro duns meses o problema estará esquecido para moitos”. Pola
contra, os aragoneses e os cántabros son os que menos nos visitan. En total, a nosa terra foi
destino do 5,4% do total das
viaxes turísticas internas organizadas dentro do Estado. No
1999 esa porcentaxe era do
6,6%, mentres que no 2000 descendía a un 5,7%.
Turistas estranxeiros
Portugal segue sendo o país de
onde máis turistas veñen, con
374.796 visitas dende xaneiro a
outubro do ano pasado. O país
luso representa un 37,2% do total dos estranxeiros. Francia ocupa a segunda posición cunha
porcentaxe do 17,1%, incrementando en tres puntos con respecto ao ano pasado. América do sur
está en terceiro lugar cun
15,5%,malia ter retrocedido en
dúas décimas en comparación co
mesmo período do ano 2001.
Alemaña e Suíza, lugares tradicionais de emigrantes galegos sitúanse no cuarto e quinto lugar,
respectivamente.♦

PACO VILABARROS

Asemblea da Confederación dos Empresarios
lugueses para sair da crise interna
MAR BARROS
Na procura de solucións para a
grave crise que está atravesando dende hai dous meses o comité executivo da Confederación de Empresarios de Lugo
(CEL), celebrouse o pasado
luns 30 de decembro unha reunión na que se decidiu convocar
unha asemblea xeral coa finalidade de “recompoñer os órganos de goberno e devolverlles a
estabilidade”, como explica o
presidente da patronal, Xan Antonio Martínez Dapena.
Unha profunda división interna, dende hai dous meses,
entre a actual dirección e o

equipo saínte, liderado por Guillermo Sánchez Vilariño, quen
forma parte do grupo de goberno, sumiu a CEL, segundo afirma Martínez Dapena, nunha situación de “ingobernabilidade”.
Tras a convocatoria do sector crítico dunha asemblea extraordinaria, na que o presidente actual da patronal lucense
acadou os suficientes apoios
para continuar ao fronte da
CEL, a patronal vén de vivir o
rexeitamento por parte do sector crítico do plan de viabilidade presentado por Martínez Dapena, na xunta de goberno, e a
volta dos dous empresarios des-

tituídos polo presidente, Xosé
Manuel Castro e Marcos Aníbal
Anache que pasan a cubrir os
postos baleiros tras a dimisión
de Branca García Montenegro e
Francisco García Batallón.
Ante a situación de hostilidade, que o presidente define
como un intento de “torpedear”
o labor da directiva, o comité
decidiu convocar unha asemblea en febreiro co fin de retomar o control da CEL. “Debemos ter unha soa voz, a nosa ou
a súa, pero o que non se pode é
poñer un plan de viabilidade co
que non se está de acordo”, explicou o empresario.

Ao respecto, Martínez Dapena negou ter recibido o plan
do sector crítico, do que dubida da súa credibilidade porque
“as actuacións que levan desenvolvido nos últimos once
anos levaron a entidade ao estado actual, cunha débeda de
case un millón”.
O ex tesoureiro da CEL e
portavoz do sector crítico, Manuel Ferreiro, recoñeceu non ter
entregado á xunta xeral o plan
alternativo ao tempo que instou
ao presidente da organización
empresarial a convocar eleccións para solventar a crise do
organismo.♦

entes da terra muxiá:
Homes e mulleres
que viven do mar:
Pola nosa voz falan os seres
todos dos océanos: Antes de
que os humanos andasen pola terra os nosos
devanceiros vivían xa no
mar. Cómpre non esquecer
as orixes comúns. Quen
maltrata as augas arrinca
criminalmente as raíces primeiras, quen emporcalla o
mar furta o futuro á humanidade enteira. Nós as razas
mariñas da praia de Area
Maior e da enseada do
Merexo enteira, en silencio,
vimos sufrindo os
desmandos dos Bocatorta e
doutros que amparan a súa
brutal destrución. Pero hoxe
dicimos ¡Basta xa!
O polbo don Paulo, o
berberecho Camilo, a ameixa
Rosalinda, deciden organizar
unha insurrección con esa declaración. O mar encheuse de
terra moura. Esta historia
premonitoria cóntaa Manuel
M. Barreiro nunha obra que
se titula Area Maior e que
aparenta ser visionaria,
porque está editada uns días
antes de que o Prestige
comezase a vomitar veneno.
Imaxino a agonía de Barreiro
ao confirmar a súa fantasía.
Son sempre os desprezados poetas os que primeiro
avisan da destrución
humana. Mais os poetas
viven enterrados baixo as
montañas de lixo que produce unha sociedade como
esta, mortalmente ferida de
cobiza e barbarie. É así, porque cando se despreza a poesía estase irremediabelmente
morto. O mundo ri dos
poetas, que non comprenden,
que son como nenos alleos
ao ouro. Fai risos condescendentes cos que teñen a valentía de abismarse para sentir.
Como Man, pobre paiaso
que causaba máis rexouba
que vertixe no peirao de Camelle. Man afogou o amor
facéndose océano. Fixo do
seu corpo unha pequena greta de rocha que apenas
lembraba á carne que lle faltaba xa por dentro. Cousas
de poetas, a vocación do desleixo, nestes tempos que
teñen como ideal chingar
nun retrete público.
Non sei se a obra material
de Man ten valor artístico, se
ese museo é algo máis que o
resto desordenado dunha
espiritualidade por fóra da vida. E dá igual. Tampouco sei
se, doutra maneira distinta, o
fermoso libro de Barreiro
aguantará o paso do tempo.
Pero case sei seguro que o
horríbel logotipo da Xunta de
Galicia acabará posto enriba
do caseto do eremita. Xa hai
quen pide a maldita
oficialización. Estamos
enfermos de razón, clasificación e domesticación.♦
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O aumento non repercute nos productores

As marxes comerciais
superan ata oito veces o prezo dos alimentos
RUBÉN VALVERDE
“O que nos pagan non dá para cubrir os custes de producción”, esta é a denuncia que fan os agricultores e gandeiros, especialmente
en relación cos prezos finais de venda ao público dos distintos productos. A inflación no sector da alimentación foi superior á doutros
sectores. Comprar un litro de leite sae un 4% máis caro que o ano
anterior, un quilo de cebolas un 8%, un bote de tomate un 9% e un
quilo de polo un 10%. Sen embargo, esta suba nos prezos non foi
acompañada dun aumento no que perciben os agrogandeiros.
A perda de poder adquisitivo supón un grave problema para o
sector productivo xa que en moitas ocasión nin tan sequera están
cubertos os custes, co cal o traballo convértese en deficitario.

De feito, non é estraño atoparse
con pequenas explotacións deficitarias que sobreviven gracias a
créditos contraídos.
Na cara oposta están as grandes superficies de distribución,

Marxes comerciais dalgúns productos agrarios
Mercado en orixe
agrario
(en euros/kg. ou l.)
Patacas
Viño de mesa
Coliflor
Porco
Carne vacún
Coello
Leite
Polo
Leituga
Ovos clase L
Tomate
Año pascual

0,06
0,36
0,18
1,17
3,07
2
0,27
0,97
0,42
0,66
0,97
5,31

Venda ao público
dos productos
(en euros/kg. ou l.)

Marxes de
beneficios
(En %)

0,55
2,9
1,27
5,1
7,93
5,42
0,69
2,12
0,9
1,26
1,79
8,36

817
706
606
336
158
171
156
119
114
91
85
57

Fonte: observatorio de prezos dos alimentos. MAPA.
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que obteñen grandes marxes de
beneficios ao peche de cada exercicio. A explicación está no aumento das marxes comerciais,
que segundo o Sindicato Labrego
Galego, “está a ser abusivo”. Por
exemplo, a pataca é pagada aos

agricultores a 0.06 euros o quilo,
mentres que o seu prezo de venda ao público é de 0,55 euros. Isto supón un marxe de beneficios
do 817%. Nos 0,06 euros van incluídos os custes de cultivar a terra, os fertilizantes, os aparellos e

maquinaria empregada e o traballo do agricultor. Por producir viño de mesa un viticultor recibe
0,36 pesetas o litro, mentres que
ao consumidor cústalle 2,9 euros
mercalo, o que supón un 706%
de marxe de beneficios.♦

Ferrol
Hai algo máis de dous meses
apuntábamos a definitiva desaparición do servicio de lanchas
que unía Ferrol con Mugardos.
Definitiva mentres non cheguen
as medidas anunciadas pola
Mancomunidade de Concellos
da Ría. Dende a entidade supramunicipal baralláronse opcións
como a potenciación deste
transporte colectivo mediante a
inclusión de novas rotas marítimas, ou mesmo a busca de
subvencións.
Todas esas medidas son ata o
de agora meras propostas, non
hai acordos en firme nin sinaturas sobre o papel. Aínda así, hai
quen non pode agardar as devanditas solucións constitúan feitos:

Sen lanchas non hai negocio
MARTINA F. BAÑOBRE

As lanchas Mugardos-Ferrol seguen sen restablecer o servicio. Os hosteleiros afectados estudan contratar unha empresa pola súa conta sen esperar pola Mancomunidade.
son os máis afectados pola desaparición las embarcacións de pasaxe. Os profesionais da hostalería do outro lado da Ría, precisamente aqueles que teñen os seus
establecementos a pé de porto,
están vendo como día a día dimi-

Somos de tal natureza que vivimos íntimamente sós aínda
compartindo cos demais o camiño da existencia, e poucas
veces confiamos o discurso
interior que nos xustifica a
nós mesmos o senso da vida. Estamos con outros pero vivimos sós.
Nembargantes, hai fitos para a acción colectiva, momentos singulares nos que os homes marchan xuntos e
sentindo o mesmo. Un pensamento compartido por
moitos é un pensamento-acción que consiste en marchar cara adiante e derrubar calquera oposición ao movemento. O individuo móvese porque percibe dende o
instinto o perigo da desaparición colectiva. A mobilización social é un reflexo defensivo da máxima implicación individual, no que a forza de atracción medra na
medida en que aumenta o número de individuos que se
moven, hasta que ese gran imán arrastra consigo calquera signo de resistencia. A comunidade transfórmase
así en actor único e irresistíbel.
Galicia tense definido con frecuencia dende o individualismo e o atomismo social, pero resulta evidente

núen os seus ingresos. Primeiro
polo peche de Retrasub e despois polo desastre do Prestige.
Así que, atendendo a este feito,
un grupo de empresarios da zona
decidiu tomar a iniciativa de cara a recuperar o que lles perten-

ceu durante moito tempo.
Xa se entrevistaron co rexedor mugardés, Ramón Toimil, e
xuntos manterán unha unidade
de acción para buscarlle solucións ao problema. Especialmente se a Mancomunidade

que en moi escaso grao son
quen de recoller a enerxía social e transformala en decisións políticas operativas.
Aínda que non sería sensato concluír que as diferencias
entre a enerxía colectiva acumulada e a súa cativa tradución en participación política individual efectiva teña
nos mecanismos partidarios a súa única causa, é preciso recoñecer que aos partidos da oposición fáltanlle a
autoridade que lle aportara a disposición dun “plan de
emerxencia” desbotado no Parlamento pola maioría do
Goberno. En tal caso a inculpación palmaria do executivo convertiríao en chivo expiatorio do sufrimento colectivo e sería máis fácil acadar o investimento dun novo poder xusticeiro coa alba túnica da inocencia e o ansiado cetro da esperanza. A autoridade política da oposición resíntese agora da carencia dun instrumento parlamentario que fose previamente rexeitado polo Goberno. Unha vez máis a imprevisión é o pecado colectivo
das institucións do poder galego que outra vegada asisten impotentes ao despilfarro dunha enerxía colectiva
orfa de eficacia política.♦

Mobilización social e participación política
MIGUEL BARROS
que a nosa comunidade mobilízase con regularidade ante aqueles feitos extremos que a ameazan. Dende os irmandiños ata o Estatuto ou as convocatorias de Nunca
Máis para protestar contra as catástrofes mariñas, Galicia como totalidade ten reaccionado ante as agresións á
súa integridade como conxunto físico e social.
Pero á mobilización comunitaria, que evidencia unha conciencia de sí colectiva, non responde unha vigorosa reacción política que transforme a enerxía potencial do corpo social en milleiros de actos individuales
de participación cidadá capaces de promover cambios
na estrutura do poder político. Falta xa que logo, a condución da mobilización social liberada ata os individuos
concretos capaces a traveso da participación política, de
promover alternativas ao poder constituido.
Os partidos políticos semellan vieiros choídos, desbordados polas mobilizacións espontáneas e episódicas,

non é quen de recuperar as lanchas antes da primavera. Entre
as súas propostas está incluso a
de contratar conxuntamente a
unha empresa que restableza o
servicio.
Polo momento non se trata
máis que dun novo episodio do
culebrón das lanchas, aínda que
este podería ter un final feliz. De
todos xeitos en Ferrol estamos
de patrón. Temos festas e un feixe de propostas para o tempo de
lecer. Así que aqueles que se
acheguen á cidade co gallo do
San Xiao poden considerar unha
opción interesante: coller o coche e ir ao outro lado da Ría para degustar unha boa ración de
polbo á mugardesa.♦
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A carta
que vén
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

O

PACO VILABARROS

No traxe vai calor e as gafas escorregan

Un día como voluntaria
MAR BARROS
Máscaras que abafan. Cheiro insoportábel e velenoso que descompón o corpo. Vento e chuvia que calan os ósos. Calor insufríbel dentro dun traxe pechado que non permite, xunto co
chapapote, nin colocar as gafas que escorregan. Ilusión frustrada de limpar a catástrofe. Así nos sentimos como voluntariosxornalistas, en Carnota a fin de semana dos santos inocentes.
O primeiro que chama a atención
ao achegarse pola costa ata O
Pindo, en Carnota, é o piche incrustado nas rochas, a xeito de
banda negra en sinal de loito, pola catástrofe e pola incompetencia. Non se salva nin medio metro, nin sequera unha ave, nin
unha alga, nin nada. Unha incitación para facer algo, cando menos berrar arrepiados.
Moreas de voluntarios de toda Galicia e de todo o Estado,
chegados en coches ou en autobuses, vanse espallando polas
praias. Porque, contra a opinión
da Xunta, a falta de efectivos de
limpeza é unha realidade.
O noso punto de chegada
foi a confraría do Pindo, onde
nos acolleron sen listas de espera. “Deixade as cousas no
meu piso. Estaredes con catro
persoas máis, de Logroño e de
Navarra. Pola noite xa vos levo
eu a comida quente, así que
non vos preocupedes por nada.
E moitas gracias por vir”. Así
nos recibe Maica, afanada vestindo os voluntarios.
Traxes impermeábeis, aos
que despois de todo un día de
limpeza baixo o temporal “so
lles queda de impermeábel o
nome”, como asegura un dos
voluntarios que están con nós,
catiúscas, luvas de plástico,
máscaras, gafas, cuberto por
unha funda, que manterá a súa
cor o tempo que se tarde en
chegar á praia, todo subministrado por TRAGSA. Esta será a
carcasa do voluntario, a súa
protección e o seu inferno. Sen
embargo, faltan medios mecánicos, escavadoras ou tractores,

que non fagan desprazar máis
de setecentos metros as tinas
cargadas de chapapote, a unha
fileira de traxes brancos inchados e máscaras que non rematan de casar na paisaxe galega,
entre os canastros e a praia.
A loita contra o chapapote
Con pas e angazos, tentamos
quitar as manchas máis superficiais, pero, ás veces, son tan pequenas que cómpre axeonllarse e
recollelas coa man. Na area os
traballadores de TRAGSA conviven case sempre de xeito pacífico, sen excesos de solidariedade,
cos voluntarios. Non nos deixan
empregar o seu material. “A nosa xefa non nos deu permiso”,
espétannos.
Sen embargo, o maior esforzo sófrese nas rochas. As pas sobran e as mans non dan abasto
para quitar toda a merda. É inútil
tentar moverse porque as botas e
as luvas quedan pegados ao fuel.
O calor que dá o traxe abafa e temos a sensación de que toda a
cara proe, a máscara molesta e as
gafas escorregan, xusto nun momento no que o chapapote das
luvas impide tocar nada. Enchoupados de piche, o tema de
conversa non pode ser outro que
a merda que nos rodea.
Quitáronse centos de tinas
desbordadas nun só día, sempre
desprazándoas de dous en dous
ou de tres en tres, porque non se
contaba con xente de abondo para facer cadeas humanas, pero o
resultado, a simple vista, era nulo. Despois de todo un día de traballo, ademais da dor física polo

esforzo e a toxicidade do fuel, a
moral afúndese.
O veleno do Prestige
A sala de espera do hospital de
Cee convértese para moitos voluntarios e militares na seguinte
parada obrigada. “En cada
quenda recibimos catro ou cinco
voluntarios ou militares, intoxicados ou cos ollos ulcerados”,
explícanos un enfermeiro do
centro, “pero dáselles a alta ás
poucas horas”.
Regueiros de camións militares, baleiros ou ateigados de
uniformados paséanse pola única estrada que recorre toda a vila do Pindo. Durante todo o día.
Pero ningún se detén para axu-

POSONEJRO

dar aos vinte voluntarios que estamos limpando a praia e as rochas desbordadas de fuel. “Levan así dende que chegaron. Están en Carnota e van e veñen,
pero nunca se baixaron e preguntaron se precisabamos que
nos botasen unha man. Outras
zonas están peor e son máis
grandes, pero aquí só contamos
co traballo dos voluntarios, que
non son moitos”, explica un veciño da vila cando llo comentamos sorprendidos.
Ao final do día só queda canseira, frustración, impotencia,
rabia e o omnipresente chapapote, que segue chegando imparábel á area e ás rochas limpadas
durante todo o día da man de novas mareas negras.♦
posonejro@yahoo.es

“petit president”,
servo adorante da
guerra, xa regresado
do ichó Casa Bush, seica prepara a noticia que nos quer
mandar, en formato epístola
da infamia que aínda limpamos nos coídos, nos areais,
nas almas. Prosegue o aldraxe. Unha carta mándase aos
amigos/as para dar conta da
saúde, da sorte, dos afectos...
e acaso tamén dos arrepentimentos, en tempo e hora.
Entón o carteiro fai a
entrega coma unha mau de
gracias, coma un saúdo cordial. Non é o caso do “petit
president”, que nin é amigo
nin goberna a nao que lle corresponde fronte ao
temporal do corredor de Fisterra. Por moita menos
culpa, ou por ningunha, está
captivo no cárcere de Teixeiro o capitán grego do Prestige, Apostolos, lonxe das
gaivotas dos cantís, dos horizontes nos que nunca quixo
naufragar: solicitou axuda
para levar o barco a bon fin,
e baleirar. Pero “petit
president” non atende, non
sabe do océano, el viaxa, delega nos ineptos e abandona
o petroleiro á sorte doutro
monocasco humán, cumio da
soberbia e afouteza, á vociña
dun peiteado, á lei da
desbandada máis miserábel
que a nosa Historia terá que
escribir. Fica para a
memoria do 2002 a solidariedade cidadán. Despedimos a
Manfré, que chegara de
Dresde hai tantos anos, para
soñar nas pedras a finitude
da Terra no Mar, a luz da
tarde, o apunte das
solporecidas, a xerfa, o amor,
os barcos, as formas e as cores, un can de ninguén, un
taparrabo, só... O sefarad-ermitaño non quixo recibir
más chuspe dos “petites politiques” e esa noite parou o
reloxio de sol en Camelle e
foise. Ou non se foi. Espera,
coma as recaladas dos
Voluntarios/as do mundo, coma nós, pola carta mísil do
J.M.A. para nos incendiar
aínda máis as furias dos
nunca vencidos e xamais esquencer. ¿Contará o “petit
president” o seu
arrepentimento serodio, o
couce no cu da política internacional, as palabras de Kofi
Annan, segredario xeral a
ONU, contra a guerra en
Iraq, a gargallada dos convivios Xunta-Madrid que “saen na foto do día”, e co que
está a chover? Non, señor.
Non nos escriba máis negro
na alma. Viaxe,
definitivamente lonxe,si.
¡Ah! Pero antes da partida
“¡¡¡ descarghade o barco
afundido, dunha puta
veeeessss!!!”. Para as xentes
solidarias e de tanto ben, que
canten o cuco e o merlo e veñan axiña alegres á Costa e
ás Pedras, o polbo, o arao, o
♦
arroás... a vida ¡2003!♦
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O capitalismo popular da Bolsa parece que chegou ao seu fin. Na imaxe, directivos do Banco de Santander danlle comezo á sesión de Rio de Janeiro.

O deterioro económico acrecenta o nerviosismo no Goberno

A bolsa perdeu un 48,14 por cento en tres anos
A.N.T.
A política non sempre é previsíbel. O PP afronta un momento
malo, non só por causa do Prestige e as dúbidas da sucesión, senón tamén polo malestar da economía. A bolsa perdeu o 28,11%
en 2002, todo un síntoma.
Era corrente ata o ano pasado
que os dirixentes do PP presumisen en público de que “toda España” estaba investindo en bolsa
e obtendo beneficios. A milagre
de que todos gañen non durou
ata este ano. En realidade, o de-

valo víñase anunciando. A caída
de 2002 foi a máis alta da historia, pero segue unha corrente de
descenso que acumula un
48,14% de perdas nos últimos
tres anos. A crise comezou coa
caida en marzo de 2000 dos valores en novas tecnoloxías. A
continuación veu a febleza de latinoamérica e ben logo os fraudes contábeis en EE.UU. O pequeno aforrador, ás veces aconsellado polo seu banco, está a
perder as ilusións de converterse
nun financeiro a pequena escala.
Como sucedera no Reino Unido,

con Margaret Thatcher, o “capitalismo popular” parece tocar ao
seu fin, coas perdas máis pronunciadas, en termos relativos,
para as clases medias.
Por se fose pouco, o final de
ano viu como se disparaba o
prezo do cru, por mor da situación en Venezuela e Iraque,
dous dos principais paises produtores. Pero esta ameaza podería invertirse. A historia indica que a marcha dos acontecementos pode dar mesmo lugar a
un abaratamento considerábel
do prezo do barril.

A suba de prezos, cualificada de ‘psicolóxica’, hoxe ninguén a discute

Un ano de euros
Se hai uns meses a constatación da subida excesiva de
prezos, foi cualificada polo
goberno e os expertos de “percepción psicolóxica dos cidadáns”, os datos viñeron certificar a fin de ano que os maiores
temores sobre os efectos da
chegada da nova moeda europea eran fundados. A cesta da
compra é entre un vinte e un
trinta por cento máis cara que

hai un ano, cifra desorbitada
que está poñendo en xaque a
moitas economías domésticas
e que aínda se deixará sentir
máis o ano que ven. Algúns
economistas predín, con todo,
que unha vez que os cidadáns
se manexen con comodidade
na nova moeda, os prezos tenderán a reequilibrarse.
Desde o lado optimista, os
europeos vanaglorianse de

que a súa moeda vale xa máis
que o dólar e Pedro Solbes,
comisario europeo de Asuntos
Económicos e Financeiros,
afirma que a moeda única
“protexeunos este ano das
tensións externas”. Romano
Prodi, presidente da Comisión, acepta o feito da subida
de prezos e afirma que “se debe á falta de control dos Gobernos”.♦

Atmósfera recesiva
Outras cifras afondan no pesimismo. A Unión Europea acabou o
ano cun crecemento do 0,8%, o
pior dato desde a crise de 1993.
Cómpre sinalar que os expertos
adoitan denominar recesión a todo
crecemento por baixo do 1%. No
caso do Estado español, se o crecemento fora do 2,7 en 2001, a estimación, a falta do balance final,
para o ano que remata é do 1,9.
Un dato que sitúa a Madrid por riba da media europea, pero que se
contrarresta cunha constatación

que desde hai meses ven alarmando aos analistas: a produtividade
española é unha das máis baixas
de Europa. O futuro non é neste
sentido, e desde o punto de vista
da competitividade, demasiado
esperanzador. A baixa cifra de investimento en innovación tecnolóxica é aínda máis alarmante, coa
salvedade de que non constitúen
un fenómeno novidoso.
Polo demais, o goberno español ven de anunciar o logro do déficit cero que se marcara como
obxectivo, pero xa se preve que
para o ano que ven será do -0,3.♦

As tarxetas de peaxe
‘inoperativas’
Co comezo de ano, as tarxetas
de peaxe quedaron inoperativas. A Plataforma contra a Peaxe de Rande sinalou que “a
pesares de terse publicado
dous decretos, asinados varios
convenios coa Deputación e
caixas de aforros, de ter funcionarios especificamente dedicados aos bonos-peaxe na
CPTOPV, chegou o cambio

de ano e as famosas tarxetas
quedaron inoperativas”. A
Plataforma afirma que “ninguén dá a cara, non saben ou
non contestan”.
Audasa, por outra parte,
elevou as tarifas unha media
dun 3,7%. O tramo Santiago-A
Coruña aumentou un 4,9%. A
peaxe de Vigo a Ferrol custará
a partir de agora 13,24 euros.♦
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Os críticos á reforma alertan do aumento do poder das xestoras de presos da ETA

Aznar defende a restauración da pena ‘case’ perpetua
A.N.T.
O goberno de José María Aznar conseguiu rachar a monografía do debate político ao redor da desfeita do Prestige
mercé a reformar, con carácter de urxencia, o Código Penal
para que o castigo máximo de cadea se amplíe aos 40 anos.
Esta medida afectaralles aos membros da ETA e culpábeis de
malversación pública que non devolvan o diñeiro roubado.
O PP busca arestora apoios parlamentarios para o seu anteproxecto de reforma. O ministro de
Xustiza, José María Michavila,
quere chegar a un consenso co
PSOE, CiU e Coalición Canaria
antes da discusión no Congreso.
Mais de momento, socialistas e
nacionalistas cataláns manteñen
diferencias en canto á posibilidade de reinserción dos presos.
Michavila considera que os
presos da ETA só deberían ter dereito a beneficios penitenciarios
se se arrepinten publicamente e se
comprometen a racharen radicalmente co seu pasado. “Deben renunciar ao terrorismo e delatar o
maior número dos seus ex compañeiros”, explicou o ministro.
Declaracións coma esta foron
criticadas por xuristas e políticos,
por conter unha declaración de orixe cristiá máis parecida ao proceso
de confesión-comuñón que ao espírito constitucional sobre oportu-

nidades de reintegración social.
No PSOE critican duramente este
principio e utilízano para forzar o
goberno a un cambio, benvido por
ámbolos. Por unha parte, o PSOE
sae ben parado dun tema que está
minado ante a opinión pública e
que levanta moitas paixóns. Pola
outra, os populares manteñen
intacta a fronte do Pacto Antiterrorista, que se deslucira nos últimos
tempos ao se veren fendas na
entente que comparten as dúas forzas en Euskadi.
Poder para a ETA
Para os partidos opositores á reforma (BNG, PNV e IU, entre
outros), a medida de ampliación
aos 40 anos reinstaura a cadea
perpetua na práctica e dota de novos recursos o contorno das xestoras proamnistía. Incluso desde
o ámbito gobernamental se ten
insistido en que o control dos

José Mª Michavila, esquerda, e Fernando López Aguilar discutirán para conseguir o consenso PP-PSOE na reforma penal.

presos é fundamental para artellar unha organización que consegue todos os anos recambios
para os seus cadros violentos, en
moitas ocasións das familias dos
presos, que teñen para o ideario
da esquerda abertzale, un simbolismo que roza no culto ao mártir.
Tal e como se pode descubrir,
simplemente con ollar as biografías de moitos intelectuais e políticos, se se tivese cumprido o di-

tado dos 40 anos, quizais Jon Juaristi non tivese a oportunidade de
abandonar a ETA e ingresar no
PP. Ademais, todas as estatísticas
criminais dos países que manteñen cadea perpetua ou algo semellante, os delitos non diminúen se
non existen outros cambios sociais notábeis nos contextos en
conflito, algo aínda máis difícil se
atendemos a que a violencia da
ETA ten unha orixe ideolóxica.

Se fructifica a reforma de Aznar, a política penal do Estado
español retrocederá xustamente
80 anos, cando o ditador Miguel
Primo de Rivera bordou por riba
da constitución existente daquela
para ampliar as penas de cárcere.
Pero entón aínda existía a pena
de morte, o paso seguinte nunha
ideoloxía anticriminal que quixo
mudar radicalmente a Constitución de 1978.♦

Barcelona
O pasado día 30 de decembro, o
President da Generalitat, Jordi
Pujol, afrontou o seu derradeiro
discurso institucional de Fin de
Ano á fronte do goberno catalán.
A mensaxe foi algo máis ca iso.
Adquiriu certo ton paternalista
do que Jordi Pujol hai tempo que
non pode desprenderse. Nunha
ocasión así, era previsíbel que o
President non ía cambiar.
Pujol é o único que coñeceu
Catalunya despois do franquismo,
é o único que aquí coñeceu moita
xente. El faise cargo diso e adopta
un papel que ninguén esixiu; o de
líder ideolóxico dunha causa, que
é o nacionalismo do que fixo bandeira os últimos 23 anos, o de pai

O derradeiro fin de ano de Pujol
A. MARQUÈS

O President da Generalitat fixo un discurso final de mandato como se a
súa figura fose a máis fundamental do paso de Catalunya do franquismo
á democracia, á Europa unida e ao grupo das nacións do primeiro mundo.
de todos os cataláns. Non hai quen
descoñeza o seu labor, ninguén
que poida falar de Catalunya sen
mentalo. Sen embargo, o ton que
adquiriu parte do seu discurso
quizá foi moralista de máis. Deulle un toque de atención á socieda-

de civil para non perder o norte,
para ir na busca do interese común. Falou deste interese como
algo xenérico, igual de aceptado
entre todos. E iso foi o malo. A
mágoa é que os cataláns, precisamente, estamos bastante divididos

en canto ao que sentimos por Catalunya e cómo deberían facerse
as cousas. Todos os partidos agás
CiU cargaron contra o President.
Foi o caso de Josep Piqué que, como presidente do PP de Catalunya
quixo deixar en evidencia que o

paso dos anos fíxolle estragos a
Pujol. Dixo Piqué que a Catalunya reivindicativa de hai dúas décadas xa non existe, cambiou, e
que Jordi Pujol non se teña dado
conta. As críticas choven sobre
este goberno, que non ten nin o
apoio dos que con el forman o
executivo. O PP discútelle o
concepto de Catalunya mentres
que a oposición en bloque criticou, e con ganas, que o President
cargase, se se pode dicir así, contra os cataláns por perder o rumbo. Os socialistas, os republicanos e os ecosocialistas coinciden
en dicir que foi o goberno quen
en máis dunha ocasión lle deu as
costas á sociedade.♦

Madrid
Nesta tardiña do derradeiro día de
2002 tamén eu, como cadaquén,
quixera facer balance e tratar de esculcar no porvir, nesos segredos
que nos garda o ano 2003 botando
unha ollada dende este observatorio da capital do reino. O remate do
ano déixanos patente a creba do
modelo de Estado e de goberno que
agora mesmo temos. Tense escrito
estes días ata a saciedade pero seguramente convén dicilo unha vez
máis. Como afirmaba o profesor
Fermín Bouza no manifesto que
asinamos un fato de intelectuais galegos en Madrid “a necesidade dun
Estado federal amósase urxente
despois dos acontecementos vividos”. Se algo queda nidiamente
claro é que se os galegos tivesen
poderes de seu as cousas serían ben
distintas aínda no caso de que algún
erro humano se tivese producido. O
modelo de goberno neoliberal, da
dereita máis rancia, de “canto menos Estado, mellor” non merece
ningún comentario porque os feitos
deixan ben claro a súa inoperancia

Aninovo
MANUEL LOMBAO

Seguirá a tendencia de voto no mesmo sitio despois do Prestige, pregúntanse os voluntarios que regresan a Madrid. Polo que sexa, os rumores na
capital sobre sucesores de Fraga apontan con forza o nome de Ana Pastor.
e como deixa núos e sós aos cidadans, ou mellor, aos contribuíntes que reciben ese non-pago en
troques dos seus esforzos fiscais.
Ademais deste titular no balance anual, quero trasladarlles algúns
comentarios que chegan a Madrid
da man dos voluntarios que acudiron en axuda das nosas xentes do
mar. Todos eles se desfán en eloxios
do pobo galego, da súa acollida, das
atencións recibidas, do agarimo e
do agradecemento que sinten pola
resposta masiva e solidaria. Supoño
que non coñecían os galegos ata este momento porque do contrario sa-

berían deste distintivo da nosa xente. Impresionados e emocionados
perece certo que a pegada vailles
quedar moi marcada por moito tempo, mesmo pode chegar a ser indelébel. E, de seguido, todos me fan a
mesma pregunta: esta experiencia
traumática ¿cambiará o sentido do
voto da maioría dos galegos? Eu,
como bo galego, contesto con outra
pregunta: E vós ¿qué pensades?
Enlazando con estas preguntas
e respostas emerxen as preocupacións fronte ao ano que comeza.
Ano electoral para o que xa están
cargando as armas os poderes go-

bernantes. De momento acaba de
pecharse o círculo máxico dos medios visuais. Invito aos lectores a
unha análise polo miudo dos “novos” informativos de Tele 5 dende
que o primeiro Ministro italiano ten
a maioría do capital. Despois de ser
un exemplo de pluralidade e compromiso informativo nesta misma
crise, curiosamente, parécese cada
día máis ás outras dúas cadeas con
desfile gubernamental e do Sr. Arenas en cada telexornal e na primeira
media hora e algunha que outra testemuña “discordante” na segunda
parte e mencións “lidas” –é dicir

sen imaxes– das opinións da oposición, vello esquema que os profesionais coñecemos moi ben e que
responde a un principio básico no
xornalismo televisivo: noticia por
debaixo da metade tende a esquecerse ou a confundirse e noticia lida,
sen imaxes, simplemente non se recorda. Ou sexa que, neste ano que
comeza, “non haberá para onde mirar” como dín os nosos paisanos.
E antes de rematar quero deixarlles unha perla informativa que
me contaron nun almorzo. Porque
xa saben que no Madrid político
todo se sabe, se intoxica e se intercambia nos almorzos. Pois ben, según fontes acreditadas do PP –segundo a miña informante– a sucesora de Fraga en Galicia vai ser
Ana Pastor, actual Ministra de Sanidade e Consumo e man dereita
do omnipresente Mariano Rajoy.
Dito esto, reciban os meus mellores desexos para o aninovo e apúntense ao meu lema para os anos
próximos: “non des a esquecemento da inxuria o rudo encono”.♦

G. LUCA DE TENA

N

ikolaus Harnoncourt
quer para o mundo
enteiro un ano de
prosperidade e paz. Acentúa
esta última palabra cunha mirada espantada e a man direita en posición de pedir unha
esmola. Como ven de dirixir
o concerto de Aninovo de
Viena, o seu xesto non se
distingue a penas do de que
usa para reclamar intensidade
á corda de baixos da
Filharmónica de Viena.
Harnoncourt representa o
máximo esforzo pacifista da
Unión Europea na véspera da
guerra. Ao salaiar paz, parece
que pronuncia unha palabra
prohibida. A mesma cadea de
televisión que o fora buscar
ao salón dourado do
Musikverein vienés, informa
a seguir que dezasete mil soldados de Georgia xa están en
Kuwait despois de catro
intensos meses de
preparación para a guerra no
deserto de Nevada. A súa
moral é altísima. No Golfo
Pérsico xa está o
Constellation e de camiño
ven o Harry S. Truman, outro
portaavións que foi reformado de a pouco para que poida
operar nel o bombardeiro invisíbel, o mesmo que foi derrubado por un mísil cando
voaba sobre Belgrado.
Esta insigne máquina de
guerra ten unha intención pacífica. O fin xustifica os medios. Dende 1945 os
filósofos con oposición aprobada entre Bielorrusia e o
Mar de Irlanda,
explicáronnos a inmoralidade
esencial de admitir a
coerción para cambiar a brutalidade do capitalismo e
insistiron en que os medios
contaminan os obxectivos,
por altos que estes sexan afinal. Agora terían que
queimar todo o que
escreberon pero non será preciso porque a televisión
informa de hora en hora, con
fío direito dende o Alto estado Maior. Para animar aos
votantes norteamericanos,
aínda escaldados polo de
Vietnam, o mando explica
que o goberno de Saddam
Hussein non ten nin media
labazada porque na guerra do
91 perdera os tanques, a
aviación, a infantería, os hospitais, os centros de saúde e a
rede de cloacas de Bagdad e
Basora. O país vive en estado
de sitio dende aquela. Todo
en nome da democracia. Así
que con esta ameaza para a
paz mundial en estado comatoso poderemos eliminar por
fin ao pavoroso ditador para
que reine a paz auténtica. Por
certo que non sabemos se
Harnoncourt estaba a
desexarnos esta paz en nome
da Europa cristiana e sinfónica. Quen sabe.♦

A ESQUERDA CHEGA AO PODER NO BRASIL
Arrodeado por máis de 500.000 persoas, o novo presidente do Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, tomou
posesión do seu cargo oficialmente
en Brasília. A festa da “posse” de
Lula foi a máis multitudinaria de todas as que se levan celebrando desde a reinstauración da democracia.
O ex sindicalista introduciu cambios
na cerimonia, como a flexibilización
da etiqueta no xeito de vestir e no intento de que o pobo gozase nas rúas
da capital do “reveillon da presidên-

cia” (en alusión ás festas de fin de
ano que reciben ese nome).
A partir de agora, Lula terá que
dar cumprimento ás súas expectativas. Para iso creou un equipo de
ministros plural no que comparten
gabinete líderes do PT (José Dirceu, Benedita da Silva), gabados
xestores (Olívio Dutra e Tarso
Genro, ex gobernador do Rio
Grande do Sul e ex alcalde de Porto Alegre, respectivamente) e empresarios de grande influencia

(Luiz Fernando Furlan e Roberto
Rodrigues). Un dos rivais de Lula
nas eleccións, Ciro Gomes, é o novo responsábel de Integración Social; un trotskista toma conta da
Facenda, Antônio Palocci; un comunista, os deportes, Agnelo
Queiroz. Mentres que a Defensa e
as Relacións Exteriores volven ás
mans de experimentados diplomáticos especialistas en América Latina (José Viegas e Celso Amorim,
respectivamente).♦

Retrato do presidente obreiro
PATRICIA GRINBERG
SALVADOR (BRASIL)
Por primeira vez na historia do
Brasil, e de América Latina, o Presidente non é doutor, nin marechal, nin enxeñeiro, nin xeneral.
Luis Inácio Lula da Silva é torneiro mecánico e, ademáis, nordestino (o cal, no Brasil, é un pouco
como ser galego para o Estado español). Invitado pola administración Bush, Lula viaxou o 10 de
decembro aos Estados Unidos.
Lula é o menor dos sete fillos
de dona Eurídice (alcumada Lindu) e don Aristides Inacio da Silva.
O presidente electo de Brasil coñeceu o seu pai aos sete anos de idade, pois don Aristides, coma tantos
outros nordestinos, partiu de Garanhus (estado de Pernambuco) cara a San Paulo, cando a súa esposa
estaba embarazada de Lula.
En 1952, dona Lindu preparou
os seus fillos, a escasa equipaxe, e
foi a Sao Paulo para se unir co seu
home. Foron 13 días de viaxe, nun
deses camións chamados aquí
“pau de arara” (pau de loro) porque teñen unha única táboa na
parte traseira, para se sentar. Don
Aristides traballaba en Sao Paulo
como estivador, pero non estaba
só: xuntarase con outra muller,
coa que tiña dous fillos.
Así as cousas, dona Lindu e
os seus fillos foron a vivir nos
fondos dun bar, onde debían
compartir o baño cos outros
clientes. Lula vendía tapioca (fariña de mandioca) na rúa e entregaba roupa para unha tintorería,
e a súa nai lavaba roupa para fóra. O seu pai morreu en 1978,
noticia que Lula recibiu por carta, dous días despois.
Durante a campaña electoral,
Lula chorou ao lembrar que a
súa nai pasou horas nunha fileira
para obter o que sería o seu primeiro agasallo de Nadal, un cochiño de plástico.
Casado desde hai 28 anos
con Marisa, Lula ten cinco fillos:
Marcos (estudante de Psicoloxía,
fillo da súa primeira muller, que
morreu de parto), Fabio (biólogo), Sandro (estudante de marketing), Luis Claudio, de 17 anos, e
Lurian (xornalista).
Marisa Letícia, tamén filla
dunha familia numerosa e pobre (nai “rezadeira” e pai campesiño, descendente de inmigrantes italiáns), di que non quere ser chamada primeira dama,

Lula prometeu loitar para que todos os brasileiros poidan tomar tres comidas ao día.

senon “primeira compañeira”.
“Que vou facer no sindicato,
só hai ladróns e comunistas”,
respondeulle Lula ao seu irmán,
José Ferreira da Silva (alcumado
Frei Henrique), cando este o instou a se sumar ao sindicato metalúrxico. Pero Frei Henrique, soldador e militante do Partido Comunista do Brasil (PCB) saiuse
coa súa e no 1968 Lula ingresa
no Sindicato Metalúrxico de São
Bernardo do Campo, o mesmo
barrio onde hoxe ten o seu apartamento, en São Paulo. En 1975
chega á presidencia do Sindicato: era a época en que convocaba
miles de operarios en históricos
mitíns. No mesmo ano, Frei Chico foi preso e torturado pola dictadura, acusado de subversión.
Segundo hoxe conta Lula, a
prisión do seu irmán convenceuno de que era necesario “ir máis
alá da loita sindical” e a principios dos 80, xunto a un grupo de
loitadores de esquerda, no corazón do ABC Paulista, funda o
Partido dos Trabalhadores (PT).
Lulinha paz e amor
Esta foi a cuarta vez que Lula se
postulou á Presidencia, despois
dos frustrados intentos de 1989
(cando gañou Fernando Collor
de Melo), 1994 (Fernando Henrique Cardoso) e 1998 (reelección de Cardoso).
Moitas cousas mudaron desde
as primeiras badaladas electorais,
cando viaxaban en ómnibus e durmían en casas de militantes. Nesta campaña, asesorouno un dos

máis famosos publicistas do Brasil, Duda Mendonça, quen o instou a se relaxar con masaxes, a se
maquillar para as aparicións en televisión, e sobre todo a evitar controversias, diseñando un discurso
social-demócrata que o mesmo
Lula cualificou como “Lulinha
paz e amor”. Un cambio marcado
foi a sua posición con respecto ao
FMI: en anteriores campañas,
afirmaba que non pagaría a débeda externa “coa fame do pobo”,
hipótese (a de non pagar) que nen
sequera foi mencionada esta vez,
cando Lula participou -xunto aos
outros candidatos presidenciaisda reunión de Cardoso coa misión
do FMI onde os presidenciais se
compremeteron a “honrar os compromisos” co Gran Irmán.
Aínda así, nas semanas previas á primeira quenda das eleccións, cando o establishment
abrigaba esperanzas co candidato José Serra (ministro de Saúde
do goberno Cardoso), EE.UU. e
os seus aliados locais fixeron
disparar o dólar (a catro Reais), e
con él os prezos dos combustíbeis e dos productos da canasta
familiar, baixar a bolsa, e difundir as tan coñecidas ameazas
de “cambio igual ao caos”.
No debate final entre Serra (que
como ministro de Saúde, se enfrontou aos laboratorios estranxeiros ao
implantar os remedios xenéricos) e
Lula, non se notaron grandes diferencias. Sen embargo, Lula obtivo
na primeira volta o 46,4 dos votos,
contra 23,2 de Serra.
Para a segunda volta, o dereitista Ciro Gomes (que na primeira

obtivo o 12 por cento) e o socialdemócrata evanxelista Antony
Garotinho, ex-gobernador de Río
de Janeiro, apoiaron a Lula, ao
igual que o caudillo tradicional da
dereita, Antonio Carlos Magalhaes (o “Menem” do Nordeste).
Tamén os Estados Unidos cederon ante o aluvión de votos, e
a necesidade dun recambio que
desafogara o malestar social de
forma pacífica. Albert Fishlow,
director do Instituto de Estudos
Latinoamericanos da Universidade de Columbia, pronosticou
que “haberá moita máis continuidade que revolución”. A embaixadora dos EE.UU. no Brasil,
Donna Hrinak, agoirou unha
“convivencia productiva” entre
os dous gobernos. Sen embargo,
o presidente da Ford Brasil, Antonio Maciel Neto, advertiu que
“os investidores extranxeiros investiron en dólares e precisan ter
rentabilidade en dólares”.
O 21 de novembro, o secretario de Estado de Bush para Asuntos Latinoaméricanos, Otto
Reich, entrevistouse con Lula en
Brasilia para confirmar a visita
do presidente electo de Brasil aos
Estados Unidos. En conferencia
de prensa, un dos membros do
Gabinete de Transición do PT, o
deputado Aloisio Mercadante,
sostivo que “os EE. UU. sempre
tiveron un “xogo duro” co Brasil,
pero agora atoparanse cun goberno que tamén xogará duro”.
Lula múdase ao Palacio da
Alvorada (residencia presidencial, en Brasilia), cando o salario
mínimo de 220 Reais (uns 60 dólares) cada vez chega para comprar menos productos da cesta
familiar básica, dado que nos últimos meses algúns alimentos
básicos subiron máis do 50 por
cento (entre eles o feixón, a fariña de mandioca, e o pan, que duplicou o seu precio).
Guido Manteiga, asesor económico de Lula, xa advertiu que a
política fiscal será “chiita”, en virtude da meta de disminuir o déficit, e dixo que dubidaba de que o
novo goberno poidese aumentar o
salario mínimo no próximo ano.
Outro dos momentos da campaña no que Lula chorou, foi cando lembrou o aceno dun vello,
que se achegou ao seu auto, sacoulle o reloxo e deullo “porque é
o único que teño para contribuir
para que chegue á Presidencia”.♦
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Máis do mesmo
MANUEL PAMPÍN
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Decisións como a de Lendoiro imposibilitan que algún día haxa unha verdadeira festa do fútbol galego. Abaixo, Lendoiro e Fraga. O
deportivista talvez estea presionado polo Presidente galego ante un posíbel berro único de ‘Nunca máis’.

Lendoiro retrocede dez anos na busca da
normalización dos encontros de ambos os equipos

O Deportivo-Celta do
‘Nunca máis’, baixo censura
CÉSAR LORENZO GIL
Por primeira vez des que Deportivo e Celta conviven xuntos na
primeira división non haberá representación de ambos os equipos nas bancadas. A decisión do presidente deportivista de vetar a entrada dos siareiros célticos ten moito a ver co clima de
reivindicación global contra a xestión do desastre do Prestige.
A decisión do máximo responsábel do Deportivo, Augusto César
Lendoiro, de esixirlles un aval ás
peñas celtistas que acudisen ao
campo de Riazor espertou a sorpresa en todos os estamentos do
fútbol. Incluso na entidade coruñesa, varios portavoces da directiva
negan calquera coñecemento das
orixes desta decisión e atribúena a
un desexo persoal do presidente.
Segundo as explicacións de
Lendoiro, o club herculino está
“canso de pagar os danos provocados polos afeccionados célticos,
que o ano pasado foron de 2.200
euros”. De fondo, o propio presidente branquiazul indica que o mellor sería que non fose ningún celtista á Coruña. “Temos que evitar
que este costume torne en tradición
e nos acarrexe perdas”, explicou.
Para o presidente do Celta,
Horacio Gómez, que se converteu tamén en portavoz da Federación de Peñas (dado o baixo nivel
das declaracións da súa presidenta, Begoña Vázquez), Lendoiro
deu marcha atrás na normalización dentro do fútbol galego de
elite. “Retrocedemos dez anos.
Esta decisión é unha afrenta a todo o que significa o celtismo”,
explicou. Gómez manifestou que
non acudirá ao palco coruñés nin
asistirá ao habitual xantar de confraternización. “Non podo asistir
a Riazor porque o principal motor do meu club é a afección”.
Segundo o presidente vigués,
non haberá ningunha represalia
nin medida similar por parte do
Celta. “Os afeccionados deportivistas serán sempre ben recibidos en Balaídos. No importe da
entrada xa se recollen os posíbeis desperfectos”, dixo. “Para
evitar incidentes, hai medidas de
seguridade e control dos supos-

tos vándalos que impiden ter que
tomar decisións tan drásticas”.
O duelo da Galicia unida
O propio Horacio Gómez chamaba
a atención sobre a inoportunidade
do veto deportivista. “Xusto agora
que os galegos precisamos estar
unidos, é incoherente converter o
partido nunha ofensa para os outros galegos, os que querían ir a unha cidade galega animar o Celta”,
manifestou. “Obviamente, isto vaille afectar a ese partido amigábel
que iamos xogar en Madrid. Agora
haberá moitos celtistas que non
queiran ver xogar os seus ídolos da
man dos futbolistas dun club do
que recibiron este maltrato”.
En realidade, a manobra de
Lendoiro podería ter como explicación a necesidade de rachar calquera posibilidade de que o encontro se converta nun escenario para
a reivindicación sobre da desfeita
da marea negra. Varias peñas deportivistas veñen denunciando que
a directiva lles tirou pancartas alusivas á catástrofe do Prestige e que
se critican todas as iniciativas dos
siareiros en solidariedade cos ma-

riñeiros, alén daquelas que organiza o propio club, como o partido
contra un combinado de xogadores nados na Costa da Morte.
Quizais o ex presidente da Deputación da Coruña pretendeu desconectar o posíbel “espectáculo” de
dúas afeccións sempre enfrontadas
nos campos de fútbol coreando
xuntas “Nunca máis” ou “Dimisión”, consignas agora habituais
nos partidos de Balaídos. Talvez o
chamamento de varios colectivos
de Vigo e da Coruña a manifestarse
xuntos desde antes do inicio do encontro asustase un presidente moi
presionado desde a Xunta para que
impedise calquera “mobilización
en directo”, coas cámaras da TVG
retransmitindo desde Riazor.
Contodo, varias peñas do Dépor xa anunciaron o seu desexo
de se manifestaren na Praza de
Portugal unha hora antes do comezo do partido e fixeron un
chamamento para que todos os
asistentes ao duelo galego porten
bandeiras e cartaces relativos ao
naufraxio do petroleiro.
Incluso algúns futbolistas coruñeses, como Sergio, sen contradicir o presidente, laiáronse de
que non poderán gozar dun partido de alta rivalidade, con asubíos e aplausos e toda a emoción
que se ten respirado en Riazor
nos últimos anos. “Será un partido especial, pero menos”, confesou o mediocampista catalán.♦

ero que fixemos nós para merecer isto? Parece que non
aprenden nin a paus. O goberno galego acaba de desperdiciar unha oportunidade de ouro para suavizar o
“desprestixio” no que leva sumido desde aquel nefasto 13 de novembro.
A historia é moi sinxela; coma o turrón, as seleccións autonómicas de fútbol volven á casa polo Nadal para xogar partidos amigábeis que, ademáis de simbolizar a unidade e a cultura dun país,
adican os beneficios a causas xustas e solidarias.
Coma sempre, Euskadi e Catalunya seguiron fieis á tradición
que se marcaron desde hai xa moitos anos; volveu ser impresionante ver o “Camp Nou” e “San Mamés” ateigados de milleiros de
persoas; foi a unión dos cidadáns por medio do deporte.
Nesta ocasión, tamén xogaron Valencia, Andalucía, Asturias, Baleares, e mesmo A Rioxa. Os futbolistas pasan estas festas en familia, e non teñen ningún problema en participar nestes acontecementos a carón da casa. Os campos cheos; a festa da xente que pensa e
fala igual; un pobo actuando coma un só individuo; as raíces, en fin,
aínda que só sexan algo menos de dúas horas dun partido ao ano.
¿Pero adiviñan quen acaba de facer o ridículo máis espantoso,
coma sempre nestas datas pero agora agravado especialmente?…
si, eses nos que vostedes están pensando seguramente: os que nos
gobernan.
¿Por que non tiveron a decencia e tacto para facer unha convocatoria da selección galega de fútbol á que non fallaría ninguén,
e contra calquera selección, mesmo Portugal ou Francia, que como ameazadas polo dichoso chapapote se sumarían á convocatoria con total certeza?
Non quero entrar no agravio que supón, una vez si e outra tamén, a inexistencia dunha selección galega que xogue habitualmente, e moito menos no debate sobre a posibilidade de que nacionalidades coma Galicia, Euskadi ou Catalunya actúen en competicións oficiais internacionais, un dereito respaldado por unha
resolución do Parlamento europeo.
É tamén obvia a situación de Gran Bretaña e o Reino Unido
(podería darse o caso en España, como alí sucede con Inglaterra,
Gales ou Escocia), e o feito de que actualmente, hai uns corenta
países sen Estado que participan internacionalmente con absoluta
normalidade.
E por último, deixo asemade á marxe que noutras especialidades deportivas tamén podería haber representación galega; desde
o balonmán ata o atletismo, pasando polo baloncesto ou o piragüismo. Pasemos por alto estas consideracións.
Pero nestas circunstancias en Galicia, en plena onda de solidariedade, que o goberno non teña a máis mínima sensibilidade co
asunto merece unha enérxica repulsa; máxime cando nos encontros das outras autonómicas, houbo multitude de pancartas e símbolos de apoio ao pobo galego. É esperpéntico; fano os demáis, e
os nosos dirixentes mirando cara outro lado, dando vergoña.
¿E os clubes?. Non menos penoso o espectáculo. Señores Gómez, Lendoiro, Caneda e Silveira… ¿É tanto o pánico que lle teñen ó sr. Fraga que mesmo vostedes non poden artellar unha iniciativa así? ¿Teñen que pactar con Florentino Pérez e ir xogar a
Madrid no mes de abril, en vez de facelo aquí e agora? Están demostrando que son máis políticos ca xestores deportivos, e xa se
sabe, vólvense esbirros do poder.
¿Por que lle resulta tan incómodo ao goberno do PP o asunto
da selección galega? Imaxino que por unha absurda concepción da
convivencia democrática; seguro que se imaxinan un Galicia- Portugal, por exemplo, cheo de bandeiras galegas coa estrela do
BNG, berros e alusións ao independentismo, consignas contra España e o PP… en definitiva, cren que sería promocionar aquelo
que máis combaten. Pero isa sería a súa grandeza; demostren que
teñen un mínimo de permisividade; que valoran na súa medida as
liberdades dun pobo que quere demostrar o que vale, mesmo desde o escenario dun simple campo de fútbol.
E sei que moitos da “boina” e algúns “urbanitas” están polo labor
da selección galega, pero claro… onde hai patrón non manda mariñeiro, e xa se sabe que o patrón é teimudo e non dá o brazo a torcer.
¡Ah!, esquecíame: da Federación galega de fútbol e da Secretaría xeral para o deporte, prefiro non falar; como todos os galegos de ben, xa estou bastante alporizado polo asunto do Prestige,
como para volver cos cualificativos de ineptos, inoperantes e banda de lambecús que estoutros se merecen.
Case como anécdota final, aí van os nomes dunha posíbel convocatoria: Aragoneses, Dani Mallo, Coira, Michel Salgado, Rubén,
Quique Álvarez, Otero, Mauro, Viqueira, Marcos Vales, Fran, Xulio Álvarez, Nano, Canabal, Couñago, David (estes dous no fútbol
británico) e os restantes de 2ª división. Hai calidade de sobra.
¿Adestradores?; non hai problema: en activo, en 1ª e 2ª, temos
tres; Fernando Vázquez, David Vidal e Luís César. E mesmo árbitros; dous en 1ª: Puentes Leira e González Vázquez.
Resumo: teriamos unha selección de primeira; pero os nosos
gobernantes e dirixentes deportivos non son nin de “rexional”.♦

Alexandre Finisterre
nunha foto dos anos 60.

Alexandre Finisterre
e León Felipe

25 ANOS
DO MUSEO DO
POBO GALEGO

Xavier Villaverde.

O editor galego Alexandre Finisterre,
albacea de León Felipe, ven de chegar a
un acordo co concello de Zamora, polo
que este se fai cargo do legado do poeta exiliado. O acordo do concello castellano supón que se desembolsarán
920.000 euros para a adquisición, entre
outros materiais, de 2.500 manuscritos,
poemas soltos inéditos e cinco libros
manuscritos. Finisterre receberá unha
remuneración vitalicia de 3.000 euros
mensuais como asesor do delegado.♦

Estrea de
Trece Badaladas
O día 17 de xaneiro estrearase no Auditorio de Compostela a película Trece Badaladas dirixida por Xabier Villaverde.
O argumento da cita ten como base a novela do mesmo nome de Suso de Toro,
está protagonizada por Luis Tosar, Juan
Diego Botto e Marta Ettura e está ambientada en Santiago de Compostela. O
filme está producido por Continental, a
mesma productora está a rodar o documental Aguiño, sobrevivir ao Prestige.♦
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Escaleira de San Domingos de Bonaval, sede do Museo do Pobo Galego.

Ignacio Basallo
no CGAC
As esculturas de Ignacio Basallo (Ourense, 1952) serán as protagonistas da
primeira exposición do ano do Centro
Galego de Arte Contemporánea. Cun
predominio da madeira na súa obra escultórica, Basallo traballou na creación
dunha iconografía que tiña o mundo rural galego como referente ata achegarse
cada vez máis a unha proposta conceptual. En obras anteriores, Basallo rescatou mesmo obxectos de uso habitual
nas aldeas para incorporalos a súa obra.♦

omeza o ano de Antón
Avilés de Taramancos. O
poeta será o protagonista
dunha manchea de comemoracións neste 2003 que comeza e no que se lle adica o Día das
Letras Galegas. Ano que virá, sen
dúbida, marcado pola resaca que
se adiviña longa da marea negra

C
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nas nosas costas e que impregna
tamén o mundo da cultura. En
breve o libro de Suso de Toro dará início á bibliografía do Prestige e non tardará en sumárselle un
volume colectivo dun cento de
poetas e outro no que os cativos
deitarán a súa visión do desastre.
Será o ano de Avilés e do mar.♦
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O Museo do Pobo Galego mostrará
o amplo abano de rituais, mitos e lendas
Con 25 anos de historia ampliará os seus contidos con novas salas
C.V.
Vintecinco anos hai que comezaron a entrar visitantes no
histórico convento de San Domingos de Bonaval para atoparse coa riqueza da cultura tradicional galega. A través da
escaleira en caracol de deseño único ábrense salas nas que os
oficios, o mar, o agro, o traxe ou a música compoñen o universo da tradición. En breve, o Museo do Pobo Galego acollerá tamén á cultura de ritos, lendas e mitos. Arela de galeguistas como Xaquín Lourenzo ou Antonio Fraguas –primeiro e segundo presidente- é este o museo máis visitado do país.
culación urbanística, montada
Cuarto de século despois da súa
especialmente á altura dos
apertura, o libro de visitas do
seus ollos. Un diábolo, a biMuseo do Pobo Galego faise
llarda, unha camioneta de pau,
eco da emoción coa que moitas
un tirabolos ou un chifro que
persoas percorren cada unha
forman parte da mostra de nodas súas salas, atopando obxecvas adquisicións sorprenden
tos que lembran da infancia na
tamén aos
casa dos
máis novos e
avós pero
os achegan a
que levan
xoguetes
tempo sen
que moitas
ver. Persoas
veces só coque agradeñecen pola
cen que se
memoria dos
conserve o
seus avós.
legado dos
Unha pota,
vellos, emiun cazolo de
grantes que
barro e unha
retornan e
fonte de louatopan o que
za rotas e codeixaron tansidas con
tos anos atrás
aramio dan
ou turistas
idea do aproque afirman
veitamento
coñecer máis
tradicional
o país percocoa que os
rrendo as saIsaac Díaz Pardo é o actual Director, en funlas do Museo cións, do Museo do Pobo Galego. A. PANARO máis novos
q u e d a n
deixan os
abraiados.
seus escritos
Nos letreiros,
no amplo camoreas de palabras que xa fuxiderno que os convida a opinar
ron dos seus vocabularios: rosobre o centro.
cas, fusos, espadelas, ferrados,
Visitamos o Museo do Poarrobas, lagar, mallón e tantas
bo Galego no último día no
outras.
que abre ao público neste ano
Durante o curso son os neno que conmemorou o seu
nos os máis numerosos visitanvintecinco aniversario. Un
tes pero no verán os turistas engrupo con sotaque arxentino
chen as salas do museo para
comenta algunhas das pezas
dar con aqueles utensilios, a
de olería, as artes de pesca e a
maior parte deles usados, que
vitrina de xoguetes feitos a
gardan a pegada da cultura traman. Resulta indubidábel a
dicional galega.
súa orixe galega, malia que o
acento sexa xa marcadamente
porteño. Na sala do lado, un
mozo que vive en Barcelona
repara nas maquetas de barcos
tradicionais. Tamén el é galego e aproveita as feiras do NaO Museo vive do apoio de endal para visitar o mundo dos
tidades públicas e privadas, dos
seus avós do que el está afasmembros do padroado e de sotado tanto por espacio como
cios e colaboradores. Só un 13
por xeracións.
% das máis de oito mil pezas
Coa responsábel do deparque compoñen os seus fondos
tamento de educación do Mufoi mercado xa que a maior
seo percorremos as súas salas.
parte proceden de doazóns ou
A cotío é ela quen lle abre as
cesións. En máis de 3.000 meportas ao milleiros de cativos
tros cadrados de espacio expoque participan das visitas orgasitivo móstranse de forma pernizadas aos centros de ensino.
manente un 15% do conxunto
Os nenos abráianse especialde elementos cos que conta. En
mente coas embarcacións tra1976 constituiuse o padroado e
dicionais expostas e coas mano ano seguinte abriu por vez
quetas nas que se recrean consprimeira as súas portas, baixo a
trucións arquitectónicas tradipresidencia de Xaquín Lourencionais e mesmo unha aldea
zo, Xocas. Sería Antonio Fracompleta sen mostra de espeguas quen o había de suceder

A sala de Etnografía Marítima é das máis visitadas do museo.

Parroquias e festas
En proxecto ten o Museo do
Pobo Galego a creación dunha
nova sala de antropoloxía social que incluiría tanto o concepto de espacio, parroquia,
relacións veciñais como festas
e demais encontros e ritos e
mitos tradicionais. Segundo
Belén Sáenz-Chas, técnica do
centro que está a traballar nesta nova iniciativa, a idea é recorrer a vida dunha persoa
desde que nace ata a súa morte, os amuletos que o preservan dos males, as feiras nas
que participa, os ritos e os mitos nos que cre ou o entroido
no que se transforma. “A xente é xenerosa á hora de ceder
as pezas que ten na casa, gústalles porque pensan que é o
mellor lugar para gardalas”,

afirma Belén Sáenz mentras
debulla anécdotas sobre a adquisición de obxectos que
comporán a nova sala, por
exemplo, un dente de porco
que daba sorte no parto e do
que estiveron ata hai pouco na
procura.
Cada dous anos o Museo
organiza unha exposición
temporal coas novas adquisicións que se mostran cos nomes dos doantes. “Nese momento increméntase a chegada de cousas porque a xente
decátase desa posibilidade e
mira o que pode interesar do
que ten na casa” sinala Belén
para quen son dous os elementos fundamentais á hora
de valorar os obxectos, por
unha parte que formen un
conxunto e, pola outra que teñan a súa propia historia.

A. PANARO

“Canto máis poda contar a
peza, tanto máis interesa. Se
non sabes de onde ven perde
valor para un Museo como este” engade e, neste sentido,
repara nalgúns dos elementos
que ela prefire polo relato que
hai neles, un cobertor cun deseño tradicional tecido a man
pola avoa da persoa que o cedeu, os cacharros de Lamartín, centro oleiro xa desaparecido do concello de Samos,
que se mostran ennegrecidos
polo uso ou o pucheiro de
Portomourisco que aínda
arrecende a mel. “Teño visto
a xente emocionarse nas salas, a emigrantes que preguntan polas súas orixes ou a estranxeiros que buscan investigar na nosa cultura” conclúe
da súa historia persoal do
Museo do Pobo Galego.♦

O arquivo de Manuel Beiras, o último en incorporarse
ata a súa morte, estando na actualidade Isaac Díaz Pardo como presidente do padroado e a
Carlos García Martínez como
director, vencellado ao Museo
desde a súa creación.
Neste ano comemorativo
abriuse tamén un novo espacio para a Biblioteca Central
pero no edificio ideado por
Domingos de Andrade teñen
un lugar de dedicación particular aos libros e arquivos de
Xaquín Lourenzo, Antonio
Fraguas, Taboada Chivite,
Rodríguez Fraiz, Bouza Brei e
Manuel Beiras, o último en
chegar ao centro. A máis poboada de todas é a de Fraguas

que doou ao Museo os máis
de 12.000 volumes que compuñan a súa biblioteca.
Corenta mil libros e folletos
e arredor de 30.000 exemplares
de publicacións periódicas
compoñen o fondo do que está
ao cargo a bibliotecaria Rosa
Méndez. De corrido dá os dados máis singulares dos libros
que manexa: o máis antigo é un
de Cicerón que pertence a biblioteca de Taboada Chivite do
1543. Especial atención pon
nunha sorte de folla voandeira
da comarca de Noia de 1836
que, ao seu ver, podería tratarse dun dos primeiros exemplares de protoprensa en galego.

No pasado mes de xuño
chegaba ao Museo o último
legado bibliotecario. A familia entregaba o arquivo do galeguista Manuel Beiras e, aínda que repite que está por catalogar, Rosa Méndez intúe
que “xuntaba todo o que saia
en galego, pegatinas, propaganda, artigos... en especial
sobre o Estatuto. Gardou tamén parte da documentación
do Partido Galeguista e todos
os orixinais dos seus artigos
de prensa”. Así podería falar
tamén de Fraguas, de Xocas
ou de Taboada Chivite, a quen
descubre a través das caixas
dos seus arquivos. ♦
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O galitziano
en Harlem
RAMIRO FONTE

Premio Espiral Maior de Poesía

D

Xoán Xosé García

entro dunha caravana na
que vive coa súa muller,
en Alburquerque, Novo
México, un escritor octoxenario
escribe a novela da súa vida.
Fala co seu ordenador, ó que
bautiza como Ecclesias, este
Henry Roth que leva o mesmo
apelido que o santo bebedor,
outro grande autor procedente
da Galitzia polaca, tamén outro
buscador de patrias perdidas. A
finais dos oitenta e comezos
dos noventa, Henry Roth escribe contra si mesmo, contra a
consideración de ser autor dunha única obra, Chámao soño,
publicada en plena mocidade.
Escribe a contrafío, a pesar de
todo, A favor dunha corrente
salvaxe. Dous milleiros de
páxinas, dividas en catro
volumes. Unha obra narrativa
dunha poderosa integridade.
Henry Roth fala con Ecclesias. Fala sobre Joyce,
Shakespeare, T. S. Eliot… Fala
da vocación, da culpa, da vellez,
do seu longo enmudecemento
como creador. Son confesións,
no máis puro senso agostiñano.
Pero sobre todo, crea un
extraordinario personaxe, Ira
Stigman, que vén sendo un alter
ego do propio Roth. Ese é o
pacto que mantén co lector. Ira
Stigman é Henry Roth, anque se
chame doutro xeito. As regras
puramente novelísticas serven
para dar credibilidade a un tipo
de escritura que bota raíces no
máis profundo, no máis
inconfesable da condición
humana. Sen embargo, non podemos considerar que esta sexa
unha novela dun único personaxe, deste Ira Stigman do que se
serve Henry Roth para
autodegradarse ou para contrastar, no mundo da vida, a
mocidade coa vellez. É A favor
dunha corrente salvaxe un
implacable retrato de familia e
dun grupo social, os emigrantes
xudeus de primeira xeración,
que viven escindidos entre dúas
culturas, e que falan unha
mestura de yidish e inglés. Os
personaxes femininos atinguen,
sen excepcións, unha grande categoría. Sobre todo Minnie, a irmá de Ira, que, por razóns de
absoluta coherencia, non aparece nomeada ata a metade do segundo volume, cando é ela a razón de case todo. Pero tamén a
nai, ou Edith, esa ponte entre o
rapaz de arrabaldo e os grupos
intelectuais.
Sería un tópico calificar esta
obra como unha novela de
aprendizaxe. Henry Roth, non
fondo, o que quere é meter no
peto, como fixera Joyce con
Dublin, a totalidade da vida que
fervía no Nova York do período
de entreguerras. Nova York é, se
cadra tanto como Ira Stigman, o
grande personaxe da novela.
Sen ningún xeito de dúbidas,
unha obra mestra que nos axuda
a combater o chapapote moral
que, tantas veces, nós temos derramado no litoral da nosa
cultura. Nin sequera o estado de
provisionalidade no que
estamos vivindo me fixo
abandonar a súa lectura.♦

‘A poesía desligada das vivencias sería un divertimento’
CARME VIDAL
Escribe desde a adolescencia pero continúa sen publicar
aos seus 32 anos. Xoán Xosé García (Ferrol, 1970) é o gañador do XI Premio Espiral de Poesía con In-ventos, obra
escollida por un xurado composto por Xavier Rodríguez
Baixeras, Xosé María Álvarez Cáccamo e Miguel Anxo Fernán
Vello. O autor espera con ansia que lle entreguen o premio:
ver o libro publicado na colección Poesía de Espiral Maior.
“Tentei construír unha indagación persoal nas imaxes que temos do amor, unha busca poética entre a fugacidade e a permanencia desas imaxes reais
ou non. No amor buscamos algo que está en nós e ás veces
non vemos satisfeitos os nosos
desexos. O amor non é algo
que temos, senón que procuramos. Ás veces os vimbios da
realidade son bastante imaxinarios”. Así explica Xoán Xosé
García a idea que persigue o
seu poemario In-ventos, unha
obra na que o vento que forma
parte do título maniféstase como metáfora dese ir e vir ou
desa dificultade de aprehensión
dunha realidade que, por veces,
está só nas nosas mentes. Vento tamén no xogo de tipografías empregadas para construír o
texto que simula o movimento
circular dos muíños.
In-ventos técese con dúas
linguaxes ou dúas voces que lle
dan corpo “unha que dá pé a
unha construción poética transparente e, por outro lado outra
máis escura, do subconsciente,
da decepción da busca. Temos
tendencia a seguir nesa busca
cando non atopamos o obxectivo e nese sentido está o lugar
chamado Tourén, destino ideal
onde se pode atopar o amor ou

refuxiarse se non aparece”.
Tourén é así un lugar mítico do
mundo poético de Xoán Xosé
García pero tamén o espacio da
raia fronteiriza entre Ourense e
Portugal onde se refuxiou Luís
Soto. O poeta leu nas memorias de Soto as sensacións que
experimentou en Tourén e recolleu o nome no que será o
seu primeiro libro poético.
Temas tan humanos
Dálle a Xoán Xosé García certa
“vertixe” gañar o premio, publicar o libro e que o seu nome
pase a formar parte do nutrido
panorama poético galego. Para
el a poesía “xorde coa vivacidade dun acto de verdade pero co
pouso humano do que somos.
Dá conta de nós. Cando se trata
de nomear o amor ou a desilusión, a poesía é a palabra última. Os temas que máis me interesan son o amor, a derrota, a
decepción... asuntos humanos”.
Por esa razón entende que a poesía “desligada das vivencias
sería un divertimento” e descré
nese sentido da condición de
finxidor do poeta cando existe
unha vontade de comunicar.
“Son un artesán da poesía que
intenta dar forma aos sentimentos. Recoller a herdanza dos

clásicos e doutros autores que
son quen de dicirme algo porque é neles onde aprendo. A miña vocación e a de comunicar”
explica Xoán Xosé García.
O listado deses poetas clásicos ou contemporáneos que,
dalgún xeito, “baten nel” é case
interminábel e é entón cando o
escritor se manifesta como un
voraz lector de poesía. “Re-escrebemos as mesmas emocións,
adaptándoas aos nosos tempos,
ao que amamos ou rexeitamos.
A poesía tira polo espírito e fai-

nos crear o mellor de nós” afirma o escritor que ansía poder
“seguir sorprendendo e tocar a
sensibilidade dos lectores”.
O xurado do premio destacou en In-ventos “unha clara
vontade construtiva do libro
como un coherente conxunto
textual arredor do tema do vento como significado simbólico
nun ton de exquisita musicalidade e transparencia expresiva,
revelándose como unha voz
singular no panorama actual da
poesía galega”.♦
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Premio póstumo

Crónicas do desamor
Inma López Silva presenta
unha galería de mulleres na procura do afecto
Título: Comcubinas.
Autora: Inma López Silva.
Edita: Xerais.

Inma López Silva fíxose co
Xerais 2002, con esta crónica
do desamor que leva por título
Concubinas. Trátase dunha novela construída mediante o
avalo e devalo de moitas historias na procura do amor, con
certo pouso histórico e con ar
de saga familiar, precipitada
nunha estrutura novelesca de
novela-praia na que nacen e á
que van morrer as particulares
vidas de Carme Sálvora, Zoé,
Helena e Inés, Isadora... Mulleres ás que lles está vedado, pola causa que sexa, o amor.
Moitas veces se ten falado
de novelas-parqué, novelas
agravitacionais onde a historia
narrada aparece descomposta
en fragmentos que o lector debe ir casando para establecer a
secuencialidade textual. Foi, a
estudiada descentralización,
unha estratexia de moito rendemento en décadas pasadas,
especialmente
dos
setenta As
para adiante.
E ségueo sen- personaxes
do, como fór- mostran
mula median- unha
te a cal o autor tendencia
cede a autoría ao estraño,
definitiva do raro ou
texto ao lec- marabilloso
tor, que pasa a
ser dono e responsábel da
versión definitiva. Non obstante, para esta obra preferímos a denominación de novela-praia, a descentralización
converte a lectura nun areal no
que se van sedimentando cada
unha das crónicas.
No caso de Concubinas, foméntase ademais o esquezo inmediato do lido: de maneira
propositada, non importa moito/nada que non lembremos o
que aconteceu previamente, é
como se cada vez que nos poñemos a lela comezase de novo, mantendo só como constante referencial, en epifanía, o
clima novelesco (o fracaso na
procura do amor), o tipo de
personaxes (reais ou imaxinarias, con tendencia á personalidade estraña, rara, marabillosa)
e a focalización (o punto de
vista, feminino neste caso).
Nin sequera o lugar e o tempo
serven como eixos aos que
agarrarse, no seu lugar hai un
elevadísimo grao de cosmopolitismo (a acción deslócase
desde San Eirís a Roma, Tréveris, París, Bos Aires, Berlín,
México, Múnic...). Por outra
parte, está a atemporalidade capaz de ensamblar un plano marabilloso e outro máis realista.
Velaí a razón de que sexa

Inma López Silva.

tan complexo ofrecer unha síntese argumental da novela. No
seu lugar, e como indicador do
contido, digamos que está poboada por personaxes malfadadas que non logran realizarse
vitalmente porque se ven desprovistas do amor (por iso son
concubinas). Sobre elas descansa a arquitectura novelesca.
A súa identidade é fundamentalmente a paisaxe intima, lírica, que explica o seu deambu-

XAN CARBALLA

lar por este mundo. Vendo a
súa procedencia podémonos
dar unha idea do multiculturalismo que habita Concubinas.
Hainas que proceden da historia real (Mussolini, Hitler, por
exemplo), outras da cinematografia (Cary Grant), do eido televisivo (pitufos, trolls), outras
(como as lavandeiras do Furel)
de estirpe tradicional -ao que
deben sumarse as referencias
literarias (Robin Hood, D. Ste-
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FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. CONCUBINAS.
Inma López Silva.
Xerais.

1. MULLER NO BAÑO.
Manuel Rivas.
Xerais.

2. O SEÑOR DOS ANEIS III.
O REGRESO DO REI.
J.R.R. Tolkien
Xerais.

2. A ESPERANZA BRETONA.
Anxo Fernández Ocampo.
Sotelo Blanco.

3. UN TRANVÍA CARA A SP.
Unai Elorriaga.
Galaxia.

3. AIRE PARA RESPIRAR.
Antón Baamonde.
Xerais.

J.K. Rowling.
Galaxia.

4. LENDO NAS MARXES.
LINGUA E COMPROMISO NOS
PARATEXTOS.
Goretti Sanmartín.
Espiral Maior.

5. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro.
Galaxia.

5. AS LAVANDEIRAS.
Mari Vega Cerqueiro.
A Nosa Terra.

4. HARRY POTTER E
A CÁMARA DOS SEGREDOS.

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

el, Tenesse Williams, Wilde,
Ende, Keats, Collodi, pero tamén Rosalía, Pondal, Curros,
Risco, Saramago, Lobo Antunes), musicais (Tosti, J. Brel,
Ana Belén, Dire Staits, Gardel
e os tangos...), ou pictóricas
(Kandinski). As personaxes
centrais, sen embargo son outras, moi peculiares, sempre tocadas polo marabilloso: Frei
Amaro, home eterno que se cre
Cristo, que fai milagres, pero
non sempre lle saen; Antonio
Leiro, imposibilitado de recoñecer olores e que morre aos 25
anos, Carmen Sálvora (o seu
espectro conta a novela á narradora), amante de Cary
Grant; Isadora Xénova, morreulle o home no mar mata a
un partisano porque lle puxo a
man no ventre á Sálvora, a
quen coñecera mercando peixe; o Dr. Gassmann, que cura
co falar; as lavandeiras, que
cantan os Dire Straits; Ugarte,
que lle sae da cabeza un arco
da vella cando morre pero sobre todo a tríada Zoé-Santi Tovar, científico de métodos curiosos; pero sobre todo a triada
formada por Zoé, na procura da
eterna xuventude), Helena e a
hipersensibilidade sexual e
Inés, de quen todos se namoran
e que instrumentaliza o amor
como forma de asasinato, a tríada e San Eirís, por onde pasa
o río Furel, que se volve vermello cada 18 de Xullo.
Todo isto leva a pensar en
Ébora (Xosé Carlos Caneiro), a
culminación da pentaloxia na
procura da felicidade, que é a
procura do amor, e tamén en Os
séculos da lúa (coas súas amantísimas e burladores), pero tamén en A rosa de Borges, aquí
tamén hai rosas (pero azuis), e
tangos (no lugar dos boleros),
inclusive hai unha vaga lembranza das salmodias verbais.
A proximidade (temporal e cultural) leva a pensar na obra de
Caneiro, máis que noutras posíbeis fontes, con García Márquez e Ende á cabeza.
Á esta novela-praia non
chega o mar, chegan rios, os
diferentes ríos que son as vidas
destas singulares personaxes.
Chegan, veñen e van, de forma
fragmentada e azorosa. Non lle
viría mal á novela un cadro, un
esquema das personaxes, pensarán moitos lectores, mais
non por iso se evitaría o cultivo do esquezo inmediato, a característica que máis singulariza Concubinas. Con todo, iso
non debe ser obstáculo na súa
lectura, todo o contrario, debe
animala -pero se o leitor quere
ben pode botar man de lapis e
papel para reconstruir a historia desconstruida.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Antón Risco gañou con O embrión, editado por Galaxia, unha batalla literaria despois de
morto. A viúva do escritor
escolmou esta novela que el
deixara inédita e gañou
o Premio
Liceo
Rubia Barcia Cidade
de Ferrol. É
esta unha
novela que
“quere contar a fantasía
como se fose
realidade,
quizais”, tal e
como advirte
no limiar Arturo Lezcano.
Páxinas intensas nas que agroman os mitos que sustentan a
cultura ocidental. Prosa moderna, remexida polo pouso de
miles de anos de literatura, pasada polo muíño da vida
propia, da busca de respostas
para a existencia humana.♦

A inocencia
do mar
Unha homenaxe ao mar, unha
historia poética para meniños e
grandes que cobra agora moita
actualidade. A casa da duna,
publicado por Xerais, é o
encontro das palabras de Fran
Alonso
e as fotografías de
Manuel
G.
Vicente.
Nas súas
páxinas
cheas de
cor e
imaxinación, cóntasenos a historia de Alba, unha pequena
que mora co seu gato protexida
pola maxia do mar. Mais un
día recibe a visita doutra nena
que lle vén dar un triste
aviso.♦

Teatro do Brasil
A Biblioteca-Arquivo teatral
Francisco Pillado Mayor que
coordina o Departamento de
galego-portugués, francés e
lingüística da Universidade
da Coruña, presenta dúas
obras ao redor do teatro
brasileiro. Teatro brasileiro
na Galiza, de Roberto
Cordovani, inclúe as dúas
obras máis destacadas que
adaptou o actor (O retrato de
Dorian
Gray e
Lola) e
dúas obras
propias
(Olhares
de perfil e
Isadora
Duncan).
Teatro brasileiro: textos de
fundação recolle as tres
obras que se
consideran as
primeiras do
denominado teatro nacional do Brasil.♦
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A épica de contar en O País da Comedia
Título: O País da Comedia.
Director: Carlos Blanco.
Produtor: F.X. Viéitez Cendón.
Reparto: Carlos Blanco, Ernesto Chao, Ma-

bel Ribera, Santi Romai, Quico Cadaval.
Música en directo: Cool Hamster.
Produción: Nordesía.

O País de Comedia é un espectáculo de cinco monólogos sucesivos e independentes que
recibe este nome en referencia
á segunda acepción da voz comedia, á que se lle dá valor de
asunto lixeiro.
Concretar en que consiste esta adscripción á comedia ten o
seu interese. O seu director Carlos Blanco dinos que se trata da
“adaptación dun formato de éxito internacional”, unha definición modesta de máis e se cadra
non suficiente. Un dos elementos desta solución formal consiste na implicación de actores ben
establecidos na televisión (Carlos Blanco, Mabel Ribera e Ernesto Chao) que proceden do teatro. Quico Cadaval é actor, director e autor dramático, un home de teatro puro, que aquí ingresa no carromato dos cómicos
polo mérito de ter andado no que
agora chaman os contacontos
por irradiación televisiva, de feito unha bola de neve dentro do
teatro que comezara el mesmo a
xogar co boneco do monólogo.
O mozo Santi Romai, novísimo
no oficio, completa o reparto.
Temos á vista un híbrido ou
mutante e non faltará quen diga
que é máis ben un prato rápido
que ven estragar a cociña de Picadillo, un esperpento comercial
contra o Teatro. Que parvada.
Sempre que o carromato dos cómicos se escangalla por exceso
de carga, os actores arman un barullo arredor do desastre que, sen
precisar entrada, pelucas nin decorado, libera con enorme éxito
os humores recocidos polos estilos formais. Por baixo da voz
Comedia que Carlos Blanco puxo no cartel desta obra, está o valor de dramático en acepción xeral, de maneira que podemos dicir, por exemplo, que a Comedia
Francesa está de loito pola morte

Carlos Blanco nun intre da actuación.

de Claudel ou contar que o funeral de Claudel (o autor preferido
de Fraga, un auténtico petardo)
foi unha comedia porque o ministro de Cultura petou coa cabeza contra unha trabe e case envorca o cadaleito. Seguindo esta
segunda interpretación, o universo espectador podería entender
que o que vai ver é unha farsa
pero isto só é certo a medias.
Querer aclaralo lévanos
aínda a outra precisión. No teatro anterior a 1920, o termo
épico lembrábanos a tradición
homérica polo menos, cando o
que en rigor define en grego é
o feito de contar. Brecht deunos unha pista para distinguir
entre o dramático puro, que require o diálogo para expresarse, e o épico que se asimilaba
ao monólogo: o épico ten como
interlocutor único ao espectador mentres que o drama finxe

ignorar a presencia do público.
En clave dramática ou épica, o
teatro conta sempre un conto e
a diferencia está en como dialoga con quen escoita o conto.
No País da Comedia os cinco contadores son independentes e a penas se establece entre
eles o nexo da entrada que lles
dá Carlos Blanco e a circunstancia de se saudaren, ao entrar,
nun banco de alameda situado
no límite do foro, sobre un panorámico en negro espesado
con luz de puticlub. Este é o espacio de traballo habitual dos
contadores sobre o decorado de
anacos de espello e capa de cardeal dos polideportivos do baile que inzan o país.
■ TEATRO SEN PAPEIS
Os cinco relatos son subxectivos, coma un paso máis na rela-

ción directa coa asemblea espectadora e por se fose pouco algúns
actores rompen a barreira da luz
cenital para pescudar na sala, coa
man por viseira, de onde proceden as risas. ¿Quen é o autor ou
autora destes textos? A solución
está dentro de cada relato e non é
para contar aquí. O que poden
parecer luces irónicas sobre recordos que foran transcendentes
en tempos pasados, ou o remirar
cos ollos da risa momentos de
grande emoción, déixannos a visión dun país de comedia. Na
mesma maneira de recusar o xuízo político frontal aparece a
sombra do poder, por veces en
xestos coma o de Carlos Blanco
a tirar do zapato de ferro da direita con axuda dun grave esofáxico no que
non aparece o
nome do pai Por baixo
das vogais pe- da voz
ro si o protago- Comedia
nista. Outras que Carlos
veces, coma no
Blanco
monólogo de
Mabel Ribera, puxo no
a intención da cartel desta
protesta é tan obra,
d e l i b e r a d a - está o valor
mente non par- de dramátitidista, que po- co en
de acabar nos
acepción
brazos dun facha coma Ber- xeral.
lusconi, algo
que non lle pasa nin durmido a Dario Fó. Neste caso non se trata do Berlusca
(que tamén di que está por riba
da política) senón de Margaret
Thatcher, exaltada coa seguinte
invocación que deixaría coa boca aberta aos irlandeses e aos mineiros de Scargill: “¡Viva Margaret Thatcher, que non é riquiña!” (Isto é, enténdase ben: entronicemos á Thatcher que é rebelde e descarada. Na sala escóitanse voces de protesta, menos
mal).
E nestas chega Quico Cadaval e mira de ollos extrañados
para o público e máquina teatral.
Preséntano coma un grande contacontos. Regresamos ao principio ¿Que ven sendo un con-

tacontos? ¿Por que o provocador noutros tempos da Virxe
Trahamunda todo por detrás
celebra hoxe os chistes chocalleiros de un delincuente coma
Pérez Varela e aínda temos que
admitir que é un grande teórico
do teatro? ¿E o de Cadaval é xénero menor, fórmula televisiva,
entremés de bailódromo? Vaian
ver a Quico Cadaval en O País
da Comedia, perdido entre a luz
halóxena a contar coma el lle
contara á súa nai quen era Edipo. Catro actores nun só monólogo co público agarrado polo
gañote e nen un chío. A saber: o
relator, dinque contacontos, un
monumento de actor e un pantógrafo de matices no xesto e na
voz; o actor, aínda, no papel do
fillo que explica á súa nai o destino de Edipo fillo de Laio rei de
Tebas; o mesmo Edipo de corpo
presente e o público interposto
aos que escoitan, na figura da
nai que quer saber como foi a
historia do Rei. Entre interpelacións direitas ao público, mutis
confundidos con ciabogas da
memoria e a distancia do que ten
que lembrar como contou o conto á terceira personaxe, chega a
catarse da epifanía tráxica do
rei, a visión do desastre que tanta potencia teatral ten gastado e
que agora sucede coma un milagre á beira do carromato recén
escanastrado.
A función que nega o seu
nome (ou non, segundo se vexa) ten o acompañamento musical de Cool Hámster, ou como quen di, Django Reinhard e
Stephane Grapelli que adaptan
a Charlie Parker e Ella Fitzgerald entre os monólogos.
A beneficio do formato de
éxito, como di o programa de
man, a sala reborda de público,
mocidade sobre todo, que responde cun cálido eco de sala aos
momentos altos dos monólogos
e castiga co silencio frío aqueles
minutos de angustia nos que a
formigoneira non anda. No final,
os aplausos obrigan aos contadores a saudar cinco veces.♦
GUSTAVO LUCA
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A Caramuxa
Nº 9. Ano 2002. Prezo 3,50 euros.
Edita: Colectivo Sacou.

Outro existir é posíbel
Teresa Barro entre as memorias e o libro de experiencias
Título: Dentro e fóra.
Autora: Teresa Barro.
Edita: Nigra. Vigo, 2002, 166 páx.

Ying e yang, cara e cruz, dentro e fóra, Teresa Barro ofrécenos neste volume un discurso
coherente, ben escrito, orixinal como reseña Franco Grande nun emotivo limiar no que
capta coa rapidez dun lóstrego
a esencia última do seu pensamento, con máis que evidencias dunha militancia de fondo
e fundada contra as desigualdades e os determinismos,
asumindo complexidades pero
sen renunciar á construción
dun ser e actuar propio, única
forma, do individual ao colectivo, de enriquecer o un e o todo nun evoluir pacíficamente
compartido.
Dentro e fóra é moitas
cousas: un libro de experiencias, unhas memorias reflexivas que invitan á reflexión, pura cartografía para pensar, un
catálogo espido de conclusións
vitais. Máis alá dese valor estritamente literario nunha obra
que suscita unha sensación
pracenteira porque, entre outras razóns, se pode ler prácticamente dunha asentada, sorprende e cautiva pola enorme
carga reivindicativa que contén, do simple matiz á política
toda, da independencia como
unha fase da vida ou como
norma irrenunciábel para vivir
sen aparentar. É un libro para
pais e para adolescentes, para
desencantados e dogmáticos,
para ensinar e para aprender.
En Teresa Barro, dúas parecen ser as claves que, no dicir
de Malraux, presiden esa transformación da experiencia en
conciencia: a independencia e
a creatividade. A primeira é indispensábel para poder elixir
con liberdade e coñecemento,
para formarse como persoa e
afrontar dignamente o reto da
vida. Breve pero contundentemente, Teresa sitúa a necesidade de buscar a verdade como
actitude vital pero igualmente
como actitude científica. Non
se pode abordar o estudio histórico sen desprendemento de
anteolleiras e con ánimo clarificador. E nesa liña aporta a súa
propia experiencia individual,
de quen a unha idade moi nova
toma conciencia de ser distinta,
precoz en tantos temas, diferente, singular no medio en que
vive, ben polas circunstancias
familiares ou sociais, percibindo canto acontece ao seu redor
con interese e interesándose
por todo o que é vida, por canto pasa, rexeitando a mediocridade e a monotonía. As lagoas
que advirte, aínda que teorizadas, xurden dun pasado vivido
en primeira persoa do que salienta a tibieza dos anos máis
duros da posguerra, a alegría
dos tempos de paz nos que fal-

Inclúense traballos literarios
de Óscar Sendón, Manuel Lôpez, Xoán Fernández, Iria Lago, Alicia Fernández, Estíbaliz
Espinosa, Alfredo Barreiro,
Gabriel Gómez, Mario
Regueira,
Samuel Solleiro, Iria
López, Maxi
Rei, Vanessa
Pita, Xabier
Campos e
Moisés Álvarez. Inclúese
unha entrevista con Aurora
Marco, autora
da biografía oficial de Antón
Avilés de Taramancos, autor
ao que se lle dedica o Día das
Letras de 2003. Tamén se
recorda a figura do dramaturgo
Roberto Vidal Bolaño,
recentemente falecido.♦

Encrucillada
Nº 130. Novembro-decembro de 2002. Prezo 4 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

Teresa Barro.

ta a vida e que esixen militar na
violencia espiritual para saír da
rutina e afogar os medos.
A demolición dos tópicos
forma parte dese exercicio necesario para restaurar a verdade opacada pola gris afrenta
dun día a día reducido a unha
mera secuencia cronolóxica.
Da vida británica, á educación
ou o feito relixioso, a xusta
ubicación da morriña ou a visión crítica da lectura interior
do papel da emigración, aínda
por refacer a fondo, non soamente denotan valentía senón
unha concepción da identidade
moito máis enriquecedora do
que é habitual dentro. A comprensión crítica de Teresa asenta nun persistente sentido do
pragmatismo, coa ideoloxía
atada en curto se ben nunca desideoloxizado.
A segunda clave é a creatividade, como principio, como
norma, como conduta. A paixón pola creación abre outro
mundo en Teresa que o impregna todo, de principio a fin, das
relacións de parella, individuais ou sociais, á importancia
de acertar na educación ou a
valoración do traballo. A crítica
da estrutura patriarcal da sociedade, base do sistema autoritario e principal obstáculo para o
asentamento de relacións democráticas e igualitarias a todos os niveis e en todos os planos, configura unha teoriza-

PACO VILABARROS

ción, para moitos seguidores
dos seus escritos xa probabelmente coñecida –como a devoción pola astroloxía tan latente
en todo o seu discurso– que
abruma pola súa sinxeleza e
claridade. Teresa debulla aquí
algúns dos principais piares da
súa estrutura intelectual básica:
a creación que debe nuclear as
relacións humanas, o propio
ser, a familia, o país co que se
identifica, a
Galicia matriarcal, unha Un libro
estrutura que para pais e
avanza do pro- para adolespio ao alleo, centes,
do particular para
ao xeral, de- desencanterminando a tados e
intimidade
contraditoria dogmáticos,
dos principais para ensinar
valores da no- e para
sa sociedade. aprender.
Feminista
e galeguista
dende moi nova, alentada intuitivamente por
un encontro coa cultura rural
do país que poucos retratan con
tanta fidelidade e amor, Teresa
Barro, coa súa defensa da independencia e da creación, está a
reivindicar o valor da disidencia, da crítica, bases indispensábeis para experimentar un
auténtico dinamismo nas diferentes esferas da vida e da experiencia social, mesmo asu-

mindo o desafio de abrir fiestras nun escenario que non soamente non as prevé senón que
non as quere, non soamente no
sistema senón mesmamente
entre as chamadas alternativas.
Seducida pola autenticidade que valora en todo, en especial nas relacións persoais pero
indispensábel igualmente para
construír un mundo non estragado, ateigado de persoas que
se preocupan só das apariencias, sen ir ao fondo das cousas, sen querer aprender, con
medo a apaixonarse por algo
ou por alguén, practicando un
romanticismo que acaba por
ser sinónimo absurdo de sometemento.
É por iso un libro que non
deixa de sorprender. É memoria sen selo, unha excusa para
alertar sobre a importancia de
atender á aprendizaxe, para a
que nunca é tarde sempre e
cando abominemos do desleixo
por principio. Servido e ilustrado en primeira persoa, cabe
concluir que a Teresa Barro lle
prestou abondo o distanciamento físico de Galicia, un vivir fóra que sen embargo aínda
nos pode enriquecer e moito a
todos os que percibimos que a
súa querencia vital se desenvolve dentro desa Galicia que
concentra e motiva toda a súa
capacidade de paixón.♦
XULIO RÍOS

Dáse conta do ‘XVII Foro Relixión e Cultura en Galicia’,
cos traballos de Pedro
Castelao, María Xosé Arana,
Andrés Torres e Antonio Peteiro. No apartado de crónicas,
Agustín Díaz encárgase da política; Xoán Bernárdez Vilar,
da cultura e
Victorino
Pérez Prieto,
da eclesiástica. Ademais,
inclúense un
artigo de Santiago
González
Avión sobre as
perspectivas
da liberación a
través do diálogo e o Manifesto do Mar, composto por
Manuel Rivas e lido en directo
na Cadena Ser o pasado.♦

Duvi3
Diario Dixital da
Universidade de Vigo
Nº 5. Maio-outubro de 2002.

Nesta recompilación de todas as
informacións que publicou a
páxina web da Universidade de
Vigo (www.duvi.uvigo.es)
inclúense datos sobre
institucións (por exemplo, a situación dos emigrantes retornados a Galicia),
investigación
(por exemplo,
a
musealización
da illa de Toralla), artes (por
exemplo, o I
Encontro de
Arte Sonora e
Videocreación),
publicacións
(por exemplo
Tecnoloxías das
comunicacións: unha visión
desde Galicia, de Domingos
Docampo), deportes e outros
ámbitos de interese para a
universidade.♦

Nº 1.063
Do 4 ao 10 de xaneiro de 2003
Ano XXVI

Comeza unha das súas crónicas dicindo que é imposíbel
traballar no campo da ficción
cando a realidade é tan brutal.
Naquel momento andaba enfrascado nun relato de espada e
bruxería e estábame costando
contar a historia dun mundo en
certa medida artificioso. De repente ocorre isto e propóñenme
desde o xornal La Vanguardia
que escriba sobre o tema e diríxome á zona afectada. O que vexo é
un silencio enorme. Vou aos mesmos lugares onde estaba ambientado o relato e atopo a desolación
da xente. Era un lugar vacío, a
Costa da Morte está baleirada de
xente, no que ocorre algo enorme
que se está negando, que se oculta. Sentín a desproporción entre o
dano xigantesco e a soidade da
xente. Fixen catro crónicas e
intentei separarme do tema pero
non fun quen de volver á ficción,
a cabeza estaba noutra parte. Non
me podía substraer a un proceso
que a cada era máis dramático.
Non fixo artigos desde o
despacho como escritor que
opina senón que baixou ás
praias como xornalista.
Sabía que a forza que tiña o
que podía contar viña do lugar, do
dramatismo que se vivía. Souben
que debía andar polos cons, baixar
as corredoiras e falar coa xente.
Deixarme impresionar por todo
aquilo. Normalmente racionalizo
e separo o que é creación literaria,
máis no mundo emocional, do
que escribo na prensa onde exerzo
non como artista senón como intelectual que elabora unha crítica
racional e da instrumentos de análise e interpretación. Neste caso
sentinme posuído e fundín a emoción coa análise. É dicir, quixen
que os lectores de fora comprendesen o proceso que se estaba a
vivir. Interpretei pero desde a subxectividade e esta é unha posición
que non podían ter os xornalistas
que viñan de fora porque non sentían a nosa frustración histórica.
Eles non podían entender a violencia latente de todos estes anos
de desmantelamento do sector
pesqueiro, de vacas tolas, de mareas negras... e vin que o que podía aportar era unha visión desde a
nación frustrada. Este traballo dalgunha maneira fíxome libre no
sentido de esquecer a rixidez do
que debe ser a literatura ou o xornalismo e deixarme posuír pola
épica do momento. Naceu en min
unha voz literaria nova.
¿O proceso foi entón distinto ao das crónicas e reportaxes que leva escrito?
Foino porque tirei a máscara
do pudor, a carauta que quere ser
protectora e respectuosa co lector, non avasalalo co punto de
vista persoal. Entrou en crise a
miña concepción de escritor.
Desde os anos oitenta intentei
propoñer un programa de normalización para a literatura galega e
defendín os mecanismos que garantisen un público lector e uns
escritores que fornecesen de traballo literario a ese público. Todo
iso conducíame a unha figura de
escritor profesional que vive a
súa privacidade e que intervén na
sociedade a través dos escritos.
Isto obrigoume a cambiar. O outro día falaba en Leganés para
unha praza de touros chea de

Suso de Toro
‘O Prestige fíxome perder o pudor’
CARME VIDAL
Sobre a mesa repousa un caderno manchado de chapapote. Nas súas páxinas gárdanse as notas
coas que o escritor Suso de Toro tomou na Costa da Morte, é o material de traballo para as súas crónicas xornalistas que en poucos días sairán publicadas no libro Nunca Máis. Galiza á intemperie (Xerais), o primeiro volume sobre a traxedia do Prestige. Suso de Toro afirma que tomou o papel de fiscal e acusa aos culpábeis nun momento que el define como histórico e que mesmo puxo en cuestión a súa concepción de escritor. O libro sairá publicado tamén en castelán e
catalán e o que se recade destinarase ás confrarías de pescadores e á Plataforma Nunca Máis.

A. PANARO

xente pedindo dimisións. Reconduciume a asumir un papel público de intervención que se achega
máis á figura tradicional que tiñan os galeguistas de escritor como bardo, como poeta da tribo.
O que quixen nestes artigos foi
dar a voz á angustia do meu pobo, a palabra aos que non a tiñan
cunha implicación emocional
moi forte. Sentinme, sinceramente, con autoridade moral para falar no nome do meu país.
Desde o comezo afirmou
que estabamos nun momento
histórico.
Así o vin. A orfandade do noso país era enorme, fora abandonado e estaba nunha soidade case ontolóxica. Non eramos Portugal e España abandonáranos.
Galiza ficou soa porque tampouco tiña os instrumentos de estado
propios. Foi un momento de cri-

se nacional absoluta. Coido que
efectivamente iso foi a fragua da
nación futura. Estabamos no límite da desaparición física, cunha sociedade arruinada, da desaparición ecolóxica da costa que é
o noso centro emocional e económico e tamén da desaparición
social e política. Logo emerxeu a
conciencia de que era un momento de crise da política da Galiza e tamén do Estado. Co ton
tan desesperado das crónicas o
que pretendín foi amplificar a
voz, que a crise fose maior porque só así tería solución. Ese foi
o sentido que ten a carta ao rei
porque máis alá da opción republicana que manteño estaba a
enormidade do drama. Precisábase axuda de onde viñera.
Dirixíase con cortesía ao
rei cando aínda ningún membro do goberno español apa-

recera pola Costa da Morte.
Quería poñer á vista como
ese goberno era un problema
que tiñamos os galegos para que
o Estado nos amparase. Un obstáculo para que cumprise a súa
función. Non é que non fixera
senón que impedía que o exército acudise, a mobilización dos
recursos económicos ou que a
Unión Europea se implicase no
conflito. Desexo o avance da
conciencia nacional galega pero
non podo razoar que canto peor,
mellor. Non se pode pensar dese
xeito cando coñeces as vilas mariñeiras e o drama que vai significar para tanta xente.
Un barco cargado de petróleo, símbolo do capitalismo, destrúe a costa, os mariñeiros constrúen aparellos para defender o mar e o goberno
central desatende a traxedia.

¿Falamos de colonialismo?
Viuse que Galiza non existe
na ideoloxía política española.
Todos os galegos sabemos que
se isto mesmo pasa na costa andaluza ou catalana terían acudido inmediatamente e iso é algo
brutal. Somos unha colonia de
ultramar. A nación española é
mesetaria e mediterránea e nós
somos un país atlántico. Galiza
non existe no imaxinario político
español e non só para o PP senón
tamén para o PSOE. Os risos dos
deputados na primeira comparecencia de Rajoy en comisión poñen á vista que eses non son os
nosos políticos. Non tiñan relación emocional nin práctica co
noso mundo e a sociedade galega percibiuno. Falta que se transforme en conciencia política pero coido que tamén iso vai pasar.
Emociónase coa multitudinaria manifestación do 1 de
decembro que para vostede é
sinal dun grande cambio.
Cando o 10% da poboación
sae da casa e acude á capital a
pedir dimisións é que houbo unha crise de conciencia. Desde
ese momento Fraga xa é pasado.
As dúas forzas políticas da oposición presentaron as mocións
de censura e xa se enfrontaban
ao pasado, pedían que dimitise
un goberno que xa estaba acabado desde o día 1. Fraga volveu
nese día ao mundo do NODO, el
e os seus sucesores. A sociedade
estaba xa noutra parte.
¿Está seguro diso? ¿Non pode haber mecanismos que recuperen a confianza no goberno?
Ben sei que se poden poñer
a andar mecanismos caciquís
pero ata entón a sociedade estaba desactivada. A oposición a
Fraga estaba anulada pola propia inercia e a xente estaba na
súa casa a rosmar polo baixo.
Arredor de Nunca Máis activouse e uniuse todo elemento
crítico. Todo o mundo quería
participar, facer cousas, había
mil iniciativas e a xente ía ás
manifestacións coas pancartas
feitas da casa. De repente o poder do PP ten enfronte o que
nunca tivo. Nestes momentos
hai moitos axentes para un cambio político. Agora non só queren votar senón tamén actuar.
O mundo da cultura reaccionou de forma inmediata.
O mundo da cultura galega
estaba anulado polo derrotismo e
tamén pola complicidade. A autonomía, que eu defendín, tamén
serviu administrada pola dereita
españolista para eliminar o que
tiña a cultura galega de mecanismo de construción nacional.
Creouse un sistema de institucións culturais controladas polo
PP, enchoupadas de reaccionarismo españolista que exclúe aos
críticos. Nas institucións só cabe
un galeguismo melifluo e cómplice. Agora todo iso xa é vello.
Esas augas mornas, eses xogos
ambiguos son xa pasado. Os que
non pediron dimisións e se definiron publicamente posicionáronse con Pita, Cuíña e Fraga.
Quero ver nas manifestacións
aos académicos da RAG, aos
membros do Consello da Cultura e do Ramón Piñeiro pedindo
dimisión, senón que vaian á merda definitivamente.♦
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Milanés, Sabina e Aute promoven
o concerto Canto de autor por Galiza
A música protagonizará a manifestación de Reis en Vigo
A.N.T.
O martes 21 de xaneiro Pablo Milanés, Sabina, Luís Pastor,
Uxía Senlle e María del Mar Bonet entre outros actuarán
no festival Canto de autor por Galicia no que tamén participarán un feixe de poetas galegos. A música será a protagonista da manifestación que o día de Reis parta ás seis da tarde da Praza do Rei de Vigo, nunha segunda marea gaiteira.
A idea de celebrar un grande
festival de cantautores en Galiza partiu de Pablo Milanés
que se puxo en contacto coa
xornalista Carme Carballo e,
de seguido, comezaron a sumar nomes para a convocatoria. Sabina e Luís Pastor foron dos primeiros en apuntarse ao festival Canto de autor
por Galiza no que participarán tamén Mª del Mar Bonet,
Uxía Senlle e, pendente de
confirmación están Pedro
Guerra, João Afonso, Lluis
Llach e Fausto. Luís Eduardo
Aute é un dos promotores da
iniciativa pero a súa axenda
posibelmente non lle permitirá asistir o día 21 a Compostela. O festival recolle tamén
as voces de poetas galegos e,
entre os que recitarán no encontro atópanse Ramiro Fonte, Chus Pato, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Xavier Baixeras e Salvador García Bodaño. Carme Carballo explica
que a convocatoria responde
a unha necesidade de mostrar
a “dignidade do noso pobo e
non pedir esmolas”. O festival conta co apoio das Plataformas Nunca Máis e Contra
a Burla Negra.
Batucada e gaitas
Todos os instrumentos musi-

cais e todo aquel obxecto que
poda armar barullo está convidado a participar na manifestación musical que o día de
Reis recorrerá as rúas de Vigo. Despois da multitudinaria
marea gaiteira de Compostela
na que máis de dez mil persoas abarrotaron a Praza da
Quintana, as Plataformas
Nunca Máis e Contra a Burla
Negra volven convocar aos
gaiteiros e a todos os que podan meter ruído a unha mobilización na que se piden dimisións e reclámanse as responsabilidades políticas do desastre. Dous días antes, o día 4, a
Praza do Ferro de Ourense
acollerá unha nova convocatoria na que tamén a música,
ademais do teatro e a queimada, sonará como protesta contra o atentado do Prestige.
De Galicia, si gracias
Co lema De Galicia, si gracias, a Burla Negra inicia unha
campaña na que se convida a
consumir peixe galego. Diante
da baixa das vendas, a plataforma promoverá a compra dos
nosos productos do mar e un
dos primeiros actos orientados
cara combater esa desfeita será
o sábado día 4 na Praza de
Abastos de Santiago a partir
das once da mañá. ♦

Pablo Milanés e Joaquín Sabina.

A Sala Yago crea novos espectadores para o teatro
Ofrece un programa estábel de títeres e de teatro para rapaces
A.N.T.
A compañía de títeres Cachirulo e Teatro do Noroeste xestionan a Sala Yago, situada na zona monumental de Santiago, e
ofrecen unha programación estábel de teatro e títeres cunha
especial atención aos centros de
ensino. Nesta tempada incorporan o cine ao seu cartel, seguindo a tradición da histórica sala.
Varias son as singularidades que fan especial á Sala Yago, a primeira delas é estar xestionada por dúas compañías teatrais, unha delas de monicreques, e a segunda a oferta que
propoñen para achegar novos
espectadores ao teatro. Case
cinco mil estudiantes de centros de educación primaria participaron neste ano nas corenta
funcións de títeres que se programaron en Santiago. As marionetas estiveron presentes no

escenario os sábados á tarde e
os domingos á mañá e os luns e
martes en funcións escolares,
para cativos de dous a seis
anos.
Arredor de dous mil foron
os rapaces que presenciaron as
representacións de teatro nos
sillóns da Sala Yago. “Quedamos satisfeitos da resposta dos
mozos. Ademais de asistir ás
funcións na propia sala, establecíase un coloquio no que se
falaba da representación, na
idea de crear novos espectadores para o teatro”, afirma Luma
Gómez, de Teatro do Noroeste.
Na mesma liña, a sala inclúe
espectáculos de poesía dramatizada e nesta nova tempada
que durará ata marzo os mozos
poderán asistir dentro do programa de teatro para o ensino
medio á representación de A
caricia da serpe de Lino Bra-

xe, presentada co subtítulo Paseando desde Ms. Rosalía ata
Mr. Pereiro.
Cen centros de ensino
convidados
“Dímoslle servicio, e quero utilizar esta expresión, a sesenta e
nove centros de ensino de primaria e a trinta de secundaria.
Queremos comezar desde a base para conseguir crear público
novo para o teatro. Entendemos
a arte escénica como parte da
formación e cremos que realizamos un servicio que debían
cumprir as institucións públicas”, sinala Eduardo Alonso
para quen “a cultura representa
un elemento fundamental para
o progreso, tamén económico”.
Neste sentido, os promotores
de botar a andar a Sala Iago unha programación especial para

os cativos reclaman máis apoio
das institucións públicas, nomeadamente do Concello de
Santiago, para seguir desenvolvendo esta iniciativa.
Nesta tempada, a Sala Yago
recupera o cine na súa programación e ofrece tres ciclos nos
que se proxectarán citas portuguesas, arxentinas e un programa sobre a muller no cine. Os
centros de ensino medio poderán asistir nos próximos tres
meses ás representacións de
Feriantes, de Teatro do Noroeste, A morte da donicela e As
obras completas de Will Shakespeare (abreviadas) de Produccións Librescena. Catro
contos da china e A guerra das
Galicsias de Cachirulo son as
obras que participarán no programa de títeres no que están
convidadas compañías de Zaragoza, Málaga e Madrid.♦

A Frouseira

Señoritos
XERARDO PARDO DE VERA

N

o País Vasco van
facerlle unha
homenaxe ao
grande rei dos vascóns
Sancho o Maior. Remato
de falar alí coa xente e
penso que todos o
consideran como un seu
señor “natural”, isto é,
que polo estreito vencello
co seu povo e a súa terra,
pola súa lealtade con
eles, pola intelixencia e
afouteza na defensa do
mutuo compromiso,
aquelas xentes lle
conferían a auctóritas
(que non é somentes o
poder, cousa que xamais
entenderán os imbéciles e
escuros, xeralmente señoritos) para ser a testa decisoria do país, comprendido éste no naquel entón
moito máis estenso territorio que abranguía o
reino de Navarra.
Sancho III, na crenza dos
actuais vascos, paréceme
que era deses humáns
–reis, raiñas, caudillos,
xefes ao cabo– aos que, a
parte da posíbel lexitimidade do sangue (que non
deixa de ser unha pura
virtualidade, un
convencionalismo acadado en moitas ocasións
por medios
inconfesábeis), un colectivo adoito nacional dicíalle: seméllasnos o millor
para nos gobernar, fáino.
E cando o gobernante
xuntaba intelixencia, dignidade, valentía e
xenerosidade víase en el
ao verdadeiro señor e,
entre outras cousas,
xogaba o tipo á fronte
dos seus, emborrallándose de lama e sangue cando compría.
Hoxendía, os
“gobernantes” non son señores, son señoritos, ás veces, señoritos delincuentes.
A señorito chégase por dexeneración de señor ou
por dexeneración de pobo
con conciencia e
dignidade, ese que lle dí
ao aspirante a señor: cada
un de nós somos coma vós,
e todos xuntos máis que
vós, ¡ollo! O gobernante
señorito é un híbrido estéril e mesquiñamente
burgués, entolecido pola
ansia de cartos e medallas
que lle agachen as
vergoñas. Improvisado e
hortera, soe aspirar á
satrapía e, cando proven
do pobo, é doblemente
culpábel porque está traizoando a súa propia caste.
Nestes días énchesenos o
país de chapapote e
♦
señoritos. De merda.♦

Faltriqueira
dos concertos multitudinarios á estrea discográfica
PAULA BERGANTIÑOS

Despois de colaborar con Luar na Lubre, Kepa Junkera e Oskorri, Faltriqueira estréase en solitario no mercado do disco cun traballo que leva o seu nome. Estas cinco rapazas de Pontedeume estiveron a punto de fichar
pola Warner pero preferiron ir pola súa conta porque a multinacional e elas, confesan, non buscaban o mesmo.
As compoñentes de Faltriqueira,
que teñen todas entre 24 e 25
anos, manteñen desde meniñas
unha estreita relación co folclore
pero nunca pensaran en adicarse á
música profesionalmente. Ata hai
ben pouco nin sequer imaxinaban
que a súa paixón podería traducirse no disco que gravaron pola súa
conta en Donosti e que edita e
distribúe Resistencia. “Somos todas dunha mesma quinta –explica
Carolina Rodríguez. Aos tres
anos entramos xuntas na agrupación Orballo como moitos rapaces de Pontedeume. Ademais de
ir a baile, cando xa eramos mozas, empezamos a xuntarnos pola
nosa conta para preparar cancións
pero sen ningunha intención. Hai
grupos que quedan para ensaiar
todas as semanas
co ánimo de poder
chegar a gravar un
disco algún día,
nós só queriamos
actuar”.
No seu primeiro disco María López, Ana
Leira, Carolina
Rodríguez, Teresa
García e Olalla
López ofrecen 14
temas tradicionais
arranxados, entre
eles a canción As sete mulheres
do Minho que popularizou o Zeca Afonso. Son un grupo de cantareiras que a diferencia do común incorporan o xogo de voces
a cancións que tradicionalmente
os grupos de mulleres cantaban
ao unísono. “Pensamos que facer
un concerto deste xeito, só coa
pandeireta e sen polifonía podía
resultar, incluso para nós, un
pouco duro porque a xente xa
non está acostumada a escoitar
temas así ”, comenta Carolina.
Dos arranxos vocais ocupáronse elas mesmas e os instrumentais son do produtor do disco, o francés Pascal Gaigne –autor da banda sonora de películas
como Piedras, co que tamén colaborou Mikel Fernández. “Quixemos facer un percorrido por
todos os nosos ritmos, hai muiñeiras, xota, pasodoble –engade.
Tamén incluimos un tema que
fala da nosa vila e que se titula A
ponte do demo, con letra dun rapaz de Pontedeume”. O resultado é un repertorio que parte da
tradición pero que recolle esencias doutras culturas coa incorporación nos arranxos de sons
brasileiros, árabes, vascos.
Despois da experiencia con
Orballo, que din que foi o berce
no que medraron, o “primeiro
empurrón” para o grupo chegou
a finais dos noventa. Unha noite
colleunas por sorpresa o convite

de Luar na Lubre de gravar o tema “A herba de namorar” para o
seu disco Cabo do mundo. Desde
aquela sucedéronse as oportunidades como pezas de dominó
que caen ordenadamente unhas
sobre outras. “Empezamos a actuar en bares de Ferrol e Coruña.
Ofreciámonos a cantar e levabamos con nós unha fita que gravamos na casa dun amigo e que,
por certo, soaba bastante ben. Un
día, sen sabelo –conta Carolina–
fumos dar ao pub de Bieito de
Luar na Lubre e despois de escoitarnos tocar ofreceunos colaborar no seu disco”.
Aceptaron e durante o ano
que traballaron coa formación
coruñesa incluso chegaron a actuar como teloneiras de Mike
Oldfield na súa
xira no Estado.
Carolina explica
que coñeceron a
Kepa
Junkera
nunha actuación
en Colonia e
através del a Oskorri cos que
gravaron. “Logo
Kepa Junkera tamén nos propuxo
facer as voces de
varios temas do
seu último disco
que estivemos presentando este
verán”, engade.
Estas colaboracións deixaron
pegada no seu primeiro traballo
que está cheo de convidados.
Faltriqueira ocupouse das voces, as pandeiretas e as tarrañolas e ao seu carón aparecen Pascual Gaigne (guitarras, laude
árabe, mandola, saz, birimbao,
autoarpa, salterio, darb, pandeiro, kalimba, sintetizadores), Javi
Area (cajón, djembé, darbukas,
timbales, pandeiro, dumbek, percusiones) Aitor Furundarena
(acordeón), Julio Andrade (contrabaixo, cuatro e maracas), Daniel López (gaita), Hervé Michaud (oboe/ corno inglés), Pascal Michaud (cello) Grzegor
Kawka (viola), Waldemar
Machmar (violín solo), Helena
Stryczula (violín), Carlos Rosat
(flauta), Iñigo Egia (tablas, pandeiro), Kepa Junkera (trikitixa) e
Oreka Tx que son os txalapartistas que tocan con el (Igor Otxoa
e Harkaitz Martínez), Luis Camino (bendir, jarrón) e Mikel
Fernández (canto armónico). Para o seu primeiro disco Faltriqueira tamén recuperou o tema
que gravaran con Luar na Lubre
a proposta do grupo e que é único que ten a letra en castelán. A
presentación na Coruña, Madrid,
Barcelona e Bilbo vai ser na primavera pero o disco xa pode adquirirse nas tendas.♦

Actuaron un ano
con Luar na Lubre
e chegaron
a ser teloneiras
de Mike Oldfield
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MORRER DE PENA

A Gaivota
MARGA ROMERO

RUBÉN VALVERDE

“Desculpen pola tristeza”, este sería o epitafio que elixiría Manfred Gnadinger para
ser colocado no panteón que o cura de Camelle lle doou. Man, máis coñecido como o alemán de Camelle, levaba vivindo nesa vila da Costa da Morte dende 1961.
Era un home extravagante, un lobo de mar solitario, que non puido soportar
ver como o petróleo anegaba o museo que tardara toda a súa vida en construír.

Man laiándose pola desfeita anta a chegada do fuel. Abaixo, os veciños observan o lamentábel estado do museo.

rro, mátome, isto a min non se
me pode facer”.
O sábado o encargado de levarlle víveres estrañouse cando
viu que aínda seguían pendurados na porta do galpón. Avisou o
patrón maior e este á Garda Civil. Cando entraron viron ao alemán tendido no chan. Foi enterrado nun panteón cedido pola
parroquia e o alcalde expresou a
súa intención de que a súa obra
sexa recuperada e o museo sega
en pé. Así rematou a historia dun
home forte de saúde pero feble
de corazón, unha víctima máis
do Prestige.♦

MAR PORTO

Moitas eran as historias que se
contaban sobre a chegada do
alemán á vila. Os veciños dicían que fora de vacacións un ano
e se namorara dunha mestra. Ao
ano seguinte, decidiu regresar,
pero a muller xa casara. Dende
entón decidiu quedar en Camelle e empezar unha vida bohemia que non abandonaría nunca. Primeiro empezou residindo
na casa dunha alemana que tamén vivía alí. Foi entón cando
comezou a facer as súas primeiras creacións artísticas con elementos extraídos directamente
do mar, como cunchas, paos,
pedras...
“cando chegou vestía de
traxe e garabata e acudía a misa todos os domingos”, conta
unha veciña. Sen embargo, a
alemana que lle prestara a vivenda precisouna para os seus
fillos e Man construíu un galpón, sobre as rochas do porto.
Nese lugar comezou a súa obra
artística ao aire libre, creando
un museo mariño que fixo famosa a esta vila da Costa da
Morte. A súa elegante vestimenta foi substituída por un
corpo espido, cuberto unicamente cun taparrabos.
Con algas e pedras creou un
xardín con pequenas corredoiras que levaban ao mar. Toda a
vida de Man xiraba en torno as
ondas que bañaban a súa vivenda. Os visitantes pagábanlle
100 pesetas e máis tarde un euro por acceder a un recinto que
lembraba a Gaudí e a Dalí. Formas curvas e cores intensos decoraban o porto máis artístico
de cantos existen en Galicia.
Man, como se dun eremita se
tratase, agardaba pechado na
súa casa a que o chamasen. Saía cun caderniño deses que usaban os periodistas dos anos 60 e
unhas pinturas de cores desgastadas e dicía que retratases o
que vías.
Polas noites nadaba polo
porto e camiñaba polas praias
na procura de novos materiais
para decorar a vila. Vivía do que
sacaba polas visitas e do que lle
daban os veciños, aínda que non
gastaba demasiado. Incluso,
cando os cartos lle abondaban
para sobrevivir no seu “palacio”
sobre as rochas, doaba cartos a
Cáritas. A súa saúde empezara a
estar tocada, aínda que os veciños admiraban que nunca estaba
enfermo. “En todos os anos que
levaba aquí, só visitou ao médico nunha ocasión”. Pero non
puido soportar ver sepultado o
seu tesouro. O fuel cubriu a súa
forma de vida e tal e como afirman os veciños “morreu de melancolía”. Días antes, cando a
desfeita anegara toda a súa vida,
Man afirmou que “se non mo-

MAR PORTO

S

oidade. Chío.
Desgarro. Ferida de
amor para os poetas.
Lemos da gaivota en Metáfora da Metáfora (1991) de
Mª. Xosé Queizán. A
gaivota abandonada no
con morre vítima da peste.
Iso xa pasaba en Cataboi
cando andaba á rapiña e
abafada caía autovía
adiante, imaxe do progreso
do Porriño. Alí en Cataboi
a mesma merda química
matou a Jonathan. Que
non se esqueza, mentres a
gaivota, arrogante do PP,
foxe das responsabilidades
políticas e penais nun estado de dereito. E o Alcalde
do Porriño non dimitiu.
En Ponteareas a xustiza
manda ao Alcalde para casa e a filla fica no seu
lugar, pola gracia de deus.
A rapaza ben dereita quere unha estatua para
Franco, no inconsciente
arranxa un lugar para a
do pai. Enriba delas cagadas das aves que soben polo Tea, outras pousan nos
tellados de Tui, onde a carroña devora a cidade e os
seus monumentos, elas espreitan como se asfixian as
casas do diñeiro negro, a
medrar sen sitio, e
corredoira arriba e abaixo
pasean militares os
políticos sen vergonza.
Que xa se sabe que hai delicto contra o patrimonio
en Tui e que alcalde e corporación son responsábeis,
a verdade con eles perante
o xuíz. O ano foi e fican os
misterios da morte de
Déborah e dúas bombas
colocadas en Vigo e
Redondela no outono
pasado. Para as bombas a
detención dun home e non
sabemos da súa culpa,
anestesia para o pobo. Para Déborah terra, o
silencio. E todo ten que
ver coa peste, chapapote
de impugnidade, mais
Monseñor de Balaguer xa
é santo e a Fundación
Francisco Franco está en
pé. E todo ten que ver e
pola dignidade son doce
barcos de Muxía a imaxe
dun ano novo e Nunca
Máis ilumina o mar que
proxecta noutras linguas.
Galiza no mundo. As
novas tecnoloxías rachan a
censura da ditadura de
Madrid. E xa se sabe,
como no libro de Queizán:
Ferida na man, redes, faena, peixe con cachelos. A
gaivota para os
mariñeiros, metáfora da
fame. Na nación desexada,
a gaivota disecada preside
o vello salón de caza da
Xunta, en extinción. A gaivota libre leva no seu bico
as lágrimas de Man, o alemán de Camelle, inolvidá♦
bel e el xa mar.♦
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PACO VILABARROS

Fernando
Vilaboa
‘O talento e
a fama non sempre
van xuntos’
A.N.T.
O Ollo público naceu hai
dous anos e vai tirar o seu
sétimo número. ¿Hai que
ser moi valentes para editar nestes tempos unha revista das artes?
Sabiamos que a xente ten
problemas para publicar e
pensamos en darlle un espacio. Tamén intentamos dar a
coñecer obras pictóricas ou
fotográficas, porque non todo o mundo ten acceso a unha galería para expoñer. Nesta sociedade, para móstrarlle
ao público as túas creacións,
moitas veces tes que ter un
nome. E o talento e a fama
non sempre van xuntos.
¿Non temen que o público novo prefira a rede?
A revista é un medio
máis tradicional, pero permite a relación directa. A
maxia de ter un libro na
man, non se atopa nunha
pantalla inaprensíbel. En todo caso, son medios compatíbeis. Nós temos previsto
crear unha páxina electrónica cunha guía de actos e un
foro de debate.
¿Como se financian?
Da publicidade e das vendas. Non temos subvencións
e ninguén cobra. Algúns números cubriron os custos de
impresión, noutros quedámonos escasos. Agora queremos
facer subscritores que garantan a nosa pervivencia.
¿Que contidos destacaría?
Antes de saír fixemos un
inquérito e a xente mostrou a
súa preferencia pola literatura e o cine. Recentemente
publicamos unha reportaxe
sobre o festival Karlovy
Vary de Praga e un artigo sobre o patriarcado e o cine latinoamericano. Editamos
traducións de Brecht, Rilke
e Goethe e temos sección de
creación literaria para contos e poemas. Consideramos
que a brevidade destes xéneros pode facilitar o hábito da
lectura. Tamén contamos
con sección de pensamento,
na que participou Bieito
Alonso cun artigo sobre o
franquismo ou Xesús Martínez Carracedo cun sobre os
velorios. En pintura demos a
coñecer, por exemplo, a obra
da coruñesa Beatriz Soto. ♦

OS ‘RETRATOS
VOLUNTARIOS’ DE
JOSÉ LUIS ABALO
X.E. ACUÑA
Venezolano de Cangas e fotógrafo de sobrada paixón, José Luís Abalo armou os seus
trebellos de oficio para enfrentarse, tamén
el, á mancha viscosa do fuel. Cal moitos veciños seus do Morrazo, desde os primeiros
momentos de angustia pensou como deixar
a súa pegada fotográfica e foi a pé de praia
onde lle pediu un esforzo máis aos voluntarios. Que deixaran, posando en quente, as
súas olladas e cansanzos tendo de costas
un sinxelo fondo negro, mouro como o chapapote. Dos centos de imaxes de homes e
mulleres tomadas por Abalo entre Cangas e
O Grove, de Cies a Muxia ou de Fisterra e
Carnota, esta é unha mostra. Retratos de
primeira hora, voluntarios e solidarios. Fillos
da decisión e o compromiso en días nos que
a censura aleteou outra volta nos xornais. O
piche emporcou containas, docas e buzos e
salpicou tamén a un fotoxornalismo que viu

a ocasión de deixar o ostracismo no que se
sumira. Outra volta aparecen as batallas por
publicar tal o cal imaxe, de salvar fotografías
da papeleira empresarial, de evitar ser pasto
da páxina web ou da edición local de truco.
Reapareceron, como nos anos de dictadura,
os pseudónimos e a cesión pola porta de
atrás de imaxes. Son as que deberá procurar, xunta as censuradas, o tímido Colexio
de Xornalistas de Galiza se algún día tenta
facer emerxer a verdadeira lectura destes días de ferro. Abalo, na liberdade de creación
e fóra da disciplina redacional, apórtanos pola súa parte ollos de esperanza que xa intuíamos. Semellantes a aqueles cos que o poeta Octavio Paz quedara deslumbrado na
Barcelona de 1937. Os dos brigadistas que
desde lonxe chegaran a apoiar a causa dunha liberdade, non moi distante da que hoxe
se libra a par do mar.♦
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Soños Eléctricos

César Lorenzo

A proba do
chapapote
LUÍSA VILLALTA

N

¿Cinema para playstation
ou videoxogos para a pantalla?
Hai filmes que non serían iguais
se un non puidese recrealos
aos mandos dunha consola de
videoxogos e tamén hai títulos
de xogos que acabaron sendo
grandes éxitos nas pantallas de
cinema (Final Fantasy ou Resident Evil, por exemplo). Incluso
hai un terceiro tipo de mesturas:
a que promove un mundo propio desde o videoxogo que trascende o xogo e acaba ata tendo
banda sonora (o caso de Grand
Theft Auto. Vice City é o máis
sobranceiro).
Nesta discusión multimedia,
a playstation 2 fíxolle un gran
favor á industria. No mesmo
aparello pódense ver os filmes
en DVD e gozar cos videoxogos
sen facer máis ca mudar un disco polo outro. Así, no caso do
xogo Harry Potter e a cámara

dos segredos só fai falta gardar
na retina o argumento e os personaxes da fita cinematográfica
para logo a seguir enchufar o título que presenta agora Electronic Arts.
Esta segunda entrega de
Harry Potter non ten máis pretensión ca esta: seguir alimentando o anceio dos siareiros do
mago de gafas alén da obra literaria e do cinema. Nesa sublimación da mercadotecnia
deste produto cultural do século XXI, o título pode ser unha
boa opción para que os miúdos
proben cos seus propios mandos o que significa, aínda que
sexa remotamente e sen o
caudal de imaxinación que permite a lectura, sentirse un pouco o aluno máis famoso da Escola Hogwarts.

Plataformas coñecidas
O xogo de Harry Potter está baseado no xénero das plataformas en tres dimensións pero
garda semellanzas con algunhas aventuras gráficas ao introducir diálogos e incluso se atreve con outras disciplinas máis
achegadas ao deporte ou á loita, especialmente no que se refire ás competicións de quiddish, unha especie de fútbol aéreo que se xoga dacabalo de
vasoiras máxicas.
O título non pretende renovar o panorama dos videoxogos e nin tan sequera se pode
considerar unha boa compra
se os destinatarios son nenos
maiores de once anos. O seu
nivel de complexidade é baixo
de máis, as intrigas polas que

discorre o argumento, bastante pobres e os recursos de xogabilidade poderían ser moitísimo mellores.
Para aqueles que queiran
saber en qué consiste Harry
Potter e a cámara dos segredos, hai que lles dicir que a trama do libro e máis do filme só
está aquí recolleita de xeito esquemático e en moitas ocasións, o cerne do xogo vai por
outros vieiros inventados para a
ocasión, pero sen gran riqueza
de contidos, iso si.
O mellor do xogo son os
baixos requerimentos técnicos
para a súa versión en pc e o
respecto escrupuloso á estética do personaxe de J. K. Rowling que, non o esquezamos,
ten rexistro de marca en todo o
mundo. ♦

Meu Santo, Miña Santiña

francisco a. Vidal

Santa Xenoveva patroa de París
Ao pouco de morrer os pais, Xenoveva caeu nunha profunda depresión e o seu corpo ficou paralizado por un mal aire durante
tres días. Cando ao cabo deles
recobrou o coñecemento, manifestou que durante a prostración
uns anxos levaran a súa alma ó
ceo e ó interno, para que vise
como era o Alén, e a partir dese
intre, Xenoveva de Nanterra posuiu o don da profecía.
ta aquela, Xenoveva só era
unha moza guapa, moi devota e humilde, a quen descubrira o bispo de Auxerre, Xermán, futuro santo e patrón de París, entre o público asistente á
consagración dunha capela cando ela só era unha nena. Cando o
bispo a viu, acercouse a ela e
diante de todos manifestou o seu
desexo de que aquela beleza infantil se consagrase a Deus. E os
pais encantados. Así, de súpeto,
a filla deixara de ser unha carga
e xa tiña o seu futuro resolto. A
mesma criatura, cos seus poucos
anos, confesou o desexo de permanecer virxe durante toda a vida, e obispo, marabillado de
tantas virtudes a primeira vista,
chamouna a unha entrevista persoal e, coma quen asina un con-
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trato de por vida, regaloulle unha
medalla de cobre cunha cruz repuxada que nunca sacou do pescozo. Tan en serio tomou a rapaza o desexo do bispo de Auxerre,
que en certa ocasión, durante unha festa local con invitados na
casa, cando a nai quería ir á misa, a cativa emperrouse porque
tamén ela desexaba ir, pospoñendo os labores domésticos que lle
correspondían. Tal foi a discusión; que a nai, nerviosa, estresada pola festa e angustiada polo
deber relixioso, deulle unha
trompada por desobediente, e tal
era o nervio e a excitación da
muller que de súpeto sentiu un
mareo e perdeu a vista.
uroulle tres anos a cegueira
á nai de Xenoveva, castigo
divino para uns e penalidades de ama de casa para outros,
pero a filla testán, sentiuse culpábel de provocar o nerviosismo da
nai, e rezou intensamente ata que
as divindades decidiron devolverlle a vista. Simbólica milagre que
sacou á nai da cegueira en que vivía con respecto á súa filla, pois
así, pasaba de ser protexida da
Igrexa a ser protexida de Deus.
Xenoveva tomou por fin os
hábitos, e a comunidade que a

D

acollía sentíase honrada en ter a
tan devota beleza no seu claustro, proclamada como tal polos
máis santos varón da comunidade relixiosa.
Foi nunha saída do convento
cando dúas monxas anciás a levaron con elas, e segundo o costume e a orde protocolaria, ela,
por ser a máis nova, debía camiñar uns pasos detrás das vellas,
cando quixo a casualidade que se
cruzaran co bispo de Chantres,
quen ao velas, recriminoulles
que non levasen á moza diante,
pois era esta quen avantaxaba a.
todas en gracia espiritual; e as
vellas, recollendo unha risiña de
picardía, mandárona ir á cabeza.
ero despois daquel transo
que tivo tras a morte dos
pais, a submisa esposa de
Cristo dedicouse un pouco máis
a participar nas decisións da sociedade civil e relixiosa. Tanto
interviña na curación de enfermos como en dar a súa opinión e
o seu prognóstico sobre os vindeiros acontecementos sociais e
políticos, ás veces con forte discusión e dúbidas pola súa conduta e o seu interese. O mesmo bispo Xermán, en certa ocasión,
despois de oír como xente da
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Igrexa e da sociedade civil poñían en dúbida a castidade da monxa, tivo que intervir e ensinarlle
a un grupo de homes principais
un charco no chan da cela de Xenoveva onde ela chorara a inxusta acusación que lle fixeran.
Non foi esa a única ocasión
en que houbo de sufrir os insultos
e os prelados houberon de saír en
defensa dela, tal na ocasión en
que París estaba ameazado dunha
invasión por parte das hordas de
Atila, e todos os veciños da cidade liaron o petate e comezaron a
fuxir da cidade para buscar refuxio nos montes. Xenoveva increpounos chamándoos á orde, a
que ficasen na cidade, defendendo o que era deles, que ela sabía
por revelación divina que Atila
non ía entrar na cidade, pero eles
tomárona por mentireira, bruxa e
aliada do inimigo, e amotinados
quixeron linchala.
aquela, o bispo de París, sacan uns papeis coa letra do
xa defunto bispo Xermán, e
leulles a todos as virtudes daquela muller de quen el xa ficara engaiolado desde o mesmo día que
a coñeceu e soubo que estaba
chamada para servir á Igrexa, e
calmou a todos.♦

D

o recalmón obrigado da
posguerra, Urbano Lugrís retratou pincelada
a pincelada a metáfora saudosa
dun triste naufraxio. Nos
fondos submarinos de Lugrís
víronse corroer as ruínas das
liberdades cívicas en que se
educara, escariar os galeotes
da cultura e da sensibilidade,
petrificar a flora e a fauna abisal das oportunidades para soñar un mundo racionalmente
igualitario. Mais cando o mar
podre acadaba niveis de
paroxismo, a vida sempre irredutíbel levou ao seu máis caro
amigo na liberdade e na
poesía, Antón Avilés de
Taramancos, a investirse de
navegante mítico e poñer
remedio heroico dunha maneira ben prosaica, a da
emigración, non sen antes acadar compromiso para sempre
coa recuperación do pobo que
deixaba afundido, silenciado,
murcho, no que certamente
empezaba a reverdecer a
conciencia de si en forma de
urxencia política clandestina,
en forma de lento clamor contra a imposición dos intereses
dunha oligarquía, a de Franco,
que se facía pasar por
apolítica. Estes dous anos, o
que marchou e o que agora entra, son anos de lembranza e
redondeo do pasamento de
ambos: dez da morte de
Avilés, trinta desde que Lugrís
non pintou máis.
Mais, para alén das
lembranzas e homenaxes, estase a dar a circunstancia que valida a constatación de que a realidade imita á arte. Temos agora, ante nós, un fondo submarino detido en alcatrán e por fóra
o mar podre desa mesma
oligarquía, ou fillos deles, que
igual que os seus antecesores
confunden mandar con
gobernar. E temos tamén o
mesmo remedio para a ruína, a
emigración, coa diferencia de
que xa non queda moito onde
facelo. Pero temos todo un pobo –o que se di todo– que por
primeira vez se planta verdadeiramente unánime baixo a decisión de Nunca Máis. Falta
saber, “nunca máis” que? O
chapapote, desde logo. Pero isto é tan só a proba, o detonante,
porque para ser verdade, Nunca
Máis ten de significar toda unha serie de decisións políticas,
que os actuais denigradores da
política intentan falsear: nunca
máis confundir os direitos cos
favores, nunca máis quedar ben
cos xefes e os caciques, nunca
máis hipotecar o interese de todos polo proprio, nunca máis
confiar na protección clientelar
do poder, nunca máis consentir
a piratería de despacho dos especuladores, nunca máis
delegar as proprias responsabilidades políticas, nunca máis
esquecer que Galiza depende
de nós. A proba do chapapote
ten de ser conclusiva. Agora xa
sabemos para sempre que
“estamos nós sós, sen o mar e
sen o barco: Nós”.♦

A paz aínda
é posíbel
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FRANCISCO CARBALLO

T

odas las literaturas
amosan as arelas de
paz do ser humano.
Do fondo máis estremecido
das persoas xermola a
fame de paz.
Tivo resplandor a “paz
romana” que deu Octavio
C. Augusto despois das
longas guerras dos
“triunviros”. Baixo tal
paraguas creceu unha
civilización que afirmaba:
si vis pacem, para bellum.
Dixérao Catón e estaba na
mente romana como
fórmula. Quedou durante
séculos como designio:
nunha man a oliva, na
outra a espada. E así, por
tempos, a cada guerra,
debería o vencedor
conceder a paz.
Europa non foi capaz
de máis; outros
continentes nin iso. Co
século XIX a fórmula
romana viuse en perigo. As
guerras non eran
encontronazos entre
exércitos, eran destrución
da sociedade. Compría
regrar a guerra. Karl von
Clausewitz (1780-1831),
especializouse en definir as
condicións que
“lexitimasen a guerra”,
que era, en todo caso,
“outra maneira de facer
política”. As cláusulas de
Clausewitz foron
observadas e o mundo
seguiu sen autodetruirse.
Mais no s. XX as
“grandes guerras”
concluiron en paces
insatisfactorias, mais ben
en “guerra fría”. ¡Que
herdanza para este XXI!
Xa non só en Europa, en
todo o planeta a situación
social é de “desasosego”,
de inseguridade, de
guerra encuberta. Os
máximos “ogros”
imperiais –Bush, Blair e os
seus pretores como Aznar–
declaran a guerra total ao
“terrorismo”. E guerrean
como terroristas, por
exemplo confesando sen
vergoña que a súa “garda
pretoriana”, a CIA, pode
asasinar sen xuizo os que
Bush designa. Bush
ameaza coa guerra a Irak,
Corea do Norte, etc. Unha
iniquidade sen
precedentes.
Mais hai esperanzas de
paz: porque a esixen desde
as súas choupanas os
pobres innumerabeis, os
barcos dos mariñeiros
galegos e as conciencias
limpas. Xesús de Nazaret
proclamouna e por iso
soportou a cruz: a paz que
xermola da igualdade e da
autoconversión, que
acepta ao outro e
comparte con el o que
existe. Esa é a paz do
Nadal cristián; a paz
sempre posíbel, se
queremos e damos as
♦
costas aos belicosos.♦

subscripcions@anosaterra.com
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O Trinque
O Yago volve á carga
Os santiagueses seguro que
agradecen a boa nova de que a
Sala Yago volve ofrecer películas en versión orixinal. A
partir do 2 de xaneiro, este
clásico cinema proxecta Nó-

madas do vento, unha fita dirixida por Jacques Perrin, Michel Debats e Jacques Cluzaud que dá conta das migracións das aves con escenas de
moita fermosura.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Ecoloxista de Terra de
Montes Verbo Xido, que se
celebrará o sábado 4 de xaneiro a partir das 7:30 do
serán na Casa do Pobo en
Pedre, e no que se degustarán mexilóns, cacheira,
chourizos e viño. Haberá
mostras de fotografía, viñetas e vídeos domésticos,
ademais das actuacións
musicais de Rabisaco, Viñalar Fantastic Band e Os
Abrentes de Cerdedo, e as
intervencións de representantes das confrarías, voluntarios e sindicalistas labregos.

A Coruña
■ EXPOSICIÓNS

ALEJANDRO DE LA
SOTA, ARQUITECTO
Ata o 12 de xaneiro podemos coñecer esta mostra no
Museo de Belas Artes.

D E

C U L T U R A

ción da súa formacion como pintor, recollendo momentos estilísticos da súa
carreira como a etapa azul.
A mostra vai facer un especial fincapé na etapa coruñesa do artista e presentarase, por vez primeira, unha selección significativa
de obras deste periodo, que
non foi exhibida ata o momento. Ata o 17 de marzo.
Para máis información visitar www.fbarrie.org.

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 imaxetécnica como interfaz. É unha boa oportunidade para

Este grupo de funky-metal madrileño estará o xoves 9 ás 22:30
na sala Mardi Gras da CORUÑA;

preguntarnos en qué medida
somos produto das nosas
propias representacións.

ALFONSO COSTA
A cor do aire, titula esta
mostra que podemos ollar en
Trebellar Arte (Mª Pita 25)
PACO VILABARROS

Betanzos

■ LEITURAS

■ EXPOSICIÓNS

OS XOGUETES

AS IMAXES
DE CASTELAO

ESQUECIDOS

É un libro de Edicións A
Nosa Terra do que son autores Xosé López González e Xosé Manuel García,
que será presentado no Museo dos Xoguetes o sábado
11 ás 12 h. polos autores e
Bieito Alonso Fernández.

Baiona
■ CONFERENCIAS

TERTULIAS DO IEM
O Instituto de Estudios
Miñoranos organiza un ciclo de tertulias con destacados persoeiros da vida
cultural galega. O venres
10 será X. Ramón Mariño Ferro, presentado por
X. Lois Villar o que esté
no hotel Bahía-Baiona das
20:30 h. en diante.

O Barco
Barco
■ ACTOS

CASA DA CULTURA
Neste lugar será onde se desenvolvan todas as actividades que a continuación
relacionamos. No ciclo de
CINE PARA ADULTOS poderemos ollar Los lunes al sol o
venres 3 e sábado 4 ás 20 e
22:30, o domingo 5 e luns 6
ás 20 e 23, e o martes 7 ás
20 e 22:30 h. No CICLO INFANTIL están programadas
as seguintes fitas: Jhimy
Neutron o venres 3 e sábado 4 ás 16 e 18 h; Spirit, o
domingo 5 ás 16 e luns 6 e
martes 7 ás 16 e 18 h

CABALGATA DOS REIS
Celebrarase o 5 de xaneiro
das 18:30 h. en diante. O
desfile sairá da estación de
ferrocarril e percorrerá as
rúas da vila.

Ata o 12 de xaneiro, a sala
de exposicións do Edificio
Liceo vai acoller a mostra
adicada ao ilustre rianxeiro.

Cambados
■ MÚSICA

TOM
Na sala A Pera o venres 3
ás 0:30 tocará este sevillano, coa súa persoal mestura
de rock, rumba, pop... con
entrada de balde.
■ TEATRO

LABOTIKA
O grupo de teatro de Extremadura vai presentar o seu
espectáculo Los black &
deikers na sala A Pera ás
0:30. O prezo da entrada é
de 3 euros.

Castro
Castro
Caldelas
■ ACTOS

III MERCADO
TROCO

DO

Ven trocar o que queiras:
roupa, xoguetes, cromos,
trastos, libros, discos, vacas, allos, ollos, fillos... ¡o
que se che ocurra! O domingo 5 de xaneiro, de 11
a 13 horas, na Praza do
Concello.

BECAS
UNIÓN-FENOSA 99
O Museo de Arte Contemporánea Unión-Fenosa (Avda. de Arteixo 171) recolle
a mostra de Mónica Alonso, Mar Caldas e Manuel
Vázquez, gañadores das
Becas de Creación Artística
no Extranxeiro 99.

PICASSO NOVO
A Fundación Barrié presenta esta mostra, monográfica, por vez primeira
no Estado, sobre os primeiros anos do artista e que
abranxe desde as súas criacións en Málaga ata o ano
1906, cando inicia a súa
etapa cubista. Incluirá máis
de un cento de obras da
adolescencia e xuventude e
poderase aprezar a evolu-

☞

APOCALYPSE NOW
(REDUX).
Vietnam,
1969. Un tenente das Forzas
Especiais, Wilard (Martin Sheen), recibe o encargo de matar
o coronel Kurtz (Marlon Brando). Viaxe ao fondo do horror
baseado en O corazón da escuridade, de Joseph Conrad. Nova versión do clásico, con máis
de tres horas de metraxe.

☞

O BARCO PANTASMA. Un grupo de recuperadores de barcos localiza un
vello transatlántico perdido e
decide remolcalo, pero no interior da nave as pantasmas do pasado cobran vida. Prescindíbel.

☞

■ ACTOS

HOMENAXE ÁS
XENTES DE MAR

☞

Un berro contra a incompetencia. Acto organizado pola Asociación Cultural e

■ MÚSICA

ASTON MARTINS
Manuel
Facal
mostra os
seus
gravados
na galería
Pardo
Bazán da
CORUÑA.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

ALMUDENA
FERNÁNDEZ
As pinturas desta artista
van estar expostas, ata o 31
de xaneiro, no Centro Cultural Torrente Ballester.

Carteleira
Carteleira

AS DÚAS TORRES.
Continúa a saga do señor
dos aneis no seu segundo episodio. Comeza a guerra na Terra Media entre o Poder Escuro
e unha alianza de homes, elfos,
hobbits e ananos.

Cerdedo

e o venres 10 faráo no Iguana
Club de VIGO coa súa música en
directo.♦

O venres 3 ás 22:30 este
cuarteto pop coruñes vai
dar un concerto na sala
Mardi Gras. Tomás y los
demás, banda rock de
Oviedo van tocar o sábado
4 á mesma hora; o prezo da
entrada é de 5 euros. Desde
Cedeira e Canadá chegan,
respectivamente, Rock-ahulas + The del-gators para constituir a actuación
programada pola sala para
o domingo 5 á mesma hora;
o prezo da entrada é de 10
euros. Plan 9 vai dar un
concerto o sábado 11 ás
22:30. A banda pop-rock
coruñesa Scandal actuará o
venres 17 ás 22:30; o prezo
da entra da é de 3 euros. A
banda de drug rock murciana Schwartz vai actuar o
sábado 18 á mesma hora.

A galería Pardo Bazán serve de escenario para a mostra dos seus gravados. Ata o
14 de xaneiro.

Allariz

E S P E C T Á C U L O S

Sugarless

MANUEL FACAL

O sábado
4 en
CERDEDO,
na Casa do
Pobo de
Pedre,
celebrarase
un festival
solidario
coas xentes
do mar.

E

OITO MULLERES. O
asasinato dun industrial
colle á súa familia e servicio –oito mulleres en total– na súa casa

illadas durante unha nevada. Entre elas está a sospeitosa. Musical que lembra os dez negriños.

☞

KAMCHATKA. Cecilia Roth e Ricardo Darín interpretan unha película de
fuxida. O golpe arxentino de
1976 convértese en fonte de
anguria e en atmósfera da película, con máis intensidade por
canto os militares a penas se
ven. A voz narradora é a do fillo maior da parella.

☞

UNHA CASA DE TOLOS. Para conseguir un
traballo, un rapaz parisino vai
a estudiar a Barcelona cunha
bolsa Erasmus. Alí convive na
mesma casa con alumnos de
moitas nacionalidades. Topicazo sobre o multiculturalismo e
a nova Europa.

☞

MORRE OUTRO
DÍA. Destas, Corea do
Norte é o imperio do mal e James Bond trata de desenmascarar unha trama de venda de
diamantes de dubidosa procedencia. Cun Pierce Brosnan xa

fondón pero tan ligón como
sempre.

☞

Daniel Monzón. Unha película
que ofrece máis do que se espera.
A destacar a interpretación, e sen
que serva de precedente, de Resines, Manquiña e Neus Asensi.

O DERRADEIRO
TREN. Un investidor,
con boas relacións nos EE UU,
disponse a vender a derradeira
locomotora de vapor uruguaia
para ser utilizada nas películas
de Hollywood. Un grupo de
xubilados do ferrocarril secuestra a máquina. Luppi e Alterio en papeis estelares.

O CASO BOURNE.
Un mozo rescatado en alta mar con amnesia, anda á procura da súa identidade, pero unha trama de espías ao seu redor
conspira para eliminalo. Intriga
americana con París ao fondo.

☞

☞

☞

SWEET HOME ALABAMA. Moza obrigada a
escoller entre dous pretendentes,
a cal máis macizo. Destaca Josh
Lucas. A súa presencia compensa o prezo da entrada. Acompañar con pan. Comedia amábel,
sen pretensións, que se deixa
ver. E ademais, está a canción.♦

LUGARES COMÚNS. Un profesor de
Bos Aires é xubilado por decreto, a consecuencia da crise. Reflexión sobre as vellas ideas da
esquerda ou sobre as ideas de
certos vellos de esquerda e o
que teñen de recuperábel ou de
obsesión pesimista. A alternativa está nas dúas mulleres da fita. Protagonizada por Mercedes
Sampietro e Federico Luppi.
O ROUBO MÁIS
GRANDE
XAMAIS
CONTADO. A picaresca ácrata
española, que tivo un dos seus cumes en Air-bag, volve da man de

☞

O IMPERIO DO LUME. Por acidente, 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 eles.

☞

tar titúlase esta mostra
que podemos ollar no
Centro Cultural da Deputación.

Ribadavia

CÁNDIDO
FERNÁNDEZ MAZAS

ÁNGELS GULÍN
“PALOMA”

Vangarda, militancia e esquecemento, no Centro
Cultural da Deputación ata
o 12 de xaneiro, patrocinado pola Fundación Caixa
Galicia.

Concerto-homenaxe á soprano e pianista, o venres 3
na Casa da Cultura a partir
das 20:30.

Santiago

GRAVADO CAIXANOVA

■ CINEMA

A aula de cultura Caixanova acolle a VII edición desta Bienal Internacional, ata
o 26 de xaneiro.
■ MÚSICA

LA PASIÓN
SEGÚN DON QUIJOTE
A Orquestra Slovack Sinfonieta estará con este Concerto Escenificado o mércores 8 no teatro Principal.
■ TEATRO

JUGUETES
Tapices e retratos a pastel no
café Avenida (P. España 6).

de Exposicións da Fundación Caixa Galicia ata o 7
de xaneiro.

GRAVADOS DO CGAC

XOSÉ ARTIAGA

HELENA LÓPEZ LORES

Escolma de pezas do Centro Galego de Arte Contemporánea que podemos ollar
no CC Torrente Ballester.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 19 de xaneiro a Autoridade Portuaria Ferrol-San
Cibrán acollerá esta mostra
fotográfica submariña sobre o ecosistema mariño do
noso país, que, a través de
50 fotografías, pretende
amosar a beleza e a diversidade zoolóxica que encerra
o noso mar, desde un punto
de vista artístico 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.

Lugo
Ruxe Ruxe
toca o
sábado 11
na sala
Nasa de
SANTIAGO.

■ EXPOSICIÓNS

MANUEL MALLO E A
SAGRADA FAMILIA
Mostra de planos e maquetas ata o luns 6 na Capela
de Santa María e CADG.

COLECTIVA DE NADAL
Ata o martes 7 de xaneiro
na galería Clérigos.

SUPERARTE
Colectiva que ata o martes
7 poderemos coñecer na sala Nova Rúa Arte.

COLECTIVA
DE NADAL 55
Ata o martes 7 vai estar
aberta na galería Amararte.

LUÍS ESCOBAR...
Fotógrafo dun pobo é como
se titula esta mostra que podemos contemplar na Sala
Na Virada
presenta o
seu disco
para
crianzas,
Rolada das
Cantigas, o
sábado 4 no
teatro
Principal de
PONTEVEDRA

A súa obra plástica esta exposta no Museo Provincial
ata o 7 de xaneiro.

Maceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servizo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, figura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Galiza, que está a ser reivindicada polo investigador
Santiago Prol. A mostra,
sobre a súa vida, 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.

Monforte
Monforte

Noia

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC

EDUARDO BAAMONDE

Mostra de gravados da colección do Centro Galego
de Arte Contemporánea de
Santiago, na que destacan
obras de Jorge Castillo,
Eduardo Chillida, Antonio Saura, Antoni Tápies, Christo, Enzo Cucchi, Appel Karel, Njaume Plensa ou Perejaume,
entre outros. Ata o venres
10 de xaneiro no Centro
Comarcal.

Sobre o deterioro da beiramar
van os seus acrílicos e acuarelas, que podemos contemplar
no Liceo ata o 7 de xaneiro.

Mugardos
■ MÚSICA

CONCERTO
DE MÚSICA CLÁSICA
E POPULAR

A V edición deste, xa podemos dicir tradicional, concerto vaise celebrar na Igrexa Parroquial de San Telmo
o luns 6.

Ordes
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
A Casa da Cultura acollerá,
ata o 12 de xaneiro, esta
mostra de fotografías tomadas nos anos 20 e 30 na Costa da Morte, que presentan
unha completa descripción
da vida do pobo nesa época,
quedando reflectidas todo
tipo de actividades laborais.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

CÉSAR TABOADA
...e mil historias que con-

Teatro Arca vai representar esta obra estes venres 3
e sábado 4 no teatro Principal.

LAS GUERRAS
DE NUESTROS
ANTEPASADOS

A obra de Miguel Delibes
será representada no teatro
Principal por Manuel Galiana e Juan Jesus Valverde, baixo a dirección
de José Samano, o venres
10 ás 20:30.

DIVINAS PALABRAS
Atalaya Teatro presenta
esta obra, de Federico García Lorca, os vindeiros 16 e
17 de xaneiro no teatro
Principal.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ARTE INTERNACIONAL
ENTRE DOUS MILENIOS

Mostra que poderemos
ollar nas salas de Caixanova da Praza de S. Xosé e
Gagos de Mendoza ata o 5
de xaneiro.

COLECCIÓN AENA
Estará exposta, ata o 10 de
xaneiro, nas salas da Fundación Caixa Galicia do
Café Moderno.

OSWALDO
GUAYASAMIN
A súa morte, hai un par de
anos, supuxo a desaparición do considerado o derradeiro artista da épica
redentorista da dramática
hispanoamericana. Esta
mostra abranxe un amplo
percorrido plástico e poderemola comtemplar no
Espacio para a Arte de
Caja Madrid, ata o 13 de
xaneiro.

JENARO CARRERO
(1874-1902)
Exposición
antolóxica,
conmemorativa do centenario do seu pasamento, no
edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra.

JOSÉ DE GUIMARÃES
A sala de exposicións Caixanova na praza de San Xosé e en Gagos de Mendoza
vai acoller, ata o 4 de xaneiro, unha mostra da pintura deste artista.
■ MÚSICA

NA VIRADA
Presentarán o seu disco para crianzas, Rolada das
Cantigas, no teatro Principal, o sábado 4 de xaneiro
en horario de tarde.

■ MÚSICA
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Mostra
do fotógrafo
da Costa da
Morte,
Ramón
Caamaño
na Casa da
Cultura de
ORDES.

ALL THAT JAZZ
O xoves 9, dentro do ciclo
Música en imaxes, vai ser
proxectada esta fita interpretada por Roy Scheider e
Jessica Lange e dirixida
por Bob Fosse. Na Fonoteca, ás 18:00 h
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO ARRILLAGA
Ten unha mostra de fotografía, baixo o título Deja
que cante el gallo, na Aula
de Cultura de Caixa Galicia, onde poderá ser ollada
ata o domingo 12.

AO PÉ DO TEMPO
Pinturas de Alfonso Costa
ata o venres 10 na galería
La Campana.

MENCHU LAMAS.
PINTURAS.
Ata o venres 10 exporá a
súa obra na galería SCQ.

HUELLAS
É o título da mostra de Sonia Maestú e Miguel Santamaría que ata o 10 de xaneiro vai estar na galería
Espacio 48.

FERNANDO PEREIRA
Co título de Sinestésia, a
cor da música, esta exposición permanecerá aberta
ata o 18 de xaneiro na galería José Lorenzo

DEJA QUE CANTE
EL GALLO
Fotos do vasco Eduardo
Arrillaga sobre o quefacer
de cotío das familias labregas de Bolivia, Guatemala,
Haití, e República Dominicana, na Aula Socio-cultural de Caixa Galicia ata o
12 de xaneiro.

SOLIDARIEDADE COA
XENTE DO MAR

Mostra colectiva na galería
Auria (Alfredo Brañas), ata
o 30 de xaneiro. O 10% das
vendas será destinado aos
afectados pola marea negra.

FRAN HERBELLO
A imaxe e semellanza,
mostra deste fotógrafo na
Fundación E. Granell ata o
10 de febreiro.

PACO PESTANA &
MANUEL PATINHA
Ata o 9 de febreiro esta vai
ser a mostra que acolla o
Auditorio de Galiza, baixo
a súa propia produción, na
sala Isaac Díaz Pardo.

LUIS LORENZO
Ten unha mostra de pintura,
titulada Máis vetas, no hotel Porta do Camiño organizada pola galería José Lorenzo, ata o 10 de febreiro.

VARI CARAMÉS
NA CATEDRAL
A Fundación Catedral Sta.
María de Gasteiz e a Universidade de Santiago organizan esta mostra fotográfica no Colexio de Fonseca.

1935-1936
“COMPOSTELA”
Berros, oficios, servicios,
cerimonias e sucedidos a
través dos debuxos de

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
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Francisco Vázquez Díaz
“Compostela”, mostra que
se inaugura este venres 22
no Museo das Peregrinacións, onde permanecerá
ata o 9 de febreiro.

PHILIP WEST
Metamorfosis Onírica é o
título que recibe a exposición que, ata 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.
■ MÚSICA

CADEA HUMANA
ENTRE MUXIA E LAXE
A Cadea Humana do ensino reunirá a
máis de 25.000 rapaces e rapazas.Os
nosos centros de ensino están cheos de
enerxia, de emoción, de forza. É a
enerxia da xente nova. A forza da adolescéncia que intue que pode cambiar o
futuro. En pouco máis dunha semana
máis de 120 centros de secundária,
reunindo a máis de 25.000 rapaces e
rapazas, dirixiron-se á Coordenadora
de Ensino Area Negra, integrada en
Nunca Máis, para participar nunha das
Cadeas Humanas máis longa da história. Será o mércores 22 de xaneiro.

DEBUXANDO NO CHAPAPOTE

RUXE RUXE
O sábado 11 vai ser a presentación do seu novo disco Terra dos comentos na
sala NASA.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
O xoves 9 vai ofrecer un
concerto, baixo a dirección
de Eiji Oue, ás 21 h. no Auditorio de Galiza, interpretando obras de Strauss e
Schumann.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O xoves 16 de xaneiro,
baixo a dirección de Maximino Zumalave vai
ofrecer un concerto no Auditorio de Galiza, no que
interpretarán a Balboa,
Haydn e Brahms.

CARMEN ACOSTA +
SALVADOR CARBÓ +
ROSA CRAIGMILE
No teatro Principal a soprano, o tenor e a pianista,
van ofrecer un concerto o
sábado 4. E o mércores 8,
Elena de la Merced + José Ferrero + Rubén Fernández Aguirre.

CONCERTO DE MÚSICA
BARROCA
Na Aula Sociocultural
Caixa Galicia van ter lugar concertos nos que se
interprete música desta
época o mércores 8, xoves
9 e venres 10.
A Sala dos
Peiraos de
VIGO
albergará,
ata este
domingo 5,
unha
mostra
titulada Os
camiños da
arte e a
doenza,
sobre a
SIDA.

Convocatorias

O Saviñao

Colectivo Chapapote é o nome que recebe a xuntanza de autores de banda deseñada galega con motivo da catástrofe do
Prestige. Este conxunto de debuxantes e
guionistas está coordenado por un equipo
de seis persoas: Manel Cráneo e Kike
Benlloch (A Coruña) como coordenadores xerais, ademais de Henrique Torreiro
(Ourense), Kiko da Silva (Vigo e Pontevedra), Marilar Aleixandre (Santiago) e
Alberto Guitián (Lugo). Á parte de actuar
como nexo en cadansúa zona xeográfica,
cada un destes colaboradores ten asignados cometidos específicos.O primeiro
dos proxectos do Colectivo Chapapote é
a publicación dun álbum de banda deseñada sobre o desastre Prestige. Para este
monográfico, en branco e negro, contan
xa coa resposta afirmativa de oitenta autores, a maior parte deles galegos, aínda
que tamén entran na chamada persoas nacidas fóra que están hoxe afincadas na
Galicia. Entre os debuxantes de máis sona que participarán neste cómic cóntanse
nomes como Miguelanxo Prado, Xaquín
Marín ou o propio Kiko da Silva.”O Chapapote esténdese”, explica Manel Cráneo, “pero no bo sentido: xa temos colaboradores fixos do Colectivo nas cidades
de Madrid, Valencia, Barcelona, Granada, Bilbao e tamén nas Baleares”. O debuxante coruñés explica que o cómic de
denuncia das mareas negras é só un dos
moitos obxectivos que o grupo está planexando. Prepáranse xa campañas de cartelería de protesta, a primeira xa tivo lugar o sábado 28 de decembro pasado. O
cartel é obra de Alberto Guitián. A páxina
www.chapapote.org será outro dos puntos fortes das actividades dos Chapapote.
Alí xuntaranse BD, humor gráfico e ilustración de artistas de todo o mundo que
repostan á convocatoria de crítica polo

acontecido nas costas galegas. Aínda que
a web está en fase de construción, a súa
saída está prevista para primeiros de xaneiro, e a recollida de material (chistes,
debuxos, etc.) xa comezou no enderezo
obras@chapapote.org. Hai máis campañas de cartelería previstas para Semana
Santa e para o día dos Namorados. Tamén se preparan actuacións na rúa, campañas de recollida de fondos editoriais
para os nenos da costa, e exposicións itinerantes. O calendario de proxectos do
Colectivo Chapapote abranxe desde decembro ata maio de 2003 como mínimo.
Para aquel mes, precisamente, estase negociando a presentación do grupo e as súas obras no Saló Internacional del Còmic
de Barcelona. Calquera persoa interesada
en colaborar ou sumarse ao Colectivo
Chapapote pode porse en contacto mandando un correo a manelcraneo@hotmail.com.

I CONCURSO
FOTOGRÁFICO ADENCO
Poderán participar todos as persoas que
o desexen, afeccionados ou profesionais, estando o tema relacionado coa
natureza, nos seus diferentes aspectos:
flora, fauna, paisaxe, agresións, etc. As
fotos mandaranse acompañadas dos datos persoais do autor, cun tamaño libre,
en branco e negro ou cor. Non se admitirán fotos manipuladas, por exemplo
mediante fotomontaxe. ADENCO resérvase o dereito a realizar unha ou varias
exposicións coas fotografias recibidas.
O prazo remata o 17 de xaneiro. A dotación dos premios é a seguinte: 1º premio, unha fin de semana nunha casa de
turismo rural a escoller da Asociación
Agarimo. 2º premio, ampliación dunha
fotografía 40x50cm e 60 euros. 3º premio, 60 euros. Convoca a Asociación
para a Defensa da Natureza do Condado, ADENCO. Para máis información
contactar con Anxo Fernández Saborido no telf. 666 893 879. Os traballos
enviaranse a Adenco, apdo de correos
132 Ponteareas 36860, Pontevedra

VIII CONCURSO LITERARIO
ÁNXEL CASAL
A iniciativa está dirixida a cursantes de
ensino secundario de Galiza, a partir
dos 14 anos. As obras, escritas en lingua
galega, serán inéditas e de tema libre,
cunha extensión mínima de 10 páxinas
a dobre espacio na categoría de conto.
As obras presentaranse en copia impresa en papel, firmada con seudónimo e

acompañadas por sobre pecho que contendrá os datos do autor. Tamén debe
presentarse un disquete coa obra en Microsoft Word. O prazo remata o 11 de
abril deste ano e a contía é a seguinte: 1º
premio de 900 euros e 2º premio de
600. Convoca o Concello de Santiago
de Compostela, Departamento de Educación e Mocidade e deben enviarse
a:Praza do Obradoiro 1, Santiago de
Compostela; 15705 A Coruña.

XV PREMIO DE NARRACIÓNS
XUVENÍS ‘RÚA NOVA’
Poderán participar todas as crianzas que
non teñan feitos os 18 anos o 2 de abril
de 2003. Extensión mínima de 25 folios
e máxima de 125, mecanografados a dobre espacio. Os traballos presentaranse
por quintuplicado. Farase constar: nome, enderezo e teléfono, e acompañarase da fotocopia do DNI, Libro de Familia ou documento equivalente. O fallo
será o 2 de abril. O prazo remata o 1 de
marzo e a contía: 1º premio (1.500 euros) e un accésit para traballos presentados en lingua galega e un 1º premio
(1.500 euros) e un accésit para traballos
presentados en lingua castelá. Os catro
serán publicados na Colección Nova 33,
que coedita a Fundación Caixa Galicia e
Ir Indo Edicións. Convoca: Fundación
Caixa Galicia. Biblioteca Nova 33 Tlf:
981 58 44 36. Enviar a: Biblioteca Nova
33, Rúa Nova 33 - 2º 15705 Santiago.
Apdo Correos nº 637, 15780 Santiago,ou en calquera das oficinas de Obras
Sociais de Caixa Galicia.

PREMIOS CURUXA
O tema será libre. Poderán participar todas as persoas interesadas, de calquera
país, sempre que, cando nos seus traballos haxa texto, este sexa en lingua galega. Só se aceptará un debuxo por autor/a
e terá que ser inédito. Poderán usar calquera técnica, branco e negro ou cor, unha ou varias viñetas. Pero sempre que estean feitos en cartolina e cunhas dimensións mínimas de 21x30 cm. e máximas
de 42x60. Terán que ser orixinais, ou o
que é o mesmo, non se admitirán fotocopias, copias dixitais, gravados, nin fotocopias de debuxos. Os traballos presentados a concurso hanse expoñer logo do fallo nas salas do Museo do Humor. Deberanse entregar, indicando no sobre que os
conteña, nome do autor/a, enderezo, número de documento de identidade e de teléfono, así como unha breve currícula, fotografía ou caricatura do autor. Sendo im-

prescindíbel aportar un enderezo de correo electrónico para unha pronta localización ou para manter contactos. Os participantes na categoría “Curuxa Nova”
terán que ter como máximo 18 anos ser
nados ou residentes na Galiza e, no caso
de empregar texto, facelo en lingua galega. Outras categorías: Curuxa aos Medios: Poderán optar os medios, xornalistas ou escritores que se teñan significado
polo seu labor a prol do humor ou pola
presencia da compoñente humorística na
súa obra. Curuxa de Honra: premiará á
persoa ou institución que, ao xuízo do
Museo, se caracterizase por toda unha
traxectoria vital a prol do humor. Curuxa
de Barro: Para o personaxe ou institución
que se significase por defender valores ou
protagonizar actuacións que o Museo do
Humor quixera ver desterradas. O prazo
remata o 3 de marzo e a contía é a seguinte: Curuxa Gráfica: 1 único premio
que consistirá en 1.502,5 euros e a entrega da Curuxa do Humor (deseñada por
Fco. Xosé Pérez Porto e doada por Cerámicas do Castro), e o pagamento da viaxe e estadía de tres días para a persoa que
resulte gañadora. Curuxa Nova: 1 premio
de 360 euros. As categorías Curuxa aos
Medios, Curuxa de Honra e Curuxa de
Barro non teñen dotación económica. Os
traballos deberanse enviar ao: Museo do
Humor - Concello de Fene, Avda de Conces 20 – 22, Fene, 15500 A Coruña.

I PREMIO DE XORNALISMO
MONCHO PÍO
As adegas Terras Bendaña convocan
este certame, que está aberto a traballos
xornalísticos de todos os xéneros que
potencien calquera valor paisaxístico,
económico, artístico, etnográfico e patrimonial da Ribeira Sacra. Deberán estar publicados, firmados ou baixo pseudónimo, con carácter inédito, entre o 1
de xaneiro e o 31 de outubro de 2003,
ambos inclusive; escritos en galego.
Acéptase un traballo por autor, presentarase o orixinal e cinco copias que conteña a data correspondente; irá acompañado dunha plica co enderezo e teléfono do autor. O prazo límite para a recepción será o 5 de novembro de 2003.
O premio consiste en 150 euros en metálico, diploma acreditativo e o equivalente en peso do galardonado en botellas de viño da adega. Os traballos serán
remitidos á adega en Sobrado-Líncora
(Chantada) Lugo, indicando o nome do
certame no sobre. Para máis información chamar ao telf. 982 440 989.♦

Vigo

O FEMININO NA

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

JOSÉ LUIS
PÉREZ ALÁEZ

MANIFESTACIÓN.
MAREA NEGRA

A visión da muller a través
da pintura galega na galería
de arte Saga.

resante mostra que ata o
29 de xaneiro vai poder
ser visitada na galería Visual Labora (López Neira, 5).

MONTAÑISMO

REQUIEM 2 REVISITED

O artista mostrará as súas
pinturas, ata o 7 de xaneiro, no Círculo Recreativo
Cultural.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

ARTE E ANTIGÜIDADES
Ata o 6 de xaneiro na Área
Panorámica.
■ LEITURAS

OS XOGUETES
ESQUECIDOS

É un libro de Edicións A
Nosa Terra do que son autores Xosé López González e Xosé Manuel García, que será presentado
na galería Trisquel e Medulio, o venres 10 a partir
das 20:30, polos autores e
Bieito Alonso Fernández.

PINTURA GALEGA

CULTURAL

O luns 6 ás 18 h. partindo
da Praza do Rei, vai ter
lugar esta manifestación
organizada pola Plataforma Nunca Máis e a Plataforma Contra a Burla Negra que percorrerá as rúas
da cidade. Nestas celebraranse actividades culturais (concertos, teatro,
mimo, recitais ou calqueira outro tipo de actividade
cultural). Rematará a manifestación diante do edificio da Xunta en Montero
Rios.

LIBROS PARA SOÑAR
Nesta librería, da rúa Triunfo, van ter lugar actividades
para os cativos. O venres
10, baixo o título Contos
con Arte celebraranse distintas actividades e sesión
de contacontos a partir das
18:30 h.

¿XOGAS?
Dentro deste programa de
dinamización lingüística
para crianzas de entre 4 e
10 anos, o sábado 11 ás 18
h. celebrarase a actividade
Os contaloucos: dous contos contados por tres loucos, da man de Tanxarina.
Será na Praza do Concello
ou no Auditorio Municipal,
de facer mal tempo.
■ EXPOSICIÓNS

O CADRO MÁIS BONITO

II Festival de Zarzuela
Zarzuela
Que se celebra no teatro Principal de Santiago ás 21 h. organizado pola Asociación Galega da
Lírica e o Concello. O sábado 4
de xaneiro é a vez de Carmen
Acosta, soprano; Salvador

Carbó, tenor; e Ross Craigmile, piano. Rematará o mércores
8 de xaneiro con Elena de la
Merced, soprano; José Ferrero, tenor; e Rubén Fdez. Aguirre, piano.♦

DO MUNDO

Esta mostra de Roger Olmos, dirixida ás crianzas,
vai estar aberta na librería
Libros para soñar durante
o mes de xaneiro.

LAXEIRO,
OBRA GRÁFICA

Exposición formada por

catro carpetas de gravados
feitas na súa derradeira
época e na que mostra a
vertente máis madura,
máis lúdica e menos dramática do pintor. Poderemos disfrutar deles na sede
da súa Fundación, na Casa
das Artes, ata o 16 de febreiro.

LEGAIS COA SIDA
A sala dos Peiraos acollerá,
ata o 5 de xaneiro, esta
mostra titulada Os camiños
da arte e da doenza, e na
que participan Begoña
Acín, Buxán Bran, Rafa
Cáccamo, Santi Jiménez,
Paula Mariño, RBK, Santos e Helena Vitoria.

MARÍA MASSÓ
Mostra as súas acuarelas na
cervexaría Popular (Elduayen 51) ata o 17 de xaneiro.

Exposición fotográfica, comemorativa do 60 aniversario do Clube de Montañeiros Celtas, na Casa do
Libro.

Ata o 12 de xaneiro na Sala
de Mostras do Colexio de
Arquitectos (Marqués de Valadares 27) poderemos contemplar estas fotografías.

BELÉNS CAIXANOVA

ANTE O NOVO MILENIO

As montaxes elaboradas
para a XXXVII edición do
concurso e que podn verse
no Centro Cultural desta
entidade.

Mostra de arte internacional que o CC Caixanova
acolle ata o 6 de xaneiro.

GRANÍTICAS ESTRELAS

Poderemos olla unha escolma da súa pintura na galería
Vgo (López de Neira 3) ata
o 4 de xaneiro.

Mostra coa que a galería
Chroma (Florida 34) comeza a súa andanza. Está formada por obras de 24 artistas galegos de recoñecido
prestixio.

JUAN DÍAZ &
DANIEL ALONSO
Ata o 7 de xaneiro poderemos contemplar as pinturas
do primeiro e as esculturas
do segundo na galería Sargadelos.

ARQUIVO PACHECO
Interesantisimos documentos fotográficos que estarán
expostos, ata o 26 de xaneiro, na Aula Sociocultural
de Caixa Galicia.

OBRA GRÁFICA
CUBANA ACTUAL
Este é o título dunha inte-

GUILLERMO
A. MONROY

ATLÁNTICA 1980-1986
A transición española
trouxo unha efervescencia
creativa pouco común en
todos os eidos da cultura.
Galiza non estivo á marxe. No ano 1980 naceu
Atlántica, colectivo de artistas e intelectuais unidos
por unha vontade común
de renovación que logrou
que as súas obras transcederan a nivel internacional. R. Baixeras, I.
Basallo, L. Borrajo, X.
Cabanas, C. Corredoira,
A. Datas, M. Facal, J.
Freixanes, A. Goyanes,
A. Guerra, A. Huete, M.
Lamas, A. Lamazares, F.
Leiro, J. Lodeiro, F.
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Anuncios de balde
■ Alúgase praza de garaxe na rúa
Areal 138 de Vigo por 60 euros. As
persoas interesadas poden chamar
aos telf. 986 437 871 ou 651 977 086
e perguntar por Belén.
■ Precísase persoa para atender
tenda de alimentación ecolóxica e
artesán en Santiago. Razón no telf.
630 069 636.
■ Realizamos traballos de bioconstrución. Telf. 981 513 273.
■ Alúgase habitación na zona do
campus sur en Santiago. Interesados chamar ao telf. 636 779 747.
■ Gatiña gris atigrada, mansa e
cega, precisa un fogar. Telf. 981 170
730.
Os
Samesugas
tocan na
sala Sirimiri
de VIVEIRO
este venres
3.

Mantecón, Q. Martelo,
M. Moldes, G. Monroy,
A. Patiño, R. Patiño, S.
Rivas, M. Ruibal, M.
Vasco e X. Vázquez son
os artistas representados
nesta mostra que o Museo
de Arte Contemporánea
de Vigo (MARCO) elexiu
para a súa inauguración.
Ata o 30 de marzo.

TAMEN FOMOS
EMIGRANTES

CARDINALES

PLATIS

O edificio do MARCO antes
foi Cárcere e Pazo de Xustiza. Esta exposición inspírase nesta tipoloxía arquitectónica e quere celebrar a
transformación do uso en
espacio de liberdade, de
sociabilidade e obtención
de coñecemento e pracer,
de lugar de reclusión a espacio de deleite. B. Jan
Ader, P. Althamer, J.
Barbi, J. Casebere, R.
Chafes, T. Dean, C. Wyn
Evans, H. Farocki, V.
Jouve, J. Kahrs, Langlands & Bell, A. Larsson, E. Männikkö, M.
Melian, Muntadas, C.
Nieuwnhuis, T. Oursler,
S. Prego, G. Romano, A.
Sala, G. Scheider, N.
Chöffer, A. Simon, M. Soto, P. Tudela e E. Valldosera son os artistas que
participan nesta mostra.
Ata o 15 de febreiro.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

Esta mostra fotográfica poderá ser contemplada na
Casa da Cultura ata o xoves 9.

MARCO
www.marcovigo.com
Con información sobre o museo e o edificio, a Fundación, as exposicións temporais, as actividades e servicios, as publicacións e unha axenda, vén de poñerse
en marcha a páxina electrónica do Museo
de Arte Contemporánea de Vigo.♦

■ Seleccionamos persoas maiores
de 18 anos con aptitudes empresariais. Traballo desde a casa, mínimo
insvestimento. Telf. 653 913 206 fóra
de horario comercial.

■ MÚSICA

SAMESUGAS

Esta obra, de Miguel Delibes, ambiéntase nun sanatorio penitenciario. Pacífico Pérez, enfermo de
tuberculose, está en prisión, onde un doutor o
convence para falar sobre
a súa vida e circunstancias. Baixo a dirección de
José Samaro, poderá verse o xoves 9 ás 20:30 h.
no C. C. Caixanova.

■ 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.

■ 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.

■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase asesoramento no campo das TIC. Deséñanse páxinas electrónicas.
Préstase asesoramento informático.
inferninho@galizalivre.org.

■ ¿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.

■ 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!

■ Vendo casa con terreo a 3 km. de
Betanzos. Tlf: 981 797 060.
■ Véndese casa unifamiliar con 230
m2 edificados e 1.400 m2 de terreo en
Belesar, Baiona. Tlf: 650 055 942.

■ 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.

■ Dão-se aulas de português. Professor qualificado e experiente. TLM.
646 110 028.
■ Véndese casa no centro de Guitiriz duns 300 m2, con garaxe, patio,
pozo e horta. 150.253euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.

■ 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

■ 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.

■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga
cando se encontra alivio. Tlf. 625 996
334.

■ 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.♦

■ Mozo de 32 anos quixera coñecer
mozas de entre 20 e 40 anos. Son ri-

Instalación
de Michaela
Melian que
podemos
ollar na
exposcición
Cardinales
do MARCO
en VIGO.

Braga
■ TEATRO

O COLABORADOR

UMA COMÉDIA
NA ESTAÇÃO

O Espaço Alternativo PT
volverá a ser o escenario
para esta obra de Samuel
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Benchtrit, entre o xoves 9
e o 25 de xaneiro, de martes
a sábados ás 21:45 h. O
prezo das entradas é de 4
euros con carnet xove ou de
estudante e de 7,5 para o
público en xeral.

E

THE CYNICS

LAS GUERRAS
DE NUESTROS
ANTEPASADOS

■ Alúgase cuarto e praza de garaxe

Banda de rock compostelá
de muitos octanos e á que
se lle dá por intercalar, nos
seus concertos, pezas propias con deliciosas versións
do máis anfetamínico rock
de onte e hoxe. Estará este
venres 3, a partir das 11 da
noite, na sala Sirimiri.

P

■ TEATRO

■ 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.

Viveiro
iveiro

■ MÚSICA

A banda vai dar un concerto o próximo xoves 9
no Iguana Club.

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

Mar de nadie é o título da
mostra deste pintor que
acolle a galería Arcana ata
o 12 de xaneiro. Consta de
14 cadros en técnicas mixtas (acrílicos, temple, óleo).

Obra de Frieddrich Dürrenmatt, que o Centro Dramático Galego representará no Espaço Alternativo o
sábado 4 de xaneiro ás
21:45 h. Esta obra, dirixida
por M. Guede Oliva, está
interpretada por Miguel
Pernas, Marcos Viéitez,
Celso Parada, Rebeca
Montero, Estevo Creus,
Toño Casais, Miguel L.
Varela e Francisco Lestón.

A Rede

■ Licenciada en Xornalismo, 25
anos, con experiencia en medios
audiovisuais, busca primeiro emprego como redactora en prensa,
radio ou TV local. Tamén para actualización informativa ou creación
de contidos en páxinas electrónicas. Teño coche e residencia en
Compostela. Verónica, telf. 630 915
792.

quiño e marabilloso. Se algunha me
quere coñecer, chámome Alberto. Tlf.
616 870 908.

na rúa Martínez Garrido de Vigo. Telf.
986 277 213 a partir das 20 h.
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Madrid
■ MÚSICA

CONCERTO SOLIDARIO
O colectivo Solidari@s Sierra

I

Ó

N

P

Madrid e Pueblo Navalkejigo
organízano baixo o lema Marea Negra: Arma de destrucción masiva del capitalismo,
o sábado 11 de xaneiro ás
22:30 h. na aldea okupada de
Navalkejigo (Los Arroyos).
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Actuarán Mopongo, Tinakis,
Kloakao e Sin Dios. Os beneficios serán destinados para
material de limpeza nas praias
afectadas pola marea negra.
http://es.geocities.com/magrebi501/index.html.♦
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“OS XOGUETES ESQUECIDOS”

“OS XOGUETES ESQUECIDOS”

DE

EDICIÓNS A NOSA TERRA

VENRES 10 DE XANEIRO NA GALERÍA “TRISQUEL
MEDULIO” A PARTIR DAS 20:30 HORAS

DE

E

SÁBADO 11

12

“MUSEO

DO

N

XOGUETE”

HORAS COA INTERVENCIÓN DE

COA INTERVENCIÓN DE

XOSÉ LOPEZ,
XOSÉ MANUEL GARCÍA (AUTORES),
E BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ.

Ó

EDICIÓNS A NOSA TERRA

DE XANEIRO NO

A PARTIR DAS

I

XOSÉ LOPEZ,
XOSÉ MANUEL GARCÍA (AUTORES),
E BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ.

gos que veñen de Oriente,
probabelmente de Bagdad,
capital histórica e cultural
da civilización árabe. Postais navideñas con folerpas
de neve abundante e parellas de cans tirando de zo-

rras que se deslizan sobre o
xeo, fronte ao reseco e areoso Portal de Belén, rodeado
de palmeiras. Avecíñase unha guerra de culturas na que
o regalo máis buscado chámase petróleo.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.
2,75 euros (1,75 sen Bule Bule)

N

estas datas de comezo de ano faise máis
patente o choque de
civilizacións que anunciara
Huntington. Os precristiáns
e nórdicos Santa Claus e Papá Noel fronte aos Reis Ma-
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Antón Baamonde
‘Os galegos non sabemos comportarnos’
MANUEL VEIGA
Nacionalista precoz, filósofo heterodoxo, crítico da cultura,
animador dun proxecto de diario en galego, membro da redacción da revista Luzes de Galiza e promotor de manifestos, Antón Baamonde acepta todas as definicións, non sendo
a de conservador. Nacido en Vilalba en 1959, móstrase sempre dinámico nun país no que non está ben visto moverse.
nón tamén a estrutura financeira, industrial, social... Hai que
saber que aquí, das caixas, aos
empresarios, pasando polo goberno ou os medios de comunicación, todos son do mesmo
pau. Os empresarios non moven
unha palla sen o permiso de
Don Manuel. Eu son dun marxismo maruxil. Das clases sociais quero saber os apelidos e o
güisqui que beben. Un nacionalista non pode aspirar só a ser
concelleiro, senón tamén a cambiar valores. Este é un país aburrido, con demasiada clericalla.
Hai pouco experimento social.
Pide moito.
Dentro da modestia, cómpre
ser ambicioso. Hai que cambiar
o país con estruturas sólidas. O
Bloque debe buscar a eficiencia,
para que, o día que goberne, non
o faga só por dous anos e todo
volte quedar como estaba.
¿Por que reclama aire para
respirar?
Galiza é un país duro. Moitos
pensan que é brando porque o
poder apreta, pero non afoga. Pero esta é unha sociedade pequena, na que a penas hai espacios
sen control de arriba. O que quero é que os que mandan, non
manden tanto e que seña posíbel
a vida polo medio.
¿Cambiará algo o Prestige?
Agora parece que está clara
para todos a manipulación que
practican certos medios de comunicación e que moitos denunciaramos antes. Se cadra isto cambia algo, pero é pronto
para sabelo.♦

ÁLVARO BALLESTEROS

¿Teme que o acusen de estar
sempre cambiando de sitio?
Nunca me acusaron diso. É
certo que pasei por lugares distintos, pero en diferentes momentos. Galiza é de ritmos lentos
e de mudanzas escasas, pero eu
penso que é bo cambiar.
No seu último libro, Aire
para respirar (Xerais), acusa os
galeguistas de vaidosos.
Galiza foi unha sociedade
agraria ata os anos sesenta. As
clases medias son polo tanto recentes, de aí lles ven ese postín,
o non saber estar que as fai aburridas.
Tamén os cualifica de tacaños.
Ven do mesmo. Se houbese
unha tradición burguesa, urbán,
non habería tanta rixidez. E o
mesmo sucede coa relación co
diñeiro. Aínda queda un medo á
miseria do pasado. Iso incide no
conservadurismo.
E para rematar chámalle aos
nacionalistas hipócritas ou practicantes dunha dobre moral.
Sempre dixen que aquí había
unha fisura entre un discurso tremendo, radical, e unha práctica
que non dá lugar a nada. Este é
un país católico, no que se cultiva a idea de que hai que ser bo ao
final dos tempos, pero de momento estamos no que estamos.
Os nacionalistas vanse enfadar con vostede.
Eu coas teorías xenéricas do
nacionalismo podo estar de
acordo. Pero é hora de saber que
queren dicir en concreto. Se
queres mandar, non só tes que
cambiar o aparato político, se-

UNHA NOVA COLECCIÓN
PARA SABER QUÉ SON E
CÓMO FUNCIONAN
AS COUSAS

7 EUROS

CADA LIBRO

A NOSA TERRA
Fai o teu pedido no telf. 986 433 830 ou por correo electrónico subscripcións@anosaterra.com

¡POLA COMPRA DE
5 LIBROS ESTA MOCHILA DE
AGASALLO!

marxe da necesidade de que sexamos conscientes
de que entre as causas da
marea negra provocada
polo Prestige está a desenfreada política neoliberal que protexe os intereses financeiros duns
poucos privilexiados a
costa de destrozar social
e ecoloxicamente todo o
planeta, nestes momentos
é moi evidente que a sociedade civil galega sabe
perfectamente onde hai
que buscar as responsabilidades políticas da xestión da catástrofe e a súa
manipulación mediática.
Por iso resulta profundamente perversa esa iniciativa política baseada
nun intento desesperado
de criminalizar os actos
de protesta social a través
das cargas policiais, proxectando socialmente a
imaxe dunha discrepancia criminalizada en protestas sociais “violentas”.
E, en todo caso, logo do
acontecedido coa marea
negra, non resulta facilmente comprensible nin
xustificable a represión
policial contra un pobo
indignado.
A teórica misión da
policía é a de protexer
aos cidadáns e nunca a
de exercer a represalia
contra os dereitos de
opinión e manifestación
que a cidadanía exercita
con enerxía pero pacificamente. Sen dúbida hai
unha actitude envelenada no feito de que o poder político non só non
dimita senón que, ademais, pretenda desprestixiar e criminalizar aos
que solicitan esa demisión. Cando un xogo tan
depravado coma este se
produce, a democracia é
só unha farsa, un simple
ritual baleiro.
Por fortuna, nestes
momentos o Xulgado de
Instrucción número 1 de
Corcubión (que xa plantou cara aos intereses da
empresa armadora do
Prestige, interesada en
trasladar a instrucción á
Audiencia Nacional) está a estudiar a actuación
política no desastre, co
que se abre a esperanza
de que ese balón perverso e antidemocrático que
o poder político nos lanzou, cargado con tanta
neglixencia, acabe entrando en propia meta e
obrigue a responder, ante
a xustiza, a quen actuou
de forma tan malévola
co patrimonio económico, ecolóxico, social e
identitario de todos os
galegos e galegas.♦

