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manifestarase
o 23-F en Madrid

na praia de Trabe de Laxe.
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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.

PACO VILABARROS

ATOPÁMONOS ANTE O CANTO DO CISNE
dunha nova tentativa de rexionalismo. Co cesamento de Cuíña Crespo como conselleiro demóstrase que militar no PP non resulta compatíbel con ser galeguista e con exercer certa autonomía partidaria respecto a Madrid. O enunciado funciona como propaganda pero esborrállase cando a realidade o pon a proba. Repítese
o ocurrido 13 anos atrás con Barreiro Rivas de
vicepresidente. Co defenestramento de Cuíña
non se trata de acabar co caciquismo, como
Aznar di pretender. O caciquismo existe non
polo PP, non por Cuíña, senón pola pervivencia
dunha sociedade rural subsidiada, sen medios
para producir, a monte no sentido literal, polo
tanto sen autonomía persoal de decisión. O caciquismo existe pola ausencia dun verdadeiro
Goberno galego que elabore estratexias de desenvolvemento en función das necesidades
propias, non necesariamente miméticas ou submisas a Madrid e Bruxelas. A crise do Goberno

e do PP galegos, non o esquezamos, está propiciada polas protestas populares que reclaman
dimisións, pero tamén pola política que se impón desde a Moncloa. Aznar e os tres tenores
apostan pola demonización do diferente, polo
pensamento único na sociedade e nas propias
filas, aínda a costa de exclusións e fracturas.
Están inmersos nunha ofensiva por minguar os
dereitos individuais con lexislacións macartistas, por reconstruír a España que se identifica
unicamente coa “severidade e nobreza” de
Castela, borrando dereitos das nacionalidades
históricas xa recoñecidos pola Constitución. A
proposta de Jiménez de Parga (presidente nada
menos que do Tribunal Constitucional) de suprimir as propias “nacionalidades históricas”,
está en consonancia co ideario de José María
Aznar cando fala, como a semana pasada, de
“guetos culturais”. Política uniformista, pechada, de pau e tente teso, contra a que xa se abriu
un clamor, nacido precisamente en Galiza.♦
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A derradeira inauguración de Cuíña: o tramo Santiago-Silleda da autoestrada A-53. Alí estaban os protagonistas da crise, Manuel Fraga, Arsenio F. de Mesa, Francisco A. Cascos, Xosé Luís Baltar, Xaime Pita e Xesús Palmou. MARCOS MÍGUEZ

Madrid aproveita o Prestige para frear o rexionalismo do PPdG

Cesado Cuíña, Aznar ata corto a Fraga
A. EIRÉ - H. VIXANDE - P. BERGANTIÑOS - R. VALVERDE

Aznar tenta aproveitar o Prestige para recortar a autonomía e someter o PPdG. Nesta crise, cuxo principal episodio é a destitución de Cuíña Crespo, quen máis mal parado sae é Manuel Fraga: claudicou
ante Aznar, perdeo a súa imaxe e os seus apoios internos. En Madrid, a dirección do Partido Popular
pensa que agora se atopa coas máns libres para nomearlle sucesor. Con todo, o sector autóctono do
partido ten previsto dar a batalla, recorrendo ao que consideran á súa forte presencia entre as bases.
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‘O

No Consello do 1 de decemafundimento do Prestige é unha bendición en- bro, debatíronse as propostas, sen
cuberta. Demonstrou dúbida condicionadas pola multique a idade xa non lle tudinaria manifestación de Compermite a Fraga exercer postela. O enfrontamento foi forde presidente nunha si- te. Por un lado Xosé Antonio Ortuación de crise”. Non za e López Veiga, polo outro Cuíson verbas dun político da “desle- ña, Pérez Varela, Díz Guedes e
al” oposición, senón a afirmación Miras Portugal. Fraga calaba. Esdun alto cargo do PP madrileño. A coitáronse acusacións de intentar
casualidade quixo que a obrigada levar a cabo unha política paralela
remodelación do Goberno autóno- que sería, na práctica, a ruptura co
mo coincidise co desastre. Manuel Goberno central. Algunhas destas
Fraga, que sempre apostou pola persoas afirmaban que era preciso
máxima de que en tempos de aflic- afrontar esa posibilidade ante a
ción non facer mudanza, encaraba inoperancia de Madrid e o ninguunha remodelación que se conver- neo a que estaban a someter ao
teu en crise e agora mesmo nunha Goberno autónomo e ao propio
Fraga. Un Fraga
liorta, tanto no PP
que non quixo asicomo na Xunta,
nar o documento,
como non se lemdirección
central
pero sí permitiu
braba desde os
que saisen adiante
tempos de Albor.
algunha das proA Aznar que- do PP pensa que
postas, como a de
dáballe unicamen- Fraga non está
crear unha comite Galiza fóra de
sión de investigacontrol. A figura capacitado para
ción no Parlamende Manuel Fraga,
presidente funda- enfrontar unha crise to galego. Tamén
puxo á fronte dun
dor, conferiulle togabinete de crise a
do este tempo un
estatus especial. Ata agora, os in- Cuíña Crespo con Pérez Varela e
tentos de control fracasaran non só Corina Porro para dotar de medios
porque Fraga defendese a súa pau- os voluntarios e que a imaxe da
liña autónoma de decisión, senón Xunta non estivese ligada a Mapolos apoios que concitaba en boa drid.
parte do PP, aínda que todos non
fosen políticos, senón emocionais. Fraga recoñece o enfrontamento
Coa desfeita do Prestige Aznar podía demostrar ante o partido Fraga recoñecía o enfrontamento
a incapacidade de Fraga para por- interno no seu Gabinete sen ser
se á fronte dunha crise. Os patéti- quen de por orde. Estaba en marcha
cos chamamentos do presidente a remodelación e tamén a batalla
da Xunta á casa central na procu- pola sucesión. A batalla máis forte
ra de apoio para que non “me dei- que nunca librara Fraga, pouco daxen perder as eleccións” acentua- do a enfrontalas de cara, cando non
ron esta sensación de febleza e de ten toda a certidume de gañalas.
Os dous bandos en puxa facíque Fraga ollaba máis cara a posanlle chegar ao Presidente as priterioridade que para o presente.
A debilidade de Fraga decidiu meiras propostas por escrito sobre
a Aznar, que antes recibira os pa- a composición do novo gabinete
rabén das vellas glorias do partido, coas prioridades a acometer, pero
como Martín Villa, a xogar máis tamén cos descartes de conselleiforte e non só someter ao PPdG, ros necesarios, como recoñeceo o
senón tomar nas suas mans o pro- mesmo presidente.
Ante a división interna, Fraga
ceso de sucesión a Fraga e a dirección política do Goberno autóno- xa non era un obstáculo para Mamo. Para iso era primordial con- drid. Durante a comida con Aznar
trolar a remodelación anunciada. na Moncloa, ambos pactaron que
Un sector do Goberno, capita- se deixaría “aconsellar” tanto na
neado por Cuíña Crespo, sabedor remodelación do Goberno como
das intencións de Madrid, decidiu no proceso de nomear sucesor. Pepresentarlle a Fraga un documen- ro Madrid necesitaba gañar a loita
to de actuación no caso Prestige. interna na Galiza. Así que chamaDocumento, apoiado tamén por ron a Xesús Palmou, o secretario
parlamentarios e senadores, uns xeral do PPdG. Este reuniuse con
por lealdade a un Fraga ao que Javier Arenas (secretario xeral) e
Madrid lle impoñía as súas deci- máis con Mariano Raxoi, Rodrigo
sións, outros por preservar a auto- Rato e Mayor Oreja, para demosnomía do PPdG, pero todos por trarlle que a dirección estaba unificada e que era preciso que o partimedo aos efectos electorais.

A

Madrid conseguíu rodear a Fraga. Na imaxe, Arenas, Fraga, Aznar e Raxoi no Monte do Gozo en setembro pasado. P. VILABARROS

O xoves 16 de xaneiro reuníado se fixese co control total de Ga- do de xestionar todo o vinculado ao
liza e da sucesión de Fraga, que só Prestige. Deixaría comprometidos se o Consello da Xunta. Á mesma
os orzamentos para os tres vindei- hora que entraban para a reunión,
así se podería superar a crise.
ros anos. É nese a cadena SER difundía que as emA
Moncloa
momento cando presas familiares de Cuíña Crespo
lanzaba así cada
reacciona Madrid venderan unha partida de material
vez máis signos de
presidene
e decide nomer un para a limpeza da costa por valor
que non estaba diso m i s i o n a d o , de 42.000 euros. Cuíña pasoulle
posta a contar co
da Xunta negouse a cMartín
unha nota a Fraga negando calquer
Villa.
Goberno galego
Fraga nega esta venda directa ou ilegalidade. Non
para enfrontarse ao asinar un documento
versión, afirmando houbo discusión no Consello.
problema. O noFraga marchou xantar con
que sempre dixo
meamento de Mar- presentado
que non quería ter Xesús Palmou ao restaurante Vitín Villa, un duro a
por
Cuíña
e
vicepresidente. las. Alí recibiu unha chamada de
cargo do MinisteXosé Luis Baltar, Madrid. Uns din que foi o propio
rio de Interior na o seu grupo
presidente do PP Aznar, outros Mariano Raxoi.
transición, era a
en Ourense, pon Pedíanlle que cesase a Cuíña. Xa
demostración pal- de conselleiros
nada menos que ao pola tarde, chamouno ao seu despábel desas intenpara
impulsar
bispo desta diocese pacho. Cuíña non agardaba que
cións. Tamén a
testemuña de Fraga lle dixese: “ou me presenta
“desautorización”,
unha política propia. como
que Fraga lle ofre- a súa dimisión ou césoo”. Escoiverba empregada
cera a Cuíña a vice- táronse berros e acusacións de
por Fraga, da Cotraición. Nunha hora tiña unha
presidecia.
misión de InvestiNos seguintes días, fose co- carta manuscrita coa renuncia.
gación no Parlamento galego. MaCuíña manifestoulle aos seus
drid prohibiu a comparencencia do mo fose, arreciou a tronada meDelegado do Goberno e negouse a diática e a ofensiva contra Xosé achegados, reunidos na súa casa
remitir os papeis oficiais e a que Cuíña desde o Goberno central e de Filgueira en Lalín, que alguén
declarase calquer persoa depedente desde a dirección galega do PP. lle dera unha navallada. Palmou
do Goberno central. O fiscal xefe Difundíanse intrigas de Cuíña aparecía como o novo home forte
do TSXG, García Malvar, privou para non ficar desprazado do no- do Goberno nunha sorte de vicetamén da comparecencia ao capi- vo gabinete e anuncios de que presidencia, non nominal, como
puxera o seu cargo ao dispor de coordinador do Goberno e sustitán do Prestige.
Fraga debatíase no medio das Fraga. Cuíña e o sector autócto- tuto de Fraga na súa ausencia.
As presións do sector cuiñista
presións de Madrid e das dos no eran acusados de agacharse
seus máis directos colaboradores, para non sair manchado polo aumentaron e Fraga viuse na obrientre a fidelidade ao seu cargo e chapapote. López Veiga oficiaba ga de dar marcha atrás para non dea súa visión do Estado. Nunha como punta de lanza desta tese. sairar totalmente ao político de LaO mesmo Aznar, no Comité lín. ¡Sorpresa! Fraga deuse conta
entrevista a El Correo Gallego
recoñecía que podería nomear vi- Executivo Nacional do 7 de xanei- de que Palmou era secretario xeral
cepresidente. Algo que demanda- ro, advertiu: “non quero a ninguén do PP na Galiza e de que tiña a caban desde a sede central que ta- escondido detrás das pedras, e se tro meses vista as eleccións munimén lle ofrecía como nome o de vexo a alguén irei sacalo eu mes- cipais. O presidente da Xunta, para
non enfadar tammo”. Unha frase
José Antonio Orza.
pouco a Madrid,
que bóa parte do
Cuíña vicepresidente
recoñecía que PalPP interpretou que
uíña sabe o 2 de mou podería enía dirixida a Cuíña.
O 2 de xaneiro, segundo persoas
trar no Goberno
Se esta adver- xaneiro que vai ser
próximas a Cuíña Crespo, Fraga tencia podía alberlogo das eleccións.
chamou a do Deza para comunicar- gar algunha dúbi- vicepresidente. O 16 Os
resultados
lle que sería vicepresidente e conse- da, Pio García Esmandarán.
lleiro de Medio Ambiente, encarga- cudero, coordina- Fraga recibe unha
Desde Madrid
analizábase a defedor do PP, afirmanestración de Cuíba publicamente chamada de Aznar
ña, non só como un
que Cuíña “non para que o cese.
triunfo de Aznar,
será vicepresidensenón como un pate, nin nunca se
so adiante na “mopensou nel para
ese posto”. Quedaba clara a postu- dernización do PP” que así acabaría
cos reductos do caciquismo.
ra de Madrid.
Fraga recibiu logo na conVentos de crise
vención do PP celebrada na capiladas de chapapote que embadurna a costa e
tal de España loas e aplausos que
amenaza as rías, aínda que desde Madrid non
Fraga atopábase máis dubitativo soaban a despedida. No seu disse perciba.
ca
nunca,
pese
a
afirmar
que
xa
curso afirmou que hai que rezar
A plataforma Nunca Máis, como expresión
tiña o Goberno na cabeza. As dú- “para que Deus non me deixe
do sentimento popular, está aí día a día, para lembidas non facían máis que acre- unha derrota electoral”. Fraga
brarllelo sen que os torpedos que lle lanzan locentar o nerviosismo e as loitas preséntase como a “principal vígren impedir que o ecoar do “nunca máis” se
internas que traspasaban fácil- tima do Prestige”. Cuíña Crespo,
confunda co de “¡dimisión!”. As protestas acabamente as portas de San Caetano. pola súa parte, dicialle aos seus
ron por poñer nervioso a todo o PP. O accidente
Os ventos de Madrid tamén chei- amigos ao chegar destituido a
da remodelación pode acabar converténdose en
raban unha crise das grandes.
Lalín: “agora ven o mellor”.♦
todo un desastre político no seo do partido.♦

O

O accidente da remodelación
acaba en desastre político
O Goberno central fíxose cargo das competencias da autonomía galega e acaparou a dirección
no tocante ao accidente ata convertelo nun desastre económico e ecolóxico.
Se Aznar non foi capaz de calcular ningún
destes efectos, menos aínda preveu os efectos
políticos. Pero en ambos aspectos sigue idéntica táctica: negar a evidencia. Alonxar o barco
ao “quinto pino” de Cascos só serviu para esparexer o chapapote por toda a costa. Dous
meses despois, o Prestige segue a soltar tone-

C
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A batalla posponse para despois das municipais

Cuíña apelará as bases para suceder a Fraga
Tanto tempo imaxinando un futuro de liortas no PP á marcha de Fraga e estas fixéronse presentes sen que o veterano político tivese que
deixar a presidencia. Malia ao cese, Cuíña Crespo non renuncia á sucesión. Dará a batalla apelando ás bases. Non está só. Os chamentos á
democracia escoitanse probabelmente por vez primeira dentro do PP.
Cuíña Crespo semella plenamente convencido de que dispón dos apoios necesarios nas
bases para suceder a Fraga. Así
o pudo saber A Nosa Terra de
fontes moi próximas ao ex conselleiro. Esta idea é a que vai
guiar a súa estratexia ata despois das eleccións municipais.
Cuíña non quer que os seus partidarios perdan forza ou podan
ser desprazados das listas.
Como lles lembrou aos alcaldes do Deza nunha reunión posterior ao seu cese, ninguén se pode relaxar nas municipais, moi
ao contrario do que se trata é de
traballar arreo para fortalecer a
posición interna. Tamén lles deixou claro que aínda segue a ter
poder. Forma parte da dirección
do PP con praza na Executiva e
conserva a súa acta de deputado.
Fixeron reconto de forzas, segundo un dos presentes, e ollaron como no Grupo parlamenta-

rio poderían contar con ata 25
deputados de 41. De repetirse os
resultados das municipais tamén
terían maioría nas deputacións
de Ourense, Lugo e Pontevedra e
a adhesión da maioría de alcaldes e concelleiros.
Por iso Cuíña non está por
enfrontarse directamente ao partido e menos por deixalo. A primeira batalla será polas listas
electorais que acadan máis que
nunca unha dimensión primordial de cara á sucesión de Fraga.
Por iso acordaron dirixir todas as críticas e as presións cara
o Secretario Xeral Xesús Palmou. Despois de impedir que
Fraga o nomease conselleiro,
agora tratan de sacarlle o control
do partido para tomar as mellores posicións.
Dentro desta estratexia habería que situar, segundo fontes
do PP, o ultimatun dado a Fraga
por cinco deputados ourensáns.

Os deputados Castro, Santalices, Baltar, Rodríguez e Caldelas, todos próximos ao Xosé
Luis Baltar, esixen a destitución
de Palmou para voltar ao Parlamento. Fraga non está en situación de expulsalos porque quedaría ao borde da minoría e aínda faltan tres anos para as eleccións. En Madrid presionan a
Fraga para que as adiante e as
faga coincidir coas xerais, coas
sucesións de Madrid e Compostela xa resoltas.
Aprender de Barreiro
Cuíña non quer cometer os mesmos erros que Barreiro Rivas.
Sabe que enfrontarse directamente a Fraga e ao PP é perder a
batalla. E, como lle pasou a Barreiro, por detrás pode estar a batalla xudicial.
Pero Cuíña afirma non ter
medo ningún as denuncias por
beneficiar coa súa posición ás
empresas familiares. Xa superou
desde hai oito aos numerosas reportaxes na prensa e investigacións da fiscalía. Está convencido de que tamén desta vai sair re-

forzado ante a opinión pública
que, maioritariamente, non censuraría o seu proceder. Tentará
que o Parlamento o exima de toda culpa pola venda de traxes e
pas a TRAGSA.
De aí a importancia dos
apoios internos no Hórreo e o reconto de forzas.
A asociación de empresarios
do Deza culpou directamente a
Palmou de ser o responsábel de
filtrarlle á prensa a citada operación empresarial. Unha persoa
tan informada como Xoán Soto,
o columnista de el Progreso xa
citaba días antes o secretario xeral do PP como o que estaba enmarañando todo. Pero en Lalín
non lle teñen medo a Palmou.
Coñecen desde hai moitos anos a
este ex policía de Rodeiro e saben que “ten o cu de palla”, segundo un destes epresarios. Medrou da man de Cuíña e ocupou
no PP postos de tan alto risco como o de responsábel de finanzas,
quer dicir, a recadación para o
partido.
A estratexia de Palmou e Madrid e tratar de enfrontar a Cuíña
con Fraga. Para iso afirman que

foi o presidente quen o cesou e
non Palmou. Pero Cuíña non parece que vaia caer nese erro. A
batalla está formulada como política: a autonomía do partido, a
liña galeguista que tan bos resultados lle deu todos estes anos
contra a sumisión a un Goberno
central que discrimina a Galiza.
Cuíña querelles facer ver que, de
gañar Madrid el só é a primeira
vítima, que atrás virán os demáis. Os dous bandos existentes
tradicionalmente dentro do PP
perfílanse máis nídiamente.
A primeira protesta importante dentro do PPdG, conselleiros incluidos producirase se no
Consello de Ministros que se celebrará o venres en A Coruña
non se aproban compromisos
concretos, cos seus correspondentes orzamentos, co plano de
rexeneración do tecido económico e natural de Galiza que Fraga
lle presentou a Aznar.
De momento os partidarios
de Cuíña consideran que celebrar o Consello na Coruña, e
non en Compostela, capital de
Galiza, é un sinal de desprecio á
autonomía.♦

Un Goberno interino ao borde da minoría
Por vez primeira Fraga está a gobernar ao borde da minoría. O
desmande dos deputados ourensáns negándose a acudir ao Parlamento é a constatación arimética da división dentro do PP e dos
enfrontamentos con Madrid.
Ademáis, como o mesmo Fraga
recoñece, este Goberno é interino pois xa pensa en cambios para despois das municipais.
A remodelación estivo marcada
polo desastre do Prestige como recoñece o propio presidente. Pero
Fraga na vez de escoitar as demandas cidadáns resolveu o cambio en
clave interna e non en función das
necesidades sociais de Galiza. A remodelación converteuse nunha galloupante crise marcada polas presións internas, o entrometemento
de Madrid, os informes secretos e
as intrigas de pazo. O novo Goberno arranca coa ameaza real de estar
instalado na crise permanente e os
novos conselleiros teñen menos poder político e tamén menos perfil
técnico que os seus antecesores. Tamén están menos en consonancia
coas bases de votantes populares.
Pero tamén a imaxe de Fraga
sae luxada. A guerra por controlar
o PP e as navalladas pola sucesión, fixeron trizas a imaxe de coesión e de control partidario que
tentou trasmitir estes trece anos.
Tamén a súa faceta galeguista de
autonomía e firmeza ante Madrid,
un dos seus principais valores ante unha parte do electorado, quedou pintada coa cor da submisión.
Fronte ás negativas oficiais de
discrepancias internas, convertidas
en doctrina, aparece agora o embate máis forte que recibiu desde que

O novo goberno galego tomou posesión coa ausencia clamorosa de Cuíña.

chegou a Galiza da man de cinco
parlamentarios ourensáns que desafían a súa autoridade e ameazan
con deixalo en minoría se as súas
peticións non son atendidas. Ao cerre desta edición Palmou e Baltar
reunianse en Tamallancos (Vilamarín). O presidente da Deputación ourensán expoñialle as súas
esixencias: manter o galeguismo
do partido e cumprir os acordos de
anteriores congresos. Ao tempo facialle saber que, ademais dos cinco, había outros deputados que
concordaban coa súa postura.
Un Goberno de circunstancias
Fraga compuxo un Goberno como

pudo á vista das circunstancias.
Mesmo se viu na obriga de mudalo cando xa ía camiño do Boletín
Oficial, deixando fora a Xesús
Palmou, polas presións do sector
cuiñista. Fraga unicamente cesou
a Del Alamo, o responsábel de
Medio Ambiente, xa tocado desde
o escándalo das vacas tolas. Para
o seu cargo nomeou a Xosé Manuel Barreiro, o secretario provincial do PP e Lugo. Barreiro non se
pode dicir que sexa un home de
Cacharro. O presidente da Deputación desprazouno hai catro anos
da carreira pola alcaldía por medo
a que lle fixese sombra. Só despois do desastre de Xosé Luis Iravedra (que quixo voar só) como

responsábel provincial, tivo que
botar man deste licenciado en
Económicas, malia estar lonxe
das súas maneiras de facer política. Barreiro presidía a comisión
de investigación do Prestige.
Alberte Núñez Feixoo será o
titular da carteira que ocupaba
Cuíña Crespo, que lle deixa os orzamentos para tres anos case totalmente comprometidos. Este
ourensán, ligado a Romay Beccaría e con boas relacións con Mariano Raxoi, ocupaba a presidencia de Correos e Telégrafos, posto
que lle valeu unha demanda nos
xulgados aínda sen sustanciarse.
Con fama de bó xestor no seu paso pola Administración autonó-

mica e central da man de Romay,
terá os problemas principais na
súa relación coas bases, afeitas ao
populismo. Feixoo, impulsor das
fundacións sanitarias, saiu salpicado polo funcionamento dalgunhas destas, o que propiciou a saida do cargo de secretario xeral de
Asistencia Sanitaria.
Os outros dous relevos forman
parte da lóxica fraguiana: dúas
mulleres para sustituir a outras dúas. Pilar Roxo ocupará as carteira
de Familia, Xuventude e Voluntariado. Colle así a competencia de
voluntariado, pero tamén a de Deportes esta pontevedresa do círculo máis próximo a Mariano Raxoi.
Deputada do PP, é especialista en
arquitectura e urbanismo.
María Xosé Cimadevila sustitúe a Corina Porro en Asuntos
Sociais, Emprego e Relacións
Laborais. Era precisamente no
campo de Xustiza, Interior e Relacións Laborais do que se viña
ocupando como secretaria xeral.
Estradense, próxima a Palmou,
destacou desde o seu ingreso na
Xunta como funcionaria en 1988
pola súa afouteza e determinación para situarse correctamente
utilizando a súa capacidade para
as relacións humanas.
O único conselleiro disposto a
deixar o Goberno, Antonio Pillado, titular de Xustiza, continúa no
seu posto. Tamén o fai Díz Guedes, que colle máis poder ao asumir as competencias de desenvolvimento rural. O concelleiro de
Tui ten denuncias pola actuación
de empresas no urbanismo de Tui
máis graves que as que levaron ao
cesamento de Cuíña.♦
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42.000 estudiantes nunha cadea humana de 40 quilómetros entre Laxe e Muxía

‘Este acto está moito mellor organizado
que o rescate do Prestige’
raxes que forman parte do imaxinario colectivo dos galegos e galegas. De Laxe ía cara o santuario de Santa Rosa, para baixar logo á praia de Soesto e ir camiño
da lagoa e a praia de Traba. A
continuación, pola costa, chegaba a Camelle e visitaba a museo
de Man. Logo ía a Arou e a Santa Mariña de camiño a cabo Vilano pola duna do Monte Branco, a praia dos Trece e o Cemiterio dos Ingleses. Desde Cabo Vilano acariñaba a ría de Camariñas e gañaba o mar en Muxía,
onde a cadea humana embarcaba
para atravesar a ría nunha procesión de barcos de mariñeiros e
mariscadoras. Concluía definitivamente na Praia de Lourido.

Arredor de 42.000 estudiantes
de ensino secundario, transportados por máis de 850 autobuses, participaron o mércores
22 de xaneiro na mobilización
da Coordinadora de Ensino
Area Negra para constituír unha cadea humana na Costa da
Morte, desde Laxe e Muxía.
O acto tiña un carácter eminentemente docente e pretendía
dar ao coñecer ao alumnado a
situación provocada pola catástrofe do Prestige e inculcar nos
rapaces e rapazas conceptos como solidariedade, participación
democrática ou dereito a esixir
responsabilidades políticas.
Mentres en Compostela os
membros do Goberno galego se
quitaban os ollos, a sociedade
civil, neste caso o profesorado e
o alumnado, deu unha nova lección de civismo, organización e
solidariedade nunha cadea humana que transcorreu fronte á
costa aldraxada polo fuel ao longo de 40 quilómetros por pistas
forestais e praias entre as localidades de Laxe e Muxía. Mentres
inicialmente os organizadores
contaban con conseguir a participación de 20.000 alumnos, as
previsións quedaron desbordadas e só puideron participar
42.000 estudiantes. Outros
12.000 tiveron que quedar nas
súas localidades e tomar partido
en actividades alternativas.
“Desde logo este acto está mellor organizado e xestionado que a
crise do Prestige”, dicía a alumna
do Instituto Politécnico de Vigo,
Clara Fontana. Clara, xunto con
outros compañeiros e compañeiras do seu centro participou na cadea humana na praia de Traba, en
Laxe, un dos mellores areais do
país, tamén afectado pola marea
negra. “A organización e a solidariedade son importantes en actos
como este e en crises como a do
Prestige”, abondaba Diana Pacheco, amiga de Clara. “Tamén estamos aquí para protestar”, engadía
Mónica Domínguez a poucos metros do lugar no que un nutrido
grupo de rapaces formaba a palabra “Vida”.
“Aquí non hai chapapote”,
dicía unha participante na cadea
humana ao chegar á praia de
Traba. Poucas horas antes limpara a praia un forte continxente militar que viña de chegar ao
lugar. Había días que non se vían soldados pola zona, pero a
data requería a súa presencia
para aparecer na prensa.
A primeira hora da mañá a
organización esperaba a chegada
de máis de 4.200 alumnos a bordo de 130 autobuses á praia de
Traba. Pasado o mediodía as previsións quedaran superadas e un
pingar de xente nova ía achegándose á costa a través dos limita-

Obxeccións á cadea

A praia de Trabe de Laxe foi tomada pola marea de escolares.

dos accesos dispostos polos coordinadores. “Vindes a un Parque Natural Protexido cun complexo dunar que tardou en formarse milleiros de anos e que é
moi sensíbel; por favor, non pisedes as dunas nin arranquedes a
vexetación”, dicíalles aos mozos
un membro de Adega que participaba na organización.
“Somos máis de setenta persoas organizando este acto, é moi
complicado coordinar a tanta
xente”, explicaba Pablo Naia,
profesor do CPI de Laxe de Bergantiños. “A idea xurdiu en varios puntos –engadía o ensinante–, pero ao final decidiuse facer
na Costa da Morte por razóns obvias. Desde logo é un acto educativo, co que pretendemos inculcar
ao alumnado as ideas de solidariedade pero tamén as de participación democrática e de protesta
ante as autoridades porque esa tamén é unha forma de participar,
de defender os nosos dereitos”.
As razóns para organizar este acto non se lle escapaban a
ninguén, mesmo á Consellería
de Educación. “Os funcionarios

da Inspección están chamando
aos centros como se fose unha
folga, pero non poden facelo.
Todo está en regra; é unha actividade extraescolar complementaria”, dicía a pé de praia de
Traba o secretario xeral da CIGEnsino, Anxo Louzao. “Cumpre
con todos os trámites: a autorización dos pais, a compañía dos
profesores pertinentes e o beneplácito dos claustros. Non hai
ningunha fenda”, engadía o
mestre e experto en dereito educativo Henrique del Bosque,
que estaba a carón de Louzao.
“Nunca vira tantos coches
nesta praia”, afirmaba sorprendida a veciña Carme Ínsua. “A
protesta é polo demo do mar ese,
o condenado arruinou todo”, engadía a continuación. Carme camiñaba ao longo das pistas da
concentración trazadas a cordel
once anos atrás. Para algo serviron despois de tanto tempo, para
permitir a distribución dos autobuses e o seu estacionamento
mentres a mocidade inundaba a
praia coa mensaxe da vida.
Pero a praia de Traba non era
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a única protagonista. Nin sequera
o eran os 42.000 estudiantes que
se achegaron á Costa da Morte
nun operativo impecábel e sen
precedentes, ou os sete autobuses
chegados desde Vilalba, a praza
forte de Manuel Fraga. Porque á
Costa da Morte non puideron
achegarse moitos alumnos de secundaria que se apuntaron a última hora e todo o alumnado da
primaria, que tamén eran protagonistas do acto, aínda que non
estivesen alí. Os que non se presentaron nalgún punto entre Laxe
e Muxía non quedaron nas clases: tomaron as rúas da cidades e
das vilas e organizaron actos de
todo tipo. Houbo manifestacións
ata de estudiantes universitarios,
cadeas humanas arredor de edificios singulares como a catedral
de Compostela ou concentracións para esixir a dimisión dos
responsábeis da catástrofe.
Itinerario da cadea
Na propia Costa da Morte a cadea partía da vila de Laxe e discorría ata Muxía a través de paPACO VILABARROS

A organización deste acto atopou numerosas dificultades interpostas directa ou indirectamente pola Administración.
Desde as obxeccións postas polas empresas ao aluguer de autobuses para o transporte ata a
chamada a capítulo realizada
aos directores dos centros.
“Recoñecemos que mobilizar oitocentos autobuses é complicado –recoñeceu Braulio
Amaro, un dos profesores que
apoiou a organización do acto–,
sen embargo atopamos algunhas dificultades sospeitosas, como as postas por Monbús, sobre
todo porque puidemos comprobar que para outras actividades
si contaban con autocares”.
Braulio Amaro refírese a unha
petición de autobuses para este
acto denegada por parte de Monbús o dezaseis de xaneiro, cando
horas despois unha profesora de
Foz empregou ante esa empresa o
nome falso de María Sertage para
solicitarlle cinco autobuses para o
mesmo día 22 coa intención de
levar a coñecer a situación da costa a un grupo de persoas maiores
de cincuenta anos relacionadas
coa parroquia de Santiago de Oliveira de Ponteareas. “Para este
caso si había autobuses”, denunciou Braulio Amaro.
Outro dos obstáculos consistiu na intervención do delegado provincial de Educación
en Ourense, que convocou aos
directores para esixirlles que
respectasen a legalidade vixente
e recalcarlles que a responsabilidade correspondíalles a eles.
“De todos xeitos, o domingo
a Xunta publicou un anuncio na
prensa que aclaraba que o acto
era unha actividade legal, aínda
que dicía que os directores son os
responsábeis, algo que acontece
sempre. Pois ben, ese comunicado calmou bastante os ánimos e
xa desapareceron os temores por
parte dos ensinantes”, explicou a
organizadora María Díaz.♦
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A querela pretende depurar responsabilidades pola decisión de alonxar o barco

Nunca Máis leva aos tribunais o Delegado do Goberno
Esgotada a posibilidade de investigar no Parlamento galego e no Congreso o que aconteceu co Prestige, a Plataforma Cidadá Nunca Máis decidiu presentar no xulgado número 1 de Corcubión unha
querela contra os responsabeis
do buque e os membros do gabinete de crise que tomaron a
decisión de alonxar o barco.

de dilixencia esixíbeis a un responsábel nunha situación como
esa e que contribuiron a agravar as
consecuencias da catástrofe”.
Ademais do Delegado do Goberno, Arsenio Fernández de Mesa, a acusación afecta tamén ao
Capitán Marítimo da Coruña, daquela Ángel del Real, e o director
xeral da Mariña Mercante, José
Luis López-Sors, ao capitán, a empresa armadora e a sociedade de
clasificación. A querela preséntase
ao amparo do artigo 101 da Lei de
Enxuizamento, que regula a acción penal pública e que permite
que calquer cidadán poda personarse na causa aínda que non sexa
directamente afectado. A plataforma tomou esta decisión, explicou
Xurxo Souto, como única vía posíbel para depurar responsabilidades ao bloquear o PP a comisisión
de investigación do Parlamento

Un dos avogados da Plataforma,
Pedro Trepat, explicou en rolda de
prensa que despois de consultar a
un grupo de letrados, a plataforma
considera que o delegado do Goberno, Arsenio Fernández de Mesa e os altos cargos da Administración que formaron parte do minigabinete de crise puideron incurrir en responsabilidades penais
ao tomar decisións “acientíficas e
atécnicas que violan os principios

galego e negar a posibilidade de
constituir unha no Congreso.
Ante a campaña de desprestixio dirixida contra a plataforma,
Souto dixo “que é moi triste que
desde hai uns días o Goberno en
lugar de escoitar aos cidadáns
considere que o problema principal non é o barco fundido senón a
mobilización da sociedade galega”. O portavoz lembrou que a
Plataforma naceu unicamente cos
obxectivos de esixir a limpeza e
recuperación total do medio mariño, a creación dun plan de reconstrución da economía galega e
a asunción de responsabilidades.
Por outra banda, Uxía Senlle asegurou que a plataforma síntese
“máis reforzada ca nunca pola sociedade civil” e que asumiu desde
o principio que “a batalla é longa
e dura” pero que vai chegar “a
onde faga falla’.♦

BNG e PSOE abandonan a Comisión de Investigación

O PP négase a que comparezan no Parlamento
Fraga, Cuíña, Del Álamo e Corina Porro
beis do Goberno central e agora de
Fraga, Cuíña, Del Álamo e Corina
Porro”, mantivo. “O único que queren –sinalaba o deputado nacionalista– é botar un manto que cubra a
súa neglixencia e incompetencia”.
Sen embargo o deputado do
PP, Fernández Rosende, defendeu
que deben ser os novos conselleiros os que asistan á Comisión porque do que se trata é de dar conta
“do funcionamento da maquinaria
e non de actitudes personais”. Nas
súas intervencións tamén insisitiu
en que a vontade do seu grupo é a
de “destapar, mostrar e liberar todo o que pasou neste accidente”
para así “darlle nas narices á oposición” e pór en evidencia “as me-

dias verdades que foron contando”. Mentres o PP rexeitaba en
Madrid a comparecencia de Aznar
no Congreso, Fernández Rosende
trataba de convencer á oposición
de que o Goberno non nega información e instábaos a presentar
máis iniciativas no Congreso.

deputado do PSOE, Pablo López
Vidal, explicou que o artigo 52.2 da
Constitución di que calquera persoa
pode ser chamada a comparecer e
que o 500.2 do Código Penal que
establece que os que foran requeridos polas comisións de investigación das Cortes Xerais ou dalgunha
outra Asemblea Lexislativa e non
acudan “serán castigados como reos
de delito de desobediencia”. “Non
hai impedimento para que acudan,
sobre o que hai dúbida é sobre se
existen responsabilidades penais”
sinalou Suárez Canal (BNG) e engadiu “responsabilidades éticas e
politicas desde logo que as hai”.
Os únicos deputados do PP que
asistiron á Comisión foron Fernández Rosende e María Ramallo como presidenta en sustitución de
Xosé Manuel Berreiro, novo conselleiro de Medio Ambiente. O PP
tratou de manter o quorum ofrecéndolle ao BNG e ao PSOE a posibilidade de chamar a comparecer a
un alcalde de cada partido e de nomear, igual que o grupo maiorita-

Responsabilidades penais
Tanto o BNG como o PSOE reiteraron, o martes 21 de xaneiro, que
teñen serías dúbidas sobre si existen
responsabilidades penais nas negativas do Delegado do Goberno en
Galiza e de cargos da Administración do Estado a comparecer e proporcionar documentación. Incluso o
posonejro@yahoo.es

rio, 15 técnicos. Pero non foi suficiente porque para a oposición as
súas propostas -despois de que a inxerencia do Goberno central adulterara o plan de traballo inicial– xa
eran de mínimos e respondían ao
criterio –dixo Suárez Canal– de
pluralidade ideolóxica, territorial e
de grado de afectación. “Ao que
non imos asistir é a un desfile de
modelos das sensibilidades do PP”.
Ao inicio do debate BNG e o
PSOE tamén se laiaron do xeito no
que a FEGAMP escolleu como representante dos concellos ao alcalde
de Muxía, o popular Alberto Blanco, que foi designado directamente
polo seu presidente sen terse reunido o Comité executivo. “Se puideran –indicaba Dolores Villarino referíndose aos deputados do PP– serían capaces de que nesta Comisión
só comparecesen militantes do PP”.
A deputada lembrou que na zona
máis afectada só dous dos catorce
concellos están gobernados polo
PP. “Isto indica –engadiu– ata que
punto se queren blindar”.♦

Mil universitarios piden dimisións en Vigo
Convocados pola Coordenadora do Campus de Vigo, ao redor de mil
universitarios manifestáronse nas rúas viguesas o pasado 22 de xaneiro. Os estudantes esixiron a dimisión dos responsábeis do naufraxio
do petroleiro e criticaron a situación de desprotección dos moitos aspirantes a voluntarios desprezados pola Xunta.♦

Manifestarción en Madrid
o 23 de febreiro

POSONEJRO

Non houbo posibilidade de acordo.
BNG e PSOE volveron á Comisión de Investigación do Parlamento galego cunha proposta conxunta
co ánimo de continuar os traballos
malia os obstáculos postos polo
Goberno central, pero a negativa
do PP a que comparezan na mesma
o presidente da Xunta e os ex-conselleiros Xosé Cuiña, Carlos Del
Álamo e Corina Porro volveu provocar o abandono da mesma por
parte da oposición. Desta volta o
plante semella definitivo.
Se hai uns días o Goberno central facía anacos os acordos unánimes da Comisión de Investigación
do Parlamento galego, desta volta
foi o propio PPdeG o que provocou
a marcha da oposición coa súa negativa a que comparezan na Comisión os responsabeis da Xunta durante o desastre do Prestige e o propio presidente, Manuel Fraga. Catro horas de debate nas que non
houbo posibilidade de chegar a un
punto de encontro e nas que o PP se
opuxo incluso a reiterarlle ao Goberno central que colabore e que
atenda a solicitude de documentación e de comparecencias.
“¿Que problema hai para que
non poidan comparecer os anteriores conselleiros?”, preguntaba Alfredo Suárez Canal (BNG) que explicou, igual que o PSOE, que o seu
grupo non estaba disposto a colaborar co que consideran un “fraude”.
“Só quen ten algo que ocultar e interpreta a Comisión en clave partidaria pode permitir isto”, engadía.
Tamén para o PSOE esta decisión
volve deixar claro “que o PP non
quere que a Comisión poida esclarecer a verdade”, segundo subliñou
a súa deputada Dolores Villarino.
“Os cidadáns non entenderían que
nós quedásemos aquí mentres vostedes negan documentación e comparecencias primeiro dos responsá-

A Plataforma Nunca Máis convocou para o próximo 23 de febreiro unha manifestación nas rúas de Madrid en recordo da desfeita
provocada polo Prestige. A organización da protesta preparará
transporte en autobús desde Galicia e espérase que á capital do estado se acheguen manifestantes de todas as comunidades autóno♦
mas, como a que se constituíu en Euskadi esta mesma semana.♦
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Acusan á empresa de querer demorar a limpeza ata as municipais

Os contratos de TRAGSA poden decidir o voto
en varios concellos mariñeiros
“¿Que opina vostede de Fraga?, ¿que opinión ten do Partido
Popular?, ¿que lle parece a xestión do Goberno na crise?,
¿que opina do accidente?”. Son algunhas das preguntas que
se incluían nos cuestionarios de traballo que nun primeiro
momento realizou a empresa pública TRAGSA aos voluntarios
que coordinaron tarefas de limpeza. Un posto durante longo
tempo e ben remunerado -superior ás 200.000 pesetas ao
mes- eran dous dos aspectos atractivos que ofrecía a sociedade estatal, a cambio de contestar ben estas preguntas, e
coa condición de ser “nativos” do lugar onde se traballaba.
Nunha segunda fase, cando a marea negra superou todas as provisións dos gobernos central e autonómico, TRAGSA encargouse de
contratar a novas cuadrillas de
persoal. A intención era frear a
chegada masiva de voluntarios,
en gran medida moi críticos coas
actuacións que se estaban levando a cabo e coa falta de medios
para combater os efectos da catástrofe. A metodoloxía escollida
para levar a cabo a selección foi
semellante á utilizada para as brigadas de extinción de incendios.
“As listas de traballadores seleccionados foron confeccionadas
polos alcaldes. Nós simplemente
cubrimos os contratos e punto”,
apuntan responsábeis de TRAGSA
en Galicia.
Estas listas, en localidades como Muxía, Ribeira, Miño, Fisterra... poden servir para asegurar o
voto nas vindeiras eleccións municipais. Non existe ningunha publicidade nos contratos feitos tanto na primeira, como na segunda
fase. Ademais, os voluntarios denuncian a lentitude con que
TRAGSA está acometendo as tarefas de limpeza e todo fai supoñer
que se van prolongar ata que pasen as eleccións municipais.
Marta, voluntaria en Muxía,
denuncia a actuación de TRAGSA
porque “dificultan as tarefas de
limpeza e de coordinación. Canto máis dure isto, maior tallada
sacan. As cuadrillas contratadas
traballan lentamente e fan traballos totalmente improductivos.
Desvíannos a lugares onde hai
pouco que facer para que esteamos entretidos. Semella que os

voluntarios somos un gran no cu
que lles molesta. Non voltarei a
zonas onde a empresa estea coordinando tarefas de limpeza”.
Neste mesmo sentido manifestábase Víctor González Trincado, que estivo como voluntario en Carnota, as Cíes e Corrubedo. “Non volveremos onde
estean eles”, sinala. Sen embargo, Tragsa actúa en practicamente todas as zonas de influencia do litoral, por iso a
Xunta acabou optando por
prohibir a chegada de máis voluntarios e destinando os que xa
estaban traballando “os lugares
máis despoboados e inaccesí-
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beis”, sinalan fontes de Ecoloxístas en Acción.
O negocio político

Concellos do litoral
afectados e reparto de
concelleiros
Concello

PP BNG PSOE

Cabana
Camariñas
Carnota
Cedeira
Cee
Corcubión
Laxe
Malpica
Muxía
Noia
Ribeira
Bueu
Cangas
O Grove
I. de Arousa
Oia
Sanxenxo

6
6
6
6
4
2
6
4
7
8
14
9
11
5*
5
6
10

2
1
5*
6
1
5
–
2
1
3
4
6
7
3
1
1
1

5
6
2
1
5
2
5
2*
5
6
7
2
2
4
5
4
6

*Gobernan co apoio doutros
partidos na corporación

Resulta paradoxal que tanto o
Goberno central como o autonómico preferisen contratar a “persoal nativo” e expulsar os voluntarios. Os primeiros cobran 6.500
pesetas ao día, por oito horas de
traballo, “aínda que na maioría
dos casos realizan horas extras
moi ben remuneradas”, sinalan
responsábeis da coordinadora da
Confraría de San Martiño de O
Grove. Os voluntarios facían o
seu traballo de balde. Os contratados son unha fonte de votos. Os
voluntarios unha fonte de críticas. O negocio non é tanto económico como político.
“Se queremos ter as praias
minimamente cubertas precisamos centenares de voluntarios.
Cando chegaron a primeira ou a
segunda marea dispoñiamos algún día de mil trescentos. De repente dinnos que teñen que

marchar porque TRAGSA traba- berna por tan só un edil de difella na zona. Preguntámoslles rencia. Camariñas, Carnota, Noia
que canta xente tiñan e contes- ou Illa de Arousa están no caso
taron que 50 ou 60. Cobren o li- contrario, xa que a coalición
toral con escasos efectivos...”, BNG-PSOE goberna con pouca
sinalan responsámarxe.
beis da Confraría
Na actuade San Martiño.
ción de TRAGs voluntarios
Sen embargo,
SA non só está
cincuenta ou seen xogo o pofacían
o
traballo
de
senta familias trader dos Conceballando para o balde. Os
llos, senón que
partido do poder, a
podería ser decambio do voto, contratados son
finitoria para o
poden abalar a bareparto das deunha
fonte
de
votos,
lanza en numeroputacións. A da
sos concellos do li- os voluntarios de
Coruña é a
toral onde o PP gomáis disputaberna cunha marxe críticas”
da, xa que o PP
estreita. Noutros
a controla cuncasos, na que a
ha
escasa
contratación xa se
maioría.
De
realizou na primeira fase, poderí- feito, o ano pasado coa fin de
an provocar unha fuxida de votos asegurar esta institución, os poda coalición PSOE-BNG. Can- pulares lograron un acordo pagas, Muxía, Cee, Porto do Son, ra integrar a Democracia GaleBueu, O Grove ou Santa María ga nas súas filas. O partido que
de Oia son algúns dos concellos dirixía Enrique Marfany manda costa galega onde o PP Go- daba nas alcaldías de Ordes e

‘O

A situación na Costa da Morte volve ser igual que a de hai dous meses

Novas manchas tinguen o litoral por mor do forte temporal
O fuel non concede tregua. Novas manchas “arrasaron” literalmente as praias de Carnota, Fisterra, Muxía, Corcubión e Malpica. A Costa da Morte volveu sufrir o impacto doutra marea negra
por mor do temporal dos últimos
días. O aspecto desta zona volve
ser o mesmo que o de cando comezou o desastre. En Muxía, o
combustíbel cubriu de novo o paseo marítimo e incluso chegou ás
vivendas máis próximas ao mar.
O problema agrávase porque
o mal estado do tempo impide
que os mariñeiros poidan saír con

“normalidade” a loitar contra o
chapapote. Os mariñeiros de Fisterra advirten da chegada dunha
nova mancha de tamaño considerábel -20x1 metros- a tan só unha
milla de terra. O servicio MeteoGalicia prevé a mellora do tempo, o cal podería facilitar que a
flota poida abandonar o amarre.
Segundo TRAGSA son “galletas” que se desprenden das rochas, pero os alcaldes da Costa da
Morte insisten en que se trata de
vertidos procedentes directamente do petroleiro “polo forte cheiro
a gas que desprenden”. Fontes da

confraría de pescadores de Muxía
aseguran que “todo está como o
primeiro día. Incluso os xardíns
onde xogan os nenos están tinguidos de negro”. Para poder combater contra esta nova marea negra
reclámanlle ás autoridades “que
non nos corten a chegada de novos voluntarios, porque nós non
podemos máis. Estamos cansos e
sen a súa axuda non poderemos
loitar contra isto”.
No mesmo sentido manifestábase o alcalde de Carnota, Xosé Manuel García, xa que “non
entendo porqué insisten en ne-

garse a que cheguen novos voluntarios. Seguen na teima de
ocultar o problema”. García denuncia a falta de coordinación
coa empresa TRAGSA e a súa negativa a colaborar. “Discutimos
con TRAGSA porque rexeitan todas as nosas propostas. Traballan con lentitude e néganse á reciclaxe do material. Ademais,
varios concellos de Cataluña,
coordinados por ERC, mandaron máquinas para a limpeza das
rochas e eles néganse a utilizalas.
Se continúan sen respostar positivamente faremos uso das má-

quinas sen a súa autorización”.
Rías Baixas
O temporal arrastrou manchas de
menor tamaño ao interior das Rías Baixas. En Vigo a praia de Samil foi a máis afectada, logo de
recibir a chegada de fuel desprendido das rochas das illas Cíes. As rías de Arousa e Pontevedra tamén se viron afectadas por
“galletas” procedentes das pedras
da illa de Ons. Os areais da Lanzada, Aguete (Marín), e Areas de
Bon e Lagos en Bueu.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Alguén que quería
criticar a Cuíña
escribiu que a nai do
de Lalín, a señora
Isolina, “ten 80 anos
e unha actividade
inusitada á fronte
dun holding
empresarial”. Non se
decatou de que
Fraga tamén ten 80
anos e unha
actividade inusitada
á fronte dun país.

A división entre os
da boina e os do
birrete ten as súas
pegas. Cacharro,
pese á boina, foi
inspector de ensino,
e Portomeñe é
avogado. Palmou,
aínda que lle toque
birrete, é funcionario
de policía de
profesión, aínda que
posteriormente
estudiou dereito. E
así seguido.

As pancartas do
Nunca Máis
chegaron ao
campeonato do
mundo de balomán
que ten unha das
súas sedes en
Guimarães. A TVE
tivo que apandar
coas imaxes
politicamente
incorrectas na súa
retransmisión.

Piqué acudiu a Vigo
a departir cos
científicos do Instituto
Oceanográfico e
máis cos do Instituto
de Investigacións
Mariñas. En ámbolos
foi recibido con
pancartas de Nunca
Máis e berros de
dimisión. As botellas
de viño español

30 DE XANEIRO, DÍA ESCOLAR POLA PAZ

Violencia contra a muller:
tolerancia cero

cola crítica, transformadora, emancipatoria.
E non resulta nada fácil. Porque os acontecementos, a vida, o que os nosos nenos e nenas
maman cada día, desde que nacen, lexitima e
reafirma a utilidade da violencia e da guerra
como método para impoñer criterios, intereses, desexos, caprichos...

MANUEL DIOS DIZ

Educar contra toda caste de violencia, desde a guerra á inxustiza social, é un imperativo que todos os ensinantes deben asumir.
omo todos os anos, desde gai xa 18, o Se- demos contribuír a modificar actitudes e
minario Galego de Educación para a comportamentos que están presentes desde
Paz ven promovendo a celebración, nas as idades máis temperás.
Cando falamos de Cultura de Paz estaaulas e na vida, do Día Escolar pola Paz, cada
30 de Xaneiro, no aniversario da morte de Ma- mos a referirnos a obxectivos, contidos, actividades, xogos e dinámicas de
hatma Gandhi, unha data instituaula, metodoloxías e recursos dicionalizada pola ONU e pola
UNESCO e que en Galicia teñen
ducar para dácticos, cos que desarmar a cultura da violencia, cos que desaasumida como propia, nos seus
a paz tamén é prender a guerra e os valores
respectivos plans de centro, numePero tamén estamos a
rosos colexios e institutos.
educar para a violentos.
considerar que os mellores antíEsta conmemoración ten serdotos contra da violencia están,
vido, e serve, como centro de
crítica e a
antes que en ningún outro lugar,
numerosas iniciativas, axeitadas
aos distintos niveis e idades do responsabilidad no fogar, na familia, e son, entre
outros, afecto, cariño, apoio, aualumnado, coas que se pretende
reflexionar e actuar contra da e, a disidencia, toestima, empatía, interese polos
violencia como método máis ha- a indignación, demais, os valores cívicos e democráticos, a apreciación do disbitual de resolución de conflitos,
tinto, a sensibilidade, o respecto,
apostando pola paz, polo diálogo
para un
o sorriso...
e pola negociación, como mellocompromiso
de
Para superar a mística da
res instrumentos á hora de enmasculinidade violenta, esa obfrontarse con eles. É tamén unha
cambio
sesiva recorrencia do xénero
maneira de plasmar, nunha efemasculino cara o destrutivo, a
méride concreta, o traballo máis
positivo”
forza física, a imposición, a amesistemático e permanente, interaza, o abuso, a agresión... teríadisciplinar, que significa a Edumos que ser quen de pasar dunha
cación para a Paz como un eixo
cultura da dominación a outra cultura da cooautenticamente transversal do currículo.
Nesta ocasión, o Seminario Galego de peración e rematar con esa fascinación masEducación para a Paz, en colaboración con culina pola guerra inventando mediacións credistintas entidades e institucións, suxire que adoras, revalorizando a práctica do coidado e
arredor do día 30 de Xaneiro, o profesorado da tenrura, a pedagoxía da tenrura, para moe o alumnado, pais e nais, comunidade edu- derar os valores de dureza, represión, compecativa en xeral, reflexionen e actúen, contra titividade... introducindo moito máis as expreda violencia de xénero, contra da violencia sións de cariño, apelando aos afectos e aos
doméstica, contra da violencia exercida, po- sentimentos, desacreditando todas aquelas
condutas que glorifican, idealizan, naturalizan
los homes, contra das mulleres.
Desde logo que existen moitos conflitos e ou banalizan o uso da forza e da violencia.
Mais educar para unha cultura de paz é
temas de relevancia aos que dedicar o Día
Escolar pola Paz. Sen dúbida a violencia de tamén educar para a crítica e a responsabilixénero merece un tratamento especial pola dade, educar para a disidencia, para a indigsúa virulencia, tanto en Galicia como no con- nación, para a desobediencia, para un comxunto do Estado, e a escola pode e debe xo- promiso de cambio positivo. Significa aposgar un papel relevante como lugar onde po- tar, na práctica docente, por un modelo de es-

C
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ANA PILLADO

■ MUNDO EN GUERRA. Vivimos nun
mundo ferozmente inxusto e desigual, onde a
violencia estrutural condena ás dúas terceiras
partes do planeta a vivir en condicións de miseria e pobreza, sen posibilidade algunha de
exercer, endexamais, os dereitos consagrados na Declaración Universal de 1948 para
todos os seres humanos polo feito de seren.
Son estas e outras tremendas inxustizas as
principais sementes das guerras e dos conflitos armados en todo o mundo, máis de trinta
abertos –agora mesmo– no planeta, e unha
ameaza cada vez máis inminente de intervención militar en Iraq, con ou sen autorización das Nacións Unidas, por parte dos EE
UU e dos seus aliados, nomeadamente Gran
Bretaña e España, a pesares de que a opinión
pública está maioritariamente en contra.
Mesmo nos EE UU as voces contrarias á política intervencionista e imperial de Bush son
cada vez máis perceptíbeis a pesares da presión política e das ameazas. ¡Non no noso
nome! estase a converter nun clamor nas ma-

Cartas

A retirada de Cuíña
¿Alguén se cre que a conciencia
de calquera político galego ou español tremería, aínda que forma
minimamente, polo clamor social
dun pobo ultraxado? A resposta é,
lamentabelmente, que non. ¿Alguén viu que aos nosos políticos
lle tirara o sono as vacas tolas ou
que dimitira Cuíña cando se lle
investigou desde Madrid? Ata
Fraga dixo que se sairon airosos
daquela, tamén sairían desta.
Calquera persoa mínimamente lúcida darase conta que
Cuiña utilizou o Prestige e Tragsa para despedirse como un nobre adversario ofendido por unhas acusacións infundadas.
En realidade resbálalle “Nunca Máis”, e desde logo a súa destitución non é un logro das reinvidicacións sociais desta Plataforma social. É simplesmente unha
loita entre hienas e abutres por,
iso sí, unha moribunda e pouco
apetecíbel sucesión á Xunta.
De momento unha hiena foi

recuperar forzas (as demais siguen un tímido acoso para non
perder o “botín”) e os abutres estanse repartindo unha carroña algo contaminada polo malestar
xeral do pobo galego.
Pronto a hiena que foi descansar volverá á manda e veremos como seguirá este documen♦
tal de National Geographic.♦
RENATO NÚÑEZ
TEO (A CORUÑA)

A outra maré negra
Causoume asombro, desconcerto
e tristeza, a tala das árbores que
arrodeaban o Santuario dos Santos Reis en Bueu, unha ermida
deseñada e construída coa maxia
poética dun dos nosos mellores e
máis sensíbeis pintores, Urbano
Lugrís, –artista que xa sufriu a
destrución impune de moitos dos
seus xeniais murais.
Descoñezo e fáiseme díficil
imaxinar a razón desta barbarie.
Aínda que se argumenten xustificacións de boa intención, en nome

de pretendidos progresos, repítense a cotío: construción de mesas
ciclópeas, estilo serie “Os Picapedra”, sinalizadas como zonas de
recreo destinadas a churrascos e
merendas, seudo fontes con billas
última moda, bosques de farolas
dunha infinita variedade, antiga,
moderna e postmoderna...
Todo forma parte dunha estética do que na prensa, e coa firma dalgún políticos e profesionais tímidos, denominan sen
grandes elocubracións intelectuais, “Feismo”.
Neste momento no que o Prestige segue envenenando tanta vida
e a sensibilidade ante tanta negrura contaminadora parece reavivar
as conciencias, é incomprensíbel
que se sigan producindo estas
agresións que son signos doutra
“marea negra” que asolagan a
mente e a alma, feitos atolondrados e suicidas; que de non ser
conscientes deles farannos cada
vez máis pobres e embrutecidos.
Tiven ocasión de estar resgardado, por unhas horas, ao re-

dor desas árbores agora cortadas,
nun día de verán. Escoitábase o
canto dos paxaros, a luz pousábase lenemente entre as follas; o
lugar era un verdadeiro santuario
de paz e silencio, como a representación viva e máxica da obra
do propio Lugrís. Non precisa
máis, só respeto e disfrute.
Gustaríame que este escrito fose dirixido as conciencias de todos
os que están sensibilizados ante
cortas indiscriminadas de árbores,
destrución do noso patrimonio artístico e espiritual, perda sistemática da nosa identidade. Sabemos
que é posíbel unha Galiza noble e
valente que non esquece o pasado
e o vento novo do futuro.
Como nos deixou dito, o poeta
Novoneyra: “Sabemos que ti podes ser outra cousa, sabemos que o
home pode ser outra cousa”.♦
ANXO PASTOR

Orgullo de Galiza
Hai uns meses dicíame o meu tío
Tono que este goberno só precisa-
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nifestacións pola paz en Norteamérica e
no mundo enteiro. Son cada vez máis os
que comproban que o petróleo, o seu uso
e control, son a razón principal da invasión de Iraq, malamente acochada nunha
suposta loita contra do terrorismo.
Ao terrorismo, a toda clase de terrorismo, incluído o terrorismo de estado, temos que combatelo camiñando cara á
xustiza, a democracia e a equidade. Ningún obxectivo político, ideolóxico, económico ou social pode xustificar a morte
e o asasinato. A xustiza non pode pasar
pola vinganza, pola guerra sucia, nin pola
violencia indiscriminada sobre obxectivos civís, senón polo cumprimento da lei
conforme ao dereito internacional.
Educar para a paz é, antes que ningunha outra cousa, un acto de amor ao noso
alumnado. Queremos facer realidade aquela frase marabillosa que figura na carta
constitutiva da UNESCO: “Si é na mente
dos homes onde nacen as guerras, é na
mente dos homes onde temos que levantar
os baluartes da paz”. Porque a paz non pode reducirse a unha utopía máis.
Dicía Mahatma Gandhi que os únicos
demos que existen no mundo son aqueles
que viven no noso propio corazón. Abolir a
guerra debera ser un imperativo moral do
novo século. Así o demanda o Chamamento da Haia pola Paz no seu Programa para a
Paz e a Xustiza para o século XXI, unha
multiplicidade plural de máis de 10.000 organizacións non gobernamentais de todo o
mundo, unha expresión da nova sociedade
civil que pide paso reivindicando a mundialización cívica dos dereitos humanos
fronte á globalización da pobreza e da fame. Os atentados do 11 de Setembro constitúiron un crime de lesa humanidade. A
morte, cada día, todos os días do ano, de
35.000 nenos e nenas de enfermidades e
malnutrición, tamén.
O 30 de Xaneiro, no Día Escolar pola
Paz, temos unha moi boa oportunidade
para abordar con propostas imaxinativas,
didácticas, con xogos e dinámicas, con
actos colectivos e de aula, os grandes e
graves problemas da humanidade, porque
outro mundo é posíbel, si temos moi presente que a única semente que non fructifica e aquela que non sementamos...♦

Sentimento de aflicción
CARLOS MEIXOME

N

on lembro moi ben que fracción ou
baronía o empurrou á secretaría xeral, se era anovadora ou continuadora, felipista ou xacobina, federalista
ou… En calquera caso dous anos despois o
señor Rodríguez Zapatero tense consolidado no cargo, en boa medida, pola súa habelencia para non molestar a tirios nin a
troianos, ao tempo que lidera a oposición
sen facer tal cousa. A diferente actitude política no caso do Prestige é ben significativa: mentres en Santiago foron por todas
(censura), en Madrid non se pasa de debates en comisión.
Dentro deste xeito de facer chamoume
moito a atención unhas declaracións súas,
nun xornal do sur, nas que expoñía que:
“el nacionalismo no es una ideología, si
acaso un sentimiento de aflicción”. Un que
xa viu de case todo, non deixa de sorprenderse. Agora resulta que foi un sentimento
de aflicción o que deu azos á revolución
norteamericana, aos independentismos latinoamericanos, aos movementos emancipadores ou unificadores da Europa do XIX
e os de liberación nacional previos e posteriores á 2ª Guerra Mundial. Foi por aflic-

ción polo que entre 1914 e 1993 o mapa
europeo mudou como o fixo.
Sen dúbida o que procuraba o señor
Zapatero era non molestar aos nacionalistas galegos, aliados actuais e a ben seguro
tamén no futuro, afastándose así do estilo
belicoso da dereita gobernante. Coido que
a frase saíulle nese ton por que andaba a
matinar no nacionalismo galego. Dígoo
polo termo “aflicción” que segundo o primeiro diccionario que atopei é algo así
como a dor, tristura ou pena producidos
por un desengano ou por un suceso adverso. Esa sería a súa visión; o nacionalismo
galego é froito dun sentimento de desengano.
Claro que esta sería a mellor das lecturas, xa que se tomamos o termo no seu uso
pronominal teriamos que é o efecto de aflixirse e xa que logo mesmo o desengano
podería ser imaxinario. E xa se sabe que,
cando menos dende Rosalía, os galegos somos moi dados ao romanticismo, á morriña e á saudade. En fin a todo o sentimental
e fantástico.
¡E agora resulta que arrincamos o chapapote ata cos dentes!♦

Xosé Lois

MANUEL DIOS DIZ é mestre, licenciado en
Xeografía e Historia pola USC. Preside na
actualidade o Seminario Galego de Educación
para a Paz e é membro do Comité Asesor
Internacional da Campaña Global de Educación
para a Paz da Hague Appeal for Peace
(Chamamento pola Paz da Haia).

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ba media ducia de gardas civís, catro curas e un par de mentireiros,
para que todo volvese ser coma antes. Non ía enganado, polo menos
no que se refire a Galiza. As mentiras, o asoballamento, durante
moitos anos, foron producindo o
medo en moitas persoas, obrigándoas a calar ata que un bo día morrían. O tempo foi pasando lentamente e a mentalidade dos galegos
ía cambiando, dicíanos que estabamos en democracia, pero os feitos
do día a día amosaban todo o contrario, e mentres os gobernos se
emborrachaban de poder, os cidadáns atopábanse máis sós e enganados, pero eran poucos os que se
rebelaban contra estes atropelos.
Todo mudou cando a finais do
2002 a mala xestión dos gobernos
do estado e da Xunta, tan mala que
non ten precedentes en ningún país do mundo, provocou que o mar
pedise auxilio a todos os galegos,
algúns fixeron o xordo, pero milleiros de persoas si o escoitamos,
e fomos chegando a todos os lugares e poñéndonos baixo un mesmo

quedaron sen abrir.
Estarían picadas.

lema “Nunca Máis”, comezando
unha loita encamiñada a recuperar
a vida do propio mar, a dignidade
de todos os galegos, desenmascar
os responsábeis de tanta desfeita,
que xa había tempo estaban devorando o noso país, desprezando a
nosa fala, a cultura, as raíces, a nosa identidade coma pobo. A plataforma “Nunca Máis”, é froito dunha nova xeración de galegos e galegas cheos de ilusión, que sabemos do potencial do noso país, que
queremos respirar doutro xeito e
sabemos que a liberdade en todos
os sentidos é posíbel.
Por primeira vez Galiza ten unha soa voz, como xa quedou demostrado nas distintas cidades ao
longo do país e gracias á plataforma por levantar ao noso pobo coa
axuda de todos seremos capaces de
desterrar para sempre as políticas
represivas daqueles que hoxe queren cazar fantasmas onde non os
hai. A plataforma e todos os galegos e galegas que queremos e respectamos esta terra, debemos sentirnos orgullosos, pois se está se-

mentando unha nova Galiza. Para
adiante con forza “Nunca máis”.♦
LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)

A plataforma
‘Nunca Máis’
Parece ser que os gobernantes do
PP teñen unha pedra metida nos
seus zapatos que está a molestalos.
Esa pedra chámase Nunca Máis. As
persoas que están no goberno teñen
cargos públicos e, entre outras cousas, deben aceptar as críticas dos cidadáns, tamén as dos partidos da
oposición. Se non se mostran conformes en recibilas o mellor é que
deixen os seus postos e se dediquen
a outras tarefas. Nas democracias
existe a liberdade de expresión, senón non serían democracias. Xa sei
que ao PP gustaríalle que a xente
non pensara, non protestara nin tivera ideas propias. Por sorte isto
aínda non acontece mais, as veces,
teño as miñas dúbidas. “Nunca
Máis” é unha plataforma cidadá que

conseguíu mobilizar a milleiros de
galegos, tamén a xente doutras rexións do Estado, para protestar pola
ineptitude do goberno nos primeiros días do desastre do Prestige, e
que continúa e continuará a facelo
para obrigar aos gobernantes a resolver o problema, a que fagan ben
o seu traballo; tamén para que este
tipo de accidentes non sucedan
Nunca Máis. Cando menos poder
contar cos medios adecuados para
combatilos. Agora os señores do
Goberno van investigar a plataforma e ás persoas que figuran cos seus
nomes en ela. Supoño que o paso
seguinte será intentar ilegalizala, sacándose unha nova lei da manga
coma se fosen prestidixitadores; xa
teñen moita prática neses traballos.
Eu, coma moita outra xente, galega
ou non, digo Nunca máis: á incompetencia, á corrupción, ao favoritismo, á prepotencia, á intolerancia, ao
racismo, á guerra, á falta de liberdade, á fame en África... Nunca Máis
a non poder dicir Nunca Máis.♦
MARGARITA LORES MARTÍNEZ
(O GROVE)

A dirección do PP,
armada de ousadía,
vén de relanzar o
lema de “Menos
impostos, máis
seguridade”.
Deberíanlle engadir:
“Máis seguridade
(na costa)”.

Novos datos sobre
a cacería de Fraga.
Xa se sabe quen foi
o cazado: Cuíña.

Ana Botella acaba
de dicir:
“Namoreime dos
microcréditos desde
a primeira vez que
oín deles”. Con esta
frase queda
inaugurada a
política rosa.
Imaxínense que siga
a moda e nomean a
Ana Obregón
presidenta da
Comisión Nacional
do Mercado de
Valores. Obregón
diría algo así: “A
min cada vez que
sobe a renda
variábel é que me
pasan unhas calores
por aquí, que me
entran ganas de
modificar o índice
xeral”.

O Presidente do
Constitucional
Jiménez de Parga
dixo nunha
conferencia que no
ano mil os galegos,
vascos e cataláns
non se lavaban.
Dado que o apelido
Parga é galego,
resulta probábel que
algún dos seus
devanceiros estivese
entre os marraos.
Cómpre ter moito
tino cando se fai
política
retroactiva.♦
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Ourense

Sen Cuíña,
a vida segue igual
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

En Ourense a preocupación por Cuíña é menor. Denúnciase que o problema está na falta
de cartos para o Plano Estratéxico de Ourense.

Xosé Cuíña.

Non
nacionalistas
contra Aznar
Lluís Fox opina en La Vanguardia (20 de xaneiro) sobre a crítica de Aznar aos
“guetos culturais e identitarios” en referencia ás comunidades históricas. “Os
que non somos nacionalistas, afirma Fox, amólanos e
alporízanos este concepto
que ten o Partido Popular,
cunha ampla maioría absoluta, dos que non coinciden
cos seus planteamentos radicais sobre a lexitima
identidade de pobos e nacións que conviven perfectamente no marco da actual
Constitución. A cultura catalana, a lingua e a historia
non poden colocarse frívolamente no saco dos guetos
culturais e identitarios. Repito, quen non somos nacionalistas nin independentistas contemplamos con
rabia o que se nos obrigue a
ser españois como o señor
Aznar, ou quen seña, decida. É unha estratexia que
pode levarnos a moitos a poñernos a carón dos que non
queren pertenecer a unha España dese corte unitario”.♦

De Cuíña
a Pastor
O veterano e bo xornalista
Xoán Soto avisaba xa o 15 de
xaneiro en El Progreso (é dicir cando a noticia da destitución de Cuíña estaba no aire
e o papel de Palmou era aínda descoñecido do público)
de que “se a renuncia chegase
a oficializarse, os coleguiñas
de Madrid pensarían gañada a
batalla de Galiza. Pero precipitarianse na celebración do
albaroque: é a eles a quen esmagará a aparente derrota. E
a quen lle agariman o naipe:
Palmou”. Soto engadía: “O
que poidan contribuír en Galiza Arenas, Raxoi e o antedito Palmou está por ver. Esas
contas enténdeas Fraga moi
ben. Debería explicárllelas
aos de Madrid: para que ao
pisar o angazo non se dean
co mango nos dentes”. Coñecida xa a destitución ou
dimisión do Conselleiro, Soto, bon sabedor do que pensa Cacharro, escribe (18 de
xaneiro): “Que Cuíña salga da
Xunta non digo eu que seña
unha mala noticia. Líbreme
Deus. Pero quizá o peor está por chegar. A señora Pastor e os cordeiriños de Madrid: aquí ímonos rir todos”.♦

Optimismo pese ás sondaxes.

O cadáver
no armario
de Fraga
Xavier Lapitz comenta en
Deia (21 de xaneiro) a intervención de Fraga na Convención do PP celebrada a pasada semana en Madrid. “Non
me estraña, di, que Fraga
berre Basta xa de desenterrar os mortos, non vaia ser
que aparezan as pantasmas
de Montejurra ou Gasteiz
(...). ¡Basta xa de tentar
romper a unidade nacional e
a orde civil!, clamou o vetusto lacaio de Franco. Só
lle faltou engadir ...ou declaro o estado de excepción”.♦
Manuel Fraga.

Agradábel e sintonizada sorrisa a que
mostran estas tres alcaldábeis do PP na toma de posesión dos novos conselleiros. De esquerda a
dereita Teresa Pedrosa, futura cabeza de lista da candidatura municipal de Pontevedra, Manuela López Besteiro, que deixa a Consellería de Familia para ser candidata por Lugo e Corina Porro que deixa Servicios Sociais para presentarse por Vigo. O bo ánimo ten máis mérito,
canto as sondaxes do propio partido vaticinan que ningunha das tras chegará a presidir a corporación, polo menos desta volta. A imaxe foi publicada por El Correo Gallego o 21 de xaneiro.♦

Non hai tema de conversación en
Ourense que non pase pola posición futura do líder provincial do
PP, Xosé Luís Baltar, ante a xubilación anticipada do seu compañeiro do club da “boina”, Xosé
Cuíña. Polo momento, o seu fillo,
responsábel de organización, xa
advertiu que o de Lalín é moi amigo da familia, pero que non ten nada que ver coa fidelidade ao partido. Xa se verá. De momento, a designación do ourensán Alberte Núñez Feixoó como conselleiro de
Política Territorial, pode acougar
bastante os ánimos da “familia”.
Sen embargo, a realidade cotiá
desta provincia é ben distinta.
Porque mentres no PP celebran ou
choran o “pasamento” (xa se verá
se temporal ou definitivo) de Cuíña na vida política, o secretario
xeral ourensán do PsdeG, Pachi
Vázquez, lembraba que o Partido
Popular “nunca tivo un proxecto
para Ourense, pero neste momento menos, xa que non hai unha soa
esperanza política: nin nos presupostos do Estado nin na Xunta nin
na Deputación hai unha peseta para o Plan Estratéxico de Ourense:
é todo mentira”. O devandito proxecto foi consensuado con todas
as forzas políticas e sociais agás o
BNG, que sempre insistiu en ver
os compromisos sobre partidas orzamentarias antes de asinar nada
con Baltar Pumar. O tempo deulles a razón.
Aos pataqueiros de A Limia
tampouco lles vai a vida tan ben

Baltar, presidente da deputación de Ourense.

como a dona Isolina Crespo e as
súas empresas. As tractoradas de
Xinzo e Ourense forzaron a negociación por enésimo ano consecutivo. Os sindicatos entregaron á
Xunta as súas propostas máis urxentes para o sector, que ten case
toda a colleita almacenada. Cambios estruturais, contratos homologados e axudas económicas á
rendas canto antes son as principais reivindicacións. As axudas
para a produción establécense en
500 millóns de pesetas. A estas hai
que engadir outros 160 millóns,
que é o que representa paliar as
3,40 pesetas que hai de diferencia
entre o que os agricultores piden e
as industriais están dispostas a
dar. Se a situación non se arranxa,
os sindicatos teñen previsto realizar unha nova tractorada, pero esta vez en Santiago.♦

Muiñeira
(allegro molto)
BIEITO IGLESIAS

T

odo está no refraneiro. A análise da crise do gabinete
autonómico debería abordala Ferro Ruibal, perito en
paremias, que non os xornalistas adictos ou desafectos ó Réxime. Pois de qué se acusa ó Fillo do Muiñeiro, senón de aplicarse o conto “a pereira é pró que está á beira”. Por qué Fraga lle
pasou tantas: eses preitos das contratas familiares, herdanzas presuntamente incompatibles co cargo... meadas que desculpou a lei
anque difundisen a imaxe dunha administración máis luxada que
os paus dun galiñeiro. Porque o noso duce coñece o proverbio
“cambiarás de muiñeiro pero non de ladrón”. A fraseoloxía galega é moi inxusta co nobre oficio de moer, impútalle ó gremio unha inveterada inclinación a raspuñar nas maquías. Dou fe de que
tal sona é infundada. Eu coñezo un muiñeiro honesto, o Perfeuto,
viciño de porta con porta. Trátase dun home algo excéntrico –leva trinta anos sen probar a auga- mais, en punto a honradez, ninguén lle pon o pé por diante. Certo é que, xa nas estremas da vellice, continúa vivindo modestamente, a diferencia do ex
conselleiro, que seica se fixo cun considerable patrimonio
empresarial. Destituírono pero “aínda ten pernas” (este adaxio
alude ós pillabás con posibles que, corridos dun sitio, contan con
capital empetado a salvo noutra parte). Algús nacionalistas
acomplexados, duros co disidente propio e compracedores co
tránsfuga alleo, comungan con moas de muíño, acreditan nas dúas tendencias do PP e mesmo lamentan a derrota do caporal dos
da boina (sector leira). A min a caída do señor Cuíña non me dá
pena nin gloria. Espero, ai iso si, que non acabe aquí nestas páxinas, de columnista d´A Nosa Terra.♦

Latexos
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Algunhas
clarificacións
XOSÉ L. FRANCO GRANDE

A

traxedia do Prestige
clarificou algunhas
cousas, entre elas algo
que xa era evidente de seu:
que a sociedade vai por un
lado e os políticos por outro,
que a xente é escéptica cos
políticos e coa súa política,
só aceptados coma mal
endémico que debemos aturar. Pero a sociedade interésase polos seus problemas.
Se os políticos, gobernantes
e non gobernantes, non dan
a altura, e máis aínda se a
sociedade se sente
aldraxada, non lle queda
máis camiño que manifestalo, pois é un corpo vivo e,
como tal, acusa se os gobernantes non gobernan, se cada un está onde ten que
estar e, por riba de todo, se
lle contan andrómenas para
oculta-la realidade. E non
digamos cando se decata do
manifesto desprezo dalgúns
deles polo país.
Outra clarificación, ó
meu ver, é que o menos democrático que existe nunha
democracia, e non é xogo
paragóxico, son os partidos
políticos, aparellos que a
xente común, a gran
maioría dos votantes, nin
entende nin lle interesa.
Aparellos distantes, nos que
o elector ten moi pouca ou
ningunha participación.
Distantes e todopoderosos.
E que se quedan sempre,
con prepotencia, moi lonxe
dos problemas reais dos
electores.
Unha terceira cousa deixou moi clara esta traxedia:
o desprezo que os propios
partidos teñen polos seus
políticos. A xente non sae
do seu abraio ó ver como
nuns segundos pode estar
no chan o que estaba no cumio. E, máis aínda, non entende como os seus
representantes se abaixan e
se rebaixan ata extremos
insospeitados. Por iso a
xente pensa que, en xeral,
os políticos son uns monifates que se moven dende lonxe tirando duns fíos que os
levan para onde un quere.
E teñen razón. Porque, ¿a
quen representan: ós
electores ou ó partido?
Paréceme que vai sendo
hora de ir tomando conciencia clara do que está pasando, da especial sensibilidade
da xente diante destas cuestións que hoxe arromban o
seu cotián, e ben fundado,
desencanto. Porque, ó meu
ver, en Galicia está
producíndose xa unha
proba de fogo: como
encamiñar esa protesta
colectiva, ese “clamor popular”, esa toma de conciencia
de cidadáns galegos que
queren selo e que se negan a
ser aldraxados. A profecía
está tirada: o futuro será
dos que na práctica saiban
♦
encamiñalo.♦

Os nacionalistas móstranse escépticos

O BNG esíxelle cartos e prazos
ao Consello de Ministros da Coruña
A.N.T.
O BNG pensa que o Consello de
Ministros que o Goberno central
vai celebrar o 24 de xaneiro na
Coruña é un elemento de propaganda. Teme que os anuncios
queden sen concretar e sen os orzamentos necesarios. Daquela
demanda do Executivo central
propostas, orzamentos e prazos.
O BNG proponlle condicións ao
Goberno central para que as propostas que van aprobar no Consello de Ministros sexan creíbeis.
Demanda así do Executivo que
acepte a investigación das causas
e responsabilidades polo accidente do Prestige. Tamén pide que se
facilite o acceso á documentación
e as comparecencias de Ministros
que se reclamaron desde os Parlamentos galego e español.
Demandan os nacionalsitas
que o goberno de Madrid anuncie
xa unha solución definitiva para
os restos do barco afundido, con
prazos concretos e dotación orzamentaria para a súa realización
que debería pór fin aos verquidos
actuais. Pero tamén entenden que
a proposta deberá contemplar o
xeito de que as miles de toneladas que aínda permanecen no
barco non podan sair e non constitúan un perigo permanente para
o ecosistema marino.
Tamén demanda o BNG un
Plano de recuperación socioeconómica e medioambiental, que
deberá estar dotado dos orzamentos necesarios fixando as datas
para o remate das obras. Nese
plan contemplaríanse as obras e
infraestruturas pendentes e fixaríanse de xeito separado as asignacións extraordinarias que se introducirán por modificación no orzamentos do Estado e os fondos
específicos a reclamar da UE.
Outro dos pontos que, segundo o BNG, deberá aprobar o

Anxo Quintana, Coordenador da Executiva do BNG.

Consello de Ministros para ser
creíbeñ pola sociedade galega é
un Decreto de aplicación da lexislación Erika I. Esta proposta

tería que ser presentada ante a
Organización Marítima Internacional (OMI) para o alonxamento dos buques perigosos do co-

PACO VILABARROS

rredor marítimo de Fisterra. Tamén deberá contemplar a constitución dunha policia que vixie
este corredor.♦

Piden construír petroleiros en Izar-Fene e
a sede da Axencia de Seguridade Marítima
Creen os nacionalistas que é
igualmente preciso apresentar a
solicitude de Galiza como sede
da Axencia Europea de Seguridade Marítima, en consonancia
co acordo adoptado por unanimidade polo Parlamento galego
e tamén que se lle asigne aos asteleiros de Izar-Fene a construción de buques petroleiros de
doble casco para impulsar a

construción naval na Galiza.
Estes pontos mínimos serán desenvolvidos nunha reunión interparlamentaria que o BNG vai
celebrar o 31 de xaneiro, á que
asistirán tamén os alcaldes. Dela, segundo fontes nacionalistas, sairá un completo plan para
abordar as consecuencias do
Prestige eo relanzamento socioeconómico de Galiza.

O BNG considera que a xestión do goberno central está totalmente cuestionada pola sociedade galega ao observar “inoperancia, pasividade, decisións polémicas, ocultamento, manipulación informativa, obstáculos para o esclarecemento da verdade,
falla de respeto e improvisacións
contrarias aos acordos das institucións galegas”.♦

A vivenda e o acceso á cultura, principais eivas para os galegos

Galiza é a terceira comunidade do Estado
con menor benestar
A.N.T.
Galiza está no vagón de cola do
benestar no conxunto do Estado
español. Principalmente os galegos sufrimos un deficiente acceso á cultura e ao ocio e moitas dificultades para dispoñer
dunha vivenda digna. Así se
desprende da análise que fai o
Anuario Social de España 2001,
que presentou o pasado 21 de
xaneiro a Fundación La Caixa.
Os datos ofrecidos por esta
publicación queren servir de guía
comparativa entre a calidade de
vida dos cidadáns do estado dependendo da provincia na que residan. “Sabemos que o benestar é
subxectivo pero hai criterios obxectivos para definir a forma de

vida”, explica José Vicens, coordinador do banco estatístico no
que se basea o estudo. Tomando
como valores aquelas actividades
e necesidades humanas máis comúns, o informe fai unha radiografía na que moitas provincias
saen bastante mal paradas.
Segundo a análise, os galegos temos unha das peores porcentaxes de dispoñibilidade cultural, cun 72 por cento por debaixo da media española. É a
provincia de Pontevedra a máis
prexudicada, nunha valoración
que conta o número de bibliotecas, museos, librerías, cines e
teatros, entre outras ofertas de
lecer. Esta porcentaxe é semellante no caso da vivenda. Neste

factor valórase o alto prezo e a
calidade na construción e no
contorno dos pisos e casas. Son
os ourensáns os que peor parados saen nesta estatística
Os galegos saen bastante
prexudicados no que a novas
tecnoloxías se refire. Só o 20
por cento teñen ordenador e os
internautas non superan o 10
por cento da poboación. Chama
a atención, na era da xeneralización do teléfono móbil que en
Ourense só dispoñan dun portátil o 23,5 por cento dos habitantes da provincia.
Saúde ranqueante
O valor da saúde tampouco é

moi sobresaliente. As provincias
da Coruña, Lugo e Ourense son
as que teñen peor porcentaxe no
conxunto do estado. Este concepto ten a ver con varios factores que van desde a esperanza de
vida ata a taxa de suicidios. Non
se relaciona cos servicios sanitarios, que aproban, especialmente
na provincia coruñesa.
Galiza lidera a táboa estatística en factores como seguridade cidadá e medioambiental.
Lugo aparece como unha das
provincias con menor índice de
criminalidade. Os galegos temos un dos meirandes índices
de benestar en algo tan afastado
da vontade humana e política
como o clima. ♦

Na deriva
totalitaria
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Arrinca en Pontevedra
a celebración do Ano Bóveda

XOSÉ M. SARILLE

J

P.B.
O teatro Principal de Pontevedra acolleu o pasado venres,
17 de xaneiro, o acto institucional co que dá comezo a celebración do Ano Bóveda. Cúmprense cen anos do seu nacemento e o concello, xunto coa Fundación Alexandre Bóveda e outras entidades organizan diferentes actividades
para reivindicar e profundar no coñecemento da súa figura.
Convocatorias de moi diferente punto de encontro para obter intipo encherán de contido o Ano formación sobre o programa de
Bóveda. O programa de actos actividades do Ano Bóveda e nofestivos inaugurouse o sábado, vas sobre o centenario. Unha das
18 de xaneiro, na cidade do Lérez primeiras será a celebración o 27 e
cun concerto da Quenlla, que ho- 28 de marzo na Coruña e o 24 e 25
menaxeou co seu repertorio to- de abril en Pontevedra, en colabodos os represaliados na guerra e ración coa Escola Galega de Administración e a
que estreou unha
Agrupación Alecanción adicada
óveda
naceu
xandre Bóveda
ao que foi secretaPública, das xorrio de organización do Partido en Ourense en 1903 nadas Facenda
Galega: Historia e
Galeguista.
pero foi en
actualidade. OuSegundo
o
tra das iniciativas
avance de activi- Pontevedra onde
é a dixitalización,
dades do concello
pontevedrés moi- desenvolveu a maior en colaboración
Consello da
tas van ser as citas
parte da vida e obra. co
Cultura Galega,
que lembren este
dun disco que
dirixente do naabre Bóveda cocionalismo galego. É o caso da Festa da Poesía os mo solista co Canto a Ourense.
O concello de Pontevedra
días 20, 21 e 22 de marzo ou o
Abril dos libros, unha exposición tampouco esquece a faceta de
divulgativa, o ciclo de cinema A Bóveda como membro da Sociememoria que camiña en outono, dade Coral Polifónica e anuncia
ademais da celebración dun con- para o mes de febreiro un ciclo de
greso, conferencias, concertos, corais. O programa tamén recolle
roteiros, unidades didácticas e pu- a celebración o 4 de xuño en Ourense do seu nacemento e o Día
blicacións diversas.
Mentres, a Fundación Bóve- da Galiza Mártir, no aniversario
da anuncia a creación dun Cen- do seu pasamento o 17 de agosto.
Alexandre Bóveda naceu en
tro de Estudios e Documentación
que terá a súa sede no Pazo de Ourense en 1903 pero foi en
Congresos de Pontevedra. Co Pontevedra onde desenvolveu a
ánimo de espallar o seu ideario, maior parte da súa vida e da súa
os responsábeis da Fundación xa obra. O Ano Bóveda é unha detraballan na edición dun libro claración institucional do conceque recolla todo o epistolario de llo de Pontevedra en sesión celeBóveda, a maioría inédito, e un- brada o 28 de setembro do ano
2002. En decembro do 1999 xa
ha nova e amplia biografía.
A Fundación tamén vai pór en se lle concedera a título póstumo
funcionamento, en breve, a páxina a medalla de ouro da cidade e o
www.alexandreboveda.org un título de fillo adoptivo.♦

B

A Coruña
Con motivo da catástrofe do Prestige o alcalde Vázquez consolida
día a día o seu papel como voceiro do PP cara os medios de comunicación; é quen mellor defende a
política do PP, o maior propagandista das teses deste partido e por
iso aparece con frecuencia nos informativos das televisións públicas e privadas. Nunha recente visita a Galiza do ministro Rodrigo
Rato e ante a interpelación dos
xornalistas para recoller a súa opinión sobre a Comisión de Investigación sobre o Prestige no Parlamento Galego, remitía ao voceiro:
“Paréceme moi axeitada a opinión
do alcalde da Coruña”.
O alcalde Vázquez négase a
convocar un Pleno extraordinario
sobre o Prestige, tal e como solicitara o BNG. Non asiste á multitudinaria manifestación de
200.000 persoas en Compostela e
o concello da Coruña foi o único
da comarca que non puxo autobuses para desprazarse á mesma.
Non critica a actuación da Xunta
e do Goberno de Aznar, nin esixe

Vázquez actúa como
voceiro do PP
MANUEL MONGE

Un Vázquez entregado a criticar ao seu partido é o mellor candidato municipal da dereita.
Falta saber se conservará o voto progresista.
responsabilidades. Desautoriza a
moción de censura ao Goberno
Fraga, que presentan BNG e
PSOE no Parlamento Galego.
Celebra unha reunión secreta con
Fraga na residencia deste e manifesta que “Aznar será moi ben recibido na Coruña”. Reúnese con
Aznar, Fraga e Rajoy na torre de
control marítimo mentres unha
manifestación esixía dimisións e
criticaba a presencia durante tres
horas de Aznar en Galiza. Négase a que nos orzamentos munici-

pais para 2003 haxa un fondo de
solidareidade de 800.000 euros
para os afectados, como solicitara o BNG. Critica e denuncia á
plataforma Nunca Máis porque
“está formada por radicais, extremistas, independentistas”.
Alaba a decisión de Aznar de nomear a Rodolfo Martín Villa, ex
ministro de Franco, para presidir
o comisionado sobre o Prestige.
Apoia a decisión de Aznar de
impedir a comparecencia do subdelegado do Goberno, Fernán-

dez de Mesa, na Comisión de Investigación do Parlamento Galego e acusa a BNG e PSOE de estar contra a Constitución cando
abandonan temporalmente a citada Comisión...
Ante esta actuación, chama a
atención o silencio da dirección
do PSOE que se limita a dicir:
“Son cousas de Paco Vázquez”.
Este respostaba que era “o máis
votado e o primeiro en todas as
enquisas”, é dicir, fago e digo o
que me peta porque teño os votos.
Para Henrique Tello, portavoz municipal do BNG, “O alcalde sáelle gratis ao PP; o Goberno de Aznar nin siquera ten
que mercar estes xestos porque
A Coruña segue á cola dos orzamentos do Estado. Está con Aznar e Fraga, prestándolles cobertura, e en contra da imensa maioría da sociedade galega, que esixe responsabilidades”.
Queda claro que Vázquez actúa
en clave electoral, esperando recoller o voto da dereita; a cuestión é
se conservará o voto progresista.♦

iménez de Parga non é
un bocazas, como
algúns dan a entender.
É un politico de tendencia,
que calcula os momentos para gotear declaracións. Cando os feitos sobardan ao Goberno, o Presidente do
Tribunal Constitucional lanza misivas tendenciosas..
Tampouco é un tardofranquista como desacertadamente afirman algúns
partidos da esquerda.
Pertence a un lobby
patriótico, extra-partidario,
empeñado en buscar a
confrontación e a fractura da
convivencia. Un grupo que
procura achicar o oxíxeno
dos que non comulgan co
nacionalismo propugnado
por Aznar e outros
seguidores, máis grandes e
máis pequenos. Como Múgica e Francisco Vázquez que
fan política por fóra do
partido. A chave para entendelos non é o franquismo,
senón os novos ares totalitarios que zoan polo planeta.
Teñen máis que ver con
Bush, Berlusconi e a vella
tradición española que con
Franco ou o xeneral Mola.
Invaden o poder xudicial
e desvirtúan o lexislativo, negan de feito as funcións dos
representantes populares.
Abonda con observar a
última visita do Presidente
do Goberno español a
Galiza. Non se reuniu cos líderes dos partidos, senón co
Alcalde da Coruña.
Enténdense e apóianse.
Jiménez de Parga felicitou a
Francisco Vázquez por desobedecer as sentenzas do
Tribunal Supremo. Ata
chegou a negar de palabra as
decisións do propio Constitucional cando este lle deu a
razón á Mesa pola
Normalización Lingüística.
Atacan a Maragall, o segundo demo despois de
Arzalluz. Saben que vai gañar e pode destrozarlles a
estratexia. Identitarios e pacíficos, o sesenta por cento
dos cataláns que votan a
CiU apoian a reforma do
Estatuto, pero a porcentaxe
sobe ao sesenta e oito no caso dos electores socialistas.
Por iso Piqué, o candidato
do PP en Cataluña, non se
aponta ao bombardeo de Copito de Nieve.
Os socialistas galegos
afirman que Parga vai na dirección contraria da
Constitución. Claro que si, o
problema é que está de presidente porque o socialismo
máis obtuso pactou a
reforma do tribunal,
deixando sen representación
aos nacionalistas periféricos
e debilitando a estabilidade.
Indígnanse porque se burla
das nacionalidades. Tamén o
fai Vázquez propugnando a
prohibición da línguas cooficiais e o fráxil Touriño di
que son cousas de Paco.♦
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Pontevedra

Un galardón ao ecoloxismo
X.C. GARRIDO

A entrega do galardón ‘Cidade de Pontevedra’ á Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) é un recoñecemento a 15 anos de loita ecolóxica.
Foron entregados os premios
“Cidade de Pontevedra” na
modalidade individual a José
Mª Odrizola, presidente da Federación Española de Atletismo, e na modalidade colectiva,
á Asociación Pola Defensa da
Ría (APDR).
Esta distinción outorgada
polo Concello de Pontevedra,
na que se recoñece á traxectoria
dos pontevedreses galardoados,
é decidida por un xurado no que
participan colectivos culturais e
veciñais, ademais dos partidos
políticos. Nesta ocasión foi imposíbel o consenso a respecto da
asociación premiada por canto o
PP manifestou a súa frontal
oposición á APDR, se ben, todos os demais membros votaron
a prol da súa candidatura.
Os argumentos a favor, ademais do traballo desenvolto nos
diversos campos de defensa do
medio ambiente (peonización,
vertedoiros, incendios, zonas
verdes...), céntranse desta volta
na actividade de organización
dos voluntarios para a limpeza
das praias diante da catástrofe
do Prestige, e na vitoria no xuízo contra Celulosas. Este último
logro é un fito na historia do
movemento ecoloxista galego e

estatal, a primeira condena por
delicto ecolóxico de Galiza e a
primeira a unha empresa deste
tipo a nivel estatal. Cunha denuncia que se presentou no ano
90 e que houbo que agardar ata
este ano pasado para conseguir
sentar no banco dos acusados
aos directivos de Ence.
O desastre do Prestige obrigou a APDR, membro da Federación Ecoloxista Galega, a
traspasar os límites locais nas
súas tarefas ambientalistas. Este
mesmo fin de semana estiveron
os voluntarios organizados por
esta entidade en Corrubedo e
Carnota, se ben tamén coordinan outros grupos –mesmo do
exército– sobre todo na limpeza
de Ons, na cal esta agrupación
ten xa gañado certo prestixio no
seu bo facer.
O PP mantivo a súa oposición á APDR ata o mesmo pleno
de ratificación no que o seu portavoz manifestou que esta entidade fai unha defensa da Ría moi
particular pois considera que debe desaparecer celulosas e Tafisa
mentres que eles defenden que
“el medio ambiente hay que
compaginarlo con la industria,
ya que son muchos puestos de
trabajo que nos jugamos con la

desaparición de esas industrias”.
Antón Masa, presidente da
APDR, restoulle importancia á
actitude do PP e mantivo a súa
postura reivindicativa ata no discurso de agradecemento do premio onde denunciou a incompetencia e manipulación do goberno central e da Xunta no desastre
do Prestige.
Antón Masa declarou que o
argumento do PP non se sostén
por canto mentres Tafisa e celulosas sigan vertendo a Ría é imposíbel compaxinalo co saneamento nin con outro tipo de actividade económica dependente
desta, de feito só se contabilizan
os 300 empregos directos e
1.000 indirectos que pode xerar
celulosas, e non teñen en conta
os 7.000 que desapareceron e
que hoxe podían seguir a existir
cun modelo sustentábel e de futuro. Os empregos en Tafisa e
Celulosas dependen de xogadas
empresariais fronte as cales os
traballadores e a comarca pouco
poden facer. Neste asunto puxo
como exemplo o que ocorre con
Tafisa, en mans dunha multinacional, e que perdeu xa a metade
do seu plantel e que segue ameazada de peche.♦

Unha das marchas anticelulosas promovida pola APDR.

A.N.T.
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A medida beneficia as mulleres con maiores ingresos

Facenda deixa fóra das deducións por maternidade
as paradas e as traballadoras en precario
P.B.
O Ministerio de Facenda xa puxo en marcha a campaña pola cal as
nais con fillos menores de tres anos que traballen fóra da casa poden
solicitar unha paga de 100 euros ao mes. Pero a medida, que pretende conciliar a vida familiar e laboral, deixa fóra a todas as mulleres
que están no paro e aquelas que como a maioría das labregas non cotizan un mínimo á seguridade social ou teñen un traballo en precario.
As beneficiarias desta medida son
as mulleres con crianzas menores
de tres anos que traballen por conta propia e allea, dadas de alta no
correspondente réximen da Seguridade Social ou mutualidade e convivan cos fillos, sempre que estes
non obteñan rentas anuais superiores aos 8.000 euros. O Goberno de
Aznar mantén que con esta iniciativa trata de facilitar o acceso ao
mercado laboral pero segundo os
sindicatos son precisamente as mulleres que máis necesitan esta paga
as que non a van recibir.
A dedución pode ascender ata
1.200 euros ao ano por fillo e calcúlase proporcionalmente ao número de meses que se teñan cotizado. Pode cobrarse de forma anticipada ou incluirse como dedución na declaración anual do
IRPF. “É unha medida inxusta e
perigosa da maneira na que se está vendendo -opina Elvira Patiño,
responsábel da Secretaría da Muller da CIG. Hai un colectivo amplo de mulleres, traballadoras da
limpeza ou conserveiras, por
exemplo, que son as que máis necesitan este tipo de axudas pero
que quedan fora porque non teñen
cotizado o mínimo. Tamén se pode dar o caso de que algunha muller pida a paga adiantada e logo
non cumpra as condicións e teña
que devolver os cartos. Nos recomendamos moita prudencia e demandamos outro tipo de medidas”. De igual xeito, desde CCOO
e UGT consideran a medida “insuficiente”. “É totalmente discri-

POSONEJRO

minatoria coas rendas máis baixas
–mantén Marisa Rodríguez
(UGT) porque de entrada moitas
mulleres xa quedan fóra, entre
elas as demandantes de emprego”.
É o caso tamén de moitas labregas, denuncia o Sindicato Labrego Galego, segundo o cal o
Goberno central esquece a realidade agraria galega. A norma, explican, deixa marxinadas a maior
parte das mulleres labradoras de
Galiza, xa que a maioría non cotizan á Seguridade Social. “Nas explotacións agrarias –engaden– os
que están dados de alta normamente son os homes mentres que
as mulleres malia traballar activamente non cotizan por carecer de
suficientes ingresos económicos”.
Garderías e comedores
Por todas estas razóns o deputado
do BNG no Congreso Carlos Aymerich ven de presentar unha iniciativa no Congreso na que pide
ao Goberno central que convirta a
“exigua dedución” por fillos menores de tres anos nunha prestación universal para todas as mulleres ao igual que acontece en case
que todos os estados europeos. Aymerich considera a medida como
“un paso adiante na raquítica política” de protección á familia pero
cualifícaa de “insuficiente e discriminatoria”. O BNG sinala ademais a necesidade de completar
este tipo de medidas coa creación
de redes públicas de garderias, comedores e centro de educación inposonejro@yahoo.es

PACO VILABARROS

fantil que se adapten ao horarío laboral das nais, medidas que tamén
demandan desde a Secretaría da
Muller da CIG, CCOO e UGT.
O deputado engade que esta
axuda “parece partir do suposto
de que as mulleres en situación de
desemprego ou que traballan no
fogar deben adicarse integramente
ao coidado dos seus fillos”. Ade-

S

mais Aymerich pregúntase de que
maneira o Executivo vai evitar
que esta dedución produza efectos
regresivos ao beneficiar só ás familias con mais recursos xa que
moitas mulleres non poden chegar
aos 1.200 euros anuais polos baixos salarios que perciben.
Segundo o Instituto de Politica
Familiar, unha asociación civil es-

pañola, máis do 95% das familias
non poderán acollerse á paga ao
non reunir os requisitos impostos
polo Goberno, é decir 400.000 familias con fillos do total de seis millóns que hai no Estado. Segundo o
delegado da Axencia Tributaria en
Galicia, Jaime Muntaner, no noso
país o número de beneficiadas ascende a 26.300 traballadoras. ♦

e seriedade e puxémonos inmeei de Xosé Cuíña dende
diatamente a indagar que podía
os primeiros pasos que
estar pasando.
deu na política, levado da
Un amigo que pasou moitos
man polo que entón era alcalde
PERFECTO CONDE
anos do lado de Fraga, Xaime
incombustíbel de Lalín, Luís
Tejada, axudoume a despexar a
González Taboada, Licho. Daquela, o “fillo do muiñeiro” era un rapaz case que de incógnita facéndome ver que o que dicía Cuíña poaldea que miraba máis para as pernas das rapazas ou día ser verdade e, provisto da información necesapara a púrpura da vida pública que para as páxinas ria, mandei chamar ao paxaro que nin sequera tivo
dos libros de bioloxía que lle cumpría estudiar na moitos azos para negar aquelas conflitivas sospeiUniversidade de Santiago. Non era un Balbino de tas. Non hai que engadir que, inmediatamente, foiNeira Vilas nin un “Pijoaparte” de Marsé, pero o que lle indicada a porta de saída da revista que el atranon era, dende logo, é un personaxe de Martín Vigil vesou, camiño da rúa, sen revolverse case nada. O
resultado foi que o xa daquela conselleiro de Fraga
nin de José María Pemán.
Fun seguíndolle a pista varios anos. Ata lle pres- quedou fóra do que imaxinabamos que ía ser a súa
tei atención profesional cando eu era xefe de investi- descuberta.
gación dun semanario que se caracterizaba por poñer
Dende que retornei a Galicia, en 1995, manen solfa a vida pública da sempre atormentada de- tiven co de Lalín unha boa relación persoal. Dinmocracia española. Nun momento dado, pensei que me conta de que constantemente estaba a ser obcaera atrapado na arañeira que lle fora tecendo un xecto de permanentes sospeitas que os seus ininescrupuloso xornalista que traballaba por encargo vestigadores nunca eran capaces de elevar a mada revista que, como xa adiviñou o lector, era Inter- teria probada. Cuíña seguía sendo un rapaz de alviú. O xornalista en cuestión era alguén que estivera dea, un dos da boina, por moito que se esforzara
moi cerca de Fraga Iribarne, e que dicía que podía co- en lucir traxes de Armani, e a min esa condición
ñecer supostas falcatruadas cometidas por Cuíña súa de “charnego” na súa propia terra inspirábadende as empresas que o seu grupo familiar foi par- me algunha simpatía.
Agora, cando vexo que é desprazado do poder
tillando a medida que el foi medrando na política.
Segundo o escribidor referido, estabamos a pi- que foi acumulando paseniñamente polos que non
ques de ter todas as probas. “Témolo cazado”, era a son menos trapalleiros ca el, e cando foi expulsado
súa frase cando eu lle preguntaba como ía a cousa. do paraíso polo seu propio anxo da garda, Manuel
Estando nestas, un día chamoume por teléfono Cuí- Fraga, esa simpatía non desmerece. Cuíña será un
ña para dicir que quería falar de algo importante que cacique, pero é un cacique do país (non digo dos nosó se podía tratar de persoa a persoa. Encontrámo- sos). Ten o cerne dos da terra, e os que o mandaron
nos con el nun restaurante galego de Madrid o entón para o despece son máis caciques ca el e carecen da
director do semanario, Francisco Mora, e máis eu. súa denominación de orixe. Ata para ser cacique hai
Antes de rematar o segundo prato, Cuíña asegurou- que ser auténtico, xenuíno, orixinal. Algúns confunnos que o xornalista a quen lle encargaramos inves- den ser cacique con ser cónsul de calquera imperio
tigalo estáballe pedindo unha determinada cantidade romano, e iso cátase ás leguas.
Ou sexa, Cuíña, por fin, é unha vítima máis.
de diñeiro, millonaria, dende logo, para esquecerse
do que dicía ser sabedor. Nin que dicir ten que tanto Un perdedor. E eu tendo a estar do lado dos perMora coma min tomamos aquilo con preocupación dedores.♦

Cuíña
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A ONCE teríase quedado con máis de 23 millóns de euros en premios e finxiu que se repartiran

A denuncia de fraudes no Cupón
desata unha importante crise na Organización de Cegos
A.N.T.
Algúns dos premios maiores do Cupón da O NCE non se deron vendido pero a Organización de Cegos enganou á opinión pública con informacións falsas sobre afortunados que
presuntamente reservaban a súa identidade. Tres premios
devoltos, sobre os que a O NCE amañou a trola de tres novas
fabulosas fortunas, suman máis de vintetrés millóns de euros.
O caso dos premiados fantasma
foi destapado pola revista Capital e deu lugar a indignadas réplicas da dirección da ONCE
contra a oposición interna á que
atribuíran unha campaña de falsidades para danar a imaxe do
popular sorteo. Na realidade, a
investigación xornalística sobre
os súper-millonarios inexistentes ten a súa orixe na propia
contabilidade do Cupón que pode consultarse en calquera dos
terminais informáticos das delegacións locais da ONCE. Por
exemplo: unha ollada ao arquivo electrónico correspondente
ao sorteo de 15 de agosto de
2002 indica que o premio maior
ao número 36250, serie 153,
non se dera vendido. A súa
asignación foi Áraba pero non
chegara ás mans de comprador
ningún polo que nas formalidades que preceden ao sorteo foi
consignado como devolto.
Aínda que o premio Supermillonario de 15 de agosto de
2002 nunca tocou, como inequivocamente indica o Departamento de Control do Cupón, as
hemerotecas recollen as ledas
declaracións de Félix Nájera,
delegado da ONCE en Gasteiz,
que aseguraba que o número
dos doce millóns de euros (dous
mil millóns de pesetas) fora
vendido polo repartidor Iñaki
Linaza, que non podía facer declaracións á prensa por estar ausente. O titular de El Correo
non podía ser máis sensacional:
“O Supermillonario da ONCE
deixa o maior premio dun sorteo en Áraba” Un sumario sinalaba que a persoa agraciada
mantiña o anonimato a ferro e
fouce.
A ONCE tamén faltou á verdade sobre o resultado do seguinte sorteo extraordinario, o
de 7 de setembro de 2002, no
que había nove premios de
300.000 euros para as cinco cifras máis a serie. A delegación
en Astúries subiuse ao campanario para contar que se repartiran seis dos nove premios. Na
realidade só se vendera unha
serie e os outros cinco premios
figuran como devoltos na contabilidade. Igualmente, a Organización de Cegos asegurou
que o Euromillonario de 15 de
agosto de 2001, premiado con
dez millóns de euros, caira en
Zaragoza. A delegación de Aragón transmitiu aos medios de
comunicación unha versión
completamente falsa sobre o resultado do sorteo ao asegurar
que vintecatro horas despois da
extracción do número unha muller chamara para preguntar como podía cobrar o cuponazo. O
telexornal de Antena 3 contou

que a gañadora comprara o número premiado a última hora.
Pero segundo a información do
Departamento de Control do
Cupón, a serie 203 do número
88.165 desa data aparece como
sobrante, o que significa que foi
asignado á sede central de Zaragoza para a eventualidade de
que de que se vendese o lote habitual. Como non houbo demanda, o famoso premio non
chegou nin sequera aos vendedores e así figura na contabilidade interna.
Miguel Carballeda, director
xeral da ONCE, lanzou un enérxico desmentido a traveso da axencia EFE, con ameazas legais
contra a revista Capital. Pese a
toda esta enerxía despregada polo cumio da Organización de Cegos, e das insistentes cualificacións de falsidade, o mesmo Carballeda recoñecía pouco despois
que “as series premiadas coincidían coa devolución”.

A dirección da ONCE non nega as acusacións pero di que forman parte dunha campaña contra a organización por parte da oposición interna.
XAN CARBALLA

Menos probabilidades
para o Cupón Semanal
O que parece unha picardía para
engaiolar aos compradores do
Cupón e non perder cancha no
mercado de sorteos máis competido da UE, ten extensións
ben máis graves na denuncia de
Capital. Por exemplo, nas series
á venda do Cupón Semanal. A
pregunta é se é lícito vender un
cupón que valla para toda a semana cando o número de series
cambia dun sorteo para outro.
Se o cupón de luns a xoves ten
90 series pero o de venres ven
con 150 e o de domingo só con
50, as probabilidades de gañar
os cinco millóns de euros que se

reservan para os cinco números
máis a serie, están reducidas
para os abonados semanais. Unha acusación máis escandalosa
aínda é a que se refire ao sorteo

de 7 de setembro: “Para ese día
–escrebe o xornalista Carlos Ribagorda, autor do traballo– a
ONCE anunciou que puña á venda duascentas series de cada

número pero numerosas testemuñas aseguran que de feito
non puxo á disposición do público todas esas series. Un empresario de Valencia indica que
lle pedira ao vendedor a serie
completa dun número pero só
puido obter ata 150”. A insistencia deu como resultado unha
advertencia de demora enorme
na xestión da serie completa. A
serie premiada o 7 de setembro
de 2002 fora a 162 que no rexistro informático da ONCE aparece como “reserva no prelo”.
Isto significa que se a ONCE non
entregou aos vendedores as series 151 a 200, nese sorteo meteu no bombo máis series que
as que efectivamente se podían
xogar. A banca reservábase unha situación de avantaxe sobre
os xogadores.♦

Acusan a Miguel Durán, exdirector xeral da ONCE
A acusación non só implica á
ONCE senón ao ministerio de
Facenda que ten a obriga legal
de garantir a limpeza dos sorteos a traveso da Comisión de
Juego. En opinión de Carlos
Ribagorda, para comprender a
indulxencia do goberno coas
trolas da ONCE, hai que remontarse a 1998 cando Aznar sentiu a urxencia de consolidar un
grupo mediático privado oficialista. “Así foi como puxeron
os ollos en Onda Cero, propiedade da ONCE, e para forzar a
venda o PP anunciou que os
premiados do Cupón terían que
pagar un 20% á Facenda. Comprendendo que esta medida derrubaría as vendas do Cupón, a
ONCE vendeu a emisora á Telefónica por algo máis de 108
millóns de euros a cambio de

nada de impostos para os premios e liberdade para xestionar
o Cupón”.
Con todo e ser de doada
comprobación os dados sobre
os que se fundamenta a denuncia, a información provocou un
terremoto dentro da Organización de Cegos. Mario Loreto
Sanz, vicepresidente primeiro
da ONCE e presidente do sindicato marelo da organización,
Unión Progresista, dixo que a
reportaxe non era só iniciativa
da revista: “detrás de todo isto
pode estar a man dun ex-directivo da Casa que todos coñecedes ben e como non acadou o
seu obxectivo de ter un grande
salario e de entrar no noso grupo a toque de trompeta, non ve
mellor vinganza que atacar algo
tan importante para todos os ce-

gos, os traballadores da casa e o
sector dos eivados, como é o
Cupón”.
O acusado, Miguel Durán,
director xeral da ONCE durante
o goberno do PSOE, retruca
cunha misiva difundida polo
correo electrónico: “A verdade
é que para basearse só en indicios hai que ver a cantidade de
aldraxes que me dirixe Mario
Loreto. Ponse dos nervios porque comprende que xogou co
máis sagrado da ONCE: a credibilidade do Cupón e que o descobreron. Como se di vulgarmente: te han pillado con el carrito del helado”.
A pesar de que Loreto Sanz
asegura no seu escrito que os
traballadores da ONCE teñen
vontade de se defender unidos
contra o que el chama conspira-

ción, no interior da ONCE, dominada polo poderoso grupo de
Unión Progresista, incondicional do PP, a partir da denuncia
reaparece con perfil nidio a
fronte de oposición interior. Entre as súas criticas están non só
as perigosas trapalladas da dirección da ONCE co sorteo que
lle fornece fondos, senón a política de privatización acelerada
da estructura de ensino de cegos
que, por exemplo, xa liquidou o
único colexio público para invidentes que existía na Galiza, o
de Pontevedra, adquirido pola
Xunta do PP para outros usos o
que significa que os nenos galegos privados de vista só poden
aprender braille no colexio da
ONCE en Madrid ou nos outros
centros que aínda se conservan
da vella rede estatal.♦
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NOVIDADES

Hai meses, A Nosa Terra facíase eco do
pulo que a Junta de Extremadura estaba
dando ao ensino do portugués na súa comunidade. Que nós saibamos, non houbo,
logo de feitos públicos os dados, ningunha
iniciativa da Xunta de Galiza nesa dirección nin petición dos grupos parlamentarios que solicitara medidas en tal sentido.
E máis, por exemplo, poderíase perfectamente integrar o ensino do portugués dentro do sistema educativo galego
como materia optativa, como “segunda
lingua estranxeira”. Naturalmente, estou
a falar dunha etiqueta das materias do
currículo escolar actual, porque para os
galegos o portugués nunca será unha lingua estranxeira.
Pero non hai só razóns identitarias ou
de reforzamento do vencello históricocultural común e de apoio indirecto á normalización lingüística do galego. Como

Portugués
HENRIQUE HARGUINDEY
ben sinalaba ANT, existen poderosas razóns económicas pois o asentamento de
Portugal como terra de traballo para moitos galegos é unha realidade e o intercambio comercial é constante. Para non falarmos da dimensión, tamén real, dos países
de expresión lusófona. Realidades ben
máis dinámicas e operativas que algúns
proxectos oficiais que semellan papel mollado ou tinglados propagandísticos.
Estimular o coñecemento do portugués, polos galegos é, por riba de todo útil.
Conviña pois definir estratexias e actua-

cións concretas. e algunhas persoas e entidades teñen xa exposto ideas e iniciativas.
Nesta liña, unha política de contactos
permanentes e de intercambios dos distintos sectores sociais organizados de
Galiza e Portugal dinamizaría a situación
e modificaría ben as cousas. Por exemplo, non parece inverosímil que os medios de comunicación públicos de Galiza
e os de Portugal intercambiasen semanalmente un par de horas de emisión.
Naturalmente, unha programación ben
escollida e de interés.

Volvendo ao eido do ensino, lembro
que un día, moi acertadamente, dicíame
César Varela que se deberían promover
relacións sistemáticas entre os centros
educativos de Galiza e Portugal e intercambios entre os nosos escolares.
É de xustiza lembrar que xa hai moitos anos, Camilo Nogueira presentou no
Parlamento de Galiza unha proposta para
incluír o estudio do portugués como materia optativa no noso sistema educativo.
Non tivo éxito daquela, pero se cadra é
momento de probar cos feitos se as boas
palabras cara a Portugal dos mandatarios
da Xunta se traducen en algo concreto.
Ou de comprobar con perplexidade
que o goberno galego non aprende a lección do extremeño.
Claro que, polo visto nestes negros
tempos, o actual goberno da Xunta parece incapaz de aprender cousa ningunha.♦

Nova Colección
RELATOS

HISTÓRICOS

A canción de Sálvora
Antón Riveiro Coello
Saíra da Coruña á unha do mediodía e tiña que facer escala en Vilagarcía para recoller a tres ducias
de pasaxeiros arousáns cando, por culpa da brétema e das inclemencias dun temporal furibundo, o
barco tocou nos baixos dunhas rochas chamadas de Pegar e alí empoleirou a popa.

Nova entrega da colección FROITA DO TEMPO

Amigo Medo
Xavier López Rodríguez

A NOSA TERRA

O seu protagonista desperta unha historia oculta. Fora el quen, cando neno, guiara cara a
Portugal a un xeneral republicano nos crueis tempos do 36. Descobre á vez cómo nunca é
tarde para reconciliarse con un mesmo e que a Historia vén sendo como unha caixa da que
sempre poden saír cousas que non son como nos contaran.

E nova entrega da ENCICLOPEDIA TEMÁTICA ILUSTRADA

Os Ríos, tomo 11
Manuel Núñez Pérez
Ríos, doiras e regatos: o curso, a conca a vertente, caudal, réxime, fervenzas, traballo
xeolóxico... a vida do río; o seu aproveitamento; problemas; os ríos na tradición oral e
na literatura...
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Así paga o demo
a quen o serve
MANUEL CAO
O sacrificio de Cuíña é o punto de inflexión que encamiña o desastre do Prestige cara a loita fratricida dentro do entramado
político-económico que constitúe o Partido Popular. Excluída
por principio organizativo a asunción de responsabilidades polos causantes directos da desfeita as posibilidades no curto prazo reducíanse a unha ruptura da cadea polo eslabón máis feble.
A primeira decisión clave atinxía a cargar sobre o PP estatal ou
sobre o de Galicia existindo tiras e afloxas que se saldaron coa
atribución de culpas ás institucións galegas que para iso están.
O feito de que as competencias e actuacións determinantes do
desastre correspondesen ás institucións radicadas en Madrid foi
asunto de menor importancia. A segunda decisión foi a determinación das persoas e grupos concretos destinados a arder na
fogueira da opinión pública decidíndose, en sintonía coa anterior, que o Conselleiro Cuíña sería o culpábel directo mediante
un linchamento mediático executado con rapidez e profesionalidade asentado nos “turbios” negocios económicos familiares
e nos intentos de facer frente políticamente aos madrileños á
hora de tragarse o sapoconcho do Prestige. O feito de que tal
Conselleiro a penas tivera relación co desastre tamén foi considerado asunto de menor importancia.
En toda a xestión do petroleiro non é observábel un mínimo
de racionalidade organizativa, nin unha lóxica decisional estruturada nen, menos aínda, unha lóxica político institucional adaptada ao modelo democrático convencional apoiado na Constitución
e o Estatuto de Autonomía vixente. Vista a traxectoria do barco
debuxada polos gobernantes non se podía esperar outra cousa
sendo, en realidade, a evolución do Prestige o espello máxico no
que poden verse as outras decisións políticas e económicas que se
aveciñan. Así, o afundimento de Cuíña fará emerxer con efectos
retardados as súas consecuencias unha vez que os novos dirixentes de San Caetano colleiten a maior derrota electoral da historia
do PP mentras os da “boina” resisten mellor o desgaste.
O sacrificio de Cuíña afecta directamente aos sectores e
empresas que o apoiaban privando de recursos públicos a grupos económicos emerxentes que estaban a competir coas empresas manexadas polo poder de Génova. Neste sentido, a decisión central de excluír ás empresas construtoras galegas da
contratación de actividades rexeneradoras das praias ten como
obxectivo a destrución de calquera polo de actividade económica autóctona en Galicia. O autoodio relativo ao idioma e
institucións autónomas (políticas, económicas ou sociais) favorece a estratexia dos grupos foráneos que desexan controlar todo o poder en Galicia eliminando calquera tipo de empresa, grupo político, mediático ou elemento diferencial cultural ou lingüístico. Moita xente estará feliz coa ruína do entramado empresarial da familia Cuíña sen nin sequera interrogarse sobre quén son os beneficiarios do groso dos recursos
públicos do caso Prestige. Máis a asfixia económica programada do empresario autóctono é insostíbel en democracia e só
dura, como máximo, até as primeiras eleccións nas que poida
virar o voto ou crear unha alternativa política que nin sequera
ten porque ser moi elaborada nin amplia territorialmente.

O Goberno permitíu o abusivo aumento dos prezos en moitos sectores.

O IPC subiu o 4%
cando a previsión do Goberno era do 2

CCOO e UGT aceptan
salarios inferiores á inflación
A.N.T.
Os sindicatos CCOO e UGT chegaron a un acordo coa CEOE rexeitado pola CIG para unha suba salarial do 3% en 2003, aínda que
no ano 2002 a inflación subiu un 4% en lugar do 2% previsto polo
Goberno. O acordo réstalle poder adquisitivo aos traballadores.

X. LOBATO
Xosé Cuíña no muíño familiar.

Sen a figura de M. Fraga o destino do PP en Galicia só pode ser desaparecer como sigla para transformarse nunha UPN
ou conformarse nun partido españolista minoritario semellante ao PP catalán. As maiorías do PP cimentáronse na integración de pequenos grupos e líderes locais con escaso interese
económico e sociopolítico en permanecer nun partido centralista. O PP precisa de todos os votos da área do Deza para ter
opcións de gobernar na Xunta de Galicia e nun horizonte posíbel, con Zapatero gobernando en Madrid, o destino dun PP
sen boina sería a oposición minoritaria ad vitam aeternam.♦

Posición distinta é a que manO habitual cando non hai un acordo interconfederal como o esboza- tén o sindicato nacionalista CIG.
do entre a patronal e os sindicatos Esta central denuncia que unha
estatais, é que para fixar as subas suba inferior á inflación do pasasalariais a maioría dos convenios do ano resta poder adquisitivo aos
colectivos tomen como referencia traballadores. Ademais, o sindicaa inflación pasada, que en 2002 to considera que o acordo impide
chegou ao 4%. Sen embargo, os aos traballadores enfrontar a súa
negociación coacordos interconlectiva e privilefederais normalxia os convenios
mente inclúen suredondeo
de cúpulas que
bas salariais meexclúen das decinores ás da inflado
euro
e
as
subas
sións “aos verdación do ano antedeiros destinatarior, polo que os de impostos e
rios das medidas
traballadores perque se asinan”.
den poder adquisi- combustíbel
O ministro de
tivo, como aconteEconomía Rodricerá no ano 2003. son os causantes
go Rato, pola súa
A pesar de
banda, acusou aos
aceptar este recor- da inflación
traballadores de
te, CCOO e UGT
ser en parte culpáexplicaron que
beis da elevada inchegaron a un
flación durante o
acordo coa CEOE
para que, aínda que a suba salarial pasado ano debido aos incremensexa do 3%, se incorporen cláusu- tos pactados nos convenios coleclas de revisión salarial se a infla- tivos, aínda que todos os informes
ción rexistra desvíos sobre a pre- demostran que a suba é imputábel
vista polo Goberno. O acordo in- á entrada en circulación do euro e
clúe que a suba salarial tome co- á xestión do Goberno.
A estratexia do Goberno de
mo referencia a inflación prevista
e que se destinen a melloras sala- culpar da inflación aos traballariais e emprego os aumentos na dores non só trata de evitar enproductividade dos traballadores. frontarse a responsabilidades
Outra novidade é que o com- que lle corresponden ao Executipromiso entre os sindicatos e a vo, tamén agacha a intención de
CEOE permite que se negocien suprimir as cláusulas de revisión
nas empresas as cláusulas de re- salarial. É algo que xa acontece
en numerosos estados de Europa,
visión salarial.
A filosofía deste acordo é a aínda que nestes non se inclúen
participación dos sindicatos no as cláusulas porque a inflación é
control da inflación, unha res- moito máis baixa.
ponsabilidade que corresponde
ao Goberno central pero que as Razóns da inflación
centrais CCOO e UGT aceptan
A comparación con Europa en
desviar cara os traballadores.

O

‘Sen a figura
de Fraga o destino
do PP en Galicia
só pode ser
desaparecer
como sigla e
transformarse
nunha UPN
ou conformarse
nun partido
españolista
minoritario”

PACO VILABARROS

materia de inflación pon ao descuberto a xestión do Goberno.
O índice de prezos ao consumo
está disparado en España –en
Galiza aínda é maior, o 4,3%–
pero non en Alemaña ou Francia, por exemplo. En mesmo
Alemaña hai temor a que se produza un fenómeno de deflación
(baixada de prezos).
A Comisión Europea mesmo
chegou a esixir a España maiores
esforzos en materia de inflación,
despois dos resultados do pasado
ano. O redondeo do euro e as subas de impostos e combustíbel
son, a xulgar dos expertos, os
causantes de que a inflación no
conxunto do Estado alcanzase en
2002 o 4%, dous puntos por riba
da porcentaxe estimada polo Goberno para todo o exercicio,
nunha escalada de prezos da que
só se salvou o teléfono.
Aínda que o redondeo do
euro non é imputábel ao Goberno, si o é o feito de non ter controlado os excesos nas subas de
prezos aplicadas polos comerciantes aproveitando a introducción da moeda única. No
que atinxe aos combustíbel,
aínda que o prezo do petróleo
subiu nos últimos meses, o incremento compensouse coa
maior fortaleza do euro nos
mercados internacionais, o que
reduciría en boa medida a subas
rexistradas. Sen embargo, o
Goberno continuou a permitir o
incremento dos prezos finais
dos combustíbeis.
Pero ademais, proba de que
os factores externos non foron os
únicos responsábeis do alto IPC
é que tamén subiu a chamada inflación subxacente, que exclúe
aos compoñentes máis volátiles
do IPC, nomeadamente os alimentos frescos e os combustíbeis. Por último, a suba de impostos si é completamente imputábel ao Goberno.♦
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A SITUACIÓN DA PESCA

A luz no fin do túnel
XAVIER QUEIPO
Xa levo algún tempo sen lles falar de pesca. Non é unha deserción. Non o pensen.
Simplemente estou confuso. A tres niveis,
podería dicir. Confuso coa filosofía que
sustenta as propostas da Comisión Europea
(particularmente o termo “pesca sostíbel”).
Confuso coa resposta unánime dada polas
forzas políticas galegas (oposición frontal).
Confuso, finalmente, coa miña propia actitude (¿debo expresar a miña opinión libremente, arriscando a incomprensión xeneralizada, ou debo calar coma un raposo?)
■ A) A CONFUSIÓN PROPIA. Comezarei
pola fin, que me semella máis doado. Ensináronme dende pequeno (abenzoados sexan polo galano) a dicir o que penso e a non
ter medo das consecuencias sempre que actúe coa prudencia dos argumentos e coa honestidade nos razoamentos. Vouno intentar,
que para iso son un home libre e sen militancias. Pouco teño que perder pois xa fun
expulso do país (ou non admitido, que para
o resultado ben sendo o mesmo) en dúas
ocasións (non se preocupen, non vou adoptar o rol de vítima, iso queda para cando
non teña forzas para tirar para adiante e me
teña que pregar os engados do poder e as
súas proximidades). Este artigo é, pois, a
solución ao dilema de se expresar as ideas
que teño ou calar coma un pámpano. Aí van
as ideas (erradas ou non, outros xulgarán).
■ B) A CONFUSIÓN DO MODELO FILOSÓFICO DEFENDIDO POLA COMISIÓN. En segundo lugar está o concepto de “sustainable fisheries”, ou sexa, “pesca sostíbel” (outros dirán, “pesca sustentábel” e non lles vou discutir o seu dereito). Historicamente a pesca
nunca se puido considerar un fenómeno predicíbel e as series históricas da pesca da sardiña nas costas da Galiza ou do arenque no
Mar do Norte así o poden ilustrar. Lembremos por exemplo aqueles dous debuxos de
Castelao, un no que alguén di: “As sardiñas
volverían se os gobernos quixeran” (que ilustra a decadencia na pesquería da sardiña nun
certo momento de comezos do século XX)
ou aqueloutro onde dous rapaces comentan:
“Que bonitas son as nosas rías”, “pero xa non
teñen peixes”, respóndelle o outro (o que
ilustra un certo nivel de sobreexplotación das
rías galegas ou cando menos unha carencia
de peixes que debeu ser moi notoria). Poderiamos poñer como anécdota que o actual
Conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos,
Sr. López Veiga, fixo a súa tese doutoral nos
anos setenta sobre o trancho, cousa que hoxe
sería case imposíbel pola ausencia ou irregularidade das capturas. Outro exemplo, se me
permiten a reiteración é a alternancia ben coñecida entre anos bos de bocarte e de sardiña.
Cando hai moito bocarte hai pouca sardiña e

viceversa (a última campaña importante do bocarte na Galiza foi a mediados da década dos 90 do século pasado, coincidindo cunha recesión na
distribución da sardiña). Podería seguir poñendo exemplos, dende o bacallao do Gran Banco de Canadá ata a
sardiña do Mar do Xapón.
Para alguén que teña estudiado os
fundamentos da termodinámica na
ensinanza secundaria obrigatoria (é
dicir, para a meirande parte dos que
poidan ler este artigo), o concepto de
entropía como medida da desorde
dun sistema non será un concepto estraño. Para aqueles que saiban algo
de ecoloxía e de dinámica de poboacións os conceptos de colapso dunha
poboación ou de relacións tróficas
entre especies non serán tampouco
descoñecidos. Finalmente para os
que se preocupen de ler de cando en
vez as páxinas dos xornais onde se
describen as teorías científicas non lles resultará estraño o concepto de “teoría do caos”.
Dando por adquiridos estes conceptos
(o contrario falaría realmente mal dos seus
profesores) gustaríame que entenderan que
o ecosistema mariño na plataforma continental é un sistema entrópico aberto, sometido a un sen fin de entradas enerxéticas
do exterior, con múltiples variábeis que
afectan ao seu desenvolvemento caótico.
Noutras palabras, un sistema complexo
onde as interaccións entre organismos entre
si e entre os organismos e o medio ambiente funciona dun xeito absolutamente imprevisíbel tendo en conta o número de variábeis
que entran en conflito e que pode dar lugar,
secuencialmente, á desaparición ou case desaparición dunha especie ou conxunto de
especies relacionadas (colapsos). Foi o que
aconteceu no Canadá co bacallao sen que se
saiba moi ben se os factores desencadeantes
do colapso estaban relacionados exclusivamente coa pesca (incremento do esforzo
pesqueiro), ou se factores como a contaminación do Río San Lourenzo (que inunda de
auga doce a parte sur do Gran Banco de Terranova deitando no mar todo o lixo que ven
da zona dos Grandes Lagos), o incremento
das poboacións de focas (que triplicaran a
súa poboación en 10 anos, logo da prohibición da súa caza), a competencia entre as
baleas e os bacallaos polo consumo do capelán ou certas modificacións climáticas
que semella que teñen relación directa co
chamado “efecto invernadoiro” xogaran tamén o seu papel. O que se especula hoxe é
que en maior ou menor medida foi unha su-

CASTELAO

ma de factores climáticos, ecolóxicos, pesqueiros e físicos os que levaron á case desaparición ( e xa van 10 anos de moratoria) do
bacallao de Terranova.
Pois ben, o concepto de “pesca sostíbel” recollido da definición oficial da
FAO di: “As actividades pesqueiras que
non ocasionan cambios indesexables na
productividade biolóxica nin económica,
nin na diversidade biolóxica ou na estructura do ecosistema e que se manteñen
dunha xeración á seguinte”
Xa ven... Esta é a parte que esquecen
con amnesia interesada. Falan e non deixan de falar do seu dereito maior e a súa
primaria. Velaí outra fonte de confusión.
■ C) A CONFUSIÓN QUE SE PERCIBE
NAS POSICIÓNS FRONTAIS DE OPOSICIÓN
NUMANTINA DAS FORZAS POLÍTICAS GALEGAS REPRESENTADAS NO PARLAMENTO
GALEGO. Cando observo niveis tan gran-

des de unanimidade nunha decisión parlamentaria sempre teño dúbidas. ¿Os argumentos empregados polos parlamentarios
serán “verdadeiros” e tan fortemente asentados que non existan fisuras entre eles?
¿Serán os argumentos tan pouco sólidos
que non lles queda senón moverse por consignas? ¿Haberá que se defender dunha
conspiración e entón todo se xustifica pola
afronta do inimigo? ¿Será unha coincidencia coxuntural ou e realidade as diferencias
son tan escasas que so se dan no ton de voz
e non na calidade dos argumentos? Velaí a
terceira fonte de confusión.
Logo un escoita tanta demagoxia de
pouco fuste e lugares comúns do estilo “É
unha reforma feita contra Galiza”, “Queren

destruír a flota galega” que a intranquilidade vai medrando e un xa non sabe porque se
lle queda esa cara de pámpano. ¿Pódese crer
aínda a estas alturas nunha teoría da conspiración? Se así fose, que gañarían os inimigos potenciais (a pérfida albión, eses arrogantes escandinavos, os taimados holandeses que seguen a pescar en Marrocos, (de
onde a nós nos expulsaron vergonzosamente), cuns acordos privados que a nós se nos
negan, ou eses ricachóns dos alemáns que
gobernan cos ecoloxistas, xa se sabe, un fato de idealistas que nada saben do mercado
e as súas marabillas). Se así fose, que teriamos nos en común cos irlandeses (que nos
queren expulsar dos que consideran os
“seus” caladoiros), ou cos franceses, que
cando controlan no mar só controlan barcos
españois deixando que os seus fagan o que
queiran e cando queiran, ou cos portugueses, que tantas veces nos teñen traizoado nos
Consellos de Pesca, ou cos italianos que se
pasan a lexislación sobre volantas polo forro
e seguen pescando atún con redes prohibidas, ou os gregos que invaden os mercados
europeos con robalizas e douradas a prezos
cos que non podemos competir.
En realidade, acrediten, é unha das
poucas que teño claras, a reforma, se non
hai un cambio de rumbo (todavía non está pechada) vai contra as pequenas vilas
mariñeiras e o seu modo de vida e mais
que nada contra as flotas máis artesanais,
contra as zonas remotas dependentes da
pesca e non contra un país en particular. A
reforma afecta tamén e moi significativamente a Castletownbere e Aguiño, a Lochinver e Muros de San Pedro, a Burela e
Dourarnenez, a Dingle e Cariño a Hvide
Sande e Muxía, a Cangas e Ayr (os que toman decisións e fan propaganda, ollen un
mapa en condicións, fáganme o favor, e
esquezan o embigo por unha vez non manipulen á xente con ideas xenófobas)
Confusión nas posicións políticas e
confusión na Unión Europea dividida dun
xeito maniqueo entre “os amigos do peixe” e os “amigos dos pescadores”, como
se as dúas cousas non fosen a mesma, como se para haber pesca non tivera que haber necesariamente peixe.
Se cadra non lles clarexei nada. Se os fixen pensar na fraxilidade dos meus argumentos e na futilidade do proceso, ¿non abonda?
Se fixen que reforzasen as súas ideas contra
os meus delirios, pois tampouco tan mal. E,
finalmente, se logo da lectura debaten todo
isto e máis con amigos ou compañeiros de
traballo, non será mellor que mellor.
Levaba algún tempo sen lles falar de
pesca. Espero que entendan o porqué.♦
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Aznar critica os ‘guetos culturais’

O presidente do Constitucional acusa os ancestros
de galegos, vascos e cataláns de non lavarse
A.N.T.
Nacionalistas vascos, galegos e
cataláns reaccionaron con contudencia ás declaracións do presidente do Tribunal Constitucional nas que declara unha falacia
a diferenciación entre nacionalidades históricas e rexións. O
propio maxistrado insistiu na
súa resposta en que todos os territorios forman parte igual da
“historia común de España”.
Foron os altos cargos da Generalitat de Catalunya e de CiU os que reaccionaron máis contundentemente
ás declaracións de Manuel Jiménez
de Parga en contra do Título VIII
da Constitución, na que se definen
os estatus territoriais das rexións e
das nacionalidades históricas. Jordi
Pujol xa anunciou que o seu partido
non acudirá ás celebracións do XV
Aniversario da Carta Magna no
vindeiro mes de decembro e acusou
o PP de estar detrás da filosofía das
declaracións do maxistrado.
Jiménez de Parga considera que
hoxendía é un erro considerar que
Galicia, Euskadi e Catalunya gozan
dunha posición “diferente” na distribución autonómica. “Na práctica, Asturias, La Rioja ou Andalucía
teñen uns estatutos tan complexos
como as comunidades históricas, o
que é lóxico, xa que contribuíron
tanto como aquelas á historia común de España”. Segundo o presidente do Tribunal Constitucional,
hai que superar a idea “falaz” que
inspirou a diferenciación en 1977
entre as comunidades que aprobaran en plebiscito o seu Estatuto durante a Segunda República e as demais rexións. “¿Por que poñer o límite aí? Se nos remontamos ao ano
1000, decatarémonos de que en
Granada tiñamos fontes que manaban aguas de diferentes olores e sabores mentres que nesas comunidades nin sequera oíran falar do aseo
de fin de semana”, argumentou.
Para o portavoz do goberno
vasco, Josu Jon Imaz, o cargo que
Jiménez de Parga detenta é serio
de máis como para que as súas

Federico Trillo Figueroa.

A ‘reconquista’
de Perejil
custou
un millón
de euros
Manuel Jiménez de Parga caracterizouse, desde a toma de posesión, pola súa postura a prol da consciencia española unitaria.

opinións pasen desapercibidas.
“Se non está de acordo coa Constitución, que puxe por reformala,

pero entretanto que a respecte”. O
BNG solicitou a dimisión do maxistrado porque “se atribúe pen-

samentos contrarios aos principios democráticos que sustentan a
institución que dirixe.”♦

A conciencia nacional,
pouco arraigada en España
Jiménez de Parga tamén se referiu, durante a conferencia que
deu no Forum Europa, de Madrid, o pasado 21 de xaneiro, ao
papel cohesionador da Constitución. “En países como España
nos que non hai unha conciencia
nacional arraigada, a Carta
Magna é un factor de consenso
entre todos os cidadáns. Por iso
só se debe reformar en raras
ocasións e con tremor de mans”.
Esta opinión vén xusto un
día despois de que o presidente
do goberno central, José María
Aznar, reclamase unha loita para elevar a Constitución a un
papel de unificador das diferentes consciencias políticas do estado. “Hai que loitar contra os
guetos culturais e avogar por un
pensamento unitario forte”. O

PP, tal como defende o seu coordinador para as eleccións locais e autonómicas deste ano,
Jaime Mayor Oreja, é o partido
máis preocupado por xeneralizar o modelo de convivencia
promulgado en 1978. “Só a través do respecto constitucional e
a extensión a todos os cidadáns
dos seus principios poderemos
progresar nun ambiente de liberdade e unidade.”
Aznar insistiu, durante a última convención popular do 19
de xaneiro, na necesidade de
crear a idea dunha España forte. “Non é posíbel profundar no
desenvolvemento autonómico.
Só co actual modelo poderemos conseguir o ideal de liberdade e igualdade entre os territorios”, afirmou. Para o PSOE,

a preocupación non nace da necesidade dese consenso senón
dun problema de “cota de mercado”. Zapatero dáse conta de
que se Aznar segue patrimonializando a Carta Magna xusto no
vintecinco aniversario, o seu
partido pode quedar fóra desa
identificación coa ‘España cohesionada’. De feito, as agrupacións socialistas das nacionalidades históricas foron
moi duras coas palabras de Jiménez de Parga e solicitaron
moderación neste tema, algo
que non fixo a dirección de
Madrid. Nas CC AA, só o presidente do PP catalán, Josep Piqué, criticou o presidente do
Tribunal Constitucional e reclamou respecto para os principios autonómicos cataláns.♦

A.N.T.
A operación ‘Romero-Sierra’, nome que levou a
campaña militar que realizou o exército español para
retomar o illote de Perejil
logo da ocupación marroquí o pasado verán, custou
974.786 euros, contabilizados como ‘gastos extraordinarios’ polo ministerio
de Defensa.
En resposta a unha pregunta parlamentaria de Izquierda Unida, o ministro
do ramo, Federico Trillo-Figueroa, explicou que este
millón de euros estivo destinado a pagarlles as dietas
aos militares desprazados á
zona e aos seus gastos de
viaxe. Defensa explicou tamén que os criterios para a
concesión de dietas e pluses
ao persoal que participou
na operación foron os mesmos que se lles aplican
“normalmente” aos militares que teñen que moverse
desde o seu lugar de residencia habitual para acudir
ao “cumprimento das misións que teñen encomendadas”, segundo as declara♦
cións de Trillo-Figueroa.♦

Bilbao
“O millor retiro que lle pode
quedar a alguén que foi Primeiro
de España, é o de ser último en
Bilbao”. Esta interpretación (bilbainada en toda regra) escoiteilla
a un bilbaíno de pro e, aparte da
carga sarcástica que ten, pode ser
o máis axeitado para a última
ocorrencia do Presidente español. Na súa
paranoia antinacionalista,
José María Aznar, neto de Manuel Aznar, militante do PNV e
colaborador do xornal Euzkadi
fundado por Sabino Arana,
anuncia que se integra nas listas
do PP á alcaldía de Bilbao, no
derradeiro posto, porque, según
di, “son precisos xestos de solidaridade con quen defenden as
liberdades”. Antonio Basagoiti é
o alcaldábel do PP en Bilbao, a
única capital vasca, por certo,
con goberno abertzale. Recordemos que en Gasteiz goberna o
PP co apoio do PSE, en Donos-

A bilbainada de José Mari
DANI ÁLVAREZ

O PP segue na mesma estratexia do “todo vale” e semella non ter
sacado consecuencias do resultado das eleccións autonómicas.
tia goberna Odón Elorza; e en
Iruña faino Yolanda Barcina,
membro da sucursal do PP en
Nafarroa, UPN.
Un pensa que a do 13 de
maio, nas eleicións autonómicas, non foi unha lección aprendida de todo para quen segue
mantendo unha estratexia de
tensión. Segue vixente a consigna de “todo vale” na cruzada
vasca, e nesa cruzada encadramos a sentencia do Tribunal
Constitucional declarando inconstitucionais os orzamentos

de Ibarretxe do ano 2002, cando
xa pasou o exercicio; as palabras
do Presidente do mesmo Tribunal falando de nacionalidades
históricas que “hai séculos aínda
non sabían o que era o aseo de
fin de semana”, e outros botóns
para un traxe a medida de dereita española de sempre.
Porque xa que Jiménez de
Parga fala da nosa hixiene física,
podíamos nós falar da súa hixiene
democrática. Mais ben escasa se
empregamos unha linguaxe comedida. Pero non só Aznar se vai

apresentar en Bilbao, Javier Arenas Bocanegra vaino facer... En
Errenteria! Falan de que o medo
non lles permite ter candidaturas
en moitas vilas, e parte de razón
non lles falta, pero nin ao PP, nin
a AP, nin xamais a dereita española recibiu votos en Errenteria e
outras vilas de Bizkaia ou Gipuzkoa. A min gostariame que se
apresentasen para falarnos dos
problemas de aparcamento, do
tranvía de Bilbao e os atrancos
que xenera, ou da rotonda de acceso a Errenteria, que causa bas-

tantes agobios aos condutores.
Pero non. Eles apreséntanse
para darnos unha lección de democracia, para contarnos o moito que defenden as liberdades e
como os marxina o “réxime nacionalista do PNV”. Estes non
son xestos da apoio a quen diariamente se xoga a vida, isto é
unha carallada de quen pensa
que as institucións son
súas, que pode facer o que lle
pete onde lle pete. O alcalde Bilbao, Iñaki Azkuna, dicíalle a Aznar que se apresentase nalgunha
vila galega, pero eu teño unha
idea millor: xa que Ana Botella
vai en Madrid e Aznar en Bilbao,
que manden a Carnota a Norma
Duval, a Muxía ao avó de Médico de Familia, e a
Laxe a María Jesús e o seu
acordeón. Como son personaxes
entrañabeis, sería un xesto de solidaridade con Galiza, tan penosamente azoutada polo chapapote.♦
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Corenta aniversario do Tratado de amizade

Plataformas

Francia e Alemaña: un matrimonio
de conveniencia cun chisco de emoción
FRANCK MEYER
O 22 de xaneiro cumpríronse 40 anos do Tratado de
amizade franco-alemana,
asinado no Pazo do Eliseo en
1963 por De Gaulle e Adenauer. Motivo dabondo para
botarlle unha ollada a esa
curiosa parella protoeuropea.
A historia das relacións entre
Francia e Alemaña é extraordinaria, complexa, revolta e sanguiñenta. Estivo chea de guerras,
ocupacións, anexións, pero tamén
dunha atracción mutua, de valores e éxitos compartidos e dun intercambio que nin nos peores momentos cesou. Se esta semana se
celebra o 40 aniversario do Tratado do Eliseo, con diferentes actos
oficiais en París, Versalles e Berlín e con actividades lúdico-conmemorativas nos colexios dos
dous países, a retórica política se
cadra chega a tapar o maior logro:
a case normal normalidade.
Foi a derrota total de Alemaña
despois da Segunda Guerra Mundial a que fixo posíbel esta evolución. Con ela quedou obsoleta a
rivalidade entre dous países que
durante moito tempo estiveron
loitando pola hexemonía no continente europeo. A isto engadiuse
a sensatez política de persoas como Monnet ou Schuman, promotores dunha idea europea de convivencia pacífica, e o talante sorprendentemente conciliador de
Charles de Gaulle e Konrad Adenauer. Para eles, a reconciliación
franco-alemana avanzaba á par da
construcción europea, aínda que
as ideas sobre esta última diverxían (e seguen diverxendo).
Nos seus principios, as Comunidades Europeas permitíanlle
a Francia perpetuar o seu soño de
potencia mundial e de controlar,
asemade, o veciño alén do Rin
dentro dunha estrutura multilateral. Para Alemaña, pola contra, representaban a oportunidade de
evitar unha marxinación prolongada e de superar o pasado. Os intereses completábanse e a química entre os seus xa históricos dirixentes funcionaba. Ora ben, a aspiración francesa referente ao
Tratado de amizade ía máis alá da
alemana. Incluía o achegamento
dos dous países como contrapeso
ao poder anglosaxón a todos os
niveis, tamén os militares. Alemaña, daquela cunha soberanía limitada, temeu esta orientación que a
afastaría de Estados Unidos. De
feito, o parlamento alemán impuxo un preámbulo ao Tratado que
conseguiu que para De Gaulle este se convertese en papel mollado
antes de entrar en vigor.
Pero iso non impediu que, co
paso do tempo e con xefes de goberno diferentes, a colaboración se
fose intensificando en moitos eidos:
no económico, cultural, político,
militar. Pompidou e Willy Brandt
–que denominou a relación francoalemana “entente élémentaire”–

Hitler, acompañado
de altos oficiais nazis,
desfilan polos Campos Eliseos,
durante a II Guera Mundial.

proxectaron a unión monetaria e últimas propostas de Schröder e
económica; Giscard d’Estaing e Chirac en canto á UE, en particular
á futura estructura
Schmidt promopolítica (a idea da
veron o Sistema
dirección bicéfaMonetario Europeo; Kohl e Mitteando a amizade la), parecen suxerir que novamente
rand impulsaron a
tomaron consciencreación do euro. entre os dous
cia da importancia
Cando a amizade países funcionou,
que o bo funcionaentre os dous funmento do eixo Pacionaba, Europa Europa prosperou
rís-Berlín ten para
prosperaba.
mover Europa.
A reunificaSe ben é certo
ción
alemana
cambiou os pesos relativos dos que se crearon numerosas institudous países, feito que non se notou cións e organismos como a Oficitanto mentres o chanceler se cha- na franco-alemana para a mocimaba Kohl. Foi Schröder quen ini- dade (1963), o Consello de Culciou unha política exterior máis tura franco-alemán (1988), a Briindependente do lastre do pasado gada franco-alemana (1989, inteque a dos seus predecesores. O im- grada no Corpo Europeo desde
pacto nas relacións franco-alema- 1993), a emisora de televisión binas foi obvio. A estas alturas, sen nacional Arte (1992, sede en Esembargo, volve haber unha apro- trasburgo), a Universidade franximación mutua, pero desta vez é co-alemana (1997, sede en Sarrede socios cos mesmos dereitos. As bruck), etc., fóra dos ámbitos ofi-

C

ciais as cousas son menos espectaculares. Cada vez hai menos
alumnos que aprenden o idioma
do veciño. Pero Francia segue
sendo o destino máis importante
dos productos alemáns e viceversa. Moito máis importante, sen
embargo, é que os dous pobos
chegaron a mirarse sen receos.
Non é pouco, despois dos moitos
mortos que houbo nos dous bandos e da inimizade que queimara
todo intento de comunicación.
Esta historia, sen dúbida ningunha, ten un final sumamente
feliz para os que nacemos e nos
criamos na fronteira, un espacio
que, en vez de seguir sendo unha
liña de separación, recobra unha
nova vida chea de posibilidades e
de calidade de vida. Se o meu avó
lorenés, que naceu francés e logo
loitou como soldado alemán no
sitio de Leningrado, aínda vivise,
estou seguro de que estaría moi
emocionado. Eu si o estou.♦

MONCHO LEAL

O

rson Welles, o
xenio
norteamericano,
falaba, na época da
“caza de bruxas”, que
algúns delatores
colaboraban coa
represión non por
defender o seu pan,
senón para salvagardar
as súas piscinas.
Actualmente hai un
importante sector da
intelectualidade que
participa en tertulias,
programas, entrevistas,
artigos e libros que
proclaman o fin das
ideoloxías. Veñen
manifestar que o actual
estado das cousas no
mundo é o máis natural.
Que non queda máis que
facer que votar por un
moneco ou por outro,
sempre e cando o guión
e o escenario segan a ser
o mesmo. Na
solidariedade
internacionalista son
promocionadas e
anunciadas de xeito
directo ou subliminal,
ONGs que reciben
subvencións millonarias
dos gobernos, e que son
acríticas co sistema. Son
a palabra
subvencionada.
A solidariedade,
tenrura dos pobos, coma
dixo o comandante
sandinista Tomás Borge,
ten que estar
enchoupada de análise
da situación. Molestan
ao poder as denuncias,
as alternativas. Prefiren
os parches, os
aguinaldos, a caridade,
coma se a fame e a
miseria foran algo a
lamentar pero
inevitábel, e non produto
do expolio a países e
persoas. O buscar o por
que, a denuncia, é
subversión.
Estamos a vivir no
noso país, está a
aprender moita xente, de
que é capaz o poder para
eliminar calquera
crítica. O réxime non
soporta as plataformas.
Só as petrolíferas. Saben
mellor que ninguén que
cando a xente se une e
organiza a enerxía
producida ten unha
potencia extraordinaria.
Tamén renovábel. A
imaxinación é, a máis, o
aliño que lle dá
orixinalidade. O insípido
Rajoy, o violento Pita, o
incompetente Fraga, os
tendenciosos telexornais,
abundan en
manipulacións. Cando o
pobo se une, eles tremen.
Hai un momento que se
pasa ata das listas
negras. Que a festa
continúe. Este poder,
♦
nunca máis.♦
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O 18 de xanero foi o Día D dos movementos pacifistas

Medio millón de estadounidenses
berran contra a guerra do Irak
CÉSAR LORENZO GIL
Cansos do silencio dos medios e
do “consenso” imposto por George Bush, os pacifistas estadounidenses saíron ás rúas de varias
cidades para protestar contra
os planos de invasión do Irak. A
ofensiva dos antibelicistas estendeuse ao resto do mundo nun
momento crucial para saber
se finalmente haberá guerra.
San Francisco, Washington, Portland… Nestas tres cidades tomaron corpo as manifestacións máis
importantes contra os proxectos
bélicos do presidente dos EE UU,
George Bush. O pasado 18 de xaneiro, tamén en homenaxe ao oitenta aniversario do nacemento de
Martin Luther King, centos de miles de gorxas esixiron a fin do cerco ao Irak. Para os analistas sociopolíticos, a fortaleza do pacifismo
norteamericano é agora a meirande desde a Guerra do Vietnam e
fenómenos como o movemento
antimundialización, a xeneralización da internet e a creación de
medios alternativos están nutrindo
día a día unha resposta social organizada ao manto de consenso
“antiterrorista” que os republicanos patentaron logo do 11-S.
En California, onde se produciu a protesta máis numerosa
(250.000 persoas), a chamada á
rúa foi dobre. Por unha banda, os
movementos pacifistas pediron
que se esgoten os vieiros da diplomacia nas relacións internacionais
co Irak, solicitouse un compromiso coa paz por parte dos aliados
máis afastados das ansias de Bush
no Golfo Pérsico e volveuse explicar que esta guerra non ten nada a ver coas armas de destrución
masiva, senón que é un intercam-

Porto Alegre
2003,
contra o
imperialismo

Diferentes imaxes da manifestación pacifista que convocou en San Francisco a 250.000 persoas.

bio de “sangue por petróleo”. Pola outra, unha protesta anticapitalista tomou parte de San Francisco. As reivindicacións deste grupo
tiveron como obxectivo os medios de comunicación, aos que
acusan de manipular a realidade a
favor do goberno federal e negar
datos como “o aumento espectacular de mortaldade infantil no
Irak desde 1991”.
Na manifestación de Portland (50.000 persoas) demostrouse que o estado de Oregón
está a ser un dos centros da protesta pacifista. Esta era a terceira
manifestación no que levamos
de outono. Os alí presentes aler-

Con esta reflexión, que conducirá o xornalista Félix Soria, proseguiremos a cuarta edición da Conferencia Anual Plácido
Castro. O tema elixido obedece ao feito
de conmemorarmos este ano o 70 aniversario da proclamación de Galicia como
nación no IX Congreso de Nacionalidades
Europeas reunido en Berna en 1933. Plácido Castro foi o enviado de Galicia a
aquel encontro que Castelao lembra no
Sempre en Galiza como un feito transcendental da nosa historia contemporánea e
que situou a nosa terra nun nivel de recoñecemento internacional que nunca máis
acadara. Aínda hoxe, a pesar, por exemplo, de contar cunha forza electoral e parlamentaria moito maior, estamos lonxe de
igualar os pormenores daquela iniciativa.
A resultas daquelo, Plácido, membro da
executiva do Partido Galeguista dende os
inicios, foi elixido secretario de relacións
internacionais e obtería o maior número
de votos dos seus colegas, máis que o
propio Castelao, na III Asemblea do Partido. Había conciencia sincera e un gran
respecto polo labor dun Plácido que de
non ser por Antón Vilar Ponte probabelmente conduciría a súa excelente formación británica ata o mundo dos negocios
do seu pai, sólido empresario de minas.
Paradóxica e incomprensibelmente é
un feito pouco investigado aínda, como
tamén a persoalidade e actividades de

taron de que “o auténtico terrorismo é a guerra” e advertiron
das consecuencias incontrolábeis
para a seguranza dos cidadáns.
O centro neurálxico da protesta foi Washington. Alí, ao redor de
200.000 manifestantes arrodearon
o Capitolio e demandaron a desvinculación de “Bush cos seus patrocinadores da industria militar”.
15 de febreiro
No resto do mundo, as protestas
foron múltiples. Desde as moitas
que percorreron o Canadá, as
marchas ás bases da OTAN en
España, Holanda ou Bélxica, ata

as mobilizacións no Xapón en en
Turquía. Mais a gran protesta do
resto dos pacifistas espérase para
o vindeiro 15 de febreiro. Para esta data prevese que o movemento
antimundialización convoque miles de concentracións nas rúas de
todo o mundo esixindo o abandono das pretensións imperialistas
dos EE UU sobre o Irak.
Para todos os interesados en
coñecer polo miúdo o calendario
de mobilizacións no campo internacional, varias páxinas electrónicas dan cumprida información:
www.internationalanswer.org,
www.unitedforpeace.org e
www.stopwar.org.uk, entre outras.♦

Aquí fóra

Galicia, un páis de Europa
XULIO RÍOS
Plácido Castro, e sobre todo pouco cele- coñecidas, pero que saibamos tan pouco
brado polo nacionalismo político de ho- dun dos membros máis destacados do
xe. O seu discurso, tan actual, debería Partido Galeguista, simplemente pola
ser a bandeira de enganche do naciona- súa ininterrumpida presencia na Execulismo co mundo. O seu europeísmo, o tiva do Partido –por algo estaría–, non
seu universalismo,
semella moi normal.
sempre pasado polo
Claro que hai
tamiz irrenunciábel
cousas máis graves.
discurso de Plácido Rematamos o conda defensa da nosa
identidade, progrexunto de actividades
Castro,
tan actual,
sando co exterior e
programadas
para
no exterior pero medebería ser a bandeira conmemorar o centedrando nel e con el
nario de Plácido.
de enganche
como país, sen perHoubo especiais, moderse. O seu pacifisnográficos, libros,
do
nacionalismo
mo reivindicador do
conferencias, mesas
protagonismo cidadá,
redondas,
exposico mundo”
da esixencia de rescións fotobiográficas,
ponsabilidades aos lípublicación dalgunha
deres que conducen
escolma da súa
aos pobos a canellas
obra... todo o que se
sen saída, a súa denuncia desa diploma- puido aínda que quixeramos facer máis.
cia que non resiste a presencia da verda- Cambados e Vilagarcía acolleron a maior
de. É verdade que nos queda moito por parte destas propostas, algunhas levadas
saber do noso pasado e de innumerábeis tamén a outras vilas galegas. Curiosapersoas con méritos dabondo para ser re- mente, onde non se celebrou nada foi en

‘O

A.N.T.
O Foro Social Mundial
de Porto Alegre comeza o
vindeiro 22 de xaneiro
cun claro obxectivo nos
seus debates ao redor da
antimundialización: o
imperialismo. A posíbel
invasión estadounidense
no Irak e o control absoluto do Pentágono sobre
as Nacións Unidas e demais organizacións internacionais queren ser tratadas polos moitos relatores que acoden ao Brasil na procura do “outro
mundo posíbel”.
En representación de
Galicia, os membros do
Bloque Nacionalista Galego Xosé Manuel Beiras,
Camilo Nogueira, Pilar
García-Negro, Domingos
Merino e Santiago Domínguez asistirán aos debates e conferencias cun
relatorio sobre a desfeita e
consecuencias do naufraxio do Prestige. Tamén haberá unha delegación da
CIG trasladada á capital
♦
do Rio Grande do Sul.♦

Corcubión, lugar onde naceu e onde é fillo predileto –debeu ser un lapsus. O primeiro desterro de Plácido foi ditado en
vida polas autoridades franquistas. O segundo despois de morto polas autoridades nacionalistas de Corcubión. É incomprensíbel que este Concello (Rafa, ¿por
qué?) non participe na Fundación Plácido
Castro, onde si están Cambados –gobernado polo Partido Popular– ou Vilagarcía
–gobernado polo PSOE-, con acordos
unánimes das respectivas Corporacións,
Bloque incluido. Tamén Vigo debería estar. Bos recordos o vencellan a esta cidade que elixiu para pasar os seus anos de
exilio interior ata marchar a Lisboa e
Londres. Pero sobre todo Corcubión, onde naceu, onde os continuadores do nacionalismo no que el militou gobernan
sobrada e longamente dende hai anos.
Corcubión debería liderar o recoñecemento de Galicia a esta figura, tan diferente no universo galeguista e cun sistema de ideas, tan estruturado e madurado
como válido hoxe.
Non digo isto con ánimo belicoso,
que no mundo sobra, senón sinceramente estupefacto ante o que considero alarmantes e inxustificábeis ausencias.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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O compostelanismo espera a destitución do presidente na vindeira xunta

As derradeiras xogadas de Caneda
CÉSAR LORENZO GIL
O caos total apoderouse do Compostela nos últimos meses. O
respiro deportivo do ascenso afogou na mala xestión económica e nas ansias personalistas de Caneda. Para todo o compostelanismo xorde a oportunidade de mellores tempos co
anuncio dunha próxima xunta extraordinaria de accionistas.
‘Solución igual a dimisión’. Así
entraron hai dúas semanas en San
Lázaro os xogadores do Compostela en demanda dunha solución
ao grave problema do impagamento dos seus salarios e a inseguridade administrativa do club.
Hoxe, a situación parece máis
controlada gracias á intercesión
da Asociación de Futbolistas Españois (AFE), ás presións do
Concello de Santiago e a unha demanda social dos siareiros e accionistas do equipo albiazul, cansos dos ziguezagues de Xosé María Caneda na cúpula directiva.
O presidente do Compos quixo fuxir do cerco ao que está so-

metido cunha xogada mestra. Sabedor de que a súa comodidade
no consello de administración está en perigo, tentou comprar novos paquetes de accións para lograr a maioría e seguir á fronte da
entidade. Esta decisión molesta
especialmente o cadro de xogadores e o concello. O responsábel do
departamento de Deportes, Bernardino Rama, incluso logrou que
seu irmán Antonio adiantase unha
mensualidade para todos os traballadores do club, a través da AFE.
Estas derradeiras pancadas
de Caneda chocan cunha animadversión confesa de case todos os sectores do compostela-

Non me estraña que Fernando
Vázquez siga debullando un
xardín de margaridas, destripando aves ou bebendo café
torrefacto para lograr unha explicación, mística, tendo en
conta o vencello dos Ruiz-Mateos co Opus Dei, para a súa
destitución do Rayo Vallecano. É certo que os madrileños están en postos de descenso, pero teñen a dous puntos o
decimosétimo posto e os da faixa encarnada gañaron en Vigo e no Ruiz de Lopera e
que no Teresa Rivero o Barcelona caeu.
Parte da prensa da capital cuestiona os
seus programas deportivos e as aliñacións.
Tomando como portavoz o veterano Quevedo, moitos dixeron que non contaba coa
vella garda, que se adicaba a probar mozos. ¿E logo non foi para iso que o contrataron? O maior defecto de Fernando Váz-

O Compostela esixe a dimisión de Caneda para que sexa posíbel superar a crise.

nismo. Os pequenos accionistas
buscan a maneira de se librar
dun presidente que desceu levan-

de inventar canteiras. Con el
xurdiu a última fornada bética,
inventou a escola canaria de
fútbol e fixo do Mallorca un
plantío de diñeiro (as vendas
de Diego Tristán e Albert Luque impediron a ruína dos baleares). Din en Oviedo que
nunca se xogou e se gozou no
Tartiere como cando el parou por alí, co seu
aspecto de Harry Potter e os seus acenos de
alegría danzarina cando o seu equipo marca.
Sempre na desgracia se atopa unha
oportunidade para mellorar. O mellor xeito
de limpar a torpeza da destitución de Fernando Vázquez é procurar que sexa el o encargado de crear por fin a selección de Galicia, para que os profesionais do fútbol poidan berrar en liberdade, co balón nas botas,
esconxuros contra todas as marés negras,
das costas e das ideas.♦

Fernando Vázquez
xoga en longo
C. LORENZO
quez é querer adestrar e xestionar o cadro
de futbolistas con métodos de futuro, cun
xogo de longo percorrido que non quere
rematar nin esta tempada nin na seguinte.
Mentres en toda Europa se proclama o final das vacas gordas da televisión, a necesidade de volver construír os cadros de futbolistas desde a base, con xente da casa, a
Fernando acúsano de mirar para adiante,
de crear plusvalía.
Vázquez é un especialista en coroar talentos, en sacar petróleo de todos os ermos,

do consigo os mínimos requisitos da xestión dunha sociedade
anónima deportiva. O seu paso
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máis arriscado parece agora fracasar. Hai meses conseguiu un
novo socio para a súa directiva.
O portugués Alípio Martins, sospeitoso de grandes débedas e
participación en negocios ilícitos
(tal e como desvelou El Correo
Gallego), prometera altos investimentos para acabar coa débeda
e pagarlles os salarios aos traballadores mais ata agora non foi
quen de solucionar o problema.
Os capitáns do club manifestaron moitas veces o seu desexo
de acabar co mandato de Caneda. O pasado mércores, 22 de xaneiro, era o brasileiro Adriano o
que vencellaba a salvación do
equipo na segunda división con
mudanzas radicais no seo do
club. “Esperamos todos que a
xunta remate con este pesadelo e
poidamos atopar a tranquilidade
que nos fai falta para deixar o
Compos no fútbol profesional”,
dixo en rolda de prensa.♦

O concello
vigués solicita
o indulto
para Chano
Rodríguez
A.N.T.
Todos os grupos políticos
do concello de Vigo acordaron solicitarlle ao Ministerio de Xustiza o indulto
para o campión paralímpico de natación, Sebastián
Chano Rodríguez. O atleta
está en liberdade condicional despois de cumprir dez
anos de cadea por pertencer ao Grapo. Chano Rodríguez ten catro medallas
paralímpicas, varias marcas mundiais e unha adicación solidaria e constante
ao deporte de base na cidade de Vigo. Arestora é
membro do Clube Anfiv,
de básquet en cadeira de
rodas e natación. Se Chano
obtiver o indulto libraríase
de ter que pedir permiso
cada vez que ten que saír
♦
do estado para competir.♦

Manuel Lourenzo.

Miguel Torga.

Ramón Villares, no
Consello de Cultura

Homenaxe
a José Martí

Viaxes e libros para
nenos e mozos

Rotas de escritores
en Portugal

O historiador e profesor da Universidade de Santiago, Ramón Villares
foi elexido para formar parte do pleno do Consello da Cultura. Villares
coordinará a sección de Cultura Galega no Exterior e dirixirá o Arquivo
da Emigración. Substitúe a Pilar Cagiao, unha marcha que deixa un pleno composto por 27 membros e só
unha muller, Blanca Jiménez da
Fundación Penzol. O Consello anunciou asimesmo celebrar os días 7 e 8
de marzo un seminario internacional
sobre a catástrofe do Prestige.♦

Palabra de liberdade é un libro colectivo que nace como homenaxe ao poeta
José Martí cando se cumpre o 150 aniversario do nacimento. Xosé Neira Vilas, Anisia Miranda, Herminio Barreiro, X. Alonso Montero e Gustavo Luca
son algúns dos autores que participan
neste libro promovido polo Consulado
de Cuba e patrocinado pola Alternativa de Veciños de Oleiros. En Compostela e Vigo celebráronse mesas redondas coa participación de intelectuais
como Anxo Angueira, Iolanda Novo,
Moncho Leal ou Francisco F. Rei.♦

Co título “As viaxes” celebrarase en
Pontevedra do día 2 ao 8 de febreiro o
VI Salón Internacional do libro Infantil e Xuvenil. Talleres, contacontos,
obradoiros de literatura de viaxes, literatura infantil, ilustración e música;
exposicións, encontro cos autores e
presentacións de libros, compoñen o
programa desta cita anual organizada
polo Concello de Pontevedra e a
Asociación Socio-Pedagóxica Galega, e dirixida polo escritor Manuel
Lourenzo. O músico andaluz Javier
Paxariño clausurará o día 8 o salón.♦

A exposición “A Raíz da Palabra”
aberta en Póvoa da Atalaia e adicada
a Eugénio de Andrade pon o início ao
proxecto “Rota dos escritores do século XX” integrado no programa de
Coimbra 2003 Capital Nacional da
Cultura. Exposicións parellas abriranse lembrando nos seus espacios de
referencia a Afonso Lópes Vieira
(Leiria), Aquilino Ribeiro (Vila Nova
de Paiva), Carlos de Oliveira (Cantanhede), Fernando Namora (Condeixa-a-Nova), Miguel Torga (Coimbra) e Vergílio Ferreira (Gouveia).♦
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ifícil de esquecer vai ser o Canto de autor por
Galiza celebrado en Compostela o pasado día
21 no que non faltaron momentos emocionantes. Dese encontro ao que acodiron persoas de
toda Galiza o Prestige levaranos aos máis de cen concertos que se están a artellar por todo o país para o día 1 de
febreiro, na convocatoria que Burla Negra chama “Concerto Expansivo”. A resposta que a xente está a dar a todas as iniciativas culturais promovidas arredor da traxedia nótase tamén nas vendas do libro de Suso de Toro,

Nunca Máis, Galiza á intemperie xa que unha semana
despois da súa publicación Xerais tivo xa que preparar a
segunda edición. A semana trouxo outras novidades entre
elas a exposición que mostra a Granell como cineasta ou
a presentación de “Simetrías”, o segundo disco de Abe
Rábade Trío, do que xa deu conta no Festival de Jazz da
Habana. A Generalitat de Catalunya desempoeirou un deseño dun hotel Gaudi elaborado entre 1908 e 1911 para presentalo como proxecto a concurso para a reconstrucción da
zona neoiorquina onde estaban as torres xemelgas.♦
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Ata enterralos no mar
Compostela acolle un concerto histórico contra a traxedia do Prestige
C. VIDAL
Máis de catro horas sen que a emoción decaese nin un momento. Así foi o concerto Canto de autor por Galiza no que as voces
de Paco Ibáñez, Pablo Milanés, Fausto, Luís Pastor, Uxía, Moncho Alpuente, Pi de la Serra, Jõao Afonso, Pedro Guerra, Batallán, Rodrigo Romaní, Javier Ruibal e Emilio Cao conseguiron
na noite do día 21 de xaneiro que máis de sete mil persoas tivesen a sensación de estar a participar nun acontecemento histórico. Non faltou quen lembrara outro concerto celebrado no
Sar hai máis de vintecinco anos, en tempos doutra transición.
Poetas e cantores compuñan o
amplo cartel que facía augurar
unha noite longa. Moitos dos
asistentes levaban tempo sen
ver ao vivo a Fausto, Paco Ibáñez, Milanés ou Pastor. A maioría posibelmente non os escoitasen nunca. Con certeza, nin
uns nin outros podían imaxinar
a emoción que sentirían durante catro horas no concerto que
convocou a tantas voces para se
facer sentir contra o atentado
do Prestige. A noite non foi
longa e os cantautores demostraron que a súa palabra ten actualidade e o ben que son recibidos en situacións como estas.
Diante do escenario máis de
sete mil persoas vibraban coa música e as mensaxes de poetas e
cantantes. Detrás cada vez que un
deles baixaba non era difícil recoller a emoción que sentían por
participar no acto. Eufórico estaba, por exemplo, Luís Pastor cando rematou de cantar. “Vallecas é
un tema que nace da rabia, da impotencia, de loitar día a día contra
algo que nos supera. Cando era
novo pasaba todos os días por un
descampado no que se instalou
unha familia a vivir, cada día
aquela imaxe me golpeaba e agora volvo cantar esa canción coa
mesma rabia. Co grito de váianse” afirmaba, falando a présa porque era moito o que quería dicir.
“O importante é o movemento cívico que nace desta desgracia
porque viviamos adormecidos e
enganados. A sociedade ten que
espertar, poñerse á fronte e correxir o rumbo do timón dun barco

que vai á deriva, como foi o Prestige. Estase contaminando tamén
a sectores da sociedade que estaban acartonados na comodidade
da súa casa, da súa televisión e da
fin de mes pagada”. Luís Pastor
participou tamén no concerto de
Madrid contra a marea negra no
que a música de protesta se escoitou desde as once da noite ata as
seis da madrugada. Compartiu
escenario con Moncho Alpuente
para quen o de Santiago é o terceiro dos actos musicais nos que
canta, despois do de Madrid e do
de Leganés. “¿Gustouche a canción? Fíxena ao día seguinte do
da cacería, é que eu son xornalista”, comeza, e como xornalista xa
publicou varios artigos, falou en
repetidas ocasións no programa
de radio no que participa e dedicoulle dúas portadas da revista satírica de Segovia El cochinillo feroz, que el dirixe á traxedia das
costas galegas. Di que chorou
moito nestes meses, que adora as
Ons e que non podía soportar todo este desastre. “É necesario
manter esta tensión e identificar
aos culpábeis que son os mesmos
que minimizaban a traxedia. Toda
esta xente que está no concerto
ten xa idade de votar e ten que
responder agora que lles tocou de
cerca e pode ver a ruína do seu
país e da súa cultura”, comenta.
“Nunca te entregues ni te
apartes/ junto al camino nunca
digas/ no puedo más y aquí me
quedo”. Os versos de Goytisolo
soaron con forza na voz de Paco
Ibáñez. “¿Vesme resignado? Teño ganas de dicir verdades com-
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partidas, cando ves que a xente
responde veste cada vez máis
forte. O señor Fraga ten o cinismo de dicir que non hai que volver a violencia pero ¿quen a desatou? Asfíxiome só de pensar
que están aí, no poder, fáltame o
aire e afogo e espero que os galegos reaccionen e teñen memoria e dignidade para botalos fóra. Sobran as medias palabras”.
E non aparecían no discurso de
Paco Ibáñez, un dos cantautores
mellor recibidos da noite.
A música paralela
“Este concerto saíu moi pouco
anunciado nos medios galegos e
o Multiusos encheuse. Demostra que hai unha música paralela
á oficial. É incomprensíbel que
se estea maltratando a natureza e
non pase nada máis que trámites
burocráticos e unha manchea de
voluntarios que aterran aquí.
Aínda non lin nada que chamase

a isto posibilismo. Nun país europeo do século XXI o Estado é
o que tiña que cubrir as necesidades e non os voluntarios. Aparecen cando se trata dun país terceiromundista ou cun Estado
que é un cachondeo”, comentaba un Pi de la Serra moito menos arrebatado que Paco Ibáñez.
A maior parte dos cantores
puxeran xa a súa voz ao servicio
da loita contra a ditadura. Non é
o caso de Jõao Afonso, o máis
novo dos participantes xunto a
Pedro Guerra. “Un cantor pode
contribuír a divulgar un problema que non pode morrer, a manter viva a memoria dunha catástrofe que non se pode volver a repetir” dicía e traia consigo unha
canción do seu tío José Afonso
porque, ao seu ver, “el tería gostado de estar aquí”. Afonso e
Fausto son os dous cantautores
portugueses do cartel do concerto. “O mar non ten fronteiras e a
solidariedade tampouco. Abráza-

■ Os paraugas de Manuel

A noite por momentos
■ Xosé Mª Álvarez Cáccamo

pide dimisións. Falaba entre o

público e como se do último
verso do seu poema se tratase,
Cáccamo berrou “Dimisión” e
escoitou forte a resposta á súa
chamada con numerosos ecos.
“Dimisión” foi tamén a última
palabra do concerto, coreada
por todos os asistentes.
■ Xulio Valcárcel lembra a

Man. O alemán de Camelle é xa

un símbolo. Morto de pena pola
destrución do seu mar, o poeta
Xulio Valcarcel quixo homenaxealo na súa intervención e conseguiu un forte aplauso do público.
■ Pablo Milanés en galego.

Retumbaba o Multiusos cando
apareceu Pablo Milanés por vez
primeira en escena. Foi para cantar Aí vén o maio xunto a Batallán.

■ A sátira de Moncho Alpuente. “Estaba cazando Fraga y esta-

ba matando Cascos...” así comezaba o tema Chapapote que Alpuente creou ao día seguinte da
famosa cacería e co que conseguíu meter á xente no peto.
■ Marea vermella de Ferrín.

“Contra a marea negra, marea
vermella”, foi a consigna de
Méndez Ferrín que acadou tamén un bo predicamento entre
os asistentes ao concerto. O escritor non recitou un poema de
seu. Preferiu ler a “Oda aos mariñeiros de Cangas” de Bernardino Graña, para el o “poeta do
mar” da literatura contemporánea galega que non puido asistir
ao acto por motivos de saúde.
■ Rosalinda volve á praia en

grupo. A canción Rosalinda de

nos aos dous pobos que participamos da mesma dor e do sentimento de revolta polo que aconteceu” dicía João Afonso antes
de subir ao escenario para cantar
xunto a Uxía aquel tema que di
“A minha casa está no mar/ no
fundo, bem fundo, azul/ sem
fronteiras a dividir corações”.
Catro horas de música e poesía e moitas máis voces, Ramiro Fonte, Chus Pato, Xavier
Baixeras, Daniel Salgado, Xulio Valcarcel, Xosé Mª Álvarez
Cáccamo, Manuel Rivas, Antón Lopo, Antonio García Teixeiro, Ana Romaní, Ramón
Fernández Larrea, Antón Dobao e Pilar Beiro fixeron públicos os seus poemas nacidos do
chapapote. No fin, poetas e
cantores subiron ao escenario
para cantar A galopar con especial énfase no ata enterralos no
mar. Cando acenderon as luces
aínda se ouvian os berros de
“Dimisión” e “Nunca Máis”.♦

Pablo Milanés e Luís E. Batallán.

Fausto semellaba unha premonición do estado das praias galegas
tras a invasión do chapapote. O
cantor portugués subiu ao escenario acompañado de Emilio
Cao, Jõao Afonso, Uxía, Pedro
Guerra e Luis Pastor para interpretala nun dos momentos máis
sobrecolledores do concerto.
■ Recurso aos clásicos. A
maior parte dos cantautores optaron por temas xa clásicos que
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estaban na memoria de boa parte do auditorio tirando así da
emoción da lembranza. Comezou Emilio Cao con “Unha vez
tiven un cravo” de Rosalía e
continuou Batallán con “Adios
ríos, adios fontes”. Pablo Milanés obsequiaría ao público con
“Yolanda” e Paco Ibáñez con
“Palabras para Julia” e “La Mala Reputación”. Foron moitas as
voces que fixeron os coros.

Rivas. De pronto o público comezou a abrir os paraugas. Respondían ao xesto de Manuel
Rivas que os converteu en símbolo no escenario. ¿De que? Da
manifestación do 1 de decembro na que as fotografías inmortalizaron unha marea de paraugas polas rúas de Compostela. Rivas afirmou que deixaran
de levarse no lombo porque xa
ninguén podía dicir que permitiamos chover por nós. Tamén
indicou que eran eses os “obxectos radicais” que acusaban a
Nunca Máis de usar. As palmas
rebentaban o multiusos do Sar.
■ A galopar... Todos os poetas
e os cantautores participantes
tomaron o escenario no final do
concerto para cantar xuntos o
poema de Rafael Alberti musicado por Paco Ibáñez nun emocionante final de concerto.♦
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A cámara
lenta
LOIS DIÉGUEZ

N

os anos setenta houbo
un grande traballo para
impulsar un cine galego. Apaixonado del foi Carlos
Varela, aquel grande amigo
loitador e artista, que
arrincou, con xente de Ourense, praticamente de cero. Os
pioneiros das épocas negras,
estes desbravadores do monte
impenetrábel, do difícil e custoso primeiro paso son, logo,
esquecidos, cando unha luz,
ainda que sexa pequeniña,
asoma polo escuro horizonte.
Non é que agora, esa luz do
noso cine, nos satisfaga. Apenas
se ve e apoñen-se-lle pantallas
que a agachen. Veñen directores
estranxeiros a Galiza recoller os
cartos da Xunta (nosos) para facer as suas películas, mais aqui
pouco queda: unha anécdota,
unha paisaxe... nunca o idioma.
Mesmo cando se fan cópias en
galego, nen os cines daqui
respeitan unha certa promoción
ou propaganda. Para que?
Ninguén lle-lo programa. A
Xunta, pasa. Non vai con ela.
Xa a coñecemos. Por iso tragamos a Harry Potter en español,
apesar dos esforzos realizados
pola Mesa. Os nosos nenos tampouco non teñen direitos. Madia
leva! E esa outra con tanto éxito (non concordamos nós con
iso, pois os arremedos nunca resultaron), “Os luns ao sol”,
colleu a paisaxe viguesa, iso si,
mais parece desenvolvida nun
país etéreo. A abstracción renxe.
Pero levou os seus cartiños.
Mais temos bos actores e
actrices, algun director, certo
entusiasmo. Temos matéria, como sempre. O que nos falla é o
motor, a Administración potenciadora dun campo da cultura
fundamental para os tempos de
hoxe. Unha escola de
formación, unha escola do cine,
do teatro, das artes, pero con
forza, sen complexos nen colonizacións, onde están? Pode un
país reforzar a sua
personalidade se tamén neste
campo se submete ás directrices
españolizadoras? E agora, que
contra vento e maré, foron saindo xentes de moita calidade teatral, preparará-se-lles tamén o
camiño da emigración? Terán
que mudar o seu acento? Ou é
que a TVG xa os teme porque
lle saíron protestóns? Jasus, até
son do Nunca Máis.
Supoñamos unha escola galega de actores e directores. Que
teña toda a axuda das
administracións e mesmo de
empresas. Supoñamos que
como na literatura, o noso cine
deixa de andar a cámara lenta e
se mete na acción, e saen
películas sen as trampas do
bilingüismo, e actores e actrices
nos que nos podemos reflectir.
Medraria a nosa fachenda de ser
galegos e galegas.
Competiríamos nos médios
máis poderosos de hoxe.
Normalizaríamos o país. Axudaríamos a rematar con ese eterno
complexo de segundóns. Non é
un soño. Pode ser unha realidade imediata. O momento tamén
reclama este cámbio.♦

Reclaman a recuperación
da obra de Ramón Vilar Ponte
O congreso de Lugo destaca o valor do seu pensamento político
A.N.T.
Durante tres días diversos especialistas afondaron na figura
de Ramón Vilar Ponte nun simposio organizado cando se cumpren 50 anos da súa morte. Varios dos participantes e os organizadores reclamaron a recuperación da obra deste galeguista
do que se destacou especialmente o seu pensamento político.
O profesor Xesús Blanco
Echauri foi o presidente do simposio Ramón Vilar Ponte
(1890-1953) 50 anos despois
que se celebrou os días 16, 17 e
18 de xaneiro na Facultade de
Humanidades de Lugo da Universidade de Santiago e xunto
con Luís García Soto e Betriz
Fernández forma parte dun
equipo de investigación que leva dous anos catalogando e estudiando a obra do fundador das
Irmandades da Fala. “O encontro tiña como obxectivo a reparación da inxustiza histórica
respecto ao seu legado e combater o esquecemento que existe
sobre a súa figura da que destacaría en especial a importancia
da súa reflexión teórica, fundamental tamén para guiarnos na
acción política xa que compre
ter ferramentas de traballo intelectual como a que el nos aporta, cun valor teórico para pensar
o noso presente”, afirma.
Política lingüística
Diversos participantes no congreso destacaron a necesidade
de reeditar a súa obra e editar
os textos que nunca foron publicados co fin de facer públicos os seus escritos, pouco co-

ñecidos. “A mellor xustiza que
se lle pode facer é lelo e para
iso hai que facelo circular” explica Blanco ao tempo que sinala entre os inéditos, varios
textos políticos, obra xornalística e literaria, unha biografía
de Pastor Díaz e o grande epistolario da familia que se atopa
depositado na biblioteca do
Parlamento de Galiza. Centos
de cartas de Manuel Antonio,
Risco, Castelao, Casares Quiroga, Cabanillas ou Otero atópanse nas caixas de documentación de Ramón Vilar Ponte
que a familia gardou. Entre
elas, os investigadores atoparon máis dun cento de misivas
asinadas por Otero Pedraio, unhas trinta de Ramón Cabanillas
e varias escritas por Castelao.
O interese do arquivo é o que
leva ao equipo de investigación
de Blanco Echauri a seguir traballando na súa catalogación e
no seu estudio ademais dunha
“particular sensibilidade cara
aqueles que nun medio non favorábel elaboraron unha reflexión teórica na sombra que non
é coñecida nin recoñecida”.
Destaca o coordinador do encontro a súa “reflexión sobre a
construción democrática da cidadanía e a pertenza a unha co-

Ramón Vilar Ponte visto por Álvaro Cebreiro.

munidade que se chama Galiza. Representa o máis importante pensador político anterior
ao 36 e un precursor directo da
obra de Castelao. A súa contribución ao galeguismo é impagábel”. Outro dos aspectos
abordados no encontro foi a
defensa que Vilar Ponte fixo
dunha normalización lingüística para o galego. “Falaba da
necesidade dunha política da
lingua como prioritaria na
práctica política na que tería
que ser considerada como nu-

clear e central e recoñecía o valor da lingua como patrimonio
cultural e nacional” explica
Blanco Echauri.
No congreso participaron
distintos especialistas de historia, filosofía, literatura e sociolingüística entre os que se atopan Xosé Luís Barreiro Barreiro, Xosé Ramón Barreiro Fernández, Mª do Pilar García Negro, Luís García Soto, Emilio
Insua, Xosé Monterroso Devesa, Carlos Nevo, Goretti Sanmartín e Francisco Rodríguez.♦
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Mar íntimo
Paco de Tano pescuda en
Xanela ao bío a presencia dun
mar propio, unha fiestra entre
o mar de Malpica, vila na que
mora o autor, e os seus
propios sentimentos, simbolizados nesa mazá
mordida
ao xeito
de Apple
pero con
forma de
corazón.
Nunha
coidada
edición do
propio
escritor, as
ilustracións de Paco Souto
acaban a construción dunha
poesía directa e chea de
imaxes.♦

Unha historia de amor
na revolución portuguesa
Rosa Aneiros recupera a forza da narración clásica
Título: Resistencia.
Autora: Rosa Aneiros.
Edita: Xerais.

Desaparecida toda certeza absoluta, en tempos nos que todo
é sistematicamente (e, moitas
veces, irreflexivamente) posto
en dúbida, aparecen autores
que volven aos sentimentos, á
procura do amor, un motor moi
poderoso da
vida. De aí a
volta ás gran- A
des historias, perspectiva
como as que, social e
por exemplo, amorosa
nos deixaron,
están
no ano pasado,
Xabier Quiro- perfectaga (Atuado na mente
Braña) ou Ro- amalgasa Aneiros con madas
esta Resisten- nesta
cia. Historias novela
que
deixan
na que
pouso, que non
morren na in- sobresaen
mediatez, na unhas
v i r t u a l i d a d e personaxes
posmoderna, ben
que tocan a fi- deseñadas
bra sensíbel, e unha
que demostran
estrutura
que o ser humano
aínda calculada
ten esperanza.
Demostran tamén que a novela, mesmo a
boa novela, pode existir lonxe
de experimentalismos e efectismos aparentes. E recuperan
tamén o pracer da lectura, con
discursos que nunca poñen en
apretos a capacidade comprensiva do lector, discursos que
non queren aparentar nin ser
nada máis do que son porque a
historia que encerran é importante en si mesma.
Resistencia é unha novela
de grandes amores, amores como os de antes, firmes e consistentes. Un é o principal, o que
se desenvolve entre Dinís e Filipa. Pero non o único. Os amores entre Isaura e Antonio (os
pais de Dinís) son tamén deses
que non se esquecen, historia
dun amor adúltero e extremadamente sincero, un amor primitivo, que se desafoga e cumpre
en plena natureza. Pero tampouco queda atrás o amor xordo de Ana Barbosa polo infiel
esposo Antonio, o pai de Rui.
Nin o desencontrado de Leonor, co marido no Brasil, que
llo roubou para nunca devolverllo, e todo por culpa dun malentendido. Un tanto máis gris é
o de Rui e Inés (os pais de Filipa), pero igual de devoto, igual
de abnegado, igual de intenso.
O conxunto desta historias
crea a atmósfera na que se desenvolven o amor entre Dinís e

Antunes cronista

Rosa Aneiros.

Filipa, a historia das súas vidas, porque nelas o amor é o
único eixo significativo, o único polo que, en realidade paga
a pena vivir. Os dous, Dinis (fillo de solteira, malvive como
pode, empregado nunha fábrica
da Marinha Grande, localidade
próxima a San Pedro de Moel,
cordón umbilical dos seus
amores) e Filipa (filla de burgueses acomodados) ficarán
presos del desde adolescentes

A. PANARO

Desgraciadamente non ha
ser a diferente condición social
o único impedimento que se
poña no seu camiño. Rosa
Aneiros -de quen lembramos o
recente Corazóns amolecidos
en salitre (Laiovento, 2002),
ademais de Lola, a súa contribución a Narradoras (Xerais,
2000) escribiu aquí tamén unha
novela social. A Revolución
dos Cravos, esa lección que
deixou Portugal para a Histo-
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ria, e que aqui quixeron remedar coa famosa transición, era
só un soño cando Dinís, ávido
leitor de Marx, se fixo activista, un Dinís ao que as guerras
coloniais deran unha clara visión moi alonxada da propaganda oficial. Fracasado o motín e preso en Peniche, Dinís
chegará á proba máis dura: a
tortura que creará unha distancia cruel e insalvábel entre el e
a súa compañeira.
Ambas e dúas frontes, social e amorosa, están perfectamente amalgamadas no título
dunha novela na que salientan
dous aspectos: unhas personaxes ben deseñadas, ricas, densas, tanto as protagonistas como as secundarias (Isaura, Antonio, Leonor, Antoninho, Rui,
Inés, o capataz da fábrica, André...) e unha estrutura ben calculada (dúas liñas narrativas
independentes, que logo se tocan, que se volven afastar, deica confluír no vértice final).
Só é posíbel apoñerlle unha
cousa a esta novela, como as de
tantísimos outros autores e é
que, en determinados momentos, un mergullamento máis intenso na retórica clásica habíalle resultar moi saudábel, porque xestionaría con mellor solvencia o cosido da palabra ao
texto, evitando a lixeireza que
vén caracterizando certa narrativa última.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A editorial Dom Quixote continúa publicando as obras
completas do escritor
portugués António Lobo Antunes. Neste Segundo Livro de
Crónicas , o escritor lisboeta
inclúe 78 ‘crónicas’, pequenos
relatos que case nunca
superan
as seis
páxinas
nas que se
vislumbra
a propia
existencia
do autor a
través do
recordo da
súa propia
experiencia
como lisboeta, como
portugués e como literato.
Cunha prosa sensíbel, por veces luminosa e por veces
humorística, Antunes non conta o seu mundo, senón que nos
asolaga nel como se puxese
nos nosos fuciños unha presa
de fotografías aínda mollada
polas súas bagullas.♦

O Zeca visto nos
ollos do seu
irmán
João Afonso recupera a súa
lembranza do Zeca, seu irmán
máis novo. Fuxindo do tradicional xeito de facer
biografía, João prefire
recordar, mediante
fragmentacións e seducido
polos detalles
do xenio
do gran
cantautor,
a
convivencia mutua.
Ademais
de
procurar
novas vías
para actualizar a figura de seu irmán desde
un plano íntimo e sensíbel,
João, en José Afonso. Um olhar fraterno, inclúese unha
táboa cronolóxica dos principais feitos da súa vida. Edita
Caminho.♦
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Literatura contra a guerra
García Teixeiro alerta fronte á insensibilidade coa violencia
Título: Trla liña do horizonte.
Autor: Antonio García Teixeiro.
Ilustracións: Andrés Meixide.
Edita: Tambre, Colección Catavento.

Trala liña do horizonte é o novo libro de narrativa do escritor
vigués Antonio García Teixeiro, unha obra descritiva sobre a
guerra e a súa incoherencia,
vista ao través
dos ollos dos
nenos. Como Dezanove
dicía Avilés de retratos
Ta r a m a n c o s para
“A visión máis tentar facer
nidia é sempre compreno mundo da
nenez”. Libro síbel o
de actualidade, incomprennarra nel as si- síbel,
tuacións ab- sensibilizar
surdas de mo- ante o
mentos bélicos horror,
puntuais que desbotar a
foron retidos
pola cámara e indiferencia.
que el nun
exercicio de
tradución e interpretación converteu no que posibelmente sexa o seu libro máis duro e comprometido.
“E aquí está el, diante dun edificio
derrubado pola tolemia daqueles
que, sentados tras unha mesa, deciden qué soños van rebentar.”

Antonio García Teixeiro.

Dezanove retratos froito da
impotencia que Antonio García Teixeiro mostra ante o
odio, a destrución, a guerra “a
palabra que máis odiaba S.”
protagonista da narración número doce. Dezanove fotografías de rexeitamento e visceralidade, de tenrura narrativa
e compromiso para desterrar a
dor, o sofrimento. Dezanove

de músicos de distintas
procedencias, como os
artistas da Psicofónica de
Conxo.♦

Medusa popeira
Título: EP1.
Grupo: Medusa.
Edita: Dro East West.

A guitarra
de Marcos Teira
Título: Punta de Cabío.
Autor: Marcos Teira.
Edita: Xingra.com.

Primeiro disco en solitario do
guitarrista galego Marcos
Teira, no que o flamenco
inúndao todo como un rumor
cálido e orixinal pouco
frecuente. Guitarra, frauta,
clarinete, percusión ou baixo
son algúns dos instrumentos
que lle aportan maxia ás nove
composicións inspiradas nas
vivencias infantís no Maño,
na Pobra, na Punta de Cabío.
Tangos flamencos a medio
tempo, pezas por bulerías,
rumbas, xurdidas nos anos
nos que traballou con Xesús
Pimentel, e nas que se acompaña para a súa interpretación

Ep1 preséntase como o anticipo ao traballo debut do
cuarteto vigués Medusa.
Composto por Eladio Santos,
Nillo Nández, Xavier Lado e
Xoán Rei, os seus ritmos
fluctúan do rock ao pop. Nas
cinco cancións que compoñen
este primeiro disco, co que
dan a coñecer o novo nome
da agrupación, poden
atoparse temas como Déjanos
en paz ou No amanece, que se
mesturan con composicións
máis guitarreiras.♦

PACO VILABARROS

retratos para tentar facer comprensíbel o incomprensíbel,
sensibilizar ante o horror, desbotar a indiferencia. Dezanove retratos de estilo indefiníbel que cabalgan entre a narrativa e a prosa poética. Ás
veces escápalle aao autor a
narración por querer expresar
unha intimidade tal que aniña
na poesía.

De costas ó medo cravado na
terra.
De costas á crueldade vestida
de prantos.
Coma formigas camiñan en
fileira a través da terra
queimada polo espanto.
Formigas cargadas coas bolsas
nas que gardan os
bicos roubados e as verbas
escachadas.

Trala liña do horizonte é a visión dun poeta da abafante escalada da violencia que é un
aspecto máis da cotianeidade,
do devalar diario que leva á
inmunidade máis terríbel, a
frialdade e a indiferencia que
desemboca no esteiro da insensibilidade. Esta magoante
situación de vidas esgazadas,
máis aló do lamento, arraiano
entre a denuncia e o compromiso, parafraseando un título
dun ensaio de Domingo García Sabell, Antonio García
Teijeiro lévanos a unha paseata da man da morte.
Cunha prosa firme, sinxela, directa, sen adornos, emprega o autor unha técnica,
que con lixeiras variantes xa
empregara D. Miguel de Cervantes, como arrinque destas
dezanove fotografías anegadas
de realismo e de tantas formas
de dor que fan que o autor esquecese voluntariamente unha
das súas grandes paixóns, a
música, constante en obras anteriores. As ilustracións de
Andrés Meixide son un magnífico complemento narrativo,
con esa visión que vai do negro ao blanco pasando pola
gama de grises, cor predominante no libro.♦
XOSÉ FREIRE

Nº 1.066
Do 23 ao 29 de xaneiro de 2003
Ano XXVI

Elkarri
Nº 89. Xaneiro de 2003. Prezo 2,50 euros.
Dirixe: Gorka Espiau.

Intelectuais de diversos países asinaron
un manifesto en contra da venda do
apartamento de André Breton (www.remue.net/litt/breton_apell.html). Entre

outros figuran ao pé do escrito Derrida,
Rancière, Michel Butor ou Jean Luc
Nancy, O escocés Kennet White explica as razóns desta recollida de firmas.

Queren sacar á poxa o apartamento de André Breton

O grande obradoiro surrealista
KENNETH WHITE
O anuncio da subhasta, a principios de abril no Hotel DrouotRichelieu, do contido do apartamento de André Breton situado no 42 rue Fontaine, Paris 9e,
é, á vez, unha vergoña para
Francia e unha afrenta a toda
concepción esixente da cultura.
De tanto en tanto, da masa
de escritores, artistas e intelectuais, emerxe unha figura de excepción que, no canto de simplemente engadir á acumulación cultural facendo xirar a
máquina, renova o terreo. Este
foi o caso de André Breton. A
súa existencia, non digo a súa
“carreira”, foi exemplar. Situábase á vez por cima e sobre todo fóra da escena ordinaria.
Nunha época e nun contexto socio-político-cultural en que a
palabra “democracia” se subtraduce cada vez máis en populismo, é dicir, en mediocridade
vulgar, el representa sempre outra parte e unha potencialidade.
Caricaturizouse a todo transe o surrealismo (non falemos
do emprego completamente
inepto da palabra “surrealismo” nos media). Ironizouse sobre o comportamento autócrata
do seu inspirador. ¿Quen non
oíu falar do “papa do surrealismo”? ¿Este rebelde non expulsaba rebeldes? Maticemos. Os
que Breton expulsaba do grupo
surrealista non eran rebeldes.
Eran simplemente espíritos
dispostos a se encerrar en cadros máis ríxidos (como Aragon) ou máis fáceis (como Dali) que o campo á vez subversivo, iconoclasta, explorador e
pracenteiro no cal el evoluía.
Para facer avanzar un movimento radical deste tipo, para

CANTINA
MEXICANA

Rua MartÍn CÓdax
vigo

mantelo fóra das modas pasaxeiras, das grandes máquinas
trituradoras e do circo pseudocultural, é necesaria unha certa
autoridade e mesmo (é o “louco” Artaud quen o dicía) disciplina. É unha das licións que fican por tirar do surrealismo. É
aínda unha razón pola que os
espíritos máis acomodaticios,
máis inclinados a se deixar ir
por camiños xa trillados, non
estarían descontentos ao ver o
surrealismo non somente marxinalizado, afastado, senón tamén dispersado, diseminado,
reducido a unha serie etiquetada
de obxectos curiosos. Evoquei
unha concepción esixente da
cultura. A que circula nos nosos
medios socio-culturais hoxe é
puramente obxectivista. É a
idea (a palabra é evidentemente
bela de máis) segundo a cal
abonda con multiplicar os obxectos –filmes, libros, concertos, exposicións– para facer
obra cultural. A carón desta concepción obxectivista, áchase
unha concepción sociolóxica:
créase a “festa da música”, “o
mes do libro”, “a primavera dos
poetas”, ¡que sei eu! Todo isto é
unha ostentación irrisoria, dunha inanidade chamativa e non
responde en nada á cuestión
cultural fundamental. Non existe politicamente ningún proxecto cultural consecuente, coherente, inspirador. Hai produción
e proliferación, xestión sen visión, consumo e confusión.
Breton sabíao e dicíao,

dunha maneira incisiva e acerba. Era o estorvo qie impedía
xirar o círculo e que ía contracorrente.
En suma, Breton non nadaba no baño morno da autosatisfacción compartida e do amiguismo xeral. Non soamente se
situaba noutra parte, senón que
propuña un programa radicalmente diferente, que consistía
en abrir outro campo. Breton
non falaba, por exemplo, de
“literatura” (“diluvio sen pomba”, dicia xa Marcel Schwob),
senón de campos magnéticos.
Ao fío do tempo, a vida de
Breton (é o caso de moitos espíritos de grande envergadura) fíxose máis solitaria. Ao final, face a unha maré crecente de mediocridade estrondosa e en tecnicolor (víraa incharse nos Estados Unidos), apelaba mesmo á
ocultación necesaria do surrealismo. Hai, con efecto, momentos da historia en que a única actitude digna e eficaz á longa é a
distancia e máis o silencio.
É esta distancia e este silencio, e ao mesmo tempo todo un
“campo magnético” que están
representados no obradoiro da
rúa Fontaine.
Pódese dicir que a mensaxe
fundamental de Breton está nos
seus libros, que as súas obras
completas están en curso de publicación, e que o saldo de todos
os AZIMUTS do contido do
obradoiro non é moi importante.
Mais o obradoiro de traballo
de alguén como Breton é unha

obra en si propia. Un obradoiro é
a exteriorización dun cerebro. Se
a maioria das “casas de escritor”
preservadas por fundacións privadas ou estatais teñen por destino, senón por vocación, só ser a
descansos nun circuíto turístico,
algunhas poden se converter en
lugares simbólicos de alta cultura. Sería o caso da casa de André
Breton. Amo a palabra de Julien
Gracq a propósito do obradoiro
de Breton: “un refuxio contra todo o maquinal do mundo”. Pero,
máis aínda que un refuxio, era un
foco de enerxía.
¿Como, pois, preservar este
foco?
Quero crer que os servicios
habilitados para xulgar a cuestión tomaron o tempo necesario
para chegar á conclusión que a
configuración actual do lugar
faría practicamente imposíbel a
súa apertura ao público. Mais,
¿consideráronse todas as posibilidades? Mantivéronse noutros lugares, en tanto que casa
de escritor e lugar simbólico,
apartamentos máis exiguos e de
acceso máis difícil: o apartamento de August Strindberg en
Estocolmo, por exemplo.
Se unha preservación tal cal
in situ se verifica como imposíbel, ¿non se podería considerar
unha reconstitución noutro lugar?
A outra cuestión práctica é,
ben seguro, financeira.
Pois André Breton actuou
toda a súa vida contra os Estados e as nacións, ¿por que, dirán
algúns, esperar do Estado francés calquera acción a favor seu?
É que a república francesa,
no mellor da súa tradición, se
quere unha nación-idea. En tanto
que tal, sitúase alén de todo nacionalismo cultural mesquiño. E,
ata aquí, malia todas as presións,
non acepta que os únicos valores
válidos son os cotizados na Bolsa. Ela non debe deixar que o
contido da casa de Breton se exhiba no mercado público como
as bragas de Marilyn Monroe ou
o caxato de Fred Astaire.
Non é, espéroo, demasiado
tarde para que esta enorme inconveniencia cultural sexa evitada. Senón, a imaxe simbólica de
Francia, en Europa e no mundo,
quedaría seriamente danada. Habería que resignarse a ver elementos da cultura mundial elaborados en Francia desaparecer
no po e a terra de Francia cubrirse, insidiosamente, de Disneylandias de todos os xéneros.♦
O escritor escocés
KENNETH WHITE é inventor
da xeopoesía.

Gorka Espiau e Itziar Fernández entrevistan a Eduardo Madina, escollido secretario xeral
das Xuventudes Socialistas de
Euskadi e vítima dun atentado
da ETA que lle custou unha
perna. George
Sirignano
retrata a
figura do
recente
Premio
Nobel da
Paz, Jimmy
Carter,
antagonista
das políticas
agresivas do
actual presidente
estadounidense, George Bush.
Daniel Martirena conversa
con Oier Gorosabel. Tamén se
dá conta do décimo
aniversario de Elkarri.♦

Pueblos
Nº 4. Decembro de 2002. Prezo 4 euros.
Coordena: Luis Nieto.

Varios son os temas que se tratan en profundidade neste
número. Javier de Frutos,
Napoleón Saltos, Carlos
Paredes e José Devesa dan conta, desde diversos puntos de
vista, da actual América andina
(Colombia, Ecuador, Perú e
Bolivia). Inclúe un dossier
sobre a África subsahariana,
con traballos de Alicia Campos,
Itziar Ruiz-Giménez, José
Carlos
Sendrin e
Allihassana
Coulibaly.
Daniel Cerda entrevista o cantautor Daniel
Viglietti. Pere Ortega dá
conta do gasto militar
previsto por
España para este ano e Nicanor
García explica o mellor sistema
de achegar os medios de comunicación ás aulas.♦

Lluita
Nº 228. Decembro de 2002. Prezo 2 euros.
Edita: Partit Socialista d’Alliberament Nacional dos Paisos Cataláns (PSAN).

Josep Serra explica cales son
os movementos cívicos e políticos que se están a conducir
na Cataluña do Norte (con
capital en Perpinyà). Carles
Perdiguero explica cómo se está estendendo en Catalunya a
violencia
policial.
Màrius
Martínez
entrevista a
Antoni
Estevan,
membro da
Fundación
por unha nova cultura da
auga, que se
opón ao trasvase do Ebro. Francesc de Salem escribe un dossier ao redor
das relacións entre economía e
construción nacional.♦
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Alguén lembrou na páxina de
Burla Negra a súa canción
Rosalinda pouco despois de
que o chapapote chegara as
nosas praias.
Foi un tema composto no
1976 e editado un ano despois.
Procuraba ser un aviso nun
tempo no que non había aínda
unha grande sensibilidade para
estas cuestións de ecoloxía e
conservación da natureza. O
que lamento é que non funcionase como aviso e, infelizmente, se transformase nunha certeza premonitoria. Case describe a realidade actual.
Participa no concerto
Canto de autor por Galiza con
varios cantautores que puxeron a súa voz á loita contra as
ditaduras. ¿Está aínda de moda a canción de intervención?
Pertenzo a unha xeración
que loitou contra a ditadura, resistiu e denunciou as actitudes
dos sistemas ditatoriais, pero
comprobo que hoxe continúa a
haber causas polas que seguir
cantando. Persisten nos sistemas
democráticos pequenas ditaduras como son as da casualidade,
da ignorancia ou da incompetencia, como estamos a ver nesta situación da maré negra. Se nós
loitamos contra a outra ditadura
tamén temos que loitar contra estas que precisan ser combatidas.
A canción pode denunciar estas
actitudes pouco democráticas.
¿Ten a sensación de terse
convertido nun cronista da
historia de Portugal?
Non sei se o conseguín pero
é certo que procurei facelo e esa
era a miña intención. Falar da
alma do pobo portugués, das
viaxes, das descobertas, dos regresos tamén. Non sabemos ben
se o Tejo é un río de partida ou
de chegada. Como o pobo galego. Procurei facer esa historia.
O tema das descobertas está presente no pensamento e na
literatura portuguesa e vostede
proxectou unha triloxía de discos arredor del do que falta por
publicar o terceiro traballo.
Será máis adiante porque
agora preparo un disco arredor do
mundo da globalización e do capitalismo salvaxe a través dunhas
personaxes que inventei. Trátase
dun disco de reflexión política xa
que entendo que os que o precederon son de reflexión cultural.
Nese outro proxecto sobre
as descobertas comezou a partir da obra de Mendes Pinto.
E tamén da História TrágicoMarítima de Bernardo Gomes de
Brito. Para min todo aquilo que
pasou, os mercados, os descubrimentos científicos... marcaron
profundamente o rosto de Portugal, a maneira de estar e de ser do
pobo portugués. Aínda agora
existe en Portugal unha memoria
de todo aquilo. Marcou a personalidade dos portugueses, creou
novas palabras e unha nova forma de ser na súa cultura e nas súas actitudes. A historia moitas veces é ingrata, fala dos conquistadores, dos reis, dos vicerreis, dos
almirantes pero non da xente anónima que estivo alí. Por iso eu insistín en contar esa outra historia.
Fala vostede da ida e volta
do pobo portugués e o seu nacemento nun barco que facía a

Fausto
‘A canción Rosalinda se tu fores
à praia... resultou unha premonición’
CARME VIDAL
Non fai conta Fausto do tempo que leva na música pero van alá xa máis de trinta anos e por riba
dunha dúcea de discos que o converten nunha das grandes voces da historia da canción portuguesa. A súa voz soou contra a ditadura e berrou de contento cando o 25 de abril mudou a face da
historia dun país do que el quere ser cronista. Fausto defende que, igual que loitaron contra aquelas ditaduras, agora é tempo de que os cantores protesten contra “as actitudes ditatoriais que persisten nos reximes democráticos”. Participante no festival Canto de autor por Galiza, a principal
voz da chamada Música Popular Portuguesa alerta contra o imperialismo cultural americano.
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travesía entre Angola e Lisboa
parece unha boa metáfora.
É verdade pero iso é moi difícil de explicar. Os meus documentos de identidade non recoñecen esa circunstancia pero foi
miña nai quen me contou a historia e eu tomo a frase de Borges, “as nais nunca menten”.
Ese camiño conxuga tamén a fusión entre a música
tradicional portuguesa e os
sons africanos que está no
inicio da súa carreira.
Confeso que partín de África
e funme aproximando cada vez
máis a Portugal, no punto de vista musical. A miña música é
esencialmente portuguesa e só
de moi lonxe afloran os elementos africanos que fun esquecen-

do. Na actualidade fago Música
Popular Portuguesa pero hai en
Portugal quen pratica a música
africana porque esa memoria
existe e o perfil portugués foi
feito a partir dese convivio, dese
movemento de ir e vir que está
tan presente, por exemplo, na
xeración que regresou de África.
O seu é precisamente un
dos grandes nomes do que se
deu en chamar Música Popular Portuguesa.
A Música Popular Portuguesa sempre existiu, estaba diluída
en varias etapas que se foron sucedendo. Cando se fala de fado,
balada ou canción protesta son
todos momentos da Música Popular Portuguesa que é a que
evoluciona a partir da música

tradicional, procura descubrir
novos ritmos sen esquecer
aquela matriz que é a principal
referencia. A miña responsabilidade é ter feito esa definición
que parte da música tradicional
e que agora continúo a manter.
¿En que momento se atopa
esa música? Vostede tense pronunciado contra a tiranía...
... do rock, e cada vez máis.
Preocúpame. Está a facer que
falemos un portugués que é unha mala tradución do inglés. Son
unha inmensidade o número de
palabras inglesas que están xa
introducidas na lingua corrente
de todos os días. Fixen unha
canción para o próximo disco na
que o 70% dos termos son ingleses ou franceses –que hai cada

vez menos– e resulta un texto
que é entendido pola maioría
dos portugueses. ¿Por que acontece isto? Os intereses do imperio fan que falemos coma eles,
que comamos coma eles e que
vistamos coma eles. Toda a cultura está completamente submisa aos americanos de tal maneira que eu non crin que tivesen xa
desexos de expandir napoleonicamente os seus exércitos. Pero
tamén hai resistencia.
Cantou poemas de Eugénio de Andrade ou Craveirinha pero é autor da maior parte das súas letras.
Non son o cantor que máis
poetas ten cantado nin moito
menos. Cheguei á conclusión
de que a eles non lle gustan que
outros interpreten as súas obras.
O poeta sente a musicalidade
do seu propio poema e por eso
non queda contento cando se lle
pon outra melodía sobre a que
el escribiu. A miña relación cos
poetas non foi feliz. O poeta
cando escribe xa traballa coa
musicalidade das palabras.
¿Por iso é vostede o poeta
das súas cancións?
Non me considero poeta, son
un compositor. A medida que a
melodía se desenvolve vaise desenvolvendo tamén a palabra.
Leva trinta anos na música
e cando fixo o recompilatorio
Atrás dos Tempos Vên Tempos
conseguiu un grande éxito en
Portugal. ¿Ten un público fiel?
Non sei cantos anos levo na
música, non fixen contas nin teño referencia de cando comecei.
O que sei é que teño un público
que me sigue. Non son como os
do rock que en Portugal venden
moitos máis discos, pero sempre que sae un novo traballo
meu hai unha garantía de que
hai xente que o vai comprar.
¿Que opina de que un
cantor como Gilberto Gil sexa nomeado ministro de cultura de Brasil?
Do que percibo da política
portuguesa coido que un dos
postos máis difíciles que hai é o
de ser ministro de cultura, máis
que calquera outro ministerio.
Ten que ser un home enciclopédico. Non pode fallar en nada,
polo menos en Portugal. Se o
ministro non sabe que Camões
ten dez sonetos e di que ten nove é un verdadeiro desastre o
que se monta. Está obrigado a
ser un sabio. Mais non opino do
caso concreto de Gil.
O seu disco Madrugada
dos trapeiros foi o que máis
predicamento tivo na Galiza,
maior que os posteriores.
Pasa porque nesa altura os
meus traballos tamén se editaban
aquí, cousa que agora non acontece. É curioso porque daquela o
selo que sacaba os meus discos
era unha editora nacional e cando asinei por unha multinacional
deixaron de editarse aquí. Sería
normal que entre nós, galegos e
portugueses, tivesemos corredores máis abertos, unha maior
circulación pero iso non acontece porque non interesa ao imperialismo cultural. O que nos queda as culturas que non sexan a do
imperio é resistir. Vai ser difícil
mais todos os imperios teñen o
inicio, o auxe e un fin. ♦
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Seguro Azar

O pianista
DAMIÁN VILLALAÍN

M
Ánxel Huete, Antón Goyanes e Manuel Moldes.

PACO VILABARROS

Antón Goyanes,
Ánxel Huete, Manuel Moldes
‘A exposición do MARCO manipula a historia de Atlántica’
C. VIDAL-P. BERGANTIÑOS
Dezaseis dos vinte artistas vivos que formaron parte do grupo
Atlántica califican de “manipulación da historia” a montaxe e o catálogo da exposición que inaugurou o Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO). Os artistas presentaron ao centro artístico un proxecto que, a través da memoria oral, daría a visión do
que ao seu ver “significou Atlántica como un proxecto colectivo”.
Tres deles, Antón Goyanes, Ánxel Huete e Manuel Moldes, explícannos as razóns das súas críticas e a alternativa que propoñen.
¿Por que critican a exposición do MARCO?
Ánxel Huete: O primeiro
malestar prodúcese ao ver á
montaxe e a iso engádeselle logo
a publicación do catálogo. A nosa protesta non é unha pataleta de
artistas. Entendemos que non se
dá unha visión adecuada do que
foi Atlántica e propomos como
alternativa a realización dun proxecto mediante a metodoloxía de
historia oral, a través dunhas cen
entrevistas cos protagonistas.
Atlántica é un movemento de carácter estratéxico e ideolóxico.
Aparece na transición democrática e entra de cheo nun cambio
sociolóxico da sociedade galega.
Paréceme rexeitábel tamén que a
mostra sexa compartida con outra á que chaman internacional,
porque con iso afírmase que o
local non pode ser universal. O
museo, como di Pierre Bourdieu,
é unha institución que consagra o
que é artístico e é unha falta de
oportunidade facer coincidir estas dúas mostras. Tampouco foi
oportuna a escolla dun comisario
que non participou en Atlántica
senón que no seu momento se
posicionou en contra.
Antón Goyanes: Quérese
crear unha confusión intentando
dicir que os artistas xa nos levabamos mal e por iso nace a protesta. Non é certo. Atlántica non
estaba programada para durar,
tiña o seu tempo limitado e rematou coa exposición de Santiago sen que houbera disensións.
Manuel Moldes: As exposicións de Atlántica nunca tiveron
comisario, tanto a montaxe como o catálogo elaborábanse de
xeito autoxestionado. Pasaron
máis de vinte anos e agora móntase esta exposición na que se
nomea a Antón Castro como co-

misario. Castro tería que recuperar o espírito de Atlántica e non
o fixo. Tiñamos dúbidas de como se ía montar a exposición
porque non se consensuou nada
cos artistas. Na parte documental
aparece o que lle peta a Antón
Patiño, sen que se poña en comunicación co resto dos artistas.
Antón Patiño afirma que
actúa simplemente como documentalista.
M.M.: Pero é o que fai o
guión da película, da súa particular, que non se corresponde
co tempo vivido e as cousas
que se proxectaron neses anos.
Desde o meu punto de vista fai
unha interpretación propia e
parcial. Nunha exposición colectiva os artistas que participan saben o que vai saír no catálogo, pero este non foi o caso.
A.G.: Alguén se preocupou de contar as imaxes do catálogo e as cifras son clarificadoras. Menchu Lamas sae 88
veces e Patiño 80 e o que lle
ven detrás é Guillermo Monroy
con 24. Un 40 ou 50% do catálogo é para eles. En xeral, nas
mostras colectivas procúrase
que o tratamento sexa igual para todos pero nesta non foi así.
A.H: Subxace a construción
da historia de Galiza de acordo
coa idea de que hai unhas cantas
persoas fundamentais e outras
que as acompañan e non concibida como un feito social e plural. Neste caso, semella como se
Antón Reixa, Macías e Patiño
fosen os tres piares que transforman un país que era un ermo
triste. Non se aclara o que realmente pasou, que Atlántica era
unha empresa concibida desde
un enfoque plural.
M.M.: Nótase a autocomplacencia de erixirse en tótem sumo.

¿Temen que o feito de que
un museo público se inaugure con esta exposición sancione tamén unha determinada
idea de Atlántica?
A.H.: Ai está o problema
porque un centro de arte é o
que sanciona, o que consagra
as condicións. Se fose unha iniciativa individual non sería tan
importante. Os artistas teñen
debates pero non se levan mal.
Coido que Patiño non é o culpábel senón que hai un responsábel por riba que ten que facer
unha valoración previa e unha
supervisión. O Museo é o que
está detrás de todo.
A.G.: Non é responsabilidade só de Patiño senón tamén
do centro. A institución é a que
avala o catálogo aínda que non
é lícito, de todos xeitos, que
ninguén faga unha autobiografía co nome de Atlántica.
M.M.: O Museo encárgalle
a Castro e Patiño a realización
da exposición e do catálogo e
se houbese nobleza os resultados serían outros e non se abastecerían das vivencias de todo
un colectivo. Pero hai que ter
claro que o encargo xurde a
partir do propio Museo, malia
que a xente elixida utilice o poder para os seus beneficios.
¿Por que saen perxudicados nesta exposición?
A.H.: Non só nos afecta aos
artistas senón a outros moitos
que saen mal parados nunha historia que lle pertence. ¿Cal é o aspecto fundamental? Que o Museo coa súa función sancionadora deixa unha visión terxiversada
da historia. Por iso propomos un
proxecto elaborado con rigor para facer unha reescritura en base
á historia oral e á documentación
aportada polas persoas que participaron, e non só os artistas senón, galeristas, cargos políticos,
xestores culturais, todo o mundo
do campo de produción.
M.M.: Os responsábeis do
catálogo e da exposición, ao non
falar cos artistas participantes,
determinaron eles mesmos a
imaxe que cada quen de nós ía
ter no catálogo e iso responde a

uns intereses determinados.
Contan xa cunha longa
traxectoria artística, ¿por
que sigue sendo para vostedes tan importante o tempo
de Atlántica?
M.M.: A maioría xa tiñamos neses momentos unha certa traxectoria pero eran tempos
de rebeldía que forman parte de
memoria individual de cada
quen, naquel entón xuntamos as
enerxías de todos. Na historia
do país e da nosa arte é significativo porque se intentou romper co papanatismo que existía
e que, como vemos neste caso,
semella que continúa a existir.
Son anos importantes e non me
gusta que me rouben o pasado.
A.G.: Considero que foi un
momento moi importante para
cada un de nós. O movemento
xurdiu a través dun grupo pequeno pero inmediatamente se
fixo partícipe a xente que estaba traballando que se sumou á
iniciativa cun entusiasmo moi
grande. Causou un grande impacto e quedou na memoria
histórica deste país.
A.H.: Teño a sensación,
máis que de desgusto, dunha
certa frustración. Organízase
unha exposición cun presuposto importante para conmemorar
algo que pasou e pérdese a posibilidade de explicar como sucederon as cousas. Caben dúas
posicións, ou calar e asumir que
a historia se vai contar así ou ter
a oportunidade de manifestar
unha opinión que non é coincidente coa que se dá.
M.M.: Dáse a circunstancia
de que é esta a única exposición
de Atlántica que se fai con comisario e unha grande cantidade
de cartos públicos e o resultado
é unha manipulación que non se
corresponde coa realidade.
A.G.: Foi xa un erro encargarlla a un comisario que sempre estivo en contra de Atlántica. É pouco honesto que acepte
o comisariado cando di que non
lle interesan moitos dos artistas.
M.M.: Hai documentos que
mostran as súas críticas pero non
están recollidos no catálogo.♦

oito me gustou “O
pianista”, a película de
Roman Polanski que,
contra todos os meus prognósticos, mantense nas carteleiras e
medra en número de espectadores semana tras semana. O meu
pesimismo sobre a aceptación
popular deste filme viña dado
porque agora o criterio temático
volve estar moi estendido á hora de optar por ver unha ou outra película. Cando eramos
novos e progres e iamos ós
cineclubes, iso importaba moi
pouco. Valorabamos o director
e, como escribe con sorna o
amigo Alvite, moito mellor se
era búlgaro ou iraní. Agora o
máis frecuente é escoitar a
alguén que di que non quere
ver “A lista de Schindler”
porque cre que é triste e, sobre
todo, “moi desagradable”. Tanto “agradable” como “desagradable” son adxectivos que antes
se utilizaban só para describir
situacións cotiás. Agora, en
cambio, xerarquizan o criterio
estético e marcan as pautas do
consumo cultural.
“O pianista”, sen embargo,
ten éxito a pesar de ser
“desagradable” e de carecer de
concesións ó sentimentalismo
banal. Eu saín do cine convencido de ter visto unha estupenda película, moi fiel ademais á
historia xa narrada en libro por
Wladyslaw Szpilman, o protagonista real dos feitos agora
visualizados por Polanski. Saín
tamén estimulado polo valor
socio-pedagóxico (con perdón)
dun filme capaz de poñernos
en contacto cunha memoria
histórica que, por europea e
contemporánea, é tamén nosa.
Pero un amigo meu, fillo
avantaxado do pensamento
suspicaz, home de intelixencia
fina e de extremada sagacidade
analítica, contoume por teléfono que “O pianista”, cuxas excelencias cinematográficas recoñecía, producira nel certa
irritación non buscada. A razón
dese malestar, segundo me
confesou tras algunha insistencia pola miña parte, estribaba
no feito de que o meu amigo
non puido deixar de ver na peripecia terrible de Szpilman, e
no reconto que dela fai Polanski, unha apoloxía da covardía,
das solucións individuais, do
sálvese quen poida, da fuxida.
Discrepei matizadamente e
deixei para outro momento
non mediado polo teléfono
unha conversa máis vagarosa
sobre este asunto e as súas
moitas e decisivas derivas. Pero botei en falta que despois
do cine non houbese coloquio.
Como cando eramos novos e
progres e iamos ós cineclubes
a ver películas búlgaras e iranís, aínda que non sempre fosen boas nin “agradables”.♦

o HUMOR NEGRO
do PRESTIGE
MAR BARROS

¿Que humor ten o Prestige? Un humor negro, un Humor Cru. Baixo este título o Museo do Humor de Fene
presenta unha exposición con banda deseñada, ilustracións, montaxes fotográficas, obxectos pero, sobre todo, moito humor gráfico, outro xeito de ver a mesma realidade, unha canle distinta para exercer a crítica.
Un Cascos profeta, un Aznar
manipulador que nos presenta,
a través da televisión española,
unha marea negra de cor de rosa, un Raxoi e un Fraga convertidos en Pinochos, caricaturas
dunha situación coa que os debuxantes expresan toda a carraxe contida pola incompetencia dos gobernantes e a lentitude de accións efectivas e acertadas para paliar a catástrofe.
Carrabouxo, Siro, Pepe
Carreiro, Kiko da Silva ou Leandro Varea, máis de cincuenta debuxantes, non sempre
profesionais, danse cita baixo
a dirección de Xaquín Marín,
no Museo do Humor ata o vindeiro 14 de febreiro, para
aportar a súa visión persoal
sobre desastre ecolóxico e
político, sempre cargada de
sarcasmo e ocorrencia.
“Os políticos facían chistes
caralludos, nós, os debuxantes, só tiñamos que pór a imaxe. Simplemente con colocar
cronoloxicamente o que foron
dicindo xa temos uns dos mellores exemplos”, espeta Kiko
da Silva ao explicar como se
pode facer humor inmersos
nunha catástrofe que se repite
no tempo impunemente.
Moitas son as ideas para
traballar sobre o tema e moitas as vertentes polas que se
pode afrontar o desastre, pero
a maioría dos participantes na
exposicións decantáronse pola crítica política e ecolóxica,
sen esquecer o labor dos voluntarios.
“A xente quere que lle conten con humor o que non se lle
conta en artigos de opinión, xa
sexa porque de facelo, eses artigos serían politicamente incorrectos ou porque o lector caería nunha depresión de cabalo.
A nosa profesión ten a vantaxe
de que podes opinar esaxerando e facerlle ver a gran maioría
o que pasa en realidade, dun
xeito máis amábel pero igual
de crítico”, indica Kiko da Silva.

ABRALDES

ANDRÉS FARO

LEANDRO
CALROS SILVAR

Explosión de humor
Ademais da exposición que se
está a celebrar en Fene están
a xurdir diferentes iniciativas,
como a Gran Noite do Humor
Negro, festival celebrado o pasado día 23 de decembro, baixo a bandeira do humor, porLEANDRO
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que como indica Kiko “o humor
pode ser como un valium, cando che doe moito a cabeza por
todo o que ves ao teu redor e
tomas un chiste e alivia”.
Sen embargo, non todas
teñen o mesmo compromiso
nin o mesmo enxeño e, en
moitas ocasións o único que
se pretende acadar é o chiste
fácil, como se laia Leandro
Barea. “Cando estás lonxe é
máis doado facer humor –explica o debuxante- como o que
se fai noutros países europeos. Ocórreseme o exemplo da
muller inglesa abrindo unha lata de mexillóns e caéndolle o
chapapote pola mesa. Alí pode ter moita gracia pero aquí
non se ri ninguén. O noso humor é máis crítico, é unha metáfora humorística dunha traxedia, unha queixa velada”.
A exposición Humor Cru,
inclúe ademais de traballos

creados especificamente para
a ocasión, outras viñetas e
ilustración xa publicadas en
xornais galegos por debuxantes recoñecidos. Todos eles
preséntanse como testemuñas dunha situación que roza
o patetismo e da que teñen
que deixar constancia. “O humor do Prestige non ten nin
chisco de gracia, pero nós estamos neste tinglado e temos
que facer un humor de denuncia, de repulsa en xeral. É o
noso xeito de expresarnos”,
afirma Leandro Barea.
Segundo Kiko da Silva, “a
xente non pode quedar coa
idea dunha reportaxe pero
sempre vai recordar un chiste
gráfico dun xornal se se identifica con el, se coincide co seu
sentir. Polo tanto, esta pode
ser unha arma moi útil para penetrar entre o público e para
exercer a denuncia”.♦
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NOTICIA DO FOTÓGRAFO LUCAS
CARLOS MÉIXOME
Xa é un tópico, pero como todos
cun aquel de verdade, o século
XX é o século da imaxe. E na súa
primeira metade nomeadamente
da fotografía. O valor das imaxes
fixadas pola cámara é agora múltiple: testemuño do que foron rúas ou paisaxes; reflexo de aconteceres cotiáns; fiel proba de rostros, peiteados e vestires; eco de
citas sociais; documento histórico e ás veces tamén exhibición
de composición, iluminación, encadre,… en fin dunha arte de
complexa técnica. A actual exposición de Pacheco en Vigo ou a
do fotógrafo Alfonso en Madrid
son unha nova mostra desta
mestura entre arte e documento
que é a fotografía das primeiras
décadas do século pasado.
Os estudiosos teñen descuberto a moitos fotógrafos da época, nalgunhas ocasións a colaboración de institucións ten permitido a súa divulgación. A ben
seguro que en moitas vilas e cidades quedan aínda, por algún
faiado ou nalgún soto, centos de
fotografías destes artesáns da
imaxe; tamén é seguro que agás
no caso dalgún gran estudio, a
maior parte do material xa está
estragado. Como aconteceu coa
obra de José Domínguez Rial,
un fotógrafo de Chaín (Gondomar), destruída hai anos polos
cativos da parroquia que xogaban a escachar cristais na casa

GONZALO

abandonada. Salváronse un
cento escaso de placas.
Máis coñecido polo alcume
de “Lucas”, herdado do seu
pai, naceu en 1867. Como outros moitos galegos cruzou, en
preto de vinte ocasións, o
Atlántico para gañarse a vida.
En Montevideo aprendeu o oficio de fotógrafo e estableceu
un estudio, constituído en sociedade, denominado Domínguez&Peragallo, quen tiña os
seus locais no nº 21 da céntrica rúa Mitre de Montevideo.
Dn José, “O Lucas” tivo tamén taller de fotografía no súa
parroquia natal de Chaín. Unha
das súas actividades seica era
traer e levar placas fotográficas
dunha a outra beira do Atlántico. Moitas delas servirían como auténticas actas de defunción ou de vida. Faleceu nonaxenario, na parroquia gondomareña na que nacera, a finais
da década dos cincuenta.
Coa súa cámara atrapou as
labouras agrarias en casa de
fartura con dúas xuntas de bois
e a miseria ao pé dos casopos;
as festas á carón da igrexa e á
hora do xantar abondoso; a escola, coa autoridade da mestra
e as distincións sociais reflectidas nas roupas dos cativos; as
paisaxes do Gondomar dos eidos labrados e a mesma morte
coma acto público e natural.♦
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GRANELL
Un artista de película
CARME VIDAL
A. PANARO

Xesús
Riveiro
‘Traduzo o DOG
e no tempo libre
a Proust’
M.V.
Vén de recibir o Premio
Plácido Castro de tradución de clásicos ao galego
por unha obra emblemática: o primeiro volume de
Na procura do tempo perdido de Marcel Proust. ¿Pasouno ben trasladando á
lingua de Rosalía esas longas escenas de ciúmes?
Paseino, aínda que o fixen no tempo libre. Eu son
tradutor na Xunta. Unha das
miñas ocupacións é traducir
o Diario Oficial de Galicia.
Un cambio radical.
Radical, si. (Risos).
¿Fixo unha tradución
literal ou libre?
Intentei ser literal, sempre
que resultaba posíbel. Proust
non é rebuscado, pero ten frases moi longas, con moitas
oracións subordinadas.
¿Porque ten sona de difícil?
Non o sei. Non o é.
Agora que contamos
coa súa versión de Pola
banda de Swann, ¿cando se
animará cos outros seis volumes?
Polo momento estou co
segundo. É traballo de máis
para unha única persoa e sen
dedicación exclusiva.
¿Resulta máis doado
traducir dunha lingua románica como o francés?
Eu son licenciado de francés e de galego, pero podía
selo igual de inglés ou doutra
lingua. Máis que o idioma, o
importante son as particularidades de cada autor. Proust,
por exemplo, emprega moito
e ben as metáforas.
¿Vaina editar?
Polo de agora pódese ler
en Bivir, a Biblioteca Virtual
Galega, pero as editoriais
non se animan. Cando empecei e vin que a cousa ía
ben ofrecinlla a varias e rexeitárona.
¿Porque somos tan reacios a ler obras estranxeiras en galego?
Por costume, porque non
hai moita oferta e porque a
que hai non está moi difundida. Falta unha política activa ao respecto.♦

Descubrir a Granell é un proceso que semella non ter límite. Agora a
Fundación Granell e o Centro Galego de Artes da Imaxe dannos un
motivo máis para sorprendernos co artista: a súa faceta de cineasta.
A exposición Imaxes do soño
en libertade mostra a dedicación do artista ao cine, ata agora descoñecida. A curiosidade
enorme e a vontade creadora
sen límite fixeron que o artista
galego se achegase á sétima arte, unha querencia que compartía con boa parte dos compañeiros surrealistas. Pero Granell
non foi só un admirador de cineastas senón que se converteu
nun máis deles e proba diso está na exposición na que se recollen os seus guións e as películas rodadas con afán experimental.
¿Onde situar os inicios? Na
exposición remóntanse a cando
Granell tiña 34 anos e escribe o
artigo “La pintura y el cine” no
xornal dominicano La Nación,
pero xa un ano antes pintara unha acuarela na que as arte, literatura e cine aparecerán relacionadas. Titularase Retrato de Guillaume Apollinaire vendo bailar
a Fred Astaire.
Pero será na súa etapa neoiorquina na que Granell elabore as súas películas. Ata fins
dos anos oitenta saen da súa
man seis películas de carácter
experimental, a rodaxe de diarios cinematográficos e a redacción de tres guións que nunca se convertiron en filmes finalizados.
Dibujo, Lluvia e Inverno
son as tres montaxes rematadas
que se mostran na exposición e
ao pé deles atópanse os tres
guións preparados xa para unha
rodaxe que nunca se fixo. En La
bola negra atópanse rasgos surrealistas que o emparentan con
L´etoile de mer ou Un chien
andalou. Encargo da Televisión
de Puerto Rico foi o guión de
Ensaio sobre a pintura de 1958,
presentado como exemplo de
cinema ensaístico no que se dá
conta da preocupación de Granell polas técnicas cinematográficas. De finais dos oitenta é
o terceiro dos guións que, máis
unha vez, remítenos directamente á súa literatura. Titúlase
Nuevas aventuras del Indio Tupinamba en la República Occidental del Carajá e respondía a
unha encomenda da TVE para o
capítulo dunha serie na que se
quería relacionar pintura e cine
pero que nunca se materializou.
O guión previsto para un dos
capítulos deu despois no filme
El sol del membrillo de Víctor
Erice.
“Dúas das películas teñen
referencias dadaistas e unha
terceira conta cunha historia su-

Nas salas da Fundación Granell proxéctanse as películas experimentais do surealista galego. Á esquerda, E. Granell rodando.

rrealista, as outras tres son pictóricas, abstractas e experimentais, feitas sen cámara traballando as tiras de celuloide e enlaza
coa pintura que facía entón” ,

explica Aberte Pagán, comisario
da mostra para quen “só unha
das películas pódese dicir que é
surrealista en canto que subverte a historia pero os guións si

que son claramente surrealistas”.
Alberte Pagán non dubida en
loubar o traballo de vangarda e
pioneiro, a creatividade e a vontade de experimentar do artista
no cinema. “Visto o seu traballo
hoxe non dubidaría en que ten
máis valor do que el lle daba.
Granell só proxectaba estes filmes na casa, como divertimento,
e non os facía públicos. Compre
ter en conta que o material, ademais de inédito, é póstumo, é dicir, non o deixou preparado o autor para a súa exhibición”.
¿Con que vai sorprender Granell a quen visite a exposición?
O comisario non dubida en confesar unha das súas preferencias.
Trátase de Lluvia a película na
que o artista trazou raias verticais sobre o celuloide directamente tendo como resultado liñas en tonalidades de azuis intenso sobre un fondo negro, cita
que se enmarca na tradición de
cinema sen cámara. “As películas abstractas teñen que ver coa
súa pintura mentres os guións están máis relacionados coa súa literatura. Un deles está escrito sobre o seu relato A moldura” explica Pagán para quen esta exposición ten que supor “unha primicia para o cine galego xa que
son películas experimentais con
técnicas pioneiras”.♦

Nº 1.066 ● Do 23 ao 29 de xaneiro de 2003 ● Ano XXVI

Produción e
deporte
XURXO G. LEDO

O

futuro da produción
pasa por ser
competitivos coma no
deporte. Hai que mellorar o
rendemento a traverso de distintas medidas que no caso
empresarial deciden os executivos e no caso deportivo deciden executivos e
entrenador. Igualmente temos
que no deporte as
capacidades físicas e técnicas
son determinantes. En
función destas asígnanse
xogadores a distintos postos.
No caso das fábricas, tamén
se requiren capacidades
físicas e técnicas que determinan o posto a desempeñar,
ademáis necesitanse outras
habilidades para desempeñar
tarefas máis recoñecidas,
entre outras: capacidade de
sumisión, escrúpulos
limitados, posuír estómagos
agradecidos, gañas de contentar ao xefe e dureza para
mandar aos compañeiros.
No deporte váiselle exixir
o máximo esforzo ás persoas
pero existen unhas recompensas por resultados coñecidas
co nome de “primas”.
Nas empresas igualmente
se esixen grandes esforzos
pero pola contra, apenas hai
“primas” para os
traballadores aínda que sí para os executivos.
A un xogador, si pode meter catro goles ou dez
canastras, non se lle pedirá
que meta dous ou cinco
respectivamente, e os
obreiros, si poden facer
20.000 pezas ao mes a
empresa non se vai conformar
con 18.000.
Como vemos, hai moitas
similitudes, pero ademais
danse moitas diferencias: os
futbolistas ou baloncestistas
contan con masaxistas, con
hidromasaxe; comen en bos
restaurantes e durmen en hoteis de luxo. Os executivos
tamén.
Namentres os obreiros
adícanse a outros traballos
para complementar o salario,
comen humildemente e a
maioría non viron nunca unha
bañeira de hidromasaxe. Os
esforzados executivos, moitos
deles estudiados a conta dos
pais obreiros, fan horas extras
con dietas para gastar en
luxosos restaurantes e salarios
que permiten viaxar a países
exóticos.
Para rematar, sinalar que
os deportistas retíranse aos 32
anos de media, cun óptimo
estado de saúde e os traballadores aos 65 e feitos migallas
porque competiron cos
compañeiros para ver quen
producía máis pezas e gañaba
o favor do xefe.
Ao final os pobres compiten entre sí polos restos que
deixan os ricos.♦

Sitios

Mar Barros

Os muíños e petroglifos de Gargamala
En calquera vila pequena pode
atoparse un recunchiño onde o
silencio e a natureza son os protagonistas e onde os sentidos se
perden en viaxes imposíbeis. Pero se ademais o que se busca é un
retorno ao pasado e á tradición
máis arraigada do rural, ningún
sitio mellor que Gargamala, unha
aldea, axeitadamente alonxada,
do concello de Mondariz.
O que probablemente fai característico a este lugar, son os petroglifos, unha pegada milenaria
dos nosos devanceiros que preferiron as laxes para deixar constancia do seu xeito de vida, da súa arte e da súa comunicación.
Dispersos por varios penedos e sempre labrados en horizontal, a busca dos petroglifos
na Laxe de Esperón e de Camporredondo preséntase como unha das actividades máis inquietantes, sempre en contacto coa
riqueza do monte, os animais en
liberdade e a paisaxe fascinante,
onde o explorador ten a sensación de verse minguado fronte a
inmensidade que pode contemplar con tan solo alzar a vista.
Estudiadas polo experto Francisco xavier Cotas Goberna, só se
poden atopar representacións abstractas no lugar. Pero Gargamala
non é a única zona de Mondariz
onde poden admirarse petroglifos. A presencia de exemplos similares en Sabaxáns, Frades,
Toutón e Mouriscados, da conta
da intensa actividade da época e
préstase para facer unha ruta dos
petroglifos polo concello, reco-

rrendo cada destes puntos. Un día
intenso pero gratificante.
En Gargamala, ademais das
representacións esparexidas entre as laxes, cobra un significado
especial o foxo e a mámoa lixeiramente alonxados dos petroglifos pero aos que se pode chegar
sen dificultade. Todos estes lugares vense comunicados por
unha ruta, que se coñece co nome de Roteiro dos Muíños, que
discorre ademais por outro dos
elementos polos que destaca a
aldea, os muíños. A creación
deste roteiro é froito da iniciativa da asociación xuvenil e cultural E Perdonai, xa desaparecida, en parte pola perda de poboación que están a vivir os núcleos rurais, da que non se ve salvada a aldea, e que contou coa

axuda do concello e da Xunta.
Máis de vinte muíños van
xurdindo nunha zona onde non
hai ríos caudalosos. Esta é unha
singularidade, que a diferencia
doutros lugares, e que pode rozar
o paradoxo. Porque non hai nada
máis estraño que un muíño no
medio dunha ladeira sen, aparentemente, auga ao redor. Para
suplir a carencia de caudal dos regatos que atravesan o lugar, os habitantes optaron por construír
muíños cun complexo sistema de
funcionamento, con aros de granito e canles, onde a auga cae verticalmente para adquirir potencia.
Enxeños complexos que foron
utilizados por unha poboación
agraria dende sempre e que agora
se encontran, case todos, en estado de abandono e sen rehabilitar.

Actualmente, para facer
fronte a esta perda do patrimonio etnográfico do concello, estase estudiando a iniciativa proposta polo BNG de Mondariz
de crear unha escola obradoiro
para a súa restauración.
Por entre os antigos camiños
enlaxados de carros, e nos que
aínda se ven pasar os poucos vellos que van quedando levar o
gando ás cortes, pode accederse á
igrexa do lugar, construída en
1752 polos Condes de Salvaterra
e onde aínda se conserva o escudo de armas da familia. Cómpre
destacar tamén as pinturas murais
da mesma época que se atopan
dentro do templo. Como curiosidade, no barrio de Barro pode atoparse un escudo da Santa Inquisición inmortalizado en pedra.♦

Meu Santo, Miña Santiña

francisco a. Vi-

dal

A conversión de san Paulo
Nestes fríos e duros días de inverno, precisamente agora que a
claridade diurna xa se deixa. notar, os santos e os feitos cristiáns
que celebra o calendario fan fincapé no triunfo da luz sobre as
tebrasi e desta maneira, os doutores da Igrexa, aproveitan a similitude co tempo meteorolóxico para expoñer o triunfo da fe
sobre as crenzas precristiáns e o
paganismo.
sí, aínda que san Paulo ten
a súa festividade xunto con
san Pedro, en plenas datas
de verán, cando os días son máis
longos, calorosos e luminosos, a
Igrexa escolleu esta do 25 de xaneiro para celebrar o milagre
máis grande da cristiandade: a
conversión de san Paulo, posibelmente a que maiores réditos
lle deu á Igrexa.
Saulo, que cando se bautice
tomará o nome de Paulo, era natural de Tarso, unha cidade beneficiada polo propio Xulio Cesar,
en gratitude ao apoio prestado
polos cidadáns ao emperador,
polo que, coma o resto dos veciños, tiña a condición de cidadán
romano, ao tempo que se sentía
fortemente vinculado ás súas tradicións. Foi educado na moral
máis estrita do xudaísmo polo
propio pai, membro da secta dos
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fariseos, e logo en Xerusalén,
baixo a titoría do grande mestre
Gamaliel, ande tivo por condiscípulos a Bernabé e a Estevo.
Saulo no tiña reparos en mostrar a súa radicalidade relixiosa,
e por iso, fiel aos principios da
súa fe, exteriorizou sen remordementos unha virulenta oposición
contra as variantes que xurdían
no xudaísmo, ata tal punto que
non dubidaba en acusar aos propios amigos de calquera falta relixiosa, e especialmente se se trataba dunha aproximación á doutrina do Nazareno.
al foi que, segundo cren os
primeiros escritores cristiáns, cando Estevo foi lapidado, Saulo estaba presente, e
aínda que non tirase pedras, aseguran que animou aos acantazadores. Con esta tesitura, entre a
observancia máis estrita da relixión e a pertenza diferenciada
dun xudeu á cidadanía romana,
cando a fama dos cristiáns chega ao Templo de Xerusalén, e os
sacerdotes tratan de buscar unha
maneira de frear a aquela secta
que os dividía fronte aos invasores romanos, Caifás, o Sumo
Sacerdote, encárgalle que vaia a
Damasco e prenda a todos os renegados.
Pero nese traxecto, Saulo ti-
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vo unha visión milagrosa, haxiograficamente resumida como un
raio de luz que o tirou do cabalo
e unha voz que clama desde o
ceo: ¿Por que me persegues?
Saulo decátase de que os
cristiáns, sen ser tan radicais están gañando moitos adeptos,
que se ben teñen outra maneira
de loitar contra o pensamento
único romano, tamén executan
unha loita constante na que se
involucraban os menos favorecidos da sociedade. Saulo caeu
da burra máis que do cabalo,
cando lle fixeron ver as virtudes
da heterodoxia, e entón procurou unha forma de entendemento cos separatistas.
haxiografía fala de que
quedou cego, cando Xesús
lle falou, e que pasou moitos días nun deserto reflexionando e aprendendo a doutrina. A
haxiografía di que en Damasco
adquiriu a luz dos ollos e da fe,
cando se entrevistou con Ananías, o dirixente cristián que o cura e o bautiza co nome de Paulo.
O certo é que Saulo non ficou
como un devoto máis, el entrou
directamente a formar parte da
elite relixiosa, incluso a ter discípulos; e grandes disputas cos que
lle lembraban o seu pasado de
energúmeno totalitario, así como
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cos que, aínda agora, non podían
soportar o seu forte carácter.
Apoiado por Bernabé comeza un labor de evanxelización,
adaptándose aos costumes do lugar onde predicaba, e así, por
primeira vez, non contempla a
necesidade da circuncisión entre
os neófitos, algo que inmediatamente aceptan Pedro, Xoán e
Santiago, en vista dos logros obtidos fóra dos territorios hebreos,
e presenta unha proposta de
evanxelización a grande escala,
dirixida por el mesmo, e contemplando a unión das distintas comunidades.
omezou así un labor de
predicación que o levou
por terras de Asia e Europa, expoñendo a doutrina cristiá
en foros tan importantes como o
Areópago ateniense, deixando
claros os conceptos que serán a
base en que se funda a doutrina.
Escribiu, asemade, grande cantidade de cartas para poñer orde
nas dúbidas dos fieis, así como
certificar a autoridade dos apóstolos, o valor do Antigo Testamento ou a identificación de
Deus como pai de Xesús e co
Deus dos Xudeus.
Ao final, el si que foi unha
verdadeira luz para os seus antigos inimigos.♦

C

Antón
Avilés de
Taramancos
FRANCISCO CARBALLO

A

ntón Avilés é o autor
escolleito para as Letras
Galegas este 2003. Pode presidir “Nunca máis”.
Con el pasoume de maneira
igual que con Eduardo Blanco
Amor. A véspera do seu
falecemento, Eduardo foi á
Cafetería Goya, na rúa Urzaiz
de Vigo. Quedáramos en
conversar naquela cafetería ao
día seguinte, mais, ao amencer,
xa oín do seu infarto e morte
nunha clínica do Calvario.
A Antón Avilés prometçeralle asistir ao seu pasamento
anunciado. Un xogo dos
acontecementos impediumo e
quedei para sempre en
débeda. Porque este Antón tiña sobrado dereito para
calquera satisfacción dos amigos; era a realización perfecta
da amizade. Coñecérao na
súa taberna, acompañárao en
actos diversos de cultura e
reivindicacións.
Antón Avilés Vinagre,
(1935-1992). De Taramancos,
Noia. En “Nova crónica das
Indias” e nas “As torres no
ar” temos a recuperación do
seu lugar. El e Neira Vilas
deixáronos o retrato definitivo
da célula social e cultural de
máis longa duración, o lugar,
como Taramancos: “A luz que
me circunda cando entro no
recinto / o pórtico do bosque,
o pórtico da infancia (...) Ver
abrollar as plantas, / ter asombro da flor, / sentir a saiva dos
froitos nas enxivas, / acariciar
mazairas / e o acio apiñocado
de amoras para a sede”.
Un poeta precoz que aos 16
anos compón nun galego cheo
de concreción e ritmo. Que na
Coruña conecta na asociación
“Amanecer”, con paixón xuvenil, cos restos do galeguismo de
man de Lugrís –amigo entrañábel sempre aludido. Que, en
1954, con Reimundo Patiño,
Xohán Casal, E. Iglesias, “vela
armas como dedicación até a
morte por unha Galiza ceibe a
popular (o xuramento de Laracha) . Escrebe e proxecta, ten
que exiliarse para non caer na
man da policía represora.
Logo, 20 anos de “colombiano”. E voltar. Trae muller e
fillos; experiencia e raiba. Publica, mobiliza. E participa,
loita de concelleiro do BNG
en Noia, de presidente da
Asociación de Escritores. A
súa Taberna é traballo,
diálogo, vivir co pobo.
Con Rosalía e Curros é “o
poeta” da patria; da patrias
–Galiza-Colombia: As torres no
ar, Cantos caucanos, Nova crónica das Indias, Ultima fuxida
a Harar son identificación coa
terra, riqueza léxica, paixón lírico-épica, fondura, xenialidade,
forza. Taramancos, o Macondo
galego; Antón Avilés, a lingua,
a intelixencia e a paixón por un
país. De escoller unha obra,
memoricemos “As torres no
ar” e seremos, orgullosamente,
galegos. ♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de Santiago Casares
Chega a marea negra ao meu
leito de doente, trocada nunha
espesa e periódica lámina de
tinta que cubre a cotío as miñas
blancas sabas. Centos de páxinas cheas de terribeis informacións e comentarios sobre a onda de piche que envelena a nosa
terra marítima.
“¡Ay muerte negra!”, como
exclamaba Don Juan Manuel
Montenegro en Romance de lobos... “¡Tiempo maldito!... ¡misería para los pobres!... ¡lutos y
hambres!... ¡cúbrese el sol!...
¡sentarvos en la tierra a descansar,
mis hijos!... ¡Aún hemos de ir
mucho por ese arenal!”. Semellan
proféticas istas palabras que Don
Ramón del Valle-Inclán pon nos
beizos dunha muller anónima.
ais o autor das Comedias
Bárbaras tiña un extravagante programa sobre
unha gran flota atlántica que expuxo, na súa tertulia da Granja
El Henar, nas horas inaugurais
da II República, cando se especulaba quen serían os primeiros
ministros do novo réxime, singularmente o de Mariña.
Na invención do gran fablistán, descrita polo seu paisán e
tocaio Martínez López, as naves
de tal flota “coma os galeóns de
antaño, cruzarían o Pacífico
dende as Filipinas ata o porto
mexicano de Acapulco e chegarán a salvo a Sevilla, posto que
os ingleses xa non son nin piratas... Pero non, –laiábase ValleInclán–, iso non ocurrirá nunca
porque o ministro de Mariña será ese play-boy da Coruña que
só tivo experiencia en iates”.

roxa de transterrados as Américas, onde Pita Romero finou, tras
moitísimos anos de acudir cada
día ao peirao de Bos Aires, suspirando por retornar á terra natal.

M

■ O DESTROZO DO MINISTERIO DE MARIÑA. Ese play-boy da
Coruña era Santiago Casares
Quiroga, quen sería efectivamente o primeiro ministro de
Mariña da República do 14 de
abril. Constituiría unha novedade, casi absoluta, a de que unha
persoa civil, neste caso o adail da
ORGA, desempeñara tal cargo
ministerial, normalmente ocupado, durante a Monarquía, por almirantes. Agás algunha excepción, como foi, nun Goberno de
Maura, a do Vizconde de Eza, o
avó de Jaime Marichalar, o xenro do actual monarca.
O Ministerio de Mariña concentraba entón cantas funcións
públicas tiñan que ver co mar.
Non somentes a da Armada, a
Mariña militar, nas mans de cuio
almirantazgo e oficialidade estaban cantos organismos constituían o departamento ministerial, e
os departamentos marítimos de
Ferrol, Cádiz e Cartagena.
Pois ademáis dependían do
Ministerio que rexentaría o playboy herculino, a mariña mercante, a pesca, as costas, os faros,
etc. Tal poder marítimo, intensamente concentrado, sería no
transcurso do franquismo e do
reinado de Juan Carlos I, destrozado, repartindo as súas funcións
entre tres, catro ou cinco ministerios; conforme a unha distribución funcional acorde coa organización económica, máis que
coa unidade esencial do medio

Santiago Casares Quiroga.

marítimo. Así a responsabilidade
da mariña mercante traspasase
ao ministerio de Fomento; a da
Pesca ao de Agricultura, etc.
que causou, irremediablemente, esa tráxica confusión e descoordinación
de competencias que se está vivindo entre as distintas autoridades estatais e autonómicas, ante,
o tan marítimo cataclismo. Polo
que xa houbo quen reclamou a
creación do Ministerio do Mar,
que a fin de contas, reasumiría as
funcións do vello Ministerio de
Mariña, anque baixo a autoridade
civil, que non ten que ser sempre
a de un Álvarez-Cascos.

O

■ OS MINISTROS DA MARIÑA
REPÚBLICA. Recaería daquela a competencia sobre calquera
grave decisión que tivera que tomarse en canto os accidentes
ocurridos en nosas costas, absolutamente no Ministro de Mariña. Penso que si sucedera nos
primeiros meses da II República, corresponderíalle a Santiago
Casares Quiroga decidir se o
averiado superpetroleiro debería
entrar nun porto coruñés para
trasvasar a súa carga criminal,
ou ben afastalo no Atlántico onde se afundiría e seguiría vomitando asfalto.
DA

Terríbel decisión para calquer político, e máis para un fillo de Marineda, posto na cume
da Mariña española. Pero nese
tempo aínda os enormes navíos
cheos de sólidos hidrocarburos
non abondaban tanto, poñendo
en constante risco o litoral do
noso país.
Poucos meses tería Casares
Quiroga que afrontar unha situación semellante, pois ao dimitir
Don Niceto Alcalá Zamora da
presidencia do Goberno provisional da República, e ser reemplazado por Don Manuel Azaña,
este confiou ao play-boy herculino o Ministerio da Gobernación.
Sendo sustituído no de Mariña
polo Rector da Universidade
Central, o ilustre boticario Giral,
que tanto sufriría o reaccionario
humor do semanario Gracia y
Justicia, o que non lle impidiu
ser xefe de Goberno da República, ao iniciarse a guerra, e logo
no exilio.
e ben outro brigantino, Leandro Pita Romero, tamén
foi ministro de Mariña, antes de selo de Estado, no tempo
republicano, sen que tivera que
apechugar tampouco con ningún
cataclismo. Mais, sí, coa espantosa traxedia do fin da República
que significou a inmensa marea
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■ APUNTE CESUREÑO. Poña
iste anaco baixo a advocación de
Santiago Casares, despois do
exemplo de Carlos Casares, co
que quedou interrumpida esta
sarta por razóns de saude. Cecais
sexa o pretexto para sumarme,
con moitísimo retraso, á consabida marea negra de letra impresa.
Anque non escribín ata agora
ningún destes exemplos dunha
persoa que eu non vira algunha
vez na miña longa vida.
E vin, unha soa vegada, a Casares Quiroga, de rapaz. Foi xunto a ponte de Cesures onde adoitaban recebir as autoridades da
provincia pontevedresa aos magnates que viñan a visitar Galicia.
Alí, na ourela esquerda do Ulla,
no límite da provincia, vira moi
poucos anos antes, chegar nun
Hispano-Suizo, dende A Coruña
a Santiago, aos reis Alfonso XIII
e Victoria Eugenia. Aínda resplandecía a fermosura soberana
da raíña e xa se notaba no belfo
borbónico do monarca a mueca
augural do próximo fin do seu
réximen.
Pois, aínda que eu era rapaz,
cando se repetiu a ceremonia de
recebimento en Cesures, xunto a
Casa Castaño, xa desaparecida,
que era neses días o restorán
mais famoso de Galicia. Mais
con moi diferentes protagonistas: o xefe de Goberno da flamante República, Don Manuel
Azaña Díez e o Ministro da Gobernación, Don Santiago Casares Quiroga, e as súas belidas e
respectivas esposas, a quen o gobernador civil de Pontevedra
ofreceu sendos ramos de flores.
Érao nise momento, coido recordar, o arqueólogo coruñés, Don
Angel del Castillo, que foi o
máis académico dos múltiples
poncios galegos nomeados por
Casares Quiroga, entre os seus
comilitóns da ORGA.
aixaron do coche oficial
Azaña e Casares, para estreitar as mans de quen os
recebía, e puiden apreciar ao vivo o rostro máis caricaturizado
daquela época, no que os caricaturistas da dereita resaltaban
sempre as súas verrugas. O do
play-boy da Coruña non era tan
apto para as caricaturas como o
de Azaña.
Pero á miña adolescente curiosidade de visoteiro atraeuno
moito máis a lindeza das donas:
dona Carmen Rivas Cherif, tan
exquisita, e da señora de Casares, radiante; coma trasluce nas
preciosas “Memorias” da súa xenial filla, María Casares, quen
non ten reparo algún en relatar a
erótica e non moi longa existencia daquela lindísima modistilla
coruñesa que a dou a luz.
Non sei si iste apunte cesureño lle servirá de algo a José Antonio Durán, quen no seu Taller
de Edicións, está recompoñendo,
con moito rigor, a dramática vida
de Santiago Casares Quiroga. ♦
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O Trinque
A ópera de Cabanillas
A ópera que o cambadés Ramón Cabanillas compuxo
baseándose no poema A virxe
do cristal, de Manuel Curros
Enríquez, xa loce con esplendor nunha coidada edición do

Departamento de GalegoPortugués, Francés e Lingüística da Universidade da
Coruña. Lírica en galego que
está a pedir representación e
aplauso.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

Concertos
Concertos Expansivos

PACO VILABARROS

Os músicos galegos continúan a
artellar a súa vindeira acción que
será o sábado 1 de febreiro. ¿Onde? pois en toda Galiza, en cada
recuncho, en cada esquina. A entrada será de 3 euros e haberá
Caixa de Resisténcia para quen
queira aportar máis diñeiro. A
cantidade recadada será posta en
coñecemento de todos os participantes e irá destinada á Plataforma Nunca Máis para seguir desenvolvendo actos culturais-reivindicativos. Os lugares confirmados ata o de agora son Pontevedra, Bueu, Cangas, Moaña, Porriño, Val Miñor, Vigo, Baixo Miño, Lalín, A Estrada, Moraña, Illa

de Arousa, Cambados, Vilagarcía, O Grove... Lugo, Monforte,
Guitiriz, Friol, Abadín, Castro
Riveiras de Lea, As Nogais, Rábade, Chantada, San Clodio, Sober,
Cervantes, Ribadeo, Foz, Burela,
Viveiro, Barreiros, Mondoñedo...
A Coruña, Ferrol, Fene, Santiago,
A Laracha, Malpica, Fisterra,
Corcubión, Carral, Carballo,
Boiro, Cedeira, Vimianzo, Betanzos, Cee, Noia, Ortigueira, As
Pontes, Oleiros, Pontedeume...
Ourense, Muiños, Trives, Xinzo
de Limia, Verín, Mandín, Viana
do Bolo, O Barco, Castrocaldelas,
Allariz, Celanova, Ribadavia,
♦
Carballiño...♦

Allariz
■ EXPOSICIÓNS

NAVEGANDO
ENTRE CULTURAS
Ata o 2 de febreiro poderemos ver, no albergue Salesianos, esta mostra interétnica
na que están representados
máis de 20 países dos cinco
continentes a través de obxectos das máis variadas tradicións e culturas do planeta.

Baiona
■ LEITURAS

CONTOS GALEGOS
DE TRADICIÓN ORAL
Presentación deste libro de
Camiño Noia Campos, organizado polo Instituto de
Estudios Miñoranos e editado por Nigra-Trea, o venres 24 ás 20 h. no hotel Pazo Mendoza.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

JOAQUÍN CAPA
Mostra de augafortes e augatintas que podemos ollar
na Fundación CIEC, (Castro 2) durante xaneiro.

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS

Ata o 31 de xaneiro, na Casa da Cultura poderá ser visitada esta mostra, composta por trinta cartaces, tantos
como dereitos humanos recoñecidos na Declaración
Universal da ONU, e realizados por outos tantos de-

señadores gráficos ibéricos.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

O ESPAÑOL
Esta mostra de tallas de madeira de Francisco Otero
pode ser visitada na sala
Amalia Domínguez Búa ata
o 2 de febreiro.

Cambados
■ TEATRO

LABOTIKA
O grupo de teatro de Extremadura vai presentar o seu
espectáculo Los black &
deikers na sala A Pera o
domingo 26 ás 0:30. O prezo da entrada é de 3 euros.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

UN MAR DE CORES
CONTRA O CHAPAPOTE

Esta mostra de protesta o
solidaridade realizada polo
Colectivo Tamt pode ser visitada na Casa da Cultura
ata o 31 de xaneiro.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe (Durán Loriga 10)
ofrece durante este mes un
ciclo adicado á Nouvelle Vague que abranxe desde os
precedentes, o documental,
curtametraxe así como o momento central desta corrente.
Esta semana proxectarase, o
xoves 23 ás 19:45 h., La pyramide humaine (1959, Jean Rouch); o sábado 25 ha-

berá sesión doble coa proxección de Ascensor para o
Cadalso (1957, Louis Malle) ás 18:15 h. e Une vie
(1958, Alexandre Astruc)
ás 20:45 h; Ascensor para o
Cadalso tamén se vai proxectar o luns 27 ás 20:15 h.
O mércores 29 e o xoves 30
ás 20:15 h. haberá sesión doble adicada a Eric Rohmer
coa proxección de La boulangère de Monceau (1962)
e La Carrière de Suzanne
(1963); poderemos ver o
venres 31 ás 20 h. a fita Os
catrocentos golpes (1959, F.
Truffaut). Os seguidores do
Eurowestern poden ver o
venres 24 ás 19:45 h. O bo, o
malo e o feo (1966, Sergio
Leone). E para os interesados na Producción Galega, o
xoves 28 ás 20:15 h. proxectarase O mosteiro de Oseira
e A recuperación do rural,
de Paco Cuesta; o venres 31
ás 18:15 h. os traballos de
Sonia Barros, Surf, a primeira onda e Convivencia
no distrito V poderán ser vistos. Máis información en
www.cgai.org.

O REI LEÓN
A Domus acollerá todos os
días, ata o venres 24, a proxección desta popular fita
en formato IMAX.
■ CONFERENCIAS

INSTITUCIÓNS E

E

■ EXPOSICIÓNS

CARMEN CADARSO
Os seus óleos e acuarelas
poden ser vistos no Casino
ata o 29 deste mes.
Continúa
o CGAI, na
CORUÑA,
cos seus
ciclos de
cine.

COSMONÁUTICA RUSA
A Casa das Ciencias acolle
esta mostra sobre o espacio.

ILUSTRACIÓNS
Exposición que podemos
ver sobre o traballo de Carlos Montero na galería Arte
Imagen ata o 12 de febreiro.

REFLEXO DA ALMA
Título da mostra que podemos ver de Pancho Castelo, dentro do ciclo Os nosos
artistas, que acolle a biblioteca González Garcés. Ata
o 29 de xaneiro.

PIRANESI,
ARQUITECTO DE

ROMA

Ata o 1 de marzo, a sala de
exposicións Caixa Galicia
vai acoller esta mostra na
que se poderá coñecer o traballo deste arquitecto.

DAVID MARSHALL
A galería Atlántica acolle
unha mostra das súas pinturas e esculturas.

ALFONSO COSTA

Co obxectivo de dar a coñecer a súa función e de aproveitar os recursos que nos
ofrecen as institucións culturais, vai ter lugar un ciclo
de charlas. O xoves 30 de
xaneiro, César Lendoiro
impartirá outra charla que
versará sobre Deporte e
cultura. Serán na sala de
conferencias da Fundación
Caixa Galicia ás 20 h.

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

Con motivo desta exposición, a Fundación Barrié
acolle un ciclo de conferencias nas que se analizará,
desde o punto de vista teórico, as distintas etapas do
xove artista. O xoves 30,
Mª Teresa Ocaña, directo-

C U L T U R A

ra do Museu Picasso de
Barcelona, falará sobre Pablo Ruiz Picasso versus José Ruiz Blasco.

CULTURA

PICASSO NOVO

D E

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 evolución 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.

avalan entre 10 e 18 euros.

■ MÚSICA

Culleredo
Culleredo

LLUIS LLACH
O catalán cantará este xoves 23 ás 21 h. no teatro
Rosalía de Castro presentando o seu último traballo,
Jocs, dentro do ciclo Música con raíces. As entradas

VOCES FEMENINAS
SOBRE BRANCO E NEGRO

A Fundación Barrié reúne
neste ciclo diversas voces
femeninas contemporáneas
de texturas e procedencias
diversas baixo o denominador común da nueza formal: cinco cantes arroupadas únicamente por un piano. O 28 de xaneiro será
María del Mar Bonet a
que actúe acompañada polo pianista Manel Camp ás
21 h. Máis información en
www.fbarrie.org.

■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO 1930-1980
Esta mostra sobre a obra e
vida do artista vai poder ser
visitada ata o 2 de febreiro
no Museo dos Muíños.

Chantada

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.

■ EXPOSICIÓNS

PICASSO NOVO

■ ACTOS

COLECTIVO ANDROX
A Casa da Cultura acolle
unha mostra das obras deste colectivo.

Ferrol
Ferrol

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

Mª del Mar
Bonet, na
fotografía,
cantará o
martes 28
na
Fundación
Barrié
coruñesa.
Lluis Llach
estará este
xoves 23
no teatro
Rosalía.

II CONGRESO
TORRENTE BALLESTER
O concello organiza, xunto
coa UNED e Caixa Galicia, estas xornadas entre o

Car teleira

☞

TRECE BADALADAS. Un escultor
(Juan Diego Botto) volve a Santiago para coidar da súa nai, pendente de ingresar nun psiquiátrico. Das sombras aparecerá a
pantasma de seu pai (Luís Tosar). Dirixe Xabier Villaverde.

en), 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.

☞

☞

☞

☞

FELICES DEZASEIS.
En dous meses Liam cumprirá dezaseis anos e búscase a
vida na rúa para que cando a súa
nai saia da cadea non teña que
volver á vida de antes, aínda que
para iso ten que vender drogas.
O SINAL. Uns mozos
ven un vídeo e en sete días morren, de modo que unha
xornalista familiar dun deles decide investigar qué acontece, pero do decurso das pescudas ela
tamén ve o vídeo e está en perigo de morte. Medo previsíbel.

☞

APOCALYPSE NOW
(REDUX).
Vietnam,
1969. Un tenente das Forzas
Especiais, Wilard (Martin She-

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.

peitosa. 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.

☞

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.

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.

☞

☞

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 sos-

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

☞

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

☞

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.

☞

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.♦

A plataforma Nunca Máis organiza,
na Universidade da Coruña unha
serie de charlas en torno ao tema do
Prestige para abordar, desde diferentes ángulos, as consecuencias da
catástrofe. As consecuencias económicas van ser analizadas por Mª do
Carme G. Negro (Catedrática de
Economía da USC) e por Xabier
Aboy (Sec. Xeral de CIG-Mar) o
xoves 23 ás 12 h. no salón de graos
de Económicas. Ese mesmo día ás
18 h. no salón de graos de Filoloxía,
Xurxo Souto (portavoz de Nunca
Máis) e Patricia Vázquez (portavoz de Burla Negra) intervirán

nunha charla denominada A cultura
galega di Nunca Máis! O mércores
29 ás 12 h. no salón de graos de Dereito, abordarase a crise desde o
ponto de vista político coa intervención de Francisco Rodríguez (Deputado do BNG no Congreso) e
Francisco Roca (da Confraría de
Sada). O xoves 30 ás 12 h. na facultade de Socioloxía tratarase o
papel dos medios de comunicación
nunha mesa redonda na que participarán xornalistas de diversos medios. Para máis información pódese
chamar ao telf. 981 167 000 + extensión 1804.♦

mércores 29 e o venres 31
no Edificio Administrativo
da Xunta.

Vázquez no Mesón do Forno (Río Ser 12)

■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Esta é a mostra de fotografía que a Sala de Exposicións do Concello acolle
ata o 31 de xaneiro.

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

JAIME L. LÓPEZ ARIAS

HELENA LÓPEZ LORES

MODESTO FERNÁNDEZ

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

As súas pinturas e instalacións estar expostas ao público na sala Wootelo.

Maceda
■ EXPOSICIÓNS

produción entre Francia e
Gran Bretaña que reuniu a
once directores de todo o
mundo para que reflexionaran sobre o que supuxo o
atentado ás Torres Xemelgas.
Os directores son o exípcio
Youssef Chahine; o israelita
Amos Gitaï; o xaponés Shohei Imamura; o mexicano
Alejandro González Iñárritu;
o francés Laude Lelouch; o
británico Ken Loach; a iraniana Samira Makhmalbaf; a india Mira Nair; Idrissa Ouédraogo de Burkina Faso; o estadounidense Sean Penn; e o
bosníaco Danis Tanovic, que
dan lugar a un políptico que
vai moito máis alá do atentato
para falar do mundo actual.

ROBERTO GONZÁLEZ

JOÃO DA NOVA

■ EXPOSICIÓNS

A sala Clérigos acolle, ata o
11 de febreiro, unha mostra
do seu traballo.

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.

Mª JESÚS REBOREDO
■ EXPOSICIÓNS

Poderemos ver o seu traballo na Biblioteca Provincial
ata o 31 deste mes.

RICARDO PENA
Mostra antolóxica sobre este autor que podemos ollar
no C.C. Torrente Ballester.

ALMUDENA FERNÁNDEZ

■ TEATRO

DOMINGOS A ESCENA
Esta aposta polo teatro
afeccionado do concello leva ao centro cívico de Caranza os domingos ás 19 h.
O domingo 26 vai actuar a
compañía Ad Libitum coa
obra O señor das palabras.

Lalín
■ TEATRO

OBRAS COMPLETAS
DE WILL SHAKESPEARE
(ABREVIADAS)
Este é o título do traballo
que Produccións Librescena vai representar o xoves
23 no Auditorio Municipal.

SENÉN BERNÁRDEZ
A sala Goleta ten aberta unha mostra cos seus gravados.
O Edificio Multiusos da
Xunta acolle unha mostra
das súas acuarelas.

XII FESTIVAL DE JAZZ
As fotografías de Xosé Reigosa e de John Van Schilt
sobre este acontecemento
van estar expostas no club
Clavicémbalo durante a segunda quincena de xaneiro.

V PREMIO
EIXO ATLÁNTICO
As obras participantes neste certame de pintura poden
ser visitadas no centro cultural Uxio Novoneyra.
■ MÚSICA

JORGE RETAMOZA
(TANGO XXX)

Lugo

Este quinteto de tango, liderado polo seu saxofonista,
ofreceranos a súa versión do
Buenos Aires actual este xoves 23 no club Clavicémbalo.

■ EXPOSICIÓNS

MAREA NEGRA,
NUNCA MÁIS
Mostra fotográfica sobre
este tema de Pedro Agrelo,
Xosé M. Albán, Simón
Balvís, Santy López, Xóse
Marra, Xesús Ponte e J.

IV CICLO
DE TRIBOS IBÉRICAS

Dentro deste certame, o auditorio Gustavo Freire vai

Anna
Bordonada
expón as
súas
fotografías,
xunto con
Marta
Espinach e
Anna
Olivella, na
galería
Marisa
Marimón de
OURENSE.

acoller a actuación de Tapán Bhattacharya este xoves 23 das 21 h. en diante.

DIE AWAY
Este grupo de hard rock lucense participará, xunto con
Kertuler (nu-metal, Noia),
nunha noite de rock no Clavicémbalo o sábado 25.

RAÚL ALCOVER
A súa voz e guitarra viaxarán desde Granada ata o
Clavicémbalo o venres 31.
Estará acompañado polo
guitarrista Tito Alcedo.

Monforte
Monforte
■ TEATRO

ANIMALIÑOS
Teatro do Aquí presenta o
último dos seus espectáculos, do que é autor o falecido Roberto Vidal Bolaño,
que, xunto con Anxeliños
e Criaturas, completa a
triloxía dedicada á contemplación de determinados
aspectos da nosa conduta
social, económica e política. Na Casa da Cultura o
xoves 30.

Ogrobe
Ogrobe
■ EXPOSICIÓNS

CARLOS MASIDE
A galería Sargadelos acolle
esta mostra sobre o pirtor
galego ata finais de xaneiro.

Ourense
Ourense
■ CINEMA

PROXECCIÓN SOLIDARIA

Aniversario de José Martí
Martí
Con motivo do aniversario do nacimento de José Martí organízanse
polo país varios actos conmemorativos. En MOAÑA, o venres 24 o café
teatro Do Real acollerá ás 20 h. unha mesa redonda na que participarán
X. A. Montero, Gustavo Luca,
Anxo Angueira, Laura Landeira
e Moncho Leal. En SANTIAGO, no
monumento a José Martí (Avda.
Santiago de Cuba), celebrarase o sábado 25 ás 12:30 h. un acto de ho-

menaxe no que se realizará unha
ofrenda floral e onde intervirán representantes da asociación Fco. Villamil, do Consulado de Cuba e do
Concello de Santiago. En PONTEVEDRA, o luns 27 ás 20 h., terá lugar
outro acto de homenaxe na praza José Martí no que se realziará unha
ofrenda floral e onde participará un
grupo musical galego, un representante da AA. VV. Río Lérez, o Cónsul de Cuba e o Alcalde da cidade.♦

O cineclube Padre Feixóo estreará este xoves 23 a película
11, 9, 01. Once de setembro,
en doble sesión, ás 20:30 e
23, no teatro Principal, que
cede a sala gratuitamente,
sendo toda a recadación en
beneficio dos afectados pola
maré negra. A proxección responde á iniciativa común tomada pola Federación de Cineclubes de Galiza, que se fai
cargo de parte dos custes de
proxección, colaborando Alta
Films (na Galiza Baños
Films) que cede a película.
Once de setembro é unha co-

COLECCIÓN DE TRENS
Os ferrocarrís de Pacheco
Outeiriño poden ser visitados no Centro Cultural da
Deputación.

ca, criando un ar irrela que sitúa a obra entre a figuración e
a abstracción. Tres mozas catalás que presentan por vez
primeira a obra no noso país,
ata o 1 de marzo, non sendo
entre o 10 e o 20 de febreiro
que pecha a galeria, Marisa
Marimón, por mor do ARCO.

ARTURO CIENFUENTES
A galería Visol adícalle un
espacio á súa pintura ata o
30 de xaneiro.
Unha mostra do seu traballo
fotográfico pode ser visitada na Casa da Xuventude.

CÉSAR TABOADA
...e mil historias que contar
titúlase esta mostra que podemos ollar no Centro Cultural da Deputación.

EDGAR FERRER

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

A galería Sargadelos acolle
unha mostra cos seus traballos.

■ TEATRO

DÍAS NOCTURNOS

BELLE OTERO

Baixo este título, expóñense as fotografías de Eva
Domínguez na Casa da
Xuventude.

CARMEN CADARSO
No Ateneo poderemos ver
as súas pinturas ata o 30 de
xaneiro.

DE ELLAS
Anna Bordonada coas súas
fotografías pon en evidencia
as incomodidades ás que están sometidas as mulleres e
que, moitas veces, se presentan baixo apariencia agradabel; Marta Espinach presenta na súa pintura mensaxes e información a xeito de
xeroglífico que obriga a reinterpretar a información; e
Anna Olivella utiliza acríclicos con cera e ausencia de
cor sobre madeira conseguindo unha apariencia fotográfi-

■ ACTOS

XUNTANZA
POLO PRESTIGE
O Colectivo Chapapote organiza este acto de protesta
pola catástrofe do Prestige
no que poderá participar calquera levando pintura negra
para pintar sobre teas brancas. Será o 2 de febreiro.

O BICO DA MORTE
No Espacio para a Arte
Caixa Madrid, da man do
Cineclub, O luns 27 vaise
proxectar o este filme dentro do ciclo adicado á Historia do Cinema no mesmo
lugar ás 20:15 e 22:15 h.
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADO CAIXANOVA

Esta é a obra que a Cía. Internacional de Teatro Livre do Brasil vai representar
o venres 24 no teatro Principal ás 22 h. O sábado 25 á
mesma hora representarán a
obra Aurora Rodríguez.

Poio
■ EXPOSICIÓNS

BINOMIO
Mostra de óleos de Faustino Ucha, ata o 31 de xaneiro, no Casal de Ferreirós
(Avda/ Andurique 43).

FRANCISCO LLORÉNS
O pintor (A Coruña 1874 Madrid 1948) é obxeto dunha mostra na Fundación
Caixa Galicia (Café Moderno). A través dos seus
debuxos e bocetos, cheos de
frescura e espontaneidade,
podemos seguir a traxectoria do artista, pensionado en
Italia, de viaxe polos Países
Baixos, nas súas periódicas
estancias na Galiza ou no
seu estudo en Madrid. Ata o
28 de febreiro.
Mostra-subasta colectiva
que pode ser visitada ata o
30 de xaneiro no Pazo da
Cultura e na facultade de
Belas Artes e Restauración.

CASTELAO E OS
IRMÁNS DA LIBERDADE

Pontedeume
■ ACTOS

JAVIER CLAVO

A Plataforma en Defensa da

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

SUBASTA SOLIDARIA

Esta mostra histórica vai poder ser visitada na galería Sargadelos ata o 30 de xaneiro.

MEXILÓNS E
CACEROLADA

O grupo
de Jorge
Retamoza,
Tango XXX,
toca este
xoves 23 no
Clavicémbalo
de LUGO.

Pontevedra

■ CINEMA

MIGUEL REY

Nº 1.066 ● Ano XXVI ●
Do 23 ao 29 de xaneiro de 2003

Costa Galega muda de nome
e pasa a se chamar Plataforma A Macuca, solicitando o
ingreso en Nunca Máis. A
Macuca está a organizar unha mexiloada, con repichocas, para o sábado 1 de febreiro ás 17 h., cos alumnos
de Hostelaría da vila, e unha
cacerolada, apoiando as organizadas por Burla Negra
no resto do país, diante do
concello ás 18 h.

A Universidade di Nunca Máis!

Este pintor innumerable,
debuxante formidable e exquisito, que non se pode encadrar dentro do realismo
academicista senón máis
ben dentro dun informalismo matierista, vai ter aberta unha mostra no Espacio
para a Arte Caixa Madrid
ata o 17 de febreiro.

J. GRANGEL
A sala Teucro acolle unha
mostra das súas pinturas
que poderá ser visitada ata
o 4 de febreiro.

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchez que podemos visitar, ata o 8 de febreiro, nas salas Caixanova. Un percorrido polo sufrimento dos máis pequenos e dos adultos que viviron toda a súa vida conflitos armados de diversas
partes do mundo.

SUR
Eduardo Expósito titula
deste xeito as fotografías
que ten expostas en El Masón ata o 31 de xaneiro.

Debuxos e
bocetos de
Francisco
Lloréns
poden ser
ollados na
Fundación
Caixa
Galicia de
PONTEVEDRA

Nº 1.066 ● Ano XXVI ●
Do 23 ao 29 de xaneiro de 2003

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.

ca co descaro propio dos espectáculos de variedades
para falar sen tapuxos do sexo e o amor a través das experiencias persoais dunha
ampla gama de personaxes.
Este venres 24 ás 22 h.

FRAN HERBELLO

VANZETTI

PACO PESTANA &
MANUEL PATINHA

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

LUIS LORENZO
Johnny Guitar é a película que proxectará o cineclube de
COMPOSTELA o mércores 29.

ILONA MAIER
A Petite Galerie de Teo
acolle unha mostra do seu
traballo fotográfico.

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

P. de Trives
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
Mostra de gravados do
Centro Galego de Arte
Contemporánea na que destacan obras de Jorge Castillo, Eduardo Chillida, Antonio Saura, Antoni Tápies, Christo, Enzo Cucchi, Appel Karel, Njaume
Plensa e Perejaume, entre
outros. Durante xaneiro no
Centro Comarcal.

Santiago
■ CINEMA

JOHNNY GUITAR
O mércores 29, na facultade de Ciencias da Comunicación ás 19 h. e ás 22:30
h., en versión orixinal con
subtítulos en español, poderemos ver esta fita de Nicholas Ray (1954). Máis
información en cineclub@galeon.com ou no
telf. 630 682 339.

YAGO
A programación cinematográfica desta sala (Rúa do
Vilar 51-53) abranxe a proxección da fita francesa O
emprego do tempo o xoves
23. A comedia romántica
danesa Italiano para principiantes, de Lone Scherfig será proxectada (VOE)
do venres 24. O drama
francés A noiva de Lázaro
vai ser proxectado do xoves
30 ao luns 3 (non haberá sesión das 18 h.). Todas as
proxeccións son ás 18,
20:15, e 22:45 h. e o prezo
das entradas varía entre 3 e
4,25 euros. Información en
www.salayago.com.
Baldo
Ramos
mostra os
seus lenzos
na galería
compostelá
Citania.

O CINE DE
E. GRANELL. IMAXES
Esta mostra poderá ser visitada na sede da Fundación
Granell durante este mes.
■ CONFERENCIAS

APRENDER A EDUCAR
Este xoves 23, na aula sociocultural Caixa Galicia
vaise falar sobre este tema
das 19 h. en diante.
■ EXPOSICIÓNS

BALDO RAMOS
As súas pinturas poden ser
contempladas na galería Citania ata o 27 de febreiro.

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 Francisco Vázquez Díaz “Compostela”, no Museo das Peregrinacións, onde permanecerá ata o 9 de febreiro.
■ MÚSICA

FORMATO MÍNIMO

NUNO FERREIRA TRIO

Baixo este título podemos
ollar unha mostra colectiva
na galería Paloma Pintos
ata o 30 de xaneiro.

O Dado-Dadá jazz club acollerá a súa actuación este xoves 23. E para xoves 30 Raul
Alcober tocará no local.

MOSTRA-SUBASTA
SOLIDARIA

NOVOS TALENTOS
DE AROUSA

Coa finalidade de recaudar
fondos para sufragar os gastos de limpeza das costas e
acollida de voluntariado, a
Fundación Granell vai acoller esta iniciativa. Obras de
E. Granell, Salvador Cidrás, Xoán Pintos, Mª J.
Reboredo, Xoan Piñón ou
Soledad Peralta, entre outros, poderán ser olladas e
mercadas ata o 30 de xaneiro.

As bandas Vado Permanente, rock piruleta, gañadores da I edición deste certame; Palabra Maestra,
hip hop e hardcore; e Stay
Pretty, gañadores da II edición, rock de garaxe, van
tocar este xoves 23 ás 21:30
h. na sala Nasa para darse a
coñecer no panorama musical galego de hoxe.

ESQUECIDOS POR NOÉ
Este é o título da mostra
que o Museo de Ciencias
Naturais terá aberta na sala
de exposicións Caixa Galicia ata o 31 de xaneiro.

FONDOS DA
FUNDACIÓN GRANELL
Mostra de obras do artista
que van desde óleos, pasando por debuxos e esculturas,
pretendendo ser un grande
trinque da arte surrealista.
Na sede da Fundación Granell (Praza do Toral).

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.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 23 van tocar, baixo a dirección de Frans
Brüggen,
interpretando
obras de Haydn, coa soprano
Laura Alonso. O xoves 30
darán un concerto, con Antoni Ros Marbà á batuta, no
que intervirá o pianista Joaquín Achúcarro. Será ás 21
h. no Auditorio de Galicia.

THE BELLRAYS
Chegan á sala Nasa, directamente desde California, para
ofrecer un dos seus cinco
únicos concertos no Estado.
Autodenominan á súa música como “maximum rock &
soul-punk”e son admiradores de grupos moi dispares,
que xenera unha música visceral que emana directamente da alma. O próximo xoves
30 ás 21:30 h. acompañados
dun grupo convidado.
■ TEATRO

A BRAZO PARTIDO
Esta proposta teatral recolle o
gusto de vivir, bailar e cantar
fronte ao noso medo constante á morte. Mestura de realizade e ficción, actores e personaxes. Un espectáculo de
reconciliación co teatro onde
a risa e o crú, a levedade e a
madurez se xuntan para conversar co espectador de ti a ti.
Poderemos vela no teatro
Galán ata o 1 de febreiro ás
22 h. Máis información en
www.teatrogalan.com.

Teatro do Atlántico representará esta obra de Luís
Araujo. As inhumanas
condicións de vida dos anos
vinte serven de trasfondo á
historia dun home que é
executado na cadeira eléctrica sendo inocente. O
venres 24 e sábado 25 ás 22
h. no teatro Principal.

Convocatorias
BOLSA DE ESTUDIOS
A Fundación Barrié convoca unha bolsa de bacharelato internacional para cursar estudios revalidábeis e equivalentes ao COU ou
2º de bacharelato LOGSE nalgúns
dos colexios do Mundo Unido; o
prazo de solicitude remata o 21 de
febreiro. Tamén se convocan 27
bolsas para a ampliación de estudios (máster e doutorado) nos EE
UU ou Gran Bretaña en colaboración co British Council, así como
no resto de Europa; o prazo para
solicitar estas bolsas é do 1 de febreiro ata o 14 de marzo. Para ob-

ter máis información sobre a convocatoria contactar coa fundación
en www. fbarrie.org.

VI LECCIÓNS DE ECONONÍA
P. BARRIÉ DE LA MAZA
O xoves 5 de febreiro a Fundación
Barrié de la Maza da Coruña acolle este encontro no que o doutor
Michael Mussa, investigador do
Institute for International Economics de Washington e ex director
de investigación do FMI, impartirá
catro conferencias sobre a economía monetaria. Para máis información dirixirse a www.fbarrie.org.♦

FEIRANTES
Esta obra, escrita por Álvaro
Cunqueiro, vai ser representada na sala Yago polo Teatro do Noroeste o mércores
29 e xoves 30 ás 11:30 h.

MALICIA
Esta é a primeira creación da
productora galega EM2 e está protagonizada por Merce
Castro e Anabel Gago, que
dan vida a dúas irmás de personalidade moi contraposta.
Trazan unha visión aceda e
escura dos roles femeninos
na sociedade actual. O venres 31 ás 22 h. e o sábado 1
ás 23 h. na sala Nasa.

RICIÑOS DE OURO E
OS TRES OSIÑOS

A compañía de títeres La
Gaviota de Madrid leva á
sala Yago este espectáculo
para maiores de 3 anos o
sábado 1 ás 17 h. e o domingo 2 ás 12:30 h. O luns
3 e o martes 4 haberá representacións para escolares ás
11 h. Máis información en
www.salayago.com.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

X.M. TOMÉ
Mostra da súa pintura na galería Trisquel e Medulio, onde permanecerá ata o 8 de febreiro. Del dí S. García Bodaño “Unha pintura áspera e
traxica, na que apenas alentan uns seres humanos diante
dun fondo de lusco e fusco,
valeiro de paisaxe e carregado dunha mesta pesadume”

JANNY LUIS
Mostra do seu traballo pictórico na Área Panorámica
ata o 31 de xaneiro.

Vilaboa
do Morrazo

moi divertidos. Será o sábado 1 ás 18 h.
■ CINEMA

MERECEDORAS
DE ÓSCAR
Dentro deste ciclo poderemos ver este xoves 23 a fita
Cousin Bette (Des Mcanuff), adaptación da obra de
Balzac e ambientada na
Francia de entre 1846 e
1848. Gilda, de Charles Vidor, considerada a representante máxima da muller fatal no ambiente represivo de
posguerra, vaise proxectar o
xoves 30. Na aula sociocultural Caixa Galicia ás 18 h.

A galería Bacelos ten aberta unha mostra coas súas
fotografías, vídeos e instalacións.

A compañía extremeña Labotika presenta, por vez primeira, o seu traballo na sala
Nasa. Trátase dun cabaret
que mistura o teatro, a músi-

O C.C. Valadares organiza
este auténtico remexido de
xogos de obstáculos, todos

XINKANA

COLECTIVA
A galería Arte Nova (P. da

VEINTIOCHO

ÍÑIGO ROYO

69 CIGARRILLOS

A Casa do libro ofrece unha mostra dos seus óleos
ata o 27 de febreiro.

A CATEDRAL

I edición na Casa dos Druídas (Acuña) do venres 24
ao venres 26, coa colaboración do pub Aturuxo de
Bueu e A Cova dos Ratos de
Vigo. Máis información en
www.labocadellobo.com/ge
neral.html. A entrada é de
balde e dispoñen de pantalla
grande.

Nesta librería da rúa Triunfo
van ter lugar actividades para os cativos. O venres 24 e
o sábado 25 celebrarase un
curso de sombras chinesas
impartido por Tanxarina títeres. O venres 31 os Kontakontos virán cos Mensaxes para a paz aos máis pequenos. Todo ás 18:30 h.

JOSÉ RODRÍGUEZ
GARCÍA

Conservar, restituír, construír é o subtítulo desta
mostra que a sala de exposicións do Colexio de Arquitectos (Marqués de Valadares 23) acolle ata o 23
de febreiro.

CICLO DE CORTOS

LIBROS PARA SOÑAR

Na galería El rincón de los
artistas poden verse os seus
traballos xunto con obras
de diversos autores galegos. Ata o 15 de febreiro.

RESTAURANDO

■ CINEMA

■ ACTOS

FRANCISCO SANTORO

The Bellrays
dan un
dos cinco
concertos
no Estado
o vindeiro
xoves 30
na sala
Nasa de
SANTIAGO.
Neste
mesmo
lugar, este
venres 24,
Labotika
representará
a obra 69
cigarrillos,
abaixo.

■ EXPOSICIÓNS

Esta mostra de Peiranes
vai estar aberta no Vauxhall
Bar (López de Neira 50) ata
finais de xaneiro.

Vigo

xos deste arquitecto, que
tanto influíu na arquitectura
da cidade.

ANTONIO PALACIOS
A Fundación Nautilus acolle unha mostra cos debu-

Día Escolar pola Paz
Celébrase o xoves 30 de xaneiro,
aniversario da morte de Mahatma
Gandhi, coa realización de diversos actos en SANTIAGO que teñen
como obxectivo promover a educación para a paz. Os eixos centrais destes actos serán a violencia
de xénero e a oposicón á violencia
como fórmula para resolver os
conflitos. As principais actividades son un ciclo de cinema que terá lugar na aula de cultura Caixa
Galicia entre o luns 27 e o xoves
30 ás 20 h. no que se proxectarán
3 fitas, presentadas polo catedrático de cine da USC Ángel Luís
Hueso, de marcado carácter anti-

belicista: Sendeiros de Gloria
(Stanley Kubrick), To be or not
to be (Enrst Lubitsch) e A vida é
bela (Roberto Benigni.) O xoves
30 ás 20 h. no mesmo lugar, Andrés Torres Queiruga falabrá sobre As relixións, entre a guerra e
a paz. Neste mesmo acto farase
entrega dos premios Portapaz, que
este ano lle foron concedidos a
Fernando Valderrama, ex representante diplomático en Bagdad
que dimitiu pola súa oposición á
guerra e ao colectivo de defensa
de mulleres maltratadas Ovarias
de Vigo. Para máis información
contactar con paz@sgep.org.♦

JOSÉ DE GUIMARÃES
O máis internacional e consagrado artista portugués
presenta a súa primeira mostra retrospectiva feita no noso país. A frescura, inxenuidade dos seus cadros está
presente en centos de museos de todo o mundo e as súas
esculturas urbanas engalanan
cidades de todos os continentes. A mostra recolle 54 obras
entre pinturas, esculturas, collages e debuxos que abranxen un percorrido completo
pola traxectoria deste trascendental artista. Os seus traballos sorprenden pola súa
forza, imaxinación e intensidade colorista. Na sala de exposicións do C.C. Caixanova
ata o 2 de marzo.

A Rede

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.

O FEMININO
NA PINTURA GALEGA

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

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

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

ARQUIVO PACHECO

Páxina da Asociación Galega de Estudios
Xurídicos con sede en Verín. A entidade
dedícase á promoción e a investigación en
torno ao dereito galego e na páxina tamén
inclúe informes sobre as actividades internas e ofrece enlaces co ámbito xurídico.♦

XAIME LAMEIRO
Vida titula este xove artista a súa mostra de pintura
que poderemos ollar na
Casa da Xuventude ata o
24 de xaneiro.

OLGA GONZÁLEZ
La galería acolle as pinturas desta artista ata o 30 de
xaneiro.

CRISTINA LEITE
Xunto con Sonia Navarro,
ten aberta unha mostra de
pintura e escultura na galería Ad Hoc.

F. FERNÁNDEZ
DEL RIEGO
Unha lenda viva, título da
mostra que sobre este intelectual galeguista poderemos ollar na Casa da Cultura ata o 2 de febreiro.

BEATRIZ PACHECO
A cervexería Popular (Elduayen 51) acolle a mostra
de óleos desta artista ata o 6
de febreiro.

COLECTIVA
Alfonso da Silva, José
Ángel Fontenla, Susana
Teixeira e Héctor Francesch espoñen as súas obras
na galería Chroma (Florida
34) ata o 29 de xaneiro, de
luns a sábado de 19 a 21 h.

O CADRO MÁIS BONITO

LAXEIRO,
OBRA GRÁFICA

Exposición formada por
catro carpetas de gravados
feitas na súa derradeira

■ Alúgase praza de garaxe en E. Arbones (frente a pavillón deportes das
Travesas) en Vigo. Tlf.: 986 477 074
ou 670 508 980.

■ Busco traballo: repartidor, dependiente, dinamizador cultural, libreiro, peón... o
que sexa con tal de non ter que emigrar ás Canarias. Manuel 616 354 911.
■ Para constituírmos, construírmos a
Unidade do Português da Galiza, assembleia encontro em Ferrol, no CC
Ricardo Carvalho Calero, sábado, 25
de Janeiro de 2003, às 11 horas. Confirmar assistência no apdo. dos correios 1012, CP 15.406, Ferrol ou no email gzsgalizasolidaria@hotmail.com.

OBRA GRÁFICA
CUBANA ACTUAL

■ Precísase persoa para atender
tenda de alimentación ecolóxica e
artesán en Santiago. Razón no telf.
630 069 636.

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.
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.

CARDINALES
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.
■ LEITURAS

DO MUNDO

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

■ Quero ponherme em contacto com
pessoas comprometidas que pensem que outro mundo é posibel; interesados/as em trocar ideas e tentar
formar um grupo para façer algo
práctico, axudar, apoiar e programar
as ideas dos movementos que luitam
pela liberdade en todo o mundo. André, tlf: 619 488 716.

■ 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.

ATLÁNTICA 1980-1986

http://agex.undonet.com

ción informativa ou creación de contidos en páxinas electrónicas. Teño
coche e residencia en Compostela.
Verónica, telf. 630 915 792.

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

Este é o título dunha interesante mostra que ata o 29
de xaneiro vai poder ser visitada na galería Visual Labora (López Neira, 5).

ASOCIACIÓN GALEGA
DE ESTUDIOS XURÍDICOS

Anuncios de balde
■ Dona`s Trío, formación musical
–frauta, piano, contrabaixo– ofrécese
para amenizar calquera tipo de
eventos. Cecilia, telf. 655 367 503.

ENCLAVE
Revista que será presentada
o xoves 30 ás 20 h. por César Pazos Carreiro, pertencente ao Padroado da Fundación Enclave, e coa intervención do músico de Na
Lúa, Quico Paz Antón, que
tamén e do consello de redaccion da revista, na librería Andel (Pintor Lugrís).

■ Realizamos traballos de bioconstrución. Telf. 981 513 273.
■ Alúgase cuarto con dereito a cociña na zona do Campus Sur de
Santiago. Telf. 636 779 794
■ Licenciada en Xornalismo, 25
anos, con experiencia en medios
audiovisuais, busca primeiro emprego como redactora en prensa, radio
ou TV local. Tamén para actualiza-

■ Véndese casa de canteiría con
palleira (200 m2) e terreo na zona de
Chantada (Lugo). Ben situada.
8.500.000 pta. Telf. 982 441 589.
■ Seleccionamos persoas maiores
de 18 anos con aptitudes empresariais. Traballo desde a casa, mínimo
insvestimento. Telf. 653 913 206 fóra
de horario comercial.

Contra a incompentencia
e pola demisión, no pavillón do Berbés este sábado
25, coa actuación de Boicot, MCD, Skacha, Tiro
na Testa, SOAK, A Matraca Perversa e Viñalar
Rock Band, ademais de
representación teatral e
proxección de vídeo informativo. Os beneficios serán destinados, integramente, á loita para paliar
a catástrofe e para exixir
responsabilidades. Organiza o grupo ecoloxista
Erva/Ecoloxistas en Acción, coa colaboración da
AC Caleidoskopio, Colectivo Sonoro Terapia e Radio Piratona.

DAWHOLEENCHILADA
O venres 24 actuarán na sala Nashville das 24 h. en
diante. Banda procedente
de Palma de moi difícil clasificación dadas as súas variadas influéncias: powerpop californiano, rock clásico, surf instrumental, garage 60, etc., o que lles confire un son único que vai
colleitando éxitos.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
O venres 24 ás 20:30 h. o
C.C. Caixanova servirá de
escenario para un concerto, no que a soprano Laura
Alonso, baixo a dirección
de Frans Brüggen, porá
voz a diversas pezas de
Haydn.

■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga cando se encontra alivio. Tlf. 625 996 334.
■ Mozo de 32 anos quixera coñecer
mozas de entre 20 e 40 anos. Son riquiño e marabilloso. Se algunha me
quere coñecer, chámome Alberto. Tlf.
616 870 908.
■ Arria Xida: escultura em pedra e
bronce. Bustos, imagens, cruceiros,
petos, chaminés, cabaceiros, fontes...
os teus sonhos feitos pedra. En Ourense no telf. 651 951 328.

■ 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.

■ 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.
■ Compraría números 10, 19 e 26 da
revista Obradoiro. Telf. 606 521 536.
■ Se eres un apaixoado pola informática de balde e en galego visita a
páxina http://www.all4you.dk/FreewareWorld/links.php. Aceptamos todo
tipo de suxestións e colaboracións.
¡Temos máis de medio cento de programas traducidos á nosa lingua!
■ Consegue a camisola da selecçom
galega de futebol ao preço de 25 euros
(mais 4 de gastos de envio) solicitándoa

Con máis de dez anos de
historia, convertiuse nunha
das orquestras con máis
proxección e trascendencia
do Estado. Estarán no C.C.
Caixanova o xoves 30 baixo a dirección de John
Nelson, e acompañados
pola soprano Véronique
Gens, para interpretar
obras de H. Berlioz.

CHAPAPOTE ROCK

■ 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

■ Alúgase cuarto e praza de garaxe
na rúa Martínez Garrido de Vigo. Telf.
986 277 213 a partir das 20 h.

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE GALICIA

■ MÚSICA

ao apdo. 2103, CP 15700 de Compostela, con os teus dados pessoais.

A compañía Pablo Nojes realizará para os máis pequenos
este espectáculo de marionetas o sábado 25 ás 18 h. no auditorio do C.C. Valadares.

■ 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. 150.253 euros. Telf: 982
244 182 e 637 946 204.♦

PRESTIGE

■ EXPOSICIÓNS

ISABEL FERNÁNDEZ
Os seus gravados están expostos na Casa da Cultura.

■ MÚSICA

VIGOCREQUE

■ Véndese casa unifamiliar con 230
m2 edificados e 1.400 m2 de terreo en
Belesar, Baiona. Tlf: 650 055 942.

Xinzo

Braga

DO CARPINTEIRO

■ Vendo casa con terreo a 3 km. de
Betanzos. Tlf: 981 797 060.

Alacant

O LAPIS
Esta historia de amor, melancolía e liberdade nos
tempos da guerra e posguerra, esta loita contra o esquecemento, vai chegar ao escenario do C.C. Caixanova
o sábado 25 ás 22:30 h. da
man de Sarabela Teatro.

■ ¿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.

planeta? Este é o título da
mostra que acollerá a Casa
da Cultura ata o 31 de xaneiro.

■ TEATRO
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Princesa 3) ofrece unha
mostra de pintura de A. Datas, J. Pacheco, Laxeiro,
Mercedes Grova, Mercedes Ruibal, A. Pérez Bellas,
e A. Abad, asi como esculturas de Ángeles Valladares, Adonis Escudero e Xosé Rivada, entre outros.

■ ACTOS

O xoves 6 de febreiro ás 20
h. celebrarase unha concentración de repulsa pola xestión e consecuencias do
afundimento do Prestige.
Será na praza de Touros e
está convocada pola plataforma cidadá Nunca Máis
de Alacant.♦

O lapís do
carpinteiro
será
representada
por
Sarabela
Teatro no CC
Caixanova
de VIGO
este
sábado 25.

THE NEON ROAD
Banda integrada polo exvocalista de Sleepwalker,
de Manchester. A súa música ten fondas raíces na
súa experiencia persoal de
vivir en Braga como estranxeiro, mais tamén gardan influencias de Leonard
Cohen, William Blake e
Patti Smith. Tocará o venres 31 de xaneiro e o sábado 1 de febreiro no Espaço
Alternativo PT.
■ TEATRO

MACBETH
A obra de W. Shakespeare
é a historia dunha guerra civil, da destrución dunha familia, da viaxe aos infernos
dun matrimonio. Nesta versión, dirixida por Calixto
Bieito e producida por Teatre Romea, unha comunidade familiar vese abocada
á destrución máis absoluta,
á absurdidade grotesca dun
mundo que non cre na xustiza. O venres 31 ás 22:30
h. no C.C. Caixanova.

UMA COMÉDIA
NA ESTAÇÃO
O Espaço Alternativo PT
volverá a ser o escenario
para esta obra de Samuel
Benchtrit, ata 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.

Lisboa

Vilalba

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

O NAVÍO DOS REBELDES

LATEXOS
Esta é a mostra que Estrella Naseiro ten aberta, ata o
30 de xaneiro, no Parador.

OS ECOLATAS
¿Axúdasnos a salvar o

O venres 31 e o sábado 1
vai ter lugar, na Aula Magna da Universidade de Lisboa, a representación deste
musical das 21:30 h. en
diante. Para máis información contactar co +35 213
420 000.

Unha
mostra
sobre o
internacionalmente
coñecido
pintor e
escultor
portugués
José
Guimaraes,
pódese ollar
na Sala de
Exposicións
de
Caixanova
en VIGO.

Plataforma en axudas exteriores. Á vista queda o abultado das cifras. Non estraña
que señores como Botín
nunca pasen polo xulgado,
nin sequera pola peneira da
crítica. El si que é pobre.♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.
1,75 euros.

S

ñen algo en común. A Cuíña
acúsano de comerciar, con
escaso sentido ético, por valor de sete millóns de pesetas
e a Nunca Máis de mal utilizar tres millóns e medio,
cantidade que recibiu esta

en pretender comparar
as acusacións a Cuíña e
as acusacións a Nunca
Máis, entre outras razóns
porque as segundas son
completamente infundadas e
as primeiras non, ambas te-
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Juan Diego Botto
‘Non pretendo ser un galán’
PAULA BERGANTIÑOS
Despois de pasar un par de meses vivindo en Santiago durante a
rodaxe de Trece Badaladas, Juan Diego Botto (Arxentina, 1975)
volveu a Galiza para participar na estrea, en galego, da película que dirixíu Xavier Villaverde. Botto acudiu á capital coa camiseta de Nunca Máis e laiouse da campaña contra a Plataforma.
soas do equipo como Luís Tosar,
por exemplo, que eran de aquí e
que me introduciron. Coñecín un
montón de xente e fixen amigos.
¿Volvería traballar aqui?
Volvería, claro.
Tamén rodou na costa ¿que
se lle pasou pola cabeza cando
viu o desastre do Prestige?
Nun primeiro momento non
pensei que aquilo estivese así.
Imaxinei que tiveran todos os
factores en conta para tomar as
decisións que tomaron. Cando
empezou a verter, crin que o levaran a ese lugar porque era o
que máis conviña. Pero logo caín na conta de que en realidade
non era así, que había demasiados imprevistos e que aquilo empezaba a afectarlles a case que
todas as praias galegas. Sentin
moita rabia, pena e indignación.
Foi á presentación da película cunha camiseta de Nunca
Máis e tamén participou nun acto da Plataforma en Barcelona.
Eso é. Convidoume Suso de
Toro e acudín. Parecíame necesario sobre todo nun momento
como este. Unha Plataforma como Nunca Máis son cidadáns
que se xuntan para exercer o
seu dereito democrático de esixirlle ao goberno responsabilidades e unha serie de medidas,
e paréceme inmoral e miserábel
que se metan con eles. É un recurso moi baixo.
É un actor moi novo, moi
atractivo e cunha traxectoria
importante (tantas películas
como anos, 27) ¿vese convertido nun gran galán de cine?
Non penso niso. A min gústa-

A. PANARO

me actuar, simplemente. Encántame o meu traballo e co que disfruto é facendo papeles diferentes e alternando cinema e teatro.
A limitación que implica ser un
galán é algo que nunca buscaría.
Nin mo imaxino.
Ao que lle dá moita importancia é ao teatro.
Eduqueime nunha escola de
teatro. O primeiro libro que lin na
miña vida foi unha obra de teatro.
Vin a miña nai actuar desde que
era pequeniño e cada certo tempo,
cando levo un tempo longo facendo cinema teño a necesidade de
facer teatro, de interpretar unha
personaxe sen que me interrumpan, tal é como escribe o autor o

papel, con esa vertixe que implica
o contacto directo co público, sabendo que estou traballando co
corpo enteiro, non con planos. Iso
obrígame a estar alerta. Non sei,
entusiásmome. De cando en vez
sinto esa necesidade.
Por último¿que lle parece
que o dobren ao galego?
Entendo que é parte do gusto
do público, de acercar o cine a
unha cultura. A dobraxe en xeral
é unha medida que serve para
achegar máis o espectador ao cine. De feito se as películas americanas non se dobrasen, a xente
vería máis cine español. Se achega os espectadores galegos máis
a esta película, é positivo.♦

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

XOSÉ RAMÓN POUSA

E

info@anosaterra.com

Impreso en papel reciclado Greenrecy 100 de 60 gr./m2

Interpreta un personaxe moi
complexo, Xacobe, un home
torturado sobre o que recae todo o peso da película ¿Que o
animou a facer este papel?
Un personaxe así implica un
reto. Para que saia ben tes que
arriscar e podes perder moito. É
fácil non acertares no punto xusto. Tamén podes gañar moito pero o que é seguro é que vas
aprender no camiño. Canto máis
complexo sexa o personaxe e
máis risco vaias adquirindo máis
aprendes, atines ou falles.
¿Cal é a opinión que ten
de Xavier Villaverde como director?
Levaba varios anos co proxecto e desde o primeiro momento da rodaxe notábaselle ben
que estaba moi implicado e que
xa traballara sobre a historia e os
personaxes. Logo ten a peculiaridade de que é un home moi visual. Comunícase cos actores
coa súa propia linguaxe. Dábanos fotos diversas, cunha parede,
un muro, un home fumando, con
músicas, imaxes, sons... trataba
de explicarnos emocións. Tamén
é moi respectuoso co traballo do
actor, estaba moi aberto ás nosas
propostas e dábanos moita liberdade á hora de traballar.
¿Coñecía Galiza antes de
rodar esta película?
Non.
¿E que tal o pasou por Santiago?
Paseino moi ben. A verdade é
que o pasei realmente ben. Non
só pola cidade, Santiago, que está moi ben –é obvio– senón sobre todo porque había varias per-

Bombíns
contra
boinas

¡POLA COMPRA DE
5 LIBROS ESTA MOCHILA DE
AGASALLO!

staba claro que a crise
do Prestige tiña que
traer grandes cambios
para este país. Nun panorama social fosilizado dende hai décadas, nestes
dous últimos meses, enfundados en monos brancos, foron moitos os galegos e non galegos que nos
acostumamos a limpar o
chapapote das praias. Semellaba inverosímil, pero,
postos ao traballo, o imposíbel resultou útil e, aprendida a técnica, porqué non
extendela a outros ámetos
da vida que, de forma menos visíbel, pero patente,
aparecen embadurnados
de chapapote mental.
No partido no poder
pronto afloraron as tensións, a perda dos nervos
polos erros cometidos e a
nula vontade de afrontar as
responsabilidades. Había
que botar balóns fora e, a
priori, os máis débiles semellaban os de “Nunca
máis”. Pero, resultaron ser
moitos máis dos que prevían e as acusacións acabaron volvéndose contra os
seus autores. Quédanlle
poucos –pero ainda importantes– resquicios entre o
conglomerado mediático
que controlan “máis que
nunca” dentro dunha filosofía na que o papel dos
lectores e receptores queda
reducida ao de meros idiotas e a laboura editorial
dos coartadores da libertade a unha especie de suicidio que se traduce na perda de todo crédito.
Cando as cousas se
torcen no exterior, tamén
o fan internamente. Asistimos así ao recrudecemento da guerra entre os do
bombín e os da boina no
seo de Partido Popular. Ou
o que é o mesmo a loita
entre “brancos” e “negros”, que definira sutilmente Xosé Luís Barreiro
na crise que o linchou políticamente. Entre señoritos e peóns. Entre engominados e lavados. Entre os
de Madrid e os indíxenas,
para entendernos. Nun
partido que para medrar
non tivo máis remedio que
camaleonizarse na paisaxe
política galega, facendo
que o avance de determinadas posicións entre en
contradición co aparato
central de poder. ¡Pobre
Cuiña! ¡Canto polbo desperdiciado nas romerías
do Monte Faro!
Afortunadamente estámonos a volver máis
esixentes. O do Prestige
está poñendo o listón moi
alto. ¡Para todos! É unha
lección para cantos pretendan acadar unha proxección pública nun futuro próximo. Coidado, xa
non tragamos con todo.♦

