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MALIA NEGAR DESASTRES E CRISES, O GOBERNO AZNAR
viuse obrigado a presentar un plano para recuperar a economía galega e resarcir os efectados polo Prestige. Representa, sen dúbida,
o froito da presión popular, da movilización cidadá que tanto molesta o PP de Madrid. Mágoa que o Plano Aznar non precise partidas orzamentarias, nin tempos de execución. Mágoa que incluia,
no mesmo carro, orzamentos xa apalabrados e actuacións xa prometidas desde hai tempo. Mágoa que se nos presente coma unha
regalía potestativa e non coma unha acción de Goberno eficaz.
Mágoa que apareza no horizonte de 15 anos coma se en todo este
tempo o Estado non estivese obrigado a investir na Galiza. Mágoa
que só aquí nos queiran vender esta deferencia cando outras comunidades sairán máis beneficiadas e mesmo con anterioridade
(as obras sempre comezan lonxe de Galiza). Mágoa que nos sigan
tratando coma unha colonia de paifocos aos que é fácil mercar con
abalorios. Para concretar estas promesas, para lograr compromisos
sólidos, eficaces e verdadeiros, existe un único xeito de actuar: a
movilización cidadá. Máis que nunca, Nunca Máis.♦

Xabier López López
A estraña estrela

As promesas personais dun presidente

Un protagonista sometido a leis sobrenaturais e unha estructura
en caixas chinesas son os eixes dunha extraordinaria
novela de aventuras que enfía
sucesos históricos por medio da máis
absoluta fabulación. Corsarios
turcos, senlleiros navegantes, amor e
guerra nunha narración que arrastra
o lector co pulo da liberdade creadora
e o paracer de contar.
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Cinco mil millóns en 15 anos
Sen prazos fixos
Sen orzamentos pechados
Sen prioridades
Sen solucións para os vertidos do Prestige
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O ‘compromiso persoal do presidente’ é cualificado pola oposición
de ‘propaganda electoral’

Aznar promete investir cinco mil
millóns de euros en 15 anos
AFONSO EIRÉ - PAULA BERGANTIÑOS - RUBÉN VALVERDE

O Goberno central presentou un Plan para recuperar o prestíxio antes das eleccións municipais. É un “compromiso
personal” de Aznar no que se xuntan
promesas a longo prazo con proxectos
xa en marcha. Non ten datas nin orzamentos asignados e non inclúe solucións
para a constante ameaza do Prestige.

A cidadanía congregada na Coruña non creeu nas promesas do Goberno central.

Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración:
PRESIDENTE:

Pero Aznar, que o deseñou
persoalmente, comprometou a súa
palabra en que, co plano, non só
se van paliar os danos e resarcir ás
vítimas da catástrofe do Prestige,
senón que vai servir tamén para
impulsar a estrangalada economía
galega. Todo a golpe de investientos millonários que acadarían os
12.459,5 millóns de euros.
Os comentaristas felices falaron xa dun novo Plan Marshall
para Galiza, magoándose que na
vez de darlle a benvida como en
Villar del Río fose recibido en A
Coruña con insultos e berros de
dimisión. ¡Así non se pode realizar unha película! Ademais, a
praza de María Pita estaba pechada ao pobo e Aznar non saiu
ao balcón co alcalde Vázquez,
que se tivo que contentar con
que os coruñeses ollasen o abrazo unicamente en foto.
Buscarlle as voltas
Como os galegos, xa o dixo Plínio o Vello na época dos romanos, son moi amigos de darlle
voltas as cousas, andan xa a buscarlle as cóxegas ao Plano Aznar. Descubren primeiramente
que o que fixo o presidente foi
reagrupar todo un conxunto de
investimentos en partixas que xa
Continúa na páxina seguinte
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Cumpriu a promesa: José María
Aznar voltou a Galiza. Fíxoo rodeado de todos os seus ministros,
reuniuse en Consello no Palacío
de María Pita de A Coruña e, ao
rematar, falou con palabras ben
fermosas: “Galiza non só vai superar a catástrofe do Prestige,
senón que vai quedar millor ca
antes”. Na primeira fileira da rolda da prensa, Manuel Fraga e
Francisco Vázquez aplausaban.
De acreditar no presidente do
Goberno español, o Prestige non
traía chapapote, senón unha benzón a xeito de irisacións como de
plastilina que marcarían o terrioório lembrándolle a Madrid que tiña
que cumplir as demandas que Galiza lle viña realizando desde hai
anos. Desde que Santiago chegara
nunha barca de pedra non se ollara milagre igual. Pero, xa daquela,
os galegos tiveron que agardar
moitos anos para darse conta e
rentabilizalo cos Xacobeos.
Porque os galegos, uns nativos
desconfiados, afirman que Aznar
fala con “língua de víbora” e non
creen nas promesas de investimentos para AVEs e autovías. BNG,
PSOE, IU e Nunca Máis coinciden en afirmar que o Plano Aznar
é simplesmente “propaganda electoral”. Denuncian que o PP polo
único que está preocupado é polos
próximos resultados electorais.
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Vén da páxina anterior

estaban comprometidas con anterioridade á marea negra.
Dos 12.459,5 millóns de euros que o Goberno español cifra
o total de investimentos neste
programa de actuacións, unicamente 5.207,5 millóns son realmente novas promesas.
Non estaba previsto, lóxicamente, un programa de recuperación medioambiental da costa petroleada, ao que se destinarán
1.000 millóns de euros. Outras das
novidades é o investimento en catro novas infraestruturas. Dúas autovías: unha de Chantada a Monforte, para enlazar o Val de Lemos
coa futura autovía Lugo-Ourense,
para a que comezarán os estudos
informativos en maio. Estiman que
o custe será de 190 millóns. A outra autovía nova será a de Pontevedra-A Cañiza, outros 480 millóns.
Tamén anunciou Aznar a
construción dun AVE Ferrol-Bilbo, cun custe de 1.476 millóns no
seu tramo galego. Deu a coñecer
igualmente as intencións do Goberno central de construír un tramo de alta velocidade desde Ponferrada a Betanzos, pasando por
Monforte e Lugo cun custe de de
1.470 millóns. Aznar anunciou o
comezo dos correspondentes estudos para realizar estas obras.
Estas autovías e novos ferrocarrís, quedan moi bonitos no
mapa que pinta o Goberno. Nos
debuxos non se olla a velocidade, pero Aznar tamén prometeu
que, con este seu plano, reducirase o tempo de chegada das
principais capitais galegas a Madrid sensibelmente.

maior parte através dos orzamen- tados entre maio e fins de ano.
tos estatais e dos fondos europeos
Este plano é un “símbolo” do
que Galiza recibe da UE, segundo compromiso de Aznar con Galiza,
explicou Aznar. ¿De que anos?
“non a reparación de ningún agraAznar incluiu no se plano para vio, porque a visión dunha Galiza
reactivar Galiza
negra, atrasada e
7.252 millóns xa
illada é unha falseprevistos antes de
dade. Con este
znar incluiu
afundirse o Presticompromiso Galige. A oposición
za vai converxer
no
seu
plano
para
acúsao de “vender
con España e con
a mesma vaca va- reactivar Galiza
Europa”,
derias veces”. Moifendeu Manuel
tos destes cartos 7.252 millóns xa
Fraga. Para a Cosque incluiu no seu
ta da Morte proplano personal, nin previstos antes de
metéronlles un Pasequer son do Es- afundirse o Prestige. rador de Turismo.
tado. Coma o Pla¿Non anunno Hidrolóxico
ciaba xa que o esGaliza-Costa, do
taba a facer a
que unicamente financía o 10%. a marchas forzadas estes últimos
maior parte deste orzamento sairá 13 anos? Esas son perguntas que
da Xunta, o restante dos concellos. só se fan os que, segundo Aznar,
Como o Plano Forestal...
“van quedar ladrando o seu ranConcretou Aznar en A Coru- cor polas esquinas”. En Galiza
ña que a autovía Lugo-Ourense non existe catástrofe nin crise no
comezará o seu estudo en maio, PP, só “axitadores”, tratou Aznar
que pasará por Chantada e non de convencer aos cadros do seu
por Monforte. A autovía Santia- partido dous días despois en
go-Lugo, rematará na N-VI en Compostela. “Acabouse, remaGuitiriz, co estudo informativo touse, xa está ben”, ameazou Azen febreiro. Os tramos galegos nar. Fraga dá por “concluídos os
da autovía do Cantábrico, com- desequilibrios de Galiza” ¿Faranprometeuse Aznar que serán lici- lles caso os galegos?♦

A

A plana maior do PP na convención de Santiago.

tramo que funciona a xeito de tapón. Recoñeceu, iso sí, que terá
que contar con dúas características fundamentais para poder
chamarse este tramo de alta velocidade: doble vía e doble túnel.
Ambas características foran ata
agora descartadas por “innecesarias” polo ministro Álvarez Cascos. Até hai seis meses, tamén na
Xunta, co defenestrado Cuiña á
Cabeza, xuraban e perxuraban en
santa unión que o tren galego era
tan veloz coma os que máis no Es-
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tado. Así que moitos galegos tampouco cren agora as promesas,
asegurando que se antes mentían,
porqué van acreditar agora. Sobre
todo porque Aznar non aclarou as
consignacións económicas nin os
prazos de execución. “Xa se sabe”, pensan en Madrid, “os galegos son moi desconfiados”.
O financiamento
En princípio, o Plan Aznar anunciase que será financiado na súa

Aumenta a velocidade
“Non sei onde imos parar con tanta
velocidade, se xa tiñamos prometidos os trens máis rápidos e agora
reducen o tempo case a un tercio, o
tren Aznar será coma unha bala”,
decía un manifestante dos de Nunca Máis, mal pensado, na concentración dominical de Compostela.
Aznar deu a súa palabra de
que de A Coruña a Madrid xa non
farán falta as 3 horas 40 minutos
que tiñan calculado, senón 2 horas 48 minutos. Lugo-Madrid pasaría de 3 horas 50 minutos a 2
horas 47 minutos; Vigo-Madrid
de 2 horas 47 minutos a unicamente 2 horas 7 minutos. Santiago-A Coruña tan só en 20 minutos. Malia que Aznar non explicase como vai conseguir mellorar
as prestacións deste tren que xa
era “o máis rápido” desde hai tres
anos. ¿Cantos cartos van investir
na millora? Tampouco aclarou
cales serán os prazos para construír este tren tan demandado.
Moitos galegos anda a darlle
volta á promesa e non a dan encaixado axeitadamente. O problema para conseguir que a viaxe a Madrid estivese nos tempos
equiparábeis aos do AVE a Sevilla ou Barcelona estaba no tramo
de Lubián-Ourense. A Xunta e
tamén a oposición demandaban
3.000 millóns de euros máis que
os proxetados para que este tramo fose de doble vía. Só así se
poderían rebaixar de tres horas o
tempo de chegar a Madrid desde
as capitais galegas.
Aznar non falou nada de diñeiro adicional para mellorar este

Anxo Quintana, coordinador da Executiva do BNG e Emilio P. Touriño, secretario xeral do PSdG-PSOE.

‘Sen prazos nin orzamentos’
Só Francisco Vázquez e Fraga
Iribarne semellan acreditar na
bondade do Plano Aznar. BNG,
PSOE, Nunca Máis, IU os sindicatos e a maioría dos concellos, incluidos moitos dos gobernados polo PP, coinciden
nun calificativo: “propaganda”.
algúns va máis alá e considerar
que “é unha mentira”.
Este é o caso do BNG. O coordinador da súa Executiva,
Anxo Quintana, afirma que Aznar sigue teimando en tratar aos
galegos como “indíxenas colonizados aos que se pode enganar con falsas promesas”. Para
Quintana os anuncios de investimentos que realizou Aznar
evidenciaron “mentiras anteriores”. Como exemplo cita o caso
do AVE. “¿Non íamos ter o tren
máis rápido do mundo? Agora

prométennos aínda outro máis
veloz. Cremos que mentían antes e seguen a mentir agora”,
afirma Quintana.
Para os nacionalistas “resulta patético” que a única precisión de Aznar fosen os tempos
de viaxe do AVE entre cidades
galegas, pero, entroques, “non
se definen prazos para a realización das infraestruturas”.
“Por un lado fálase de informes que non comprometen a
nada e por outro de propaganda
con tempos milimétricos”, pontualiza Quintana. Por iso o
BNG demanda que Aznar non
só explique este plano no Congreso, senón que tamén o aprobe a cámara estatal.
Pérez Touriño tamén considera que “este non é un plano
nen é nada, unicamente unha

proposta publicitaria”. O secretario xeral do PSdG-PSOE explícase: “non é un plano porque
non ten prazos de execución nin
establece mecanismos de control e seguimento e non compromete ningunha modificación
orzamentaria para este ano”.
“Sumar as cantidades xa
previstas investir en Galiza no
prazo de dez anos e dicir que teñen un plano é unha técnica xa
moi vella e coñecida”, afirmou
o voceiro socialista no Congreso, Jesús Caldera.
A Plataforma Nunca Máis e
IU descalificaron o plano por
idénticos motivos. O mesmo fixeron diversos concellos, mesmo do PP, aínda que, algúns
prefiren agardar “a ver se é certo e cae algo”, en palabra dun
alcalde nacionalista. Quen si

apoiou o plano estusiásticamente foi Francisco Vázquez. Aínda
que non se aprobase o porto exterior que demandaba, nin os
acesos a Alvedro e non se semelle e nada ao que presentou o
seu partido un día antes.
“Nunca entenderei porqué
os galegos nos deixamos embaucar con tanta facilidade.
¿Non se ía facer nada aquí se
non se afundise o Prestige? Se
os investimentos comprometidos nos sete anos anteriores superan os 7.000 millóns, ¿que ten
de novo que os investimentos
dos anos próximos non superen
os 5.000 millóns?¿Qué vai pasar
cando nos próximos anos se invista aquí menos ca antes?” Estas son algunhas das perguntas
que se fai o ex vicepresidente
Xosé L. Barreiro Rivas.♦
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Manifestacións o 9
de febreiro na Coruña
e o 23 en Madrid

Reuníronse con membros do goberno vasco

Co lema “salvemos o mar ou
só nos queda a maleta” a próxima manifestación nacional
convocada pola plataforma
Nunca Máis celebrarase o domingo 9 de Febreiro na Coruña
e dúas semanas despois, o domingo 23 a cita será en Madrid. A manifestación da Coruña sairá as doce da mañá da
Casa do Mar e rematará na praza de María Pita. Os obxectivos, como en anteriores concentracións, son os de pedir solucións e esixir dimisións aos
responsabeis da catástrofe. Na

Mentres Nunca Máis protagonizaba unha nova protesta
diante de Aznar en Santiago, os
representantes da plataforma
cidadá Uxía Senlle e Xurxo
Souto recollían, na mañá do domingo 26 de xaneiro, no teatro
Arriaga de Bilbao o premio Sabino Arana, na súa categoría especial. As razóns do galardón,
argumenta a Fundación que o
concede son as de “estar a pór
en marcha os mecanismos para
paliar as graves consecuencias
económicas, sociais e medioambientais provocadas polo vertido do Prestige e para impedir
que este sinistro cause maiores
perdas a todos os afectados”.

rolda de prensa na que a plataforma anunciou esta convocatoria, Xurxo Souto pediulle ao
alcalde coruñés, Francisco
Vázquez, “que sexa tan bo anfitrión da manifestación convocada na cidade para o nove
de febreiro como do Consello
de Ministros”. Os organizadores convidan a xente a que fabriquen as súas propias maletas e que acudan con elas. Ao
remate da manifestación depositaranse na dársena do porto
por ser o lugar desde o que partiron moitos emigrantes.♦

Viaxe da Plataforma
ao Parlamento europeo
Unha delegación da plataforma
Nunca Máis viaxou a Bruxelas o
29 e 30 de xaneiro para reunirse
con diferentes líderes políticos europeos e solicitarlles, entre outras
medidas, a creación dunha comisión de investigación que clarifique o que aconteceu co Prestige.
Suso de Toro, Uxía Senlle e Francisco Iglesias, patrón maior da
confraría de Ogrobe, como representantes da Plataforma, demandarán nestes encontros solucións á
catástrofe e medidas de control do
tránsito de mercadorías fronte á
costa galega. Debido á falta de xestión política por parte das autoridades españolas –indican– a plataforma eríxese en representante dos
problemas dos galegos causados
polo Prestige e manterá diferentes
xuntanzas con eurodeputados”.
O primeiro día entrevistáronse
con Enma Bonino (Grupo NI-Non
Inscritos); Joan Vallvé e Carles
Gasoliba (Grupo ELDR-Liberais); Sergio Marques e Concepció Ferrer (Grupo PPE-Partido

Popular Europeo); o Presidente da
Comisión de Política Rexional e
Transporte, Sr. Luciano Caveri e
Hermann Vermeer (Grupo ELDRLiberáis); Carlos Westendorp
(Grupo PSE-Partido Socialista
Europeu); e, o xoves, con Dirk
Sterckx (Grupo ELDR-Liberáis);
Rosa Miguélez, Bernard Poignant
e Gilles Savary (Grupo PSE-Partido Socialista Europeu); Giles Chichester (Coordinador da Comisión Industria, Comercio Exterior,
Investigación e Enerxía-Grupo
PPE-Partido Popular Europeu); e
Enrique Barón (Presidente Partido
Socialista Europeu-PSE).
Os representantes da plataforma Nunca Máis –que critican
o chamado plan de reactivación
económica do Goberno central
por consideralo “pura propaganda”– tamén participaron nunha
charla en Orfeu-Livraria Portuguesa, presentada polo eurodeputado Camilo Nogueira e dirixida á colectividade galega e española en Bruxelas.♦

ADEGA e A Mesa editan
30.000 postais para pedir a
demisión de Fraga e Aznar
Depois de que se esgotara a
primeira edición de 20.000
postais, ADEGA en colaboración coa Mesa pola Normalización Lingüística, ven de encarga 10.000 postais máis para enviar ao presidente da
Xunta, Manuel Fraga, e ao do
Goberno central, José María
Aznar, pedíndolles a súa demisión pola xestion da crise
do Prestige. A Mesa aclarou
que participa nesta campaña
porque os seus responsabeis
consideran que a catástrofe
creou unha situación de

“emerxencia absolutamente
excepcional. É a primeira vez
en dezasete anos –explica Xosé Manuel Sarille– que esta
entidade se pronuncia sobre
problemas alleos aos seus fins
e desexa que sexa a última”.
As dúas entidades confían en
chegar as 300.000 postais e
explican que calquer colectivo, entidade, colexio ou grupo
de amigos pode solicitar unha
nova edición chamando ao
981 589 227 de sete a nove da
noite ou no correo electrónico
prestige@amesanl.org.♦

Nunca Máis recolle en Bilbao
o premio Sabino Arana

Foi un acto formal pero moi emotivo. Xurxo Souto e Uxía Senlle
foron os encargados de recibir o
premio e o teatro Arriaga fundiuse nunha grande ovación cando
chegou o momento da entrega do
galardon a Nunca Máis. “Independentemente de que sexa un
premio con moito prestixio alí, o
fundamental para nós –explica
Xurxo Souto– é que se nos deu un
foro para dar a coñecer á sociedade vasca o noso traballo”. Durante a visita, Souto e Senlle entrevistáronse coa vicelehendakari Idoia
Zenarrutzabeitia e o portavoz do
Goberno vasco Jon Imaz. “Intercambiamos opinións nun encontro moi cordial de aproximadamente 20 minutos que contrasta
co trato que recibimos por parte
do goberno galego que non nos
recibiu e o único que nos adica
son descalificacións e insultos”.
A Fundación concede estes
premios desde que comezou a
súa actividade en 1988. “A vontade inicial e o propósito desta
gala cultural –indican– non é outro que o de recoñecer e render
un modesto, pero ao mesmo tempo sinceiro e honesto homenaxe
a cantas personalidades, institu-

Xurxo Souto e Uxía Senlle mostran unha bandeira de Nunca Máis na recollida do premio.

cións ou colectivos que destaquen polo seu decidido afán ao
servicio da sociedade”.
Na convocatoria anual destes
recoñecementos, a Fundación ten
premiado polo seu labor a persoeiros como Federico Mayor Zaragoza, Ernest Lluch, María Bayo,
Margarita Robles, Chillida, José
Antonio Ardanza, José Angel Iribar, Luis Arkonada e Andoni Zubizarreta, Miguel Indurain ou entidades diversas como a Asociación
de mulleres e nenos afganos
(Hawca), Comisión da Verdade e
Reconciliación en Sudáfrica, as
Avoas da Praza de Maio, Xuristas
pola democracia en Turquía, Médicos sen Fronteiras, Asociación
Gesto por la Paz de Euskal Herria,
Proxecto Home ou o Corpo de
Bombeiros de New York.
A todos os premiados entrégaselles unha moeda de ouro macizo
coa esfinxe de Sabino Arana. Nesta edición a Fundación premiou
tamén pola traxectoria de toda unha vida a Jesús Altuna, arqueólogo e historiador vasco; na categoría de sociedade á Asociación para a Recuperación da Memoria

Histórica, formada por un grupo
de arqueólogos e voluntarios, que
tivo a súa orixe no Bierzo e que
desde o ano 2000 traballa na localización, exhumación e identificación dos desaparecidos do 36; e,
en deportes, á escaladora Josune
Bereziartu e á alpinista Edurne
Pasaban, que veñen de obter novos records mundiais.
No apartado denominado “espello no mundo”, o sacerdote
Alec Reid foi premiado como un
dos máximos artífices do proceso
de paz irlandés; e na sección de
economía, o galardón foi para a
compañía líder na industria do
surf snowboard e skate Quiksilver, creada por dous australianos
hai 33 anos e que instalou en Iparralde, concretamente en San Juan
de Luz, o centro loxístico das súas
operacións e de produción.
A Fundación Sabino Arana é
unha asociación cultural que traballa no campo da recuperación
da personalidade do pobo vasco,
da súa lingua, a súa cultura e da
súa traxectoria histórica e, asimesmo, pola recuperación da
paz en Euskadi.♦

A Federación Ecoloxista presentará denuncia
na UE contra os gobernos español e galego
A Federación Ecoloxista Galega
anunciou a presentación ante a comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, dun
documento denuncia contra os
gobernos español e galego pola
forma na que se están a realizar os
traballos de retirada de fuel nos
espacios naturais protexidos. Na
reunión que mantivo a FEG coa
comisaria o pasado 12 de decembro en Bruxelas, os ecoloxistas
galegos xa alertaran sobre o forte
impacto que podía ocasionar a retirada de fuel nestas áreas de continuarse na mesma liña de actuación establecida pola administración. A comisaria indicou ao respecto que desde o organismo que
dirixe se elaboraría un detallado
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estudio de impacto medioambiental sobre o desastre do Prestige,
invitando a FEG a enviar documentación detallada sobre o impacto da marea negra e todas as
actuacións irregulares observadas.

A FEG constatou a falta de coordinación, planificación e aplicación de medidas que garantan a
conservación dos ecosistemas e a
súa biodiversidade nos traballos
de retirada de fuel das costas.♦
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Malia o despregue policial o presidente non puido evitar as críticas

Milleiros de manifestantes
abouxan a Aznar na súa visita a Coruña e Santiago
Tratou de despistar con convocatorias de última hora pero non o conseguiu. A segunda
visita de Aznar a Galiza despois do afundimento do Prestige contou cun amplo dispositivo policial que puxo distancia entre os apupos dos manifestantes e os membros do Goberno central. En Coruña, o
venres 24 xaneiro, e en Santiago, o domingo 26, varios milleiros de persoas volveron
pedir a demisión dos responsabeis políticos da catástrofe.

nesta iniciativa que partiu da Federacción de Bandas, apoiados
pola Confederación Española de
Sociedades Musicais.
O Presidente da Federación
Galega de Bandas, Emílio Vázquez, afirma que esta convocatoria foi un éxito sen precedentes ao
sair as bandas a tocar solidariamente á mesma hora e en ducias
de vilas distintas. Todos os concertos pecháronse coa interpretación do Himno Galego e pasouse
a pucha para recaudar diñeiro para os afectados do Prestige.

Aos concelleiros do BNG non
os deixaron pisar as súas oficinas e a Praza de María Pita permaneceu blindada mentres no
interior do concello da Coruña
se celebraba o Consello de Ministros. Coa manifestación a
máis de douscentos metros e
cercada polo cordón policial,
Aznar quixo pasar pola cidade,
cando menos, sen ter que escoitar ao vivo as críticas á actuación do seu partido. Pero na Praza de María Pita, forzosamente
vacía para a ocasión, as medidas
de seguridade non puideron co
medio cento de bandeiras de
Nunca Máis que penduraban
dos balcóns e que lembraron ao
presidente e aos membros do
Goberno central o descontento
social que provocou a xestión do
desastre. Previamente, a xente
xa increpara desde as beirarúas á
comitiva oficial que percorreu
os aproximadamente dez quilómetros que unen o aeroporto de
Alvedro coa cidade.
Ao tempo que se celebraba o
Consello de Ministros e a rolda de
prensa posterior na que se anunciou o Plan Galicia, durante máis
de tres horas, na mañá do venres
24 de xaneiro, as máis de 4.000
persoas que acudiron á convocatoria da Plataforma Nunca Máis
permaneceron nos arredores da
praza con berros de demisión que
desta volta alcanzaron tamén ao
alcalde, Francisco Vázquez
(PSOE), polo convite a celebrar
na cidade esta reunión do Goberno e polo seu apoio explícito ao
Executivo de Aznar. “Paco aprende, Coruña non se vende” ou
“María Pita é a nosa praza”, eran
algúns deles. A concentración, como de costume, contou con grandes doses de creatividade e sarcasmo. Alí estaba a xa incondicional gaivota xigante do PP tinguida
de chapapote e cun letreiro de
“merda”, persoas con traxes de
voluntarios que lembraban que o
fuel segue chegando á costa e
moitas bandeiras e pancartas con
lemas que denuncian a incompetencia e que piden xustiza.
A protesta de Santiago, que se
celebrou en San Lázaro co gallo
da convención de candidatos ás
eleccións municipais do PP na

As peixerías demandan
axudas para non pechar

Catro mil persoas concentráronse nos arredores da Praza de Mª Pita mentres se celebraba o Consello de Ministros.

mañá do domingo 26 de xaneiro
–con presencia tamén de Aznar,
Raxoi e Arenas– convocouse case
que dun día para outro a través da
páxina de Nunca Máis en internet
e boca a boca. O do Pazo de Congresos era un acto de electoral, de
partido, pero celosamente protexido tamén pola Policía Nacional
que impedíu a xente chegar sequera á rúa pola que se accede ao
edificio. Daquela, para facerse
ver, os manifestantes subíronse a
un outeiro desde o que recibiron

ao presidente do Goberno central
–que chegaba tarde– con sonados
asubíos. Logo Aznar na convención refiriríase as críticas. “Nós
imos levantar Galiza –dixo– e outros poden quedarse ladrando o
seu rancor polas esquinas”.
Macroconcerto solidario
de 70.000 músicos
Arredor de 500 músicos convocados polas dez agrupacións que
forman parte da Federación de

A convención do PP aturou os berros de varios centos de manifestantes de Nunca Máis.

A. PANARO

Bandas de Música de Vigo protagonizaron o domingo 26 de xaneiro na praza do Rei, un macroconcerto solidario. Foi, sen dúbida, o acto máis importante da
convocatoría realizada pola Federación de Bandas Galegas, secundado a nível de Estado. En total foron 70.000 os músicos e
1.400 as bandas que participaron
da iniciativa que se celebrou a
mesma hora en diferentes cidades e vilas. Na Galiza case non
quedaron bandas sen participar

As rúas de Coruña volveron acoller unha manifestación o luns 27
de xaneiro. Desta volta foron os
vendedores de peixe, minoristas,
que levan tempo denunciando o
peche de negocios ao quedar fóra
das axudas arbitradas polo Goberno central. Moitos acudiron á
cita coas batas brancas coas que
atenden ao público e con bandeiras de Nunca Máis. Láianse de
que os mercados están vacíos e de
que vai ser moi difícil recuperar a
confianza do consumidor nos nosos productos do mar. Segundo
explicou a ANT, Xosé Bermúdez,
presidente da Praza de Abastos de
Santiago, os vendedores demandan unha serie de benefícios a nível fiscal que lles permitan afrontar a crise sen que se teñan que
pechar as canles tradicionais de
comercialización de peixe.♦
P. VILABARROS
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En Galicia están contabilizadas trinta e sete

As contas solidarias
poñen de manifesto o abandono do Estado
Coa catástrofe do Prestige afloraron un gran número de contas bancarias por todo o Estado
coa fin de recadar cartos para
combater os efectos. Dende
asociacións ecoloxistas ata as
principais entidades bancarias.
Dende Confrarías de pescadores ata a Xunta de Galicia.
Dende asociacións de estudiantes ata asociacións de empresarios. Dende as comunidades
autónomas aos concellos... Ninguén quere quedar sen a súa
conta solidaria. O Estado parecer descargar as súas responsabilidades na sociedade civil.
A Xunta ten cuantificadas en 37 o
número de contas abertas na nosa
comunidade. No resto do Estado
sobrepasan o centenar. Semella
que os intentos da Fundación
Arao, creada polo executivo galego, non deu polo momento os
seus froitos á hora de unificar os
cartos que se pretenden repartir. A
meirande parte destas contas móvense polo principio franciscano
da boa fe dos seus promotores.
Escapan a calquera control externo e van destinadas ao que eles
entendan por “damnificados”.
A Fundación Arao, dirixida por
Víctor Vázquez-Portomeñe Seixas, ten por obxecto a recuperación
mediambiental. Aínda así, o seu director recoñece que “todas as contribucións que estamos a recibir
son finalistas. Quen as fai di para
que están destinadas, polo que tardaremos un tempo en elaborar un
plan de actuacións”. Entre as empresas que xa teñen colaborado coa
Fundación Arao destacan a maior
parte de ámbito estatal -Telefónica,
Ocaso Seguros...- e as galegas.
Resposábeis da Xunta recoñecen que fixeron un censo das
contas existentes “pola preocu-

Petición para unha conta de solidariedade na Lonxa de Cangas.

pación xerada en torno ao tema”.
Sen embargo afirman que “non
podemos levar ningún control
sobre as mesmas, nin sabemos a
quen van destinadas, nin si os
cartos chegaron ao seu destino”.
En total, están contabilizadas
contas en Caixa Galicia, o Banco
Pastor, Caixanova, Banco Gallego, BBVA e Banesto.
O Bancos Santander foi dos
primeiros en abrir unha conta, aportando de inicio 500.000 euros. As
entidades Caixanova e Caixa Galicia, xunto con Inditex, anunciaban
a creación dun fondo de 30 millóns
de euros. A Asociación de Empresarios do Deza e de Baiona, a Comisión de Confrarías e a Federación Provincial de Confrarías tamén abriron cadansúas contas para
colaborar coa causa. MRW estableceu un servicio gratuíto para recoller xoguetes para os nenos galegos.
Televisión Española organizou un

“telemaratón solidario” no que recadou 1,4 millóns de euros.
Cero euros
Xuntos todos estes cartos das distintas contas abertas, “os damnificados” recibiron ata agora cero
pesetas, que unidas suman nada.
Sen embargo, o vicepresidente da
Confraría de Vigo só denunciou
que non lle chegaron cartos da
Plataforma Nunca Máis, que foi
das poucas asociacións que dende un principio anunciou que recollía cartos para levar a cabo as
súas protestas e reivindicacións.
Para Nunca Máis, “as indemnizacións son un deber do Goberno
do Estado”. Un Goberno que di
non querer acceder a formar unha
comisión de investigación no
Parlamento español, “para poder
recibir as axudas da Unión Europea”. Ao mesmo tempo ven de
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confirmarse que a UE destinará
cinco millóns de euros para paliar a catástrofe.
“Non recibimos cartos de ninguén e tampouco os queremos. A
nós tennos que pagar o Estado e
ninguén máis. Admitimos que
nos manden material de limpeza
pero nada máis.”, afirma Xulio
Alonso, vicepresidente da confraría de Vigo. O alcalde de Vilagarcía, o socialista Xavier García, sinala que “isto non é Biafra”.
Na súa opinión “estase demostrando que hai un déficit de administración e un superávit de implicación social. Feitos coma este
poden ser prexudiciais porque
provoca que a Administración se
sinta liberada das súas obrigas.
Non podemos estar pendentes de
que o dono de Zara faga un donativo”. Nunha liña similar expresábase o deputado do BNG no Congreso, Francisco Rodríguez.♦

Antes foran acusados pola Xunta de tentar acabar co mexillón autóctono

Un dos buques da Generalitat expedientado
por Fomento por non ter os papeis en regla
Peor imposíbel. Deste xeito podería cualificarse a relación dos
tres buques enviados pola Generalitat co Partido Popular. Primeiro foi soportar as acusacións
de “buques políticos” ao ver a
Xunta con malos ollos o acordo
ao que chegaron o Goberno catalán cos diversos concellos do
BNG das Rías Baixas. Logo foi
ter que soportar a nomenclatura
de “barcos piratas”, ao ser acusados de tentar introducir mexillón cebra no litoral sur de Galicia, a pesar de que todos os
científicos insistían en que era
imposíbel. Máis tarde tiveron
que sufrir un desterro a Asturias, onde o mexillón cebra ao

parecer non cría. E agora, Fomento multa a un dos buques
por non ter os papeis en regra.
A Capitanía Marítíma de Tarragona expedientou o buque
Britannia e propuxo poñerlle unha multa de 30.000 euros (cinco
millóns de pesetas) “por ter saído sen permiso e sen os papeis
en regra”. Agora, a proposta de
multa debe ser revisada pola dirección xeral de Marina Mercante do Ministerio de Fomento. O
armador, Florenci Macías, declarou que todo foi un erro, que o
barco ten as certificacións e que
presentará unha alegación para
evitar a sanción.
“Sentímonos como unha

persoa que vai salvar a outra e é
multada por un garda por saltarse un semáforo en vermello.
Como se o de menos fose a
axuda...”, declarou un dos tripulantes. O Ministerio de Fomento alega que o barco saíu o
tres de xaneiro dende o porto de
Sant Carles de la Rápita cos
certificados de inspección caducados e sen ter despachado
coas autoridades marítimas antes de saír.
O armador recoñece que entregaron documentación caducada, pero sinala que foi unha
traspapelación. Afirma ter os
papeis renovados pero que por
mor da excesiva urxencia coa

que saíron para Galicia, non
puideron deixar o asunto arranxado. “Era un venres pola tarde; por diante había un sábado,
un domingo e un luns festivo.
Non podiamos agardar catro días máis, o tempo previsto para
chegar a costa”, engade Florenci Macías.
Os tres barcos -Scotian Shore, Britannia e Montornés- continúan coas labores de limpeza a
un 80 quilómetros fronte o litoral
asturiano. O contrato de colaboración coa Generalitat remata o
venres, pero o Goberno vasco xa
amosou a súa vontade de contratalos para axudar na limpeza das
costas contaminadas.♦

Manos
Limpias
presenta
unha nova
demanda
contra
Nunca Máis
O sindicato Manos Limpias
sorprende cunha nova denuncia contra a plataforma
cidadá Nunca Máis. Se a
primeira fora por estafa,
nesta ocasión a querela é
por apropiación indebida. A
denuncia presentada inicialmente, está nestes momentos no xulgado de Corcubión, segundo confirmou a
A Nosa Terra o propio presidente de Manos Limpias,
Miguel Bernard. Inicialmente fora presentada ante
o Fiscal Xeral do Estado,
Jesús Cardenal. Este remitiuna á fiscalía galega, quen
á súa vez a enviou ao xulgado de Corcubión.
Nese periplo, Miguel
Bernal denuncia que foi a
propia fiscalía do Estado
quen a filtrou á prensa “para
politizar a prol da dereita
capitalista un asunto puramente xudicial”. A segunda
denuncia foi presentada na
Audiencia Nacional, ante a
xuíza Teresa Palacios. Manos Limpias tamén presentou unha querela contra o
Director de La Voz de Galicia “por non rectificar unha
opinión publicada no seu
medio sobre a legalidade do
noso sindicato”.
Segundo Bernard, antigo dirixente do grupo ultradereitista Fuerza Nueva, “o
noso sindicato conta con
6.600 afiliados. Actuamos
dende 1995 para combater
os continuos escándalos de
corrupción que acontecen
en España. Non pertencemos a ningún partido político, nin está o PP detrás nosa. De feito temos presentado demandas contra Álvarez del Manzano, Ruíz Gallardón e Florentino Pérez,
polos escándalos especulativos que fan en Madrid”.
En canto a Nunca Máis,
Bernard afirma que “non temos nada contra eles. Non
denunciamos a Plataforma
en si, senón os seus dirixentes”. Na súa opinión , “é normal que a xente se manifeste. Estamos nunha democracia. Incluso hai xente dentro
do noso sindicato que vai ás
concentracións. Nós actuamos porque nos chegaron
protestas de persoas que meteron cartos nesas contas
cunha finalidade e sentíronse enganados. Por iso denunciamos os seus catro ou
cinco administradores, non a
toda a plataforma”.♦
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O Goberno central ultima un plan coas grandes empresas estatais

As construtoras galegas protestan
pola súa discriminación nas tarefas de limpeza
Alerta vermella. Así están nestes momentos as constructoras
galegas que poden ver como a próxima semana o Goberno do
Estado as deixa fóra do reparto nas tarefas de limpeza do litoral. Ata o de agora, distintas empresas con capital galego estaban encargándose das labores de recuperación en distintos
concellos da costa, contratadas pola Xunta e por distintas corporacións locais. O executivo de José María Aznar pretende que
sexan substituídas polas grandes compañías con sede en Madrid.
A protesta formal presentada
pola Federación Galega da
Construcción, integrada na
Confederación de Empresarios
de Galicia, paralizou o reparto
de zonas previsto polo Goberno
central. “Agardamos que para a
semana haxa unha resolución
definitiva. Levamos traballando nas distintas zonas dende
que comezou a catástrofe sen
cobrar de momento nada. Non
é xusto que agora cheguen as
grandes compañías, cobrando
dende o principio e que boten ás
que estaban”, sinala co presiden-

te da FGC, Antón Arias Díaz.
A mediados de decembro celebrouse a primeira reunión entre representantes do Ministerio
de Economía e de Medio Ambiente, con responsábeis das
grandes empresas e das patronais Seopan, Anci e Aerco. Nesta acordouse dividir o litoral
afectado -4.100 quilómetros- en
25 áreas, nas que se inclúen
máis de 500 praias contaminadas polo fuel. Pero o reparto
marxinou por completo ás empresas galegas que incluso tiñan
un principio de acordo coa Con-

sellería de Medio Ambiente.
Os ministros de Economía,
Rodrigo Rato, e de Medio Ambiente, Jaume Matas, acordaran
que Anci, patronal que agrupa
ás medianas compañías, centrase os seus esforzos na provincia
de Pontevedra. En Anci só hai
dúas compañías galegas dun total de 19 que integran a asociación. Son o Grupo Puentes
da Coruña e Construcciones Paraño de Ourense.
Aerco, a asociación de constructoras de ámbito rexional, onde se inclúen algunhas galegas,
coordinarían as labores de limpeza en praias de Asturias, Cantabria e Euskadi. Neste caso as
empresas galegas quedarían fóra
polo ámbito xeográfico. Pola
súa banda, Seopan, a patronal
que aglutina ás grandes constructoras estatais, organizarían a
recuperación na costa de A Coru-

ña e Lugo, as zonas máis afectadas. Esta decisión desprazaría ás
compañías galegas que na actualidade traballan nesa zona.
Esta decisión, á que se opón
totalmente a FGC e a patronal
galega no seu conxunto, deixaría a maior parte dos beneficios
en empresas multimillonarias e
que cotizan na bolsa, como
FCC, Dragados, Ferrovial,
ACS, Acciona e OHL. Tamén
entrarían no reparto dos fondos
públicos Sacyr, a maior das
constructoras non cotizadas, e
Corsán-Corviam, a oitava compañía do sector.
“A semana pasada houbo unha serie de xuntanzas con Martín
Villa nas que lle achegamos a
nosa postura. Non estamos de
acordo cos criterios utilizados. O
que ocorre é que aínda non recibimos resposta porque o Comisionado que dirixe Villa aínda

non dispón sequera de sede en
Galicia. Prefiro ser cauteloso e
responder a próxima semana”,
apunta Antón Arias.
Apoio da Xunta
Unha vez máis ponse de manifesto a supremacía das institucións estatais sobre as autonómicas. O acordo coa Consellería de
Medio Ambiente pode quedar
anulado de levarse a cabo o plan
do Goberno. “Existe unha disparidade de criterios. Ata a semana
que ven non saberemos se temos
o apoio da Xunta ou non”, aclara
o presidente da FGC, quen prefire gardar silencio ata ver como
evolucionan os feitos. Polo momento, o presidente da CEG, Antonio Fontenla, xa amosou o seu
malestar publicamente polo
comportamento do executivo de
José María Aznar.♦

Científicos critican a discriminación

‘Temos un sistema de recuperación
parado, por decisión do Goberno central’
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O acordo de limpeza agocha
un interese no reparto das
obras, segundo Greenpeace
Para a organización Greenpeace
“o Goberno esquécese dos cidadáns ao propoñer un Plan de Reactivación Económica pactando coas
constructoras”. Na opinión da organización ecoloxista, “o plan de
reactivación só servirá para encher
de formigón a costa galega, danando gravemente o ecosistema”. A
ampliación “innecesaria” de moitos dos portos existentes, a creación de portos deportivos e os recheos son algúns dos aspectos que
segundo Greenpeace pretende levar a cabo o executivo central dentro de seu plan de investimentos.
Nas reunións entre os Ministros Rato e Matas coas grandes
constructoras, falouse de que as
constructoras se encargarían de
coordinar as tarefas de limpeza
delegándoas en xefes de obras especializados, organizar o traslado
dos contedores e facer máis efectivo o traballo dos voluntarios.
Para o Goberno central, as constructoras dispoñen dunha ampla
experiencia en movementos de
terras. Deste xeito evitarían que o

uso de maquinaria pesada prexudicase as praias e podería acelerar
o tempo de limpeza da costa.
Sen embargo, para Greenpeace detrás deste acordo de limpeza
agóchase un interese claro das
constructoras por facerse coa licitación das obras previstas dentro do chamado “Plan Galicia”.
De feito, na actualidade as obras
nos grandes portos das cidades
están sendo acometidas por grandes constructoras do Estado. O
proxecto de infraestructuras supón un novo porto na Coruña, en
Punta Langosteira. Esta obra destruiría, en opinión de Adega, unha das poucas áreas virxes que
quedan na zona e onde están presentes varios caladoiros de pesca
vitais para a economía local. Esta
ampliación fora rexeitada o ano
pasado pola súa inviabilidade
económica e ecolóxica. Para as
distintas agrupacións ecoloxistas,
“o proxecto non reportará ningún
beneficio ao conxunto dos cidadáns galegos e si ás grandes compañías, que aforrarán custes”.♦

Os científicos galegos séntense
“impotentes ao non poder contribuír cos nosos recursos con
maior eficacia e intensidade”.
As tres Universidades galegas,
o Instituto de Investigacións
Mariñas e o Instituto Oceanográfico uniron as súas forzas
para loitar contra o que consideran “unha discriminación”.
“Nós pensamos que hai
que ser operativos, que se debe
utilizar todo o noso potencial,
pero o Estado marxínanos. Temos elaborado un plan de recuperación do ecosistema por
medio de bacterias que leva
parado dende que comezou a
crise porque nos teñen apartados”, sinala o científico do
Instituto de Investigacións
Mariñas, Miguel Anxo Murado. Entre a comunidade científica existe o convencemento
de que o Goberno central está
apartándoos “para poder impoñer os seus criterios”.
“Levamos reclamando dende o comezo que se elabore unha estratexia para a recuperación do litoral, que a fin de contas é o máis importante. Semella que o Goberno só está preocupado de que as praias estean
limpas. Temos unha investigación feita sobre a biorremediación co que conseguiríamos
volver a situación de antes da
catástrofe o antes posíbel. Todas as semanas o Goberno dinos que nos darán unha resposta nuns días”, apunta Murado.

Concentración de personal científico o pasado mércores 22 no Instituto de Investigación Mariñas de Vigo (CSIC) ante a visita do ministro Josep Piqué.

“Queren dar a sensación de
que o principal colectivo de
científicos mariños e ambientalistas están desaparecidos ante
o problema”, declaraba o rector
da Universidade de Santiago,
Senén Barro, nun acto celebrado en Lugo no que tamén se deron cita representantes do Partido Popular. As universidades
galegas están practicamente paralizadas dende que comezou o
conflicto. En moitas facultades
o parón das clases prolongouse
durante semanas para que os
estudiantes puidesen acudir como voluntarios á limpeza da
costa. Mentres, os investigadores eran discriminados nas consultas elaboradas polo Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.

Nunha dura carta enviada
polo comité científico da USC
a La Voz de Galicia, critícase o
único plan elaborado polo Ministerio dirixido por Josep Piqué. Para eles, este informe
chamado Programa de intervención científica en relación
con el vertido y hundimiento
del buque <<Prestige>> está
elaborado con criterios políticos e “queda lonxe de contribuír con solucións e respostas
integrais ao problema”. Para os
científicos galegos, ademais de
deixar de lado a rexeneración
das costas e polo tanto a reactivación económica, tamén se
omiten estratexias no ámbito
alimentario, a toxicoloxía e a
saúde.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Defensa dos servicios públicos

Felipe González

A hipótese de que
Francisco Vázquez
chegue a ser o
sucesor de Fraga non
é tan descartábel pola
dificultade dun
cambio de partido,
como todo o mundo
pensa, senón por
outra razón. De
querer disparar
alguén contra os
negocios familiares
de Vázquez, o
escándalo sería
astronomicamente
maior que o que
acabou coa carreira
de Cuíña. De pasarse
Vázquez ao PP, quizá
a mesma emisora que
denunciou o de Lalín
tería interese en
informar dos negocios
de Irco e outras
empresas.

Rolda informativa de
Aznar despois do
Consello de Ministros
na Coruña o 24 de
xaneiro. O presidente
le as súas anotacións,
fala das axudas aos
fillos dos afectados
polo Prestige e
promete “becas pre y
post-electorales”.
Toma lapsus
freudiano.

Postos a encontrar
vantaxes, fontes
oficiais xa
proclamaron que
gracias ao Prestige,
desapareceron os
narcotraficantes. Será
verdade, pero que se
saiba non hai
desabastecemento,
sinal quizá de que
non toda a droga
entra pola costa
galega.

FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA

Na segunda metade do século XX foi medrando a crítica neoliberal ao valor do servicio púlico fronte ao privado. Completar a democracia supón volver á defensa dese valor esencial.
oitos fenómenos da vida política den- ra servicios postais eficaces, ou a quen queira
de a segunda mitade do século XX atrincheirarse na seguridade da súa casa para
teñen en común a perda de sentido de isolarse dunhas rúas perigosas. Rúas que deivalor do que é público fronte ao que é privado. xan de ser espacio público por non estar púO desprestixio da clase política e da política blicamente protexidas.
Non son cuestións menores que enconmesma como actividade é un dos máis visíbeis. Pero tamén responden a esa clave os fra- tren solucións por separado. Hai que se recasos da chamada “terceira vía”, das novas es- montar a principios moi fundamentais. A esquerdas e das novas direitas, a crise da seguri- fera pública está no cerne da democracia. O
dade cidadá, a precariedade en tantas esferas democrático é defender os valores públicos
básicas, e moitos outros motivos de preocupa- por riba de todo e protexelos contra o dano
ción de cada día na vida das nosas sociedades. que lle poden facer tanto os intereses privaSemella que perdimos de vista a “res pu- dos como o propio Estado.
Un dos factores que dificulta
blica”, coa que naceu a noble dea restauración dos valores públidicación a un aspecto esencial da
cos é que ata agora foron monocriación do humano no seu millor
polizados polo Estado. Por rasentido. O neoliberalismo e os
seus avatares transformistas, en- democrático é zóns moi válidas, sen dúbida. No
porque no Estado foi onde
tre os que se contan as novas sodefender os fondo,
parecía que poderían sintetizarse
cialdemocracias, non foron só antosocialistas, senón fondamente valores públicos as varias forzas sociais, e onde
poderían localizarse responsabi“antisociais”. Que é como decir
negadores do público.
por riba de todo lidades políticas. Simplificando
moito, esa foi a esencia do longo
Urxe moito precisar e saliene protexelos e nunca rematado proceso de detar o ámbito do público, no seu
que alentou a
concepto e na súa realidade. Porcontra o dano mocratización
grande aventura do Estado moque, igual que tantas outras dimensións da vida humana, existe
que lle poden derno. Chegou, nembargantes,
unha hora na que o Estado foi
aínda que non a queramos ver,
facer tanto os deixando de ser o foco das espepero non é operativa se non a
ranzas democratizadoras. Por dúconcienciamos e elaboramos.
intereses
as bandas: a do experimento do
Non é doado definir o que é público con fórmulas positivas. Co- privados como “socialismo real” e a da “ocupación” do Estado, nos países allemo tantas outras realidades, das
os a ese experimento, por interemáis importantes da política e da
o propio
ses sectoriais prepotentes e, no
vida, é máis facil contestar á perEstado”
fondo, privados. Non pode ser
gunta dicindo o que non é. Poese xa o foco da “res publica”.
deríase dicir, por exemplo, que
Cando se fala de que non é
hai unhas necesidades comúns
axeitada a empresa privada para
aos humanos que non poden ser
atendidas por unha actividade inspirada en xerir os servicios públicos (por eficaz que secriterios de proveito privado. Isto que albisca- xa noutros terreos), axítase inmediatamente
mos na teoría estase vendo a cotío na práctica. o espantallo do estatismo, sinónimo da rexiNun país tras outro verifícase que os servicios mentación, falta de libertade, burocracia e
públicos non poden ser prestados pola empre- asfixia da iniciativa individual.
Habería que ir pensando, pois, en emancisa privada. Desde os correos ata a saude, desde a policía ata os ferrocarrís, cando se xestio- par o concepto do público do de estatal, como
nan con criterio de proveito privado, perden o alternativa ao privado, que ten con certeza a
seu carácter de servicio a toda a cidadanía. Co súa esfera de actuación propia e respetábel,
pretexto de que o consumidor escolle o que pero que non pode servir de proveedor de serprefire, prívase do disfrute deses servicios a vicios públicos. Nin, o que é ainda máis imboa parte dos cidadáns; é dicir, deixan de ser portante, de cementador da vida social.
A polis ten que definir e configurar algo
públicos. Péchanse estacións ou liñas ferroviarias non rentábeis, obrígase a que acudan a máis que a ‘libertade de escolla”, que en todo
servicios paralelos ou máis caros a quen quei- caso non existe para quen non poida mercala.

M
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ANA PILLADO

Sen ese algo máis, ¿cómo adxudicar recursos
e necesidades humanas básicas nas que non
hai escolla? A saúde, por exemplo, ou o direito ao traballo, ou a supervivencia física
O problema e o perigo das chamadas entidades paraestatais, que non son as que temos
en mente ao falar desta emancipación, é que
se prestan tanto ou máis que o Estado á corrupción e o caciquismo. Habería que definir
moi ben os lindeiros có monopolio, para o que
se pode recurrir á definición clara da necesidade pública a que responden. E facelas responsábeis a órganos máis representativos da
pluralidade que os gobernos. Hai implicacións
orzamentarias interesantes e pouco exploradas
ainda, como a transferencia de poderes fiscais
que permitan o financiamento aparte dos recursos estatais en xeral. Todo un universo conceptual que explorar e que ter claro para analisar o existente e proxectar o futuro.
Compre non esquecer que hai unha proxección internacional da supravaloración do
privado na idea de que o mercado mundializado pode ser a base, o motor e o axente da comunidade internacional. Nembargantes, nin os
valores das diversas sociedades e culturas, nin
as do mundo en conxunto, poden ser definidas,
respetadas nin servidas polo interés privado.
Unha tarefa intelectual e política que podería valer a pena é a de cómo artellar e democratizar axentes non estatais do interés
público. Non será fácil, pero precisámola para un futuro mais respirábel. Os bens e servicios públicos non son un luxo que haxa que
sacrificar, son os alicerces de tecido social
mesmo, sin o que nada do demais funciona. E
iso non ten prezo nin se atopa no mercado.♦

Cartas

Non quero
pensar que...
Quixera estar equivocado e que
todo fora doutro xeito: Que a
equipa de goberno que dirixe o
Estado cavilara fría e premeditadamente aproveitar o fallo do
Prestige para unha xogada política de altura: de reconducir e afundir a conciencia o barco, por mandato, na foxa atlántica onde descansan refugallos dos USA (por
certo, ¿alguén dixo algo referente
á “decoración allea” que acompaña os restos do barco naufragado
nesa fosa “abisal”?), e de paso
afundir definitivamente a economía nunha nación sen estado que
moi ben poidera darlles a lata dentro duns anos como o fan hoxendía Euskadi e Catalunya? Quixera

estar errado e pensar que todo se
fixera deste xeito, con intelixencia
malvada, mais con intelixencia.
Tamén quixera estar errado e
non pensar que o alcalde coruñés
estivera ao tanto dende o primeiro
momento, e de volta e media cando o barco pasaba o carón da súa
cidade. Sei que na política de altura manda a economía e os cartos
por riba de todo o demais, non importa que se mate a vida e se destrague o medioambente, o mar, a
terra, o planeta, a seres humáns. O
que importa son os negocios das
multinacionais que son as que realmente hoxe mandan no mundo
coas axudas das mafias oficiais,
iso sabémolo todos moi ben.
Daquela vexo como lóxicas estas premisas antes apuntadas, mais
quixera estar equivocado e pensar
que pésie a boa intención dos no-

sos gobernantes, todo foi debido
a... Meu Deus! ¡É terríbel só pensalo!: neglixencia, apatía, cobardía,
prepotencia, incompetencia... produto de... ¡Deus!, ¿dunha iñorancia, dun analfabetismo crónico de
quen nos gobernan?...
¡Non, non pode ser! ¿Como
poden estar gobernándonos xente
con esas coordenadas mentais?...
¡imposíbel! Se está ahí será por algo, porque para o ser partido valen. Porque son os millores para
gobernar un Estado refrendado
por maioría dos seus cidadáns.
Si, daquela tiña que estar errado. O contrario sería apoloxía do
insulto a intelixencia, e quero creer que os humáns imos mentalmente evoluindo cara adiante.
Si. Tiña que estar errado.
Efectivamente todo puido ser como dixen antes... ¿Como vai re-

troceder a mente humán con tanto
avance no pleno século vinteún?
Pero por si acaso, para acabar
quero pedir publicamente perdón
os asnos deste país. ¡Qué saben
eles desta historia si nada teñen
que ver con ela! ¡Animaliños!♦
MANOLO CAMBA GAYOSO
(A CORUÑA)

Unha cuestión
gramatical
“Nunca máis” está chamando a
unha xornada de armar barullo
sonoro para chamar atención sobre a maré preta (¡non marea!).
Xa estou escoitando as palabras
importadas do español como
“cacerolada “con reminiscencias
chilenas ou venezuelanas etc.
Coido que a palabra galega
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Aznar dixo que os
de Nunca Máis
“ladran”. Non
lembrou o dito
cervantino de
“ladran, logo
cabalgamos”. Tamén
hai versión árabe: “os
cans ladran, pero a
caravana avanza”.

‘Nunca máis!’, un berro popular
que non se pode afogar
VITORINO PÉREZ PRIETO

Lembramos en Compostela as vellas cancións, pero foi unha
noite de solidariedade e de futuro, do cambio político en Galiza.
ú no puedes volver atrás, porque la ma. O pobo galego –miles e miles de hovida ya te empuja como un aullido mes, mulleres e nenos do ensino– en resinterminable, interminable...”. Os posta á voz covarde dos seus gobernantes
–que chegaron a acusar á mocicoñecidos versos de “Palabras
para Julia”, de Goytisolo, na
amén cómpre dade máis solidaria de “jarraicitos”– multiplicou o apoio á plamúsica do “avó” Paco Ibáñez,
enterrar a
taforma, con mobilizacións de
resoaron coma nos vellos temmozos e nenos e con cartos. Copos en Compostela, no Pavillón
prudencia
mo é ben sabido, a plataforma
do Sar. Os que podían ser os nerecibiu moitas máis doazóns de
tos deste vello estandarte da
estéril
de
cartos desde que o PP comezou
canción protesta nos anos 70,
a campaña de descualificacións;
coreaban a cantiga que moitos
moitos
o pobo galego non se deixa enque peiteamos xa canas temos
tocado unha e outra vez na gui- eclesiásticos e ganar doadamente.
“Galopa caballo cuatralvo,
tarra: “Entonces siempre acuérleigos cristiáns, jinete
del pueblo que la tierra es
date de lo que un día yo escribí...”. E Pablo Milanés facíalle o
a “diplomacia tuya. ¡A galopar, a galopar!, hasta
enterrarlos
en el mar...”. Cómdúo a Luís Emilio Batallán, covaticana”’
pre enterrar para sempre non só
reando co público os versos de
o chapapote que emporca o mar,
Curros de “Aí vén o maio”; sen
a terra e as esperanzas de mariesquecer aquelo de: “Eu sónvolo probe do pobo galego ¡Pra min non hai ñeiros, galegos e homes e mulleres solidarios
de todo o mundo, senón tamén a hipocrisía e
maio, pra min sempre é inverno!”.
Fausto, representando a solidariedade a mentira de tantos políticos, a avaricia do
entre os pobos de Portugal e Galiza, volvía capital que todo o corrompe, o espírito subcantar a fermosísima “Rosalinda”, e os seus miso do pobo e o silencio dos que calan por
sons soaban novos e actuais despois de case medo, e... os tambores de guerra yankees,
trinta anos:”... se tu fores a praia, se tu fores
Xosé
ver o mar, coidado non te esvares... cum
óleo sujo á beira-mar”. Con eles, Uxía e Joñao Afonso, e outras vellas glorias de décadas pasadas como Luís Pastor e Francesc Pi
de la Serra; estes seica comentaron entre
cantiga e cantiga que se estaba a producir
unha verdadeira transición sociopolítica en
Galiza. ¿Serán profetas?
Aos cantautores sumáronse os comunicados de solidariedade enviados por Benedetti,
Galeano e Saramago e a voz doutros poetas.
Particularmente, escoitouse alí a escritores
Pepe Cáccamo e Xosé Luís Méndez Ferrín,
que animou á xente a trocar a marea negra en
marea vermella solidaria. Manuel Rivas denunciou no escenario a campaña de acoso
contra “Nunca Máis” . O concerto rematou
cos poetas e cantautores xuntos no escenario
cantando co público “A galopar”, a cantiga
de Paco Ibáñez que se convertera nun himno
da loita antifascista.
Era unha das moitas respostas dos galegos en apoio de “Nunca máis”, ante a vergonzosa reacción dos gobernos central e autonómico que quixeron enmerdar a marea
de solidariedade promovida pola platafor-
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PACO VILABARROS

aliados cos covardes para oprimir unha vez
máis ao pobo a prol dos seus intereses económicos bastardos.
Pero tamén cómpre enterrar a prudencia
estéril de moitos eclesiásticos e leigos cristiáns, a “diplomacia vaticana” que non é
moitas veces máis que a paz dos cemiterios.
Por iso, en varias igrexas de Ferrol e doutras
parroquias galegas ondean estes días bandeiras mouras e azuis co berro profético: “Nunca máis!!”, pois tamén Xesús de Nazaré tivo
de coller un día o vergallo contra os mercaderes que enganaban ao pobo.♦
Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

que designa ese feito de armar barullo de xeito festeiro xa o inventou o noso pobo hai tempo, e sería
treboada; velaí temos as treboadas de Tomiño sen ir máis lonxe.
Coido que ese debería ser o
nome que se usase a nivel nacional
para tal feito, pero temo o pior.♦
CÉSAR VARELA

Berrar e
pasar factura
Cando Galiza sexa unha esterqueira e un ermo, por causa do capitalismo internacional sen escrúpulos e dos desgovernos estatal e
autonómico que padece, o daquela Presidente da Xunta por aclamación absolutísima (quen senón
que o inextinguíbel e lexendario
Fraga Iribarne) ficará alleo á des-

feita e seguirá coa Ieria que tan
ben resume a filosofía política do
seu mandato de inspiración divina
e de consecuencias funestas para a
nosa terra: “Non pensei dimitir
porque non o querería o pobo galego e porque ante o o maior desastre da historia de Galiza sería
deixala en maos de demagogos.”
Velaí o autoretrato perfeito de
quen se considera un semideus e
vive a politica desde un plano diferente ao común dos mortais. Dimitir eu, que son o cerebro político mellor organizado do Estado e
o cazador mesetario de maior
prestixio do reino e teño o favor
eleitoral dos gaIegos e o monopolio xurídico da súa vontade. Diso
nin falar. Eu, o Apóstolo político
elexido de por vida e de por morte para salvar Galiza das mareas
negras que a ameazan, sinalado

polo dedo acusador de catro desaprensivos e demagogos que queren que dimita. Van apañados se
pensan que vou dimitir. Un político inmaculado, cumpridor escrupuloso da súa responsabitidade e
sombra apostólica do seu pobo,
como eu son, non dimite. O meu
con Galiza é un compromiso eterno, que non hai quen o tronce.
Agora que a porcallada arribou ás
nosas costas, a desvergoña se instalou con asaño nas institucións
controladas polo PP e estamos
vendo e sofrendo en toda a súa
crueza o desprezo colonial co que
nos tratan, é oportuno perguntármonos: ¿Somos ou non somos unha colonia? ¿Alguén pode aducir
razóns de peso para desbotarmos
do vocabulario político o termo
colonia? ¿Qué somos, un viveiro
inesgotábel de mariscos para con-

sumo de paladares esquisitos?
¿Unha rexión fornecedora de lendas celtas, meigas habelas boinas,
santas compañas e divinas palabras, para deleite e diversión de
señoritos madrileños orfos de exotismos? ¿Unha terra onde a chuvia
é arte e a emigración un feitizo
que turra con forza do noso sangue
aventureiro? Perguntábase o Ferrín nun dos seus artigos dedicados á catástrofe do petroleiro:
“¿Cando os votantes galegos do
PP se decatarán de que votan para
continuar sendo súbditos de segunda categoría?” ¿Deixaremos
algún día de ser unha colonia ou
desaparecerá para sempre das nosas praias, eidos, vilas e cidades
calquer proxecto de dignidade nacional?♦
EMILIO CID FERNÁNDEZ
(BARCELONA)

Os peregrinos que
visitan Santiago xa
non se nutren só de
cunchas e catedrais
en miniatura. O máis
demandado son as
chambras de Nunca
Máis que se venden
en todas as tendas de
souvenirs.

Xosé Manuel
Rivera, director do
barómetro electoral da
Universidade de
Santiago e militante
socialista, afirma en El
País, 28 de xaneiro,
que o PSOE “é o
único partido galego
que cerrou a súa crise
interna”. Iso chámase
optimismo sociolóxico
ou será que se
esqueceu de preguntar
pola xestora de
Ourense, pola debacle
de Ferrol, polos
enfrontamentos de
Vázquez e Touriño, de
Ventura Pérez Mariño
e Carlos Príncipe e
das leas de Ribeira,
Carballo, Monforte,
Quiroga, etc.

O PP xa lles dixo a
todos os cabezas de
lista municipais que
anuncien nos seus
concellos que se
gañan parará alí o
AVE. Pois, con ese
critero, se cadra ao
final o AVE acaba
parando en todas as
vilas pequenas, pero
non nas cidades.♦
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Sol de mediodía
BIEITO IGLESIAS

E

n días de xiada e sol meridiano apetece
entregarse á contemplación da pulchritudo
vaga, expresión que alude –na estética kantiana– á beleza natural. Pero continúa chegando
o piche á costa, e esoutra peste dos gobernantes
chulescos, que desairan a capitalidade autonómica celebrando consello de ministros no lugar onde Franco reunía o gabinete estival. Prometen
investimentos á rangalleira –algús de aquí a dez
anos, cando talvez estes Reis Magos estean xa
destronados– e cólganlle a Vázquez unha medalla de Isabel a Católica. Touriño non estará moi
católico, vendo como o seu correlixionario varre
pró PP, pero Paco adora a aquela castellana que
non micaba a auga e gastaba roupas fedorentas
(Daí a heroicidade de Fernando de Aragón, que
se sacrificou pola unión de España e desflorou a
azucena na noite de vodas a pesar dos miasmas).

Jiménez de Parga lembra a escasa hixiene dos
ancestros das nacionalidades históricas, unhos
marranquiños ó lado dos aseados mouros de
Granada. Faltoulle mencionar a cotra da monarquía españolísima. Vaite lavar, porcona, vaite lavar, se non che chega o río, bótate ó mar (Boabdil, ó entregarlle a Isabel o reino nazarí). O presidente do Constitucional non descende de árabe
andalusí, na altura do ano mil os seus devanceiros cristaos practicaban lavadelas de gato (unha
pasada de pouta e gracias). Os de Vázquez –dos
galegos todos– hai pouco que facían de campo e
limpaban o cu cun fento. Temos historia e algunhas traxedias particulares. O alcaide coruñés ten
sotaque enxebre, infamante vestixio das escuras
catervas domadas pola raíña católica. A min paréceme tráxico que os grelos se suban á parra. A
manchea anda polos dous euros.♦

‘¡Benvido, Mr. Aznar!’
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

E

ao final, xa verán, aínda habemos sair todos
en procesión cara á praza do Obradoiro para
rezarmos un “Te Deum” en agradecemento
pola “bendición” do Prestige.
O dano ecolóxico causado polo chapapote
démolo todos por inevitábel, e sabemos que a
súa cura é cousa do tempo. Pero obviado isto, e
esquencida tamén e ineficiencia e a anacronía da
nosa “clase política”, que precisou de dous
meses enteiriños para reaccionar, agora chegou a
nosa, e desta imos sair coma se a un pobre de
pedir lle tocase unha “super-primitiva”.
¿Imaxínanse para 2008 ou 2010 a Galicia un
país plenamente integrado, e mesmo en lugar
avantaxado, ao lado de Baviera, da Conca do
Ruhr, ou do eixo Londres-París-Milán?
¿Imaxínanse a esta vella Suevia a só dúas horas de
Francia por tren, ou a só dúas e media de Madrid?
(Paréntese: supoño que esta media hora que a
semana pasada se lle gañou á viaxe a Madrid, será
porque agora o AVE xa non vai parar en Lalín).
¿Imaxínanse, en fin, as nosas corredoiras recubertas de cintas mecánicas que nos han levar a nós
e ao gando, sen esforzo, da corte ao monte e da leira á corte, e ao mellor ata con aire acondicionado?
Cos preto de 14.000 millóns de euros que, entre uns e outros, van facer que nos chovan coma
divino maná, imos ter dabondo para todo isto e
para moito máis, e don Manuel poderá retirarse ao

seu lugar de honra na Historia, coma aquel que rematou coa “secular aldraxe” para sempre xamais.
Non quero parecer irónico, e se o parezo ¡disculpen! Xa me gustaría poder compartir a alegría
dos máis confiados. Pero é que son xa tantas e
tantas as promesas que, en trances graves, aínda
que non tanto coma este, lle levan feito á miña
terra, que á forza teño que ser desconfiado. E se
non, por poñer un caso, fagan conta das
promesas de cando o da Ponte das Pías.
Iso sí, o do venres 24 na Coruña, non me digan que non foi bonito e enternecedor. Só faltaba alí Berlanga para dispor ós coruñeses en dúas filas, que cubrisen as beirarrúas do traxecto
que vai de Alvedro a María Pita, cunha
bandeiriña española na man e cantando sen
parar: “Americanos, os recibimos con
alegría...”. E logo, xa en María Pita, con aquela
fachada do concello cuberta con todos os
tapices e pendóns municipais, que daba gloria
vela, que Paco Vázquez, patético como só él sabe ser cando quere, saíse ao balcón principal e
dixese: “Ciudadanos de La Coruña, como alcalde vuestro que soy os debo unha explicación, y
esta explicación os la voy a pagar”.
Con esta posta en escea penso que o do nunca visto, o do nunca presupostado, o do nunca
delimitado no tempo “Plano Galicia”, había quedar redondo.♦

NON LLO VOU
REPETIR. SÁQUESE
O CEREBRO, PÓUSEO
NO CHAN E
ALÓNXESE DEL.

JAVIER AGUILERA / Faro de Vigo 29 de xaneiro de 03

Do PP e
candidato
independente
a un tempo
El Progreso (28 de xaneiro)
dá conta da azarosa vida
política de Xosé Manuel

Rodríguez González,
presidente do Consello
Regulador da denominación
de orixe Ribeira Sacra, posto
que acadou ao vencer a
candidatura auspiciada polos
alcaldes populares da zona.
Rodríguez González é sen
embargo secretario da
agrupación local do PP de
Sober e ocupou un posto de
primeira fila na última

convención do partido
celebrada en Santiago e
presidida por Aznar. Todo
iso non quita que teña
previsto presentarse ás
próximas eleccións
municipais como cabeza de
lista da candidatura
independente, Iniciativa
Galega, creada por
disidentes do Partido
Popular.♦
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Crer,
pero pouco
X.L. FRANCO GRANDE

D

icía Sören
Kierkegaard que a fe é
a máis alta dimensión
do ser humano. Unha cousa
é a fe do catecismo do P.
Astete –“fe es creer lo que no
vimos”– e outra a fe creadora, que sen ela case ningunha cousa se acada. Deixando
a unha banda a primeira,
que está fóra da razón,
tamén é certo que moi
poucas veces podemos te-la
segunda, se ben a boa fe
aconsella o que poderíamos
chamar crer en principio.
Menos ós políticos, que
por principio non debemos
crelos. E aínda menos a un
que todos sabemos, que prometeu facer do parlamento o
centro da nosa democracia e
logo resulta que non dá contas de nada, nin sequera da
guerra que vén, e na que
nos vai meter ós demais. Se
mentiu aí, como en case
todo, ¿como non vai mentir
agora neste Plan Galicia, sen
prazos nin financiación, co
que pretende salvarse do
afundimento das
expectativas electorais, e non
ó noso país, que ben pouco
lle importou deica agora?
Hai que crer, pero pouco.
Máis ben imos agardar, e a
ver que pasa. Porque xusto
agora é a hora do control da
oposición e a das
mobilizacións para esixi-lo
cumprimento dese maná
que nos trouxo o Prestige.
¿Onde estivo a oposición estes días? ¿Tamén de caza ou
a pescar salmóns? É un verdadeiro escándalo que ó día
de hoxe non teña feito unha
análise en forma das
medidas propostas polos gobernos central e
autonómico. Porque a xente
demanda esa orientación
que, ó noso ver, non lle deu
a oposición, como é o seu
deber e, suponse, que o seu
máximo interese.
Criterios orientativos
que, pola contra, deron
algúns xornais galegos. Un
deles inclúe tamén unha enquisa moi significativa do
que a xente pensa dese Plan,
e impresiona tanto o resultado da votación (máis dun oitenta por cento parece que
non se deixa engaiolar polos
políticos badúas) como as
opinións que se recollen, reveladoras de que aínda queda xente con criterio. Mais
iso non abonda: cómpre que
a oposición o sexa realmente, cando dispón de tanta
materia dialéctica.
Confiemos, pois, que teña de agora en diante moi
claro que prestará un gran
servicio a este país se
verdadeiramente exerce a
súa responsabilidade, cousa
que, polo de agora, non parece que leve feito. ¿Ou tamén isto terá que facelo o
pobo por dimisión dos cha♦
mados a realizalo?♦

Chama a combatir na rúa aos ‘axitadores’ que compara cos cans

Dirixente populares temen que Aznar
divida os galegos en dous bandos
loitar contra a crise do
Prestige. Esta deixou
uns fortes efectos colacterais cun indisimulábel
enfrontamento interno.
Na Convención tamén
estaba presente o espírito torturado de Cuíña
Crespo. O ausente máis
presente aínda que o de
Lalín non fose citado en
ningún dos discursos e
fose mesmo borrado
dos vídeos das inaguracións.

A.E.
Aznar trata de que
os militantes do PP
saian á rúa para enfrontarse aos que
critican a súa política. “Que veñan os
que queiran. Os outros poderán quedar ladrando o seu
rencor polas esquinas”, arengou Aznar
ás súas bases no que
calificou como unha
“estratexia ben meditada”. Unha estratexia que, de ter éxito, dividiría os galegos en dous bandos.

Recados a Cuíña

Malia a súa ausencia si
lle mandaron recados
sabedores de que alí tiña
Cargos do PP galego,
bos propios que llos lealcaldes e concelleiros
vasen. “Este é un partiteñenlle medo á estratedo cun proxecto propio,
xia que José María Aznon a suma de 17, nin
nar deseñou para Galide 32 nin de dous”, adza. “Isto non é Euskadi
vertiu Aznar. O secretae porque aquí nós sexario xeral Javier Arenas
mos moitos máis non
insistiu que o PP “ten un
imos sair á rúa a enfronproxecto global e cotarnos aos que protesmún para unha España
tan”, comentábanos un
diversa”, reivindicando
cargo electo do PP, diso españolismo dos pogustado coa convenpulares galegos fronte
ción que o seu partido
ao “galeguismo” enarcelebrou o 26 de xaneiborado polos deputados
ro en Compostela.
díscolos.
Varios alcaldes e
Mensaxes significoncelleiros consultacativas, nada cifradas,
dos por ANT son do
tamén foron as remesmo parecer e conferencias a Mariano
sideran que “cunha
Raxoi, Xesús Palmou
política de enfrontae López Veiga, os tres
mento quen sairíamos
máximos integrantes
perdendo seríamos nós
do bando opositor a
porque hai xente que
Cuíña.
está enfadada co GoAznar loubou a
berno, xente que semNon
foi
un
acto
de
abrazos
ao
líder.
Aznar
chegou
para
dar
instrucións.
PACO
VILABARROS
Raxoi ao que lle dedipre nos votou”. Pero
cou “unhas palabras
os insultos e enfrontamentos xa se veñen producindo de militantes. E o seu lugar está me Aznar, máis semellaban apa- especiais de homaxe e agradecegarse os ánimos populares. De- mento”. Javier Arenas e Xesús
desde hai algún tempo. Por na rúa, segundo Aznar.
Un Aznar que realizou o seu sapareceu a adesión inquebran- Palmou agradecéronlle a López
exemplo en Chantada, a deputaVeiga “de xeito moi especial a
da Susana López Abella, criti- chamamento, tentando levantar- tábel doutras ocasións.
Ao comentar con dirixentes súa laboura na crise”. Referíanse
cou a concelleira nacionalista lle os ánimos aos presentes, baixo
populares
que
non
existía
o
calor
a
forma
de
varias
perguntas.
¿Soá do Prestige pero cada un puido
Laura Vázquez por estar nunha
manifestación de Nunca Máis des o partido máis importante de doutras veces xustificábanse con entender como quixo. Javier
que increpou a Fraga na súa visi- Galiza? ¿Sodes os que máis votos que “xa se sabe, os cadros do Arenas tamén lle deu as gracias
consiguen? ¿Tedes vergoña de partido e cargos electos son moi- a Palmou pola súa laboura.
ta á vila.
Na primeira fila estaba Xosé
Aznar considera que con ser o partido máis importante e o to máis tranquilos que as bases”.
Pero no Pazo Luís Baltar, aplausando coma
dous meses de protesta xa son que máis traballa?
de
Congresos
¿Coñecedes
a
alun
condenado
a todos os particibastante. “Acabouse. Xa está
uíña desapareceu non só se podía pantes. Xa antes dera unha mosben”, berraba un Aznar encole- guén que fixese
mascullar a crise tra do seu poderío ao ser o que
rizado antes 2.500 dos seus máis por Galiza misteriosamente
do Prestige. Máis máis persoas reclutou para o acfieis, aos que lle pedían que sai- que o PP ou Made dous meses de to. Quen non estivo presente foi
sen á rúa para facer calar aos nuel Fraga?”.
dos vídeos
apoupamentos Fernando Rodríguez Corcoba,
“axitadores do resentimento”.
propagandísticos
Preguntas
e
aos populares, fi- candidato á alcaldía da Coruña,
Non era só a exposición dun
xeron que o sen- que tiña que falar en primeiro
plano “ben meditado”, como o contestacións
nos
que
se
recollían
timento de culpa lugar. Porque en Compostela, o
calificou Aznar, senón unha orde.
o interiorizasen domingo, había varias formas
O presidente do PP e do Goberno As preguntas, na inaguracións”
mesmo os seus de facerse notar no PP. Uns por
central quíxo deixarlles claro aos vez de ser contesdirixentes, por- activa outros por pasiva.
tadas
con
aplaucargos do PP galego que se perque,
por
máis
que
o neguen, os
sos
como
noutras
ocasións,
tiñan
–¿Que quixo decir Aznar
den as próximas eleccións será
culpa súa, non del. Aznar xa unha contestación con un “non” efectos do chapapote están aí, ta- cando afirmou que ía poñer en
cumpriu: fíxolle fronte á catástro- ou un “sí”, solitario ao comezo, mén o sufren os militantes do PP. marcha novas iniciativas? ¿Que
fe, “poñendo sempre a cara aínda despois máis coral, pero que “Poderemos remontar se non con elas vai prohibir as manique ma podan partir” e cumpriu o nunca chegou a conseguir a una- aparece outra grande marea ne- festacións de Nunca Máis?”,
seu “deber” ao presentar un plano nimidade de Fofito nas súas tar- gra, pero xa nada será coma an- perguntáblle unha militante de
especial para resarcir a Galiza. des de circo televisivas. Facía un tes”, afirmaba un concelleiro do Ourense a un seu compañeiro.
–“Paréceme que se está pasanAgora tocaríalle aos populares frio humano na convención: Salnés.
Porque o PP non só ten que do. Isto é Galiza, non Euskadi”.♦
galegos cumprir coa súa misión canta máis leña lle botaba ao lu-

C
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Reclaman un posto de protagonismo público para Cuíña

Os sectores enfrontados no PP aparcan
as decisións ata despois das municipais
A. EIRÉ
As promesas de Fraga Iribarne e Xesús Palmou de que o relevo no PPdG se decidirá nun
congreso aparcou a crise no
partido ata despois das municipais. Pero o sector crítico sigue a apoiar a Cuíña como futuro candidato á Xunta polo
PP. Mentres tanto, tratan de
que ocupe un posto no que teña maior protagonismo público que o dun simples deputado.
Do “pasou o que pasou” de
Iglesias Corral ao “aquí non pasou nada” de Fraga Iribarne.
Dúas explicacións das maiores
crises que a dereita viviu na Galiza desde a volta da democracia. Dous xeitos diferentes de
contalas: a primeira rematara
coa marcha de Barreiro Rivas e
a segunda aínda non ten final.
Porque malia o abrazo que
Fraga se deu cos cinco “vellos
amigos”, os deputados díscolos
de Ourense, a puxa interna segue
dentro do PP sen tregua. Esta
reunión con Fraga dos deputados ourensáns e con Xosé Luis
Baltar, como as reunións de conselleiros afíns ás teses de Cuíña
con Baltar e Palmou, serviron
para chegar a un pacto polo que
non haberá movimentos bruscos
ata despois das eleccións.
Das reunións saiu o compromiso de que non se ía expedientar nin castigar a ningún dos que
apoiara abertamente a Cuíña,
por máis que desde Madrid demandaran man dura con eles.
Fraga e Palmou tamén deron
garantías de que, finalmente, será un congreso o que designe ao
sucesor de Fraga á fronte do PP.
Quedou claro que Cuíña ten
numerosos apoios e que non está disposto a renunciar á sucesión. Fálase da posibilidade de
que existan dúas listas confrontadas. Así o recoñeceu Xesús
Palmou. Unha podería estar
auspiciada por Madrid. A outra
por Cuíña. ¿Que fará Fraga?
Segundo persoas do sector
de Cuíña xa importa moito menos que hai dous meses. Fraga
perdeu o control do partido na
Galiza e claudicou ante Madrid.
Cuíña sabe que xa non vai gañar a sucesión da man de Fraga,
senón através das bases.
Dado significativo da falta de
liderazgo interno do presidente é
o feito de que candidatos á alcaldía como Corina Porro (Vigo) e
Dositeo Rodríguez (Compostela)
visiten antes a Aznar que a Fraga
para ter os parabéns para a súa
candidatura. “Impensábel hai catro anos, Fraga era o que cortaba
o bacallao”, afirma un dirixente
próximo a Cuíña.
A preocupación dos autóctonos
A preocupación do sector autóctono agora é procurarlle a
Cuíña o protagonismo social
necesario para que “non quede

Desde o seu cese, Xosé Cuíña aínda non apareceu en público.

eclipsado publicamente e poda
moverse igualmente dentro do
partido”. Esta foi unha demanda que lle fixeron a Fraga. O
presidente aceptou e está a procurarlle a fórmula. En troques,
Fraga, pediulles que se agardase ata o outono para celebrar o
congreso, despois de que Aznar
tivese decidido en Madrid sobre
a súa sucesión. Fraga tiña previsto unha cea con Cuíña a pasada semana pero, que se saiba,
esta non se celebrou.
Cuíña podería ocupar un
posto na lista de Lalín nas próximas municipais. Non só lle daría
protagonismo político (non quer
renunciar a dar mítines) senón
que demostraría o seu apoio popular fronte aos enemigos.
Porque os resultados eleitorais poden propiciar que as navallas centilen antes de entrar
nas costas dos populares. A denuncia das navalladas realizouna Manuel Abeledo, presidente
da Deputación de Pontevedra.

Este inverno, os sectores do
PP, aprendendo de César, tentarán acumular forzas vivaqueando nas listas municipais. Unha
batalla aberta en tempo electoral sería nefasta para ambos
sectores. Ambos necesitan un
bó resultado nos seus feudos.
Os novos concelleiros e alcaldes terán moito que dicir, pero
tamén serán determinantes as
desfeitas electorais.
Frente ao intento de Fraga e
Palmou por aprazar a crise
anunciando publicamente que
Cuíña non só ten un papel importante no partido, senón que
pode aspirar á sucesión, as críticas contra o ex conselleiro aumentan en Madrid. Tanto Arenas como Raxoi acúsano de non
saber encaixar a destitución, demandándolle “elegancia”.
Os apoios galegos a Cuíña,
despois do aldabonazo dos cinco
parlamentarios, desde Cacharro
Pardo (Lugo), a Almuiña (A Coruña), desde Abeledo (Ponteve-

A. PANARO/Arquivo

dra) a Baltar (Ourense) reafírmase nos apoios mainiñamente.
Cuíña move os fios por detrás Non asiste a ningún acto do
PP para deixar patente o seu
descontento e nin tan sequer se
reuniu co seu sucesor na consellaría, Alberte Feixoo.
Semella que a súa prioridade é a de demostrar, con informe xurídicos, que non hai nada
ilegal nas actividades empresariais da súa família. Poucos dubidan que, legalmente, sairá
con ben das acusacións Moralmente non lle preocupa. Como
afirmaba un veciño de Lalín
“alguén que non é capaz de facer nada polos seus, menos o
vai facer polos demais”.
Fraga afirma que non pasa
nada, pero Abeledo considera
que “existe claramente un choque de intereses. A dimisión de
Cuíña creou malestar en moita
xente. Pero vai sair reforzado”.
Aquí non pasou nada, aínda está a pasar.♦

A síndrome
da
excavadora
XOSÉ M. SARILLE

T

odos os galegos levamos
unha paleadora dentro.
E os que non a levamos
sofremos o seu síndrome. Os
primeiros fican
inevitabelmente abraiados
cando se fala de obras,
pontes, farolas, desmontes e
subterráneos. Cren cegamente que o remedio pasa polo
asfalto e o formigón. Os
segundos conservamos no
subconsciente a memoria das
corredoiras e da natureza sen
ordenar. Todos temos polo
menos algún avó que non
deu o salto da rusticidade á
urbe, do atraso á encrucillada
do pretendido progreso. A
Galiza dual consiste máis ou
menos niso.
José María Aznar coñece
mellor do que parece a
psicoloxía colectiva do galego. Por iso nas circunstancias
actuais monta o maior conto
que este país coñeceu na súa
historia. Maquea orzamentos,
acumula outros vellos,
prolonga até o infinito a realización das obras e non sustancia o resto do diñeiro. Para unha catástrofe grande unha trola aínda máis grande.
Esta agresión, que debería
producir unha resposta tan
indignada como a do
petroleiro fundido, non
produce nada. Os nosos
resortes interiores son tamén
duais. Os que levan a
paleadora na alma réndense
abraiados ante tantísima
obra. Os que pertencemos
aos segundo grupo, os do
subconsciente colectivo con
paleadora telúrica integrada,
ficamos desconcertados ante
tal mareísima de chimpíns.
E así, aos dous días de
presentar a trola, o novo conselleiro de política territorial
xa vai matizando que os prazos técnicos son os que son.
Estamos onde sempre e sen
rubor, pendentes da fábula
dun descarado. Con
columnistas á espreita, considerando que non está tan
mal o chollo, con políticos
dubitativos sobre que facer e
co pequeno Haider coruñés
encantado.
A estafa de Aznar é un
trasunto ao grande das
relacións entre o cacique e o
paisano. Ofertas de falsos favores a cambio de sumisión.
É o único asunto no que o
presidente amosa ambigüedade. No demais é firme como
un tabor de regulares. E hai
que tomalo moi a serio cando
nos chama cans, ou cando
azuza aos seus con aforismos
ao estilo de Camiño: “¿davos
vergoña dicir que ninguén fixo máis por Galiza que o
PP? ¡Pois se non vos da vergoña saíde a dicilo!”. Igual
que San Josemaría, o Marco
Aurelio de garrafón: a santa
intransixencia, a santa desvergoña e sobre todo, sobre todo,
a santa coacción.♦

Vellas
preguntas
XESÚS VEIGA BUXÁN

U

nha parte do
chapapote chegou, finalmente, a San Caetano. Ben é certo que tal
circunstáncia non ocorreria
se non aparecera no
cenário a maré humana
que escrebeu as páxinas do
1 de Decembro en Compostela, do 3 de Decembro na
ria de Arousa, do 11 do
mesmo mes nas principais
cidades e vilas do País e a
de todos os dias –desde o
13 de Novembro– nas
praias contaminadas.
O “affaire” Cuíña
conten várias dimensións
analíticas posibeis. Por
exemplo: a confirmación de
que a sede da rua Genova é
un laboratório habitado
por entusiastas
practicantes da dualidade
esquizoide do Dr. Jekyll e
Mr. Hyde. Pola noite Aznar
e Arenas deseñan, “manu
militari”, as operacións de
limpeza do clan e pola mañá aparecen co sorriso
anxelical previsto para
anunciar a unidade de destino no PP. Ou tamén: a
constatación de que a
prepoténcia de Cuíña non
lle permitiu ver que el
podia ser unha vítima colateral do afundimento
simultáneo do Prestige e do
mito fraguián. Se Madrid
tiña decidido que non ía
pagar traidores, o
presidente da Xunta sabia
cal era o prezo desa retirada megalómana que busca
desesperadamente desde o
seu derradeiro trunfo
eleitoral.
A forzada dimisión do
conselleiro de Política
Territorial semella abrir as
portas da fase decisiva na
loita polo poder no interior
do partido que controla a
maioria das institucións políticas. Sen fronteiras ideolóxicas ou programáticas
definidas e co tradicional
medo reverencial a quen
administra os recursos institucionais, estamos vivindo
os primeiros síntomas dun
proceso desestabilizador
que poderia propiciar a
perda da hexemonia eleitoral construída desde 1990.
Por iso reaparecen alguns
dos vellos interrogantes da
política galega: ¿existen recursos humanos e materiais
suficientes para conformar
un partido rexionalista e
populista que dispute un
espazo eleitoral ás tres forzas hoxe existentes? ¿É realista pensar na existencia
dun segmento eleitoral minimamente significativo
disponíbel para un proxecto desa natureza? ¿É verosímil a hipótese dunha ruptura e recomposición do
triángulo que preside o mapa político galego desde hai
unha década?
Veremos se hai novas
♦
respostas.♦
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Elvira Cienfuegos substituirao como concelleira en Santiago

Xaquín Fernández Leiceaga abandona o BNG
P.B.
Despois de dimitir da Executiva do BNG no verán, Xaquín Fernández Leiceaga ven de anunciar que deixa a formación nacionalista e que demite como concelleiro de Facenda en Santiago. Xaquín Fernández Leiceaga di que se sinte “incómodo” ao
non compartir a liña política do Bloque Nacionalista Galego.
“Isto é consecuencia da miña de- de Facenda en Santiago mantén
cisión de abandonar a Executiva”, que a catástrofe o Prestige acenexplica. Xa daquela Xaquín Fer- túa “un cambio de ciclo xa prenández Leiceaga relacionou a súa sente nas últimas eleccións. Imdemisión da dirección con dous pulsa a posibilidade dun cambio
feitos que volve lembrar agora, o no goberno nun sentido progrerelevo de Encarna
sista e galeguista
Otero como cane con algún comon estou cómodo poñente nacionadidata a alcaldía
de Santiago e a
lista, pero o que
negativa dunha traballando no BNG
non percibo é a
parte da base so- e por iso marcho
construción duncial do BNG a
ha alternativa sóapoiar a candida- pero a sociedade
lida por parte dos
tura de X.M. Sadous grupos da
bucedo nas elec- ofrece máis
oposición. A leccións a reitor da posibilidades
tura que fixen ten
Universidade de
que ver con carSantiago.
garse o símbolo
de participación”
Fernández
público dunha
Leiceaga apunta
experiencia de
que cecais percigoberno exitosa,
biu tarde os resultados da asam- por motivos que non se comblea da Coruña porque ao seu prenden fóra do reducido ámbiver estes dous exemplos poñen to da militancia”, comenta en
de manifesto que na formación referencia á substitución de Ennacionalista “non hai vontade de carna Otero.
imprimir unha liña política que
“Teño unha sensación ambipermita que o BNG goberne Ga- valente –engade. A de que existe
liza. Tampouco quixen tomar un- unha oportunidade que debería
ha decisión en quente -di. Fun implicar maiores esforzos por
graduando, pero seguín sentín- parte do BNG e do PSOE, pero
dome incómodo e ademais desde tamén a de que igual que hai secsetembro xa non participaba na tores que apostan por iso tamén
organización, agás na vida muni- hai resistencias”. As resistencias
cipal”, engade.
no PSOE proveñen, segundo
O ata o de agora concelleiro Fernández Leiceaga, de Francis-

‘N

co Vázquez, alcalde da Coruña, e
no BNG, como xa ten mencionado en máis de unha ocasión, da
UPG. “Pero non me gusta falar
disto porque o que está acontecer
co Prestige tamén opaca un pouco a realidade”, mantén.
Ante a pregunta de se volverá a participar en política no futuro, Fernández Leiceaga, que se
vai incorporar á súa praza como
profesor da Universidade de
Santiago, deixa a porta aberta.

“Tomei unha decisión un pouco
drástica. Non estou cómodo traballando no BNG e por iso marcho pero a sociedade ofrece máis
posibilidades de participación
política e diversas. Xa se sabe,
nunca digas nunca xamais”. A
súa demisión farase efectiva
apartir do pleno do 30 de xaneiro e no seu lugar tomará posesión como concelleira Elvira
Cienfuegos, destacada militante
do movimento ecoloxista.♦

A Alternativa dos Veciños de Oleiros arremete
contra o concelleiro do BNG
A.N.T.
A Alternativa dos Veciños de
Oleiros vén de acusar ao único
concelleiro do BNG presente na
corporación, Antón Tenreiro, de
“encirrar” a PP e PSOE para
“chantaxear o goberno local”. A
candidatura independente que
ostenta a alcaldía conta con nove

concelleiros, por oito o PP, tres o
PSOE e un os nacionalistas.
A Alternativa dos Veciños
defende o traballo social e urbanístico acometido nas últimas lexislaturas e móstrase especialmente doida pola actitude de
Tenreiro, “que pacta co PP e o
PSOE todo canto acordo regresi-

vo e boicoteador pode sobre o
goberno”. Os independentes
mostran a súa sorpresa por esta
belicosidade, toda vez que existen entre eles moitas “simpatías
e identificacións co nacionalismo de esquerdas”. Tamén se preguntan se a “obsesiva diferenciación de mensaxe” por parte

do Bloque local “é maís importante que a efectiva transformación do municipio”.
Nun escrito enviado a esta redacción, ao que acompañan 75
sinaturas, a Alternativa dos Veciños cualifica a Tenreiro de “intransixente, maximalista e irracional”.♦

Ferrol
As últimas noticias apuntan que
este mesmo ano poderían dar comezo, por fin, as obras de construción dunha Estación depuradora de augas residuais –EDAR–
para a zona. Unhas obras que estaban anunciadas para o 2002 e
situarían á cidade no lugar que
lle corresponde. E é que, na actualidade, Ferrol é a única urbe
galega que non conta con instalacións deste tipo.
Un informe elaborado aló polo ano 1995, xa choveu, precisaba que soamente quedaban en
Galiza cinco concellos de máis
de 5.000 habitantes sen a correspondente EDAR. E Ferrol, que
segue sen ela, era o máis grande
de todos. Mentres tanto, todo
aquelo que se nos ocorra verter
aos nosos sumidoiros vai parar á
Ría, convertida nunha sorte de

Agardando pola
depuradora
MARTINA F. BAÑOBRE

Ferrol segue sen estación depuradora de
augas e todos os residuos van directamente
ao mar. Para este ano poden comenzar as
obras da depuradora que acabarían en 2007.
‘Estación depuradora natural’.
De todos os xeitos, e por
moi ben que marchen as cousas,
a Estación depuradora de augas
residuais non entrará en funcio-

namento antes do ano 2007.
Agora queda agardar pola sinatura dun convenio entre a Xunta
de Galicia e o Ministerio de Medio Ambiente para o financia-

mento da execución e explotación do saneamento da obra.
Polo momento xa se chegou
ao acordo no que respecta aos
asuntos económicos. A Xunta
de Galicia desembolsará o 15%
do orzamento, deixándolle o
85% restante ao Ministerio de
Medio Ambiente. Sen embargo
resta a emisión dun informe
oficial que permita a mencionada sinatura.
Ata que chegue ese intre, ou
eses intres: o informe, a sinatura,
o comezo e o remate das obras...
a nosa cidade permanecerá unha
vez máis á cola. E serán polo menos outros catro anos. Case un
lustro deixando que as augas residuais de 85.000 persoas flúan tendo ao mar como o seu único destino. Para que despois digan que a
Ría non está contaminada.♦
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Plan pli-nas
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR
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ONSIDERANDO:

A publicidade de Caixa Galicia está en castelán. Na imaxe, unha sucursal desta entidade.

PACO VILABARROS

A Mesa reclama a galeguización das entidades financeiras

Denuncian que Caixa Galicia emprega máis
documentación en catalán que en galego
A.N.T.
Caixa Galicia emprega máis o catalán nas sucursais de Catalunya que o galego no país, segundo denuncia a Mesa pola Normalización Lingüística. Esta última organización reclama maior
presencia da lingua galega en todas as entidades financeiras.
A Mesa comprobou que Caixa
Galicia nas súas sucursais en
Catalunya pon a disposición do
público todo tipo de formularios
en catalán, cando nas oficinas
galegas só os ofrece en castelán.
O galego non está completamente ausente das sucursais de
Caixa Galicia. Polo xeral a rotulaxe é bilingüe, aínda que nin a
publicidade nin os formularios
recorren ao idioma galego.
Segundo a Mesa, Caixa Galicia é “a caixa de aforros que ten
mostrado maior desinterese por incorporar a lingua galega con normalidade a todos os ámbitos”. O
presidente da Mesa, Carlos Manuel Callón sinalou que a entidade
“entorpece continuadamente a utilización do galego por parte daqueles clientes que así o solicitaren, inclusive en casos en que os propios
clientes se ofrecen a realizar as traduccións” dos formularios.
Pola súa banda, a oficina de
prensa da entidade financeira negou distincións entre o uso do
galego e o catalán por parte de
Caixa Galicia e lembrou que en
“Catalunya a publicidade está en
castelán, non en catalán”.
A Mesa admite esta situación
pero sinala que son os formularios os que si están en catalán
mentres que en Galiza non están
en galego. Callón recoñeceu que
a esta situación axuda o feito de
existir unha normativa en Catalunya que protexe máis o idioma
e que obriga ás entidades a garantir que a cidadanía poda escoller idioma no momento de reali-

zar calquera tipo de operación
comercial ou financeira. Esta
protección dos dereitos dos galego falantes non existe en Galiza.
Lexislación catalana
Do desfase entre a protección
dos dereitos da cidadanía que hai
entre Catalunya e Galiza dá idea

POSONEJRO

un proxecto do Goberno catalán
para desenvolver a Lei de Política Lingüística de 1998, polo que
os rótulos dos novos establecementos abertos ao público deberán estar en catalán cando neles
só se empregue unha lingua. Por
rótulos a normativa en proxecto
entende que son tanto os carteis
exteriores como todos os interiores, a información sobre os servicios que se ofrecen, os indicadores de lavabos, saídas, etc. Nos
restaurantes os menús tamén deberán estar escritos en catalán,
sen prexuízo de que tamén poposonejro@yahoo.es

dan estar en castelán. Estes requisitos serán indispensábeis para obter a licencia de abertura.
Serán os concellos os encargados de velar polo cumprimento
desta normativa.
Conversas da Mesa
Aínda que a Mesa recoñece que
“algunhas entidades como Caixanova ou La Caixa deron nos
últimos anos algúns pasos importantes na incorporación do
galego”, para esta organización
de defensa da lingua a situación
no sector financeiro ten moito
que mellorar, por iso proxecta
iniciar unha serie de conversas
coas caixas de aforro para que
asuman unha serie de mínimos
sobre o idioma.
Para a Mesa é importante que
haxa formularios de todo tipo en
galego a disposición do público.
“Todo tipo de operacións se deben poder realizar nesta lingua”,
indica. Así mesmo, reclama que
a publicidade estática e a rotulaxe deben estar cando menos en
galego. Con respecto aos caixeiros automáticos, considera que
deben de ter a opción de galego e
que a opción de mudanza de lingua debe facerse desde o galego.
Por último, as páxinas electrónicas na internet tamén deben ter a
opción en galego e a opción de
mudanza de lingua tamén debe
facerse desde o galego.
Para conseguir estes obxectivos, a Mesa solicitou entrevistas
cos responsábeis de todas as caixas de aforros que operan no país. Cómpre ter en conta que este
tipo de entidades financeiras son
de carácter público e ademais
contan coas carteiras de clientes
máis amplas do país.♦

Que o
asinante é un de tantos
marraus de mil e tres
anos que non se lavan na fin de
semana nin nunca viron correr
a auga de colores coma en Granada de Boabdil. Que a Al
Hambra chegou a Al Andalus
procedente da Mesopotamia,
polos camiños do Islán. Que o
tal Crecente Fértil, hoxe arrinca
petróleo a madas do mar neghrón e méteo axiña a bordo de
barcos para que alcatreen Galiza, o máis coidado xardín que
tanto ama JMAZ e o seu séquito de ciencia e lucidez, ousadía
e terror polo que Iraq está no
mal de ollo do noso señor do
bigotiño azul. Que o sucedido
o 13 N andaba escrito xa nos
montes prehistóricos do Sol e
das furnas da Auga, para daren
proba os signos da fe e da lei
dos profetas contra os cans de
palleiro que “ladran o seu rancor” e “os que manchan de negro a súa bandeira do paraíso”.
RESULTANDO: Que as dúas
últimas aterraxes dos avionetos
co cargamento de Madrid-Moncloa no Aureoporto da Gallaecia
romana, para consolar ao presidente da Xunta e séquito na súa
desolación de viaxe e pranto polas “manchas moi localizadas” e
polos “hilitos de plastilina” convertidos en adoquín “e” as
praias esplendorosas “e” as operacións dignas de formar parte
na historia mundial dos
rescates”... teñen sido para min
tan merecentes coma o amor de
JMAZ e os seus leais, aínda que
non nos deran o Plan Galicia
dos 12.500 millóns de ouros e
longo pico, por mor das
autopsias e das aves autovías de
arredores. Que o ventre do barco nominado Prestige vai ser
posto a salvo da bombona de
fuel-oil e corrosión na noite máxica do martes de Antroido, para o Enterro da Sardiña 2003.
Que as correntes do Golfo e outros, que chegarán nesta primavera ás nosas Costas Atlánticas,
han virar os designios cara ao
Sur, como era nun principio do
verbo e do mandado aquel, e o
fitoplacton de entreaugas e do
profundo devorará os restos do
ghalipote e peixes e mariscos
suicidas, que non quixeran fuxir,
estalles ben. Que vista a dilixencia de Tragsa e outros servicios
domesticos de limpeza e salvación, os Voluntarios/as sobran
xa, e marchen eles/as calados e
fartos de xogueta, dando as gracias por vir ver. Que tan grande
foi o respecto pola Universidade
Galega, para escoitala dicir e
aconsellar.
PROCURO así o descorchado da ironía coa cantiga vella e
sabia de seu: “Santa Lilaila paríu por un dedo / certo será, pero eu nono creo”. Bebo as
horas da tarde toda en Kafka,
Valle, Rosalía: “Risa dame ese
nome que levás...” (Follas Novas, 1880), Castelao, Novoneyra: “De tanto calar xa falo eu
solo “ (Letanía de Galicia,
1968), Borges: “Se precisaron
todas estas cosas / para que
nuestras manos se encontraran”
(Las causas. Historia de la noche, 1977). E ghrito en
Canghas: ¿Eih, ese barco no
fondo, que?♦
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Os antigos TRAC
apenas servían para
os servicios de voz.

Na morte dun mestre republicano

O Goberno central aproba
a substitución dos TRAC

En 2004 poderase
acceder á internet desde
os teléfonos rurais
H.V.
O Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía aprobou un Plan presentado por Telefónica para substituír antes de fin de 2004
as 237.000 liñas da telefonía rural de acceso celular en todo
o Estado, polo que os seus usuarios xa poderán acceder á internet. Galiza, co 32% dos TRAC, será obxectivo prioritario.
O Plan asume o establecido na
Lei de Servicios da Sociedade
da Información e na Directiva
Europea de Servicio Universal
e permitirá algo vedado a
237.000 usuarios, que teñen
aparellos telefónicos por radio
incapaces de dar acceso á internet. En Galiza o 30 de xuño
do ano que andamos substituiranse o 44% das 78.427 liñas
existentes, o que supón 34.352
das mesmas e o 31 de decembro o 86% das liñas, que representan 67.279. O 100% quedará substituído en decembro de
2004. No resto do Estado os
prazos prevén a substitución
do 30% das liñas en xuño deste ano, o 70% en decembro
deste ano e o 100% en decembro de 2004, polo que no noso
país aceléranse as porcentaxes.
O plan baséase fundamentalmente na LMDS, que é a telefonía fixa inalámbrica de alta
capacidade. As empresas concesionarias da explotación desta
tecnoloxía, Iberbanda, Neo-Sky
e Basa substituirán o 60% das liñas no conxunto do Estado. Telefónica dará cobertura ao 30%
dos usuarios mediante as redes
de móbiles e datos coas tecnolo-

xías GSM e GPRS nas zonas de
baixa densidade de abonados e o
satélite empregarase no restante
10% dos casos, cando non sexa
posíbel chegar mediante os outros procedementos.
As tarifas serán equivalentes
aos dos restantes usuarios e a tecnoloxía de acceso á rede será escalábel, é dicir, permitirá contratar maior ancho de banda segundo as necesidades de cada quen.
O custe total da substitución
do TRAC estimouno o Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía en
475 millóns de euros en todo o
Estado. Deles, 145 son aportacións do Programa Operativo
para a Sociedade da Información 2000-2006 da Unión Europea. Segundo a lei, correspóndelle a Telefónica como operador dominante facilitar o acceso
á internet, xa que se considera
parte do servicio universal.
A Nosa Terra denunciou
por primeira vez en febreiro de
1997 a imposibilidade de acceder á internet desde a telefonía
rural de acceso celular, polo
que o anuncio do Ministerio de
Ciencia e Tecnoloxía significa
rematar coa situación máis de
seis anos despois.♦

Lembro con nostalxia os tempos da radio (a televisión aínda non existía para
nós) nos que escoitar emisoras que non
fosen potentísimas era toda unha aventura. Tiñas que agardar a hora de mellor
recepción ou buscar na onda curta. E
para escoitares Radio Paris ou a Pirenaica, loitar contra as interferencias que
trataban de afogalas.
Hoxe podes, sen problema ningún,
sintonizar emisoras de radio e televisión
de todo o mundo cun nivel de son e de
imaxe óptimo. O satélite e o cabo permiten a transmisión dixital, de calidade superior á analóxica, que é a usada pola actual televisión terrestre.
O usuario pode escoller entre recibir os
canais libres ou subscribirse a unha plataforma. No primeiro caso non paga nada
mensualmente, só ten que mercar o receptor e a parabólica pero non pode ver as canles codificadas, só as que emiten en aberto.

A.N.T.
O pasado día 24 de xaneiro morría en Redondela o mestre republicano Raimundo Nicolás Jorge
Cal Fernández. Nacido o 22 de
setembro de 1914, fillo do fotógrafo Saturno Cal Muíños e de
Xosefa Fernández Esteiro, na II
República, sendo aínda moi novo, comezou a súa inqueda andaina política, que o levaría a
formar parte das Xuventudes Socialistas, Izquierda Republicana
e Partido Galeguista local, sendo
membro das Mocidades Nazonalistas Galegas e participando
con elas na concentración do 29
de setembro de 1935, en Carballedo (Cotobade), sendo elixido,
en xuño de 1936 como Responsábel de Propaganda das Mocidades Nazonalistas para Pontevedra. O día 7 de febreiro dese
mesmo ano participou como orador no primeiro acto de Afirmación Nazonalista da zona sudoeste de Pontevedra da F.M. G.
celebrado na capital da provincia, no que tamén interviron Xaime Illa Couto e Francisco Fernández Del Riego, e en xuño tomou parte na III Asemblea das
Mocidades Nazonalistas, asinando, como secretario xeral das
Mocidades en Redondela, un
manifesto político deixando clara a postura ante a campaña a
prol do Estatuto de Autonomía.
Despois da guerra, para evitarlle problemas, a súa familia
conseguíu que aceptase ser membro da directiva do Casino en
1943, na compañia de Bernardo
Fernández Esteiro, o Avelino Cal
e David Cortizas Baz, todos eles
parentes seus, se ben pouco des-

Raimundo Cal.

pois, xunto a outras persoas, iniciaría os primeiros contactos para
establecer a Unión Nacional en
Redondela. En febreiro detidos
acusados xulgados o 21 de 1948
sería un dos dezanove redondeláns de participar no Socorro Rojo, que serán xulgados o 21 setembro por delicto equiparábel á
rebelión militar, sendo condenado
a 9 anos de prisión, cumprindo
pena nos cárceres de Pontevedra
e na de Vigo, de onde saiu en
marzo de 1950, en situación de liberdade vixiada. En 1973, participou na criación da Asociación de
Veciños, xunto aos seus fillos e
Manuel Barros Montero, Manuel
Bouzas Puertas e outros destacados loitadores antifranquistas redondeláns, presentándose ás pri-

meiras eleccións democráticas
municipais en 1979, polo Partido
Comunista, conseguindo no casco urbano máis votos que ningunha outra formación, a pesar do cal
non conseguiu a alcaldía, que recaeu en Xaime Rey ao negarse
éste a aceptar o compromiso de
Cangas, segundo o que a alcaldía
de Redondela lle correspondía ao
Partido Comunista. En outubro
dese mesmo ano, aducindo razóns persoais, entre elas que se
dera 100.000 pta. á Policía Nacional para festexar o seu patrón,
cando meses antes estiveran a
paus cos traballadores do grupo
de empresas Regojo, acompañadas dun profundo desencanto polos asuntos públicos, abandonou
o seu cargo de concelleiro.♦

A Raimundo Cal
A natureza, un dos amores de Raimundo xunto
coa música, acaba de facerlle o regalo dun día
luminoso para a súa última viaxe.
O noso pai enchía cuartillas, cadernos, páxinas enteiras con pensamentos, frases de todo o
que lía, e que ía configurando coma un evanxeo
persoal, amalgama de saberes e experiencias
alleas. De cando en vez, introducía algunha reflexión propia, modelando os seus valores esenciais, a lealdade aos amigos e a dignidade, esa
imensa riqueza que aniña nos corazóns dos pobres e da xente de ben.
Tratando de non molestar, de non chamar a
atención con esa discreción tan súa, foise exactamente como viviu, quizás porque era moito o
seu cansancio.
As despedidas, aínda que dolorosas, non deben

ser tristes. Nos últimos tempos repetía diante dos
seus amigos que cando a Dama do Alba viñese
buscalo, antes de partir invitaríaa a bailar un tango.
Pola súa timidez, Raimundo fuxía das homenaxes. Pedímosvos disculpas no seu nome,
entendede que está tan abrumado por sentir aquí
tantos amigos e amigas, compañeiros, camaradas, que se non vos saúda persoalmente é simplemente porque morrería de vergoña, e dúas
mortes en 48h. serían demasiadas para el, que,
como Marco Aurelio, pensaba que morrer non é
máis que cambiar de residencia.
Aínda que xa non exista a taberna de Nador,
Raimundo estaría encantado de que en calquera
outra, tomárades unhas tazas non seu recordo,
tomarades unhas tazas á saúde da Paz, da Xustiza e da Liberdade. ♦

Conxeito

Satélite
HENRIQUE HARGUINDEY
No segundo, paga unha cantidade mensual
que lle permite o acceso aos canales de pago que contrate, sen ter en propriedade o
receptor-descodificador nin a parabólica
Se un opta polo sistema libre e instala un barato aparello que lle permite recibir a un tempo Astra e Hotbird (os dous
sistemas de satélites máis importantes)
poderá sintonizar gratuitamente centos
de emisoras de radio e de televisión de
todo o mundo. Hai nesta oferta unha forte presencia das emisoras públicas rexionais europeas: os “lander” alemáns, as
rexións italianas, as comunidades autó-

nomas españolas... Entre estas, a TVC
catalana, a ETB basca, Andalucía TV,
Canal Canarias e TeleMadrid.
Infelizmente a Televisión de Galicia
xa non está presente. E digo “xa non está”
porque hai algo máis dun ano era posible
sintonizala gratuitamente en calquera parte do mundo a través deses satélites. Agora non; só se pode nas zonas do mundo
cubertas pola rede de Hispasat (unha área
moito máis reducida) e iso mediante pago.
E é mágoa, porque se algún país se
caracteriza pola emigración (de onte e
máis de hoxe) e precisa non perder o

vencellamento con esa súa poboación
arredada, é Galiza. Paradoxicamente,
gástanse moitos millóns en tinglados
inútiles teoricamente destinados aos emigrantes e afórranse catro cadelas dunha
ferramenta ben práctica.
Eu lembro que entre a programación
por satélite da televisión galega figuraban interesantes espacios de difusión internacional de Galiza, de Compostela como capital europea da cultura e de intercambio coas cidades que compartían con
ela ese evento. Agora máis ca nunca é
necesario difundir internacionalmente o
moito que Galiza ten de positivo.
Dende aquí pedimos que a televisión e a radio galegas volvan gozar desa proxección e do libre acceso dende
todo o mundo. Unha presencia beneficiosa para o noso país e necesaria para
os galegos e galegas que tiveron que
abandonar a súa terra.♦
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Tómbola

P. VILABARROS

MANUEL CAO

As explotacións galegas están destinadas á desaparición se non se muda o sistema de privilexiar as grandes explotacións.

A proposta de Franz Fischler é rexeitada polo SLG

A reforma da PAC consolida
un modelo de cota láctea que
prexudica as explotacións galegas
H.V.
Aínda que os labregos galegos non están en contra da limitación da
producción láctea, o modelo de cota que inclúe a reforma da Política Agraria Común (PAC) prexudica ás pequenas explotacións
de aquí e beneficia ás explotación industriais de fóra do país.
Inicialmente, a proxectada refor- sincentivar a superproducción.
A xeración de excedentes
ma da Política Agraria Común
que leva adiante o comisario de non é algo que agrade aos agriAgricultura Franz Fischler limi- cultores do noso país e o Sinditaba a 300.000 euros a subven- cato Labrego Galego coincide
ción máxima anual que podía re- co comisario Fischler na necesicibir unha explotación, pero dade de limitar a producción, a
posteriormente suprimiuse esta diferencia entre uns e o outro
está no cómo.
restricción e en
Se o modelo
consecuencia as
que impulsa o cograndes explotapesar
misario de Agricións industriais
cultura implica a
saíron beneficiapaulatina desapadas. Se a Política dos cambios,
rición das pequeAgraria Común o 5% das
nas explotacións
implicada que o
debido a que o
5% das explota- explotacións
criterio de procións recibían o
ductividade é o
50% dos cartos, a seguirán a recibir
que rexe, o SLG e
situación non se o 50% das
a Coordinadora
modificará coa
Labrega Europea
reforma, aínda subvencións
pretenden a redisque si se reducitribución do derán as axudas e o
reito a producir
recorte afectará
en maior medidas ás grandes ex- para garantir un renda agraria a
todos os labregos.
plotacións.
Redistribuír, para o Sindicato
Por outra banda, as axudas
para a producción outórganse en Labrego Galego, non é repartir
base a referencias históricas; é cota de producción entre os estadicir, en relación á cota media dos, senón que significa tomar
por explotación, o que implica como referencia aos labregos paque as grandes explotacións reci- ra asignar a cota. Neste modelo é
ben máis axudas, mentres as pe- imprescindíbel definir o prezo
quenas, como as galegas, están do leite en función dos custes. Isna situación contraria e conti- to serve para coñecer qué pronuarán así porque o modelo tam- ducción necesita alcanzar unha
pouco se modifica coa reforma. explotación para poder dar un
Outra das decisións do plan salario digno a cada persoa que
de reforma da PAC que impulsa traballa nela. Naturalmente, a
Fischler é prolongar ata 2014 ou consecuencia é a desaparición
2015 a imposición de cotas na das grandes explotacións indusproducción láctea, no marco triais, con beneficios moi elevadunha filosofía que pretende de- dos e poucos labregos a soldo.

A

O contexto de incerteza política e económica que nos rodea
obriga a avanzar a tentas e sen unha dirección definida e clara. No ámbito internacional, as únicas certezas parecen corresponder a G. Bush e os seus aliados no seu combate ao terrorismo que serve como elemento lexitimador para obxectivos de poder económico e estratéxico que quedan difuminados para a opinión pública. No ámbito estatal, a loita contra o
terrorismo está a ser utilizada para encadear á oposición política e aos axentes da sociedade civil en xeral.
Nun ambiente tan tenebroso e tensionado, os gobernantes
teñen que ofrecer aos axentes principais e cidadáns algunha noticia positiva, algo que os anime, algunha promesa ou mellora
por indefinida e incerta que poida parecer. De non ser así, os cidadáns poderían verse tentados a substituír aos dirixentes actuais pola súa torpeza e falta de expectativas na resolución dos
conflitos políticos e económicos nos que estamos inmersos.
Na guerra contra Irak, os obxectivos económicos e xeoestratéxicos son os decisivos pero a discusión política xira arredor
do combate contra o espantallo do “eixo do mal” deseñado para convencer a incautos e desviar a atención do fundamental. Os
países centrais da UE intentan sen éxito revertir unha dinámica
que consideran perxudicial tanto pola primacía do poder militar
como polas consecuencias que se derivarían dunha afirmación
do poder norteamericano no Medio Oriente. Na opción de España, a favor da estratexia de EEUU, non hai aversión ao risco
e sí unha aposta na que os beneficios esperados parecen avaliarse como moi importantes. Coa opinión pública en contra, unha situación xeográfica lindante con moitos países árabes e cunhas relacións económicas e institucionais moi profundas coa UE
a posición española é difícil de explicar. A clave pode estar na
preferencia da dirixencia española polo sistema da forza militar
como mecanismo de acción política e deseño institucional no
ámbito global. O seguimento da estratexia de Bush suporía optar polo cabalo ganador e os réditos derivarían da lotería artificialmente deseñada en Washington á hora de repartir o poder e
áreas de influencia nunha nova redivisión política e de intereses
económicos no Medio Oriente. Tal estratexia sería concordante
co intento de recuperar algo do imperio perdido.

“É necesario unha redistribución que garanta que haxa
producción en toda a Unión Europea, non pode ser que en Ourense e no sur de Lugo desaparecesen case todas as explotacións”, indicou Lidia Senra, a
secretaria xeral do Sindicato
Labrego Galego.
Limitar a producción
A respecto da producción, o
SLG maniféstase a prol do control das fronteiras para que non
entre leite de fora, ademais de limitar a producción, algo que
continuará a acontecer, aínda
que a reforma impulsada por
Fischler incrementa nun 2% a
cota láctea en toda Europa.
“Nós pretendemos que se
produza para abastecer ao consumo, non para exportar porque en
caso contrario emprégase a sobreproducción para reducir os
prezos que se paga aos agricultores. De todos xeitos, ten que superarse un pouco a producción,
pero para que haxa existencias
de seguridade para o caso dunha
crise”, sinala Lidia Senra.
Este modelo de producción
que defenden organizacións como o SLG ou a Coordinadora
Labrega Europea resúmeo Lidia Senra en “que as explotacións vivan da terra cun modo
de producción da terra”, o que
implica renunciar a esquemas
productivistas. Os riscos do
productivismo son o uso de abonos non naturais que poden
afectar á saúde das persoas e os
excesos de producción e en consecuencia o incremento da competencia, que se deriva en menores prezos percibidos polos
labregos, sen que por iso se beneficien os consumidores.♦

A mellora das comunicacións é o eixo do Plano Galicia.

P. VILABARROS

‘O

chamado Plan Galicia é a
demostración de que esta CCAA é vital
para os intereses do Estado e para a
definición político-institucional do
mesmo”
No caso de España, o desastre do Prestige tamén obrigou a
poñer en marcha todo tipo de iniciativas para facer desaparecer
da axenda o asunto do chapapote. Unha primeira andanada de
propostas asentadas na “ley y orden”, coa derivación da persecución legal ao “nunca máis”, foi completada en Galicia cunha
ristra de promesas nas que tampouco se observa aversión ao risco. O chamado Plan Galicia é a demostración de que esta
CCAA é vital para os intereses do Estado e para a definición político-institucional do mesmo. Tal Plan é básicamente propaganda e aséntase en peares falsos pero resultaba obrigado para
o Goberno realizar esta aposta, case excesiva, para non quedar
arrasado nas vindeiras eleccións. O principal dos efectos está
acadado pois reconduce a iniciativa política a curto prazo e coloca diante do elector confuso un panel de agasallos que parece
que se poden conseguir, aquí e agora, como nunha tómbola. O
efecto ilusionante da tómbola no neno ou no inocente ludópata
non deixa de producir os seus efectos unha e outra vez. Máis, todo indica que as tendencias actuais nas atraccións festeiras teñen un lugar para a tómbola sí, pero para un público moi específico e menguante en número. Os individuos e a sociedade, en
xeral, esixe prestacións e servicios inmediatos en cantidade, calidade e precio axeitado e tende a creer cada vez menos en compromisos e promesas adiadas unha e outra vez. En todo caso,
debe valorarse e reacción de Aznar e Zapatero pois é a primeira
vez que se toma politicamente en serio a esta CCAA.♦
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Denuncian uns prezos inferiores ao custo de produción

Os pataqueiros da Limia endurecen as súas protestas
H.V.
O conflicto que vive a pataca da
Limia por mor dos baixos prezos deu unha volta de rosca despois dunha infructuosa reunión
co conselleiro de Agricultura o
martes 28 de xaneiro. Tras o encontro, os pataqueiros iniciaron
un peche da Delegación de Ourense e acordaron a posibilidade de realizar unha tractorada.

mente é lavado e distribuído. Por
esa razón o catro de xaneiro os
pataqueiros comezaron as súas
protestas mediante dun acto público que consistiu na venda de
pataca a razón de cincuenta céntimos os tres quilos diante dunha
coñecida grande superficie de
Ourense. Posteriormente trasladaron á rúa do Paseo, onde esgotaron as súas existencias.

O venres 31 de xaneiro os representantes dos pataqueiros manterán unha reunión co director xeral
de Industrias e Promoción Agroalimentaria, Secundino Grobas.
Dependendo do resultado deste
encontro poderían acordar un peche da Delegación de Agricultura
de Ourense para ese mesmo día e
realizar unha tractorada desde a
Limia a Compostela e volta os días 3, 4 e 5 de febreiro. Esta mobilización xa foi comunicada á Delegación do Goberno.
A decisión dos pataqueiros
de endurecer a súa posición produciuse despois dunha reunión
celebrada na Delegación de
Agricultura en Ourense co conselleiro Xan Miguel Diz Guedes
o pasado 28 de xaneiro. Os representantes dos productores
atoparon que o conselleiro de
Política Agroalimentaria “non
trouxo solucións e case se mofou
de nós”. Acto seguido decidiron
pecharse no interior da Delegación. O encerro durou desde as
once da maña ás catro e cuarto
da tarde. Posteriormente, os pataqueiros decidiron en asemblea
celebrada na Limia endurecer a
súa posición, que ata entón consistía nun peche desde o 8 de xaneiro na Casa da Cultura de Xinzo, peche por quendas que sobre
todo tiña como obxecto organizar os afectados.
Outra reunión, esta celebrada
o mércores 29 en Madrid entre
representantes do Ministerio de
Agricultura, e membros da Coordinadora de Organizacións Agrarias e Gandeiras e do Sindicato
Labrego Galego, serviu para formularlle ao Ministerio unha táboa reivindicativa que máis que
nada contempla medidas de
acompañamento como exencións fiscais aos pataqueiros
mentres dure a crise. O Ministerio comprometeuse a estudiar as
peticións pero non ofreceu contrapartidas de momento.
Os pataqueiros contan co
apoio do Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias e Xóvenes
Agricultores, aínda que foi o SLG
a forza que comezou a organizar a
protesta. Os afectados denuncian
uns prezos por quilo de pataca
que só chegan aos seis céntimos,
cando o custe de producción é de
nove céntimos o quilo. Cunha
producción de 125 millóns de
quilos, os 300 productores afectados tiveron que vender por debaixo do custe 95 millóns de quilos.
Quedan sen ter saída outros 30
millóns de quilogramos.
Pola contra, se en orixe o quilo de pataca págase a seis céntimos, o prezo final ao consumidor
chega aos cincuenta céntimos, a
pesar de que o producto non require transformación e unica-

Organización Común
de Mercado
A principal reivindicación dos

pataqueiros é o establecemento
dunha Organización Común de
Mercado que regule os prezos
como noutros sectores da producción agraria. Tamén temen
que a entrada de Polonia na
Unión Europea bote aínda máis
abaixo os prezos e que os grandes productores de Francia e
Alemaña impoñan un modelo
de Organización Común de
Mercado acaída aos seus intereses. “Temos que constituír a
OCM segundo as nosas necesidades, non as dos alemáns porque con eles non podemos com-

petir, xa que na Limia non contamos con regadíos nin con
apoio económico na adquisición
de maquinaria”, dixo un representante do SLG.
Pero estes non son os únicos
problemas que preocupan aos
pataqueiros. Tamén denuncian
a introducción de pataca foránea para ser envasada como pataca da Limia. “É legal, pero
irregular, o que demandamos é
que cambien as normas de etiquetaxe para que quede patente
cál é a orixe real do producto”,
dixeron no SLG.♦

NOVOS TÍTULOS DE

Marea Negra
O naufraxio dun barco petroleiro enche o mar de alcatrán. A vida das gaivotas está ameazada, pero os animais
dunha granxa da ribeira bótanse ao mar a socorrelas.

O angazo
Pepiño traballaba no campo e gozaba angazando a herba, pero na casa
pasaban fame e emigrou á América. Cando volveu, viña rico e esqueceu o
angazo que tanto quixera.

Grandes contra pequenos
O sapo rifou coa raposa e declaroulle a guerra. Dous exércitos enfrontáronse
nunha desigual batalla. Nun bando, os animais cativos ao mando do sapo.
Noutro, os animais grandes capitaneados pola raposa.

E ademais un novo volume da Enciclopedia Temática Ilustrada

As Árbores. Volume 12
A NOSA TERRA
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O goberno presentará antes da primavera doce novas leis económicas e sociais

Aznar quere darlles máis poder ás grandes cidades
A.N.T.
José María Aznar perfila un paquete de reformas lexislativas que lle
lavarán a cara a temas tales como a administración pública, a protección social, as comunicacións ou a cultura. Con esta frenética actividade política, o presidente quere dar a idea de que o PP non está adormecido e poñer de manifesto o seu compromiso co ‘centro reformista’.
Aznar ten présa por poñer sobre o
tapete das Cortes todas as iniciativas lexislativas que pretende sacar
adiante nesta súa derradeira lexislatura. Para asegurar que se completan antes de 2004, todas as propostas teñen que estar presentadas
antes do 31 de marzo e han contar
cun minucioso estudo para cumprir á perfección as demandas que
o presidente e o seu equipo máis
achegado entenden como fondo
práctico do centro reformista.
A Lei de Reserva da Seguridade Social será a primeira das
iniciativas que porá en marcha
Aznar antes da primavera. Con
esta reforma, o goberno pretende
dotar dun réxime xurídico estábel
a xestión do fondo deste organismo, que arestora xa conta con
6.000 millóns de euros. Ademais,
dentro do eido das reformas so-

ciais, o PP quere formar un estatuto patrimonial do discapacitado
e aproveitar que 2003 é o Ano Internacional do Minusválido para
darlle un pulo definitivo á integración social deste colectivo.
Para os gurús ideolóxicos do
goberno, é este o plano estrela
para compensar o “xiro á dereita” das reformas penais contra o
aumento da delincuencia. Con
esta nova lei, Aznar demostra
que “segue pensando en clave de
centro”, din desde o PP.
A segunda gran reforma afectaralles ás telecomunicacións.
Aznar quere cortar o seu gusto
os padróns da regulamentación
das televisións privada e local.
Este plano considérase marcado
pola continxencia de cederlle o
control de Telecinco a Silvio
Berlusconi e danar a Prisa e o

tizar o servicio co obxectivo de “facelo rendíbel e
eficaz”.
Mais a reforma ambiciosa de verdade é a reforma da lexislación das
administracións públicas.
O obxectivo do goberno
é modernizar as súas estruturas para que respondan mellor ás necesidades cidadás do presente.
A idea é crear cidades
máis autosuficientes fóra
do seu marco autonómico e axilizar a cadea de
competencias en temas
como a seguridade, os
planos urbanísticos ou a
recadación de impostos.
Aznar, amparado por
dous pesos pesados do
O Estatuto do Discapacitado é a gran reforma social que prepara o Governo coincidino co Ano Inpartido como o ministro
ternacional do Minusválido.
PACO VILABARROS
do ramo, Javier Arenas, e
Grupo Correo na xestión da tele- zación do sector que, no caso dou- o coordenador da campaña das
visión local en rede.
tros países, aumentou o número de eleccións municipais, Jaime MaCuriosamente, nun momento sinistros (en Gran Bretaña, por yor, contempla un gran pacto coas
de grande inquedanza na industria exemplo). O interese primordial do comunidades autónomas, o PSOE
do ferrocarril tras os últimos aci- goberno é deixar entrar neste mer- e os alcaldes das 60 maiores cidadentes, Aznar propón unha liberali- cado a compañías privadas e priva- des do estado.♦

Barcelona
¿Por que? Non o entendo. Despois
da indignación primeira ao ouvir as
palabras do presidente do Tribunal
Constitucional, Manuel Jiménez de
Parga, sobre as nacionalidades históricas, tento axiña entender que é o
que pode levar a tal señor, con tal
cargo, a meter tanto o zoco. Cóstame asimilar por qué o máximo garante da Constitución se meteu nese xardín que o deixa coa credibilidade baixo mínimos, por qué se
mete en cuestións tan sensibeis como as nacionalidades que, históricas ou non, góstelle ou non, están
recollidas na Constitución, polo
cumprimenro da cal el vela. Non
entendo como se pode organizar
tan vergoñoso espectáculo sen afán
autodestrutivo ou ben sen unha
complicidade e impunidade garantida sotovocce. Debe ser iso, porque se non, non o entendo.
A Constitución ou Carta
Magna que De Parga tanto nin-

De Parga, non me invada
A. MARQUÈS

O presidente do Constitucional despreza a propia letra do texto legal que debe garantir. A única saída digna é a dimisión.
gunea, recolle o que denomina
identidade pública da nosa sociedade e nela quedan recollidas diversas identidades privadas como as nacionalidades históricas.
Ou sexa, que establece un xeito
de convivencia entre diferentes
xeitos de pensar. De Parga machuca sen escrúpulos o eixo da
democracia e convivencia da sociedade española, concebida de
moi diferentes maneiras polas
diferentes identidades privadas e
algunhas, como a miña, a da ca-

talana, foi pisoteada sen máis e
eu síntome invadida.
De Parga perdeu, aos ollos dalgúns, aínda que non dos suficintes,
a súa credibilidade como presidente do Tribunal Constitucional. CiU,
PSC, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya
moven artillería neste sentido e
instan ao goberno da Generalitat a
que recuse a Jiménez De Parga cada vez que se apresente como inconstitucional calquer conflito de
competencias. Paréceme obvio,

aínda que vaian conseguir pouco
con iso. Piden ademais a súa demisión. Esquerra non o quere nin como maxistrado do TC e CiU estuda se asistir aos actos de celebración dos 25 anos da Constitución.
Jiménez de Parga, pura dinamita.
O mellor deste exercicio de
menosprezo sobre como se construiu este país despois de Franco
é a reacción de determinados
sectores. Tamén a do mesmo
Parga. Non fai falta que o PP
intente desmarcarse das palabras

do presidente do TC. ¿Por que
sería preciso se dous días antes
Aznar falaba no mesmo sentido
de guetos culturais.
Quizais por ese motivo quedaron niso, en intentar desmarcarse. Nin unha só voz pedindo a súa
demisión. ¿Pero é que este home
pode seguir no se sitio? ¿Como o
vai facer? Impunemente. Así nos
vai. Mentres, de Parga ratifícase
ao día seguinte de cuestionar a lexitimidade das nacionalidades
históricas como Catalunya e Galiza e limítase a dicir que foi malinterpretado. Que fácil.
E en medio deste pé de vento
de nacionalismo español, en Catalunya todos os partidos, agás o
PP, claro, formúlanse a reforma
do Estatut d’Autonomia. Atá que
non pase o temporal, quedan en
segundo plano as diverxencias
entre todos eles sobre como levar
a cabo esta reforma. Mágoa.♦

Madrid
Resulta ser unha simple coincidencia. Unha mañá nunha cervexería da madrileña Plaza de Sta
Ana con nome de obra de Pérez
Galdós, a carón do Teatro Español, mantemos unha conversa un
amigo que torna esa mesma tarde
a Galicia e un servidor. A cabo de
escoitar na SER as acusacións das
vendas de material por parte duna
empresa da familia Cuíña para a
limpeza das praias nos primeiros
días do desastre do chapapote.
Coméntolle ao meu amigo que é
o mellor momento para que Madrid mova peza na partida de xadrez que leva moito tempo plantexada. Concretamente dende que
Aznar encargou a Rajoy terminar
coa excepción que supón o PP galego no aliñamento xeral do partido no Goberno en todo o Estado.
O meu interlocutor alporízase e
nega con forza. ¡Imposíbel! Os de
Madrid non son quen de botar a

Xadrez
MANUEL LOMBAO

A peza de Cuíña cobrouse porque era o momento adecuado, pero
a xogada tíñana pensada en Madrid Aznar e Rajoy desde tempo
atrás. A partida segue e en maio haberá novos movementos de pezas.
Cuíña. As consecuencias poden
ser imprevisíbeis. Coas eleccións
municipais ás portas, co perigo
que encerra de rebelión por parte
de Cacharro e Baltar. Imposíbel.
Fraga non consentirá tal. Eu ,
manténdome nas miñas trece,
aposto porque esta vez a partida
vaise cobrar una das mellores pezas. Precisamente porque non foi
doado ata agora. Precisamente
porque non houbo outra ocasión
de ouro. Sen presumir de raposo

vello, nin de estar cercano a ningún dos protagonistas, pero sí
coñecendo o “modus operandi”
dos políticos e a estes concretamente hai xa moitos anos, o cal
resulta ser unha mistura das dúas
cousas anteriores, dou por certo
que non tardará en producirse a
xogada. Despedímonos, el volta
a Galicia e á tardiña escoito na
mesma emisora a noticia do cese-dimisión do político de Lalín.
Ía no coche e botei polo baixiño

un sorriso de pillabán. Non facía
falta ter dotes de meigo. As contas saían. Botar do medio a Cuíña era unha vella consigna e un
vello anceio de Rajoy, como todo o mundo sabe. Aznar ten a
plena confianza no seu vicepresidente no tocante a Galicia e
máis concretamente cara á renovación do mesmo. O cese
“exemplarizante” e a pequena
remodelación conseguinte consegue dous obxectivos: botar un

velo enriba das non asumidas responsabilidades do Goberno central, auténtico responsábel da desefeita e comezar a despexar o territorio e a homologación cobrándose a cabeza do líder. A oposición de Fraga, que o meu amigo
apoñía, resulta ser un asunto menor. Para Madrid non conta. A
maquinaria está en marcha. A “rebelión” de momento non deixa de
ser testemuñal, resolta en dous días. É certo que haberá que agardar aos resultados das eleccións
de maio. Se a Galicia do interior
mantén a sua fidelidade e os baróns saen reforzados, a estratexia
sufrirá algunhas demoras. Pero,
por se non o tiñan claro, xa o dixo ben alto Rodrigo Rato referíndose a esta partida: “En política
ninguén é imprescindíbel, un vaise e a vida segue”. A partida de
xadrez está no seu momento álxido. Ímonos divertir.♦

Bush comeza a conta atrás da invasión do Irak
CÉSAR LORENZO GIL
George Bush aproveitou o discurso sobre o estado da Unión
para explicarlles aos estadounidenses e ao resto de países do
mundo que a súa decisión de invadir o Irak é irrevocábel. A
agresión conta coa oposición da meirande parte da opinión
pública internacional, incapaz de reaccionar contra a ameaza.
“O futuro desta nación non de- tigar”, dixo Blix na sede da
pende das decisións doutros”. O ONU en Nova York.
Para a diplomacia internapresidente dos EE UU, George
Bush, pechaba así calquera polé- cional máis remisa aos planos
mica sobre a lexitimidade da de ataque (Francia e Rusia, coguerra contra o Irak a través das mo membros permanentes do
Consello de SeNacións Unidas.
guridade), a perO discurso sobre
manencia
dos
o estado da
rancia e Alemaña inspectores é a
Unión valeulle
garantía de que
ao presidente panon se vai produra poñer a fun- opóñense á guerra
cir, polo momencionar a maqui- por, entre outras
to, o ataque nornaria propaganteamericano. Pedística que ha razóns,
ro Blix oíu do
conseguir o resa
posibilidade
propio Colin Popaldo social dos
cidadáns esta- de seren obxectivos well que, en caso
de ataque, a midounidenses a
sión debe ser
unha invasión te- de posíbeis
evacuada en merrestre que pode
nos de 48 horas.
deixar
moitas atentados suicidas
O Pentágono
baixas propias e
de
militantes
xa sabe quen vai
o constante refleestar en contra
xo nos medios de islámicos.
do ataque. O eicomunicación
xo francoalemán
das consecuenactúa con senticias para a pobodo común para
ación civil iraquí.
Deixando fóra o Consello evitar ser vítima da vinganza
de Seguridade da ONU, a ins- de atentados suicidas islamistas
pección que dirixe Hans Blix é e do crecemento da tensión en
máis ben unha compañía de ac- dous países con minorías mutores representando unha traxi- sulmanas moi importantes (no
comedia. Esa busca de armas de caso xermano a comunidade
destrución masiva que acaba turca é aínda máis sensíbel por
cada día cun ‘non demostrado’ razóns xeográficas e histórina casiña da culpabilidade de cas). Pero tamén hai na atitude
Sadam Husein pode volverse pacifista a busca de mellores
infinita e caer nun bucle borgia- condicións a cambio de dar o
no. “Non atopamos indicios da seu apoio á guerra.
Hoxendía, Francia fai moi
presencia deses recursos pero
quedan moitos sitios por inves- bos negocios con Bagdad e sabe

F

James Baker, mediador de Nacións Unidas para a cuestión do Sahara Occidental
regresou ao norte de África. A súa xira por
Marrocos, Alxeria, Mauritania e o Sahara
tiña un dobre obxectivo: constatar a inevitabilidade dunha nova prórroga do mandato da Minurso e explorar outra “derradeira
oportunidade” para acadar un acordo satisfactorio e resolver o interminábel contencioso saharauí. Sabido é que hai unha forma de rematalo, é dicir, cumprindo as resolucións da ONU, fundamentalmente, o
Plan de Arranxo de 1991, pero, paradoxalmente, iso é o que se pretende evitar.
Baker propón a celebración de eleccións no Sahara co estatuto de territorio
autónomo baixo soberanía marroquí,
postergando a celebración do referendo
ata 2008. Rabat conservaría as competencias en materia de defensa e seguridade nacional, política exterior, moeda e
correos. A autonomía saharauí, cunha
Asemblea lexislativa propia, debería garantir a seguridade interior, o sistema fiscal, ordenación económica, cultura, etc,
sen outro límite inicial que o respecto á
Constitución dun rei que pasaría a ser de
“Marrocos e da República saharauí”. Pese a tan xenerosa oferta, Rabat di, coa
boca pequena, non estar conforme porque precisa máis competencias para explicitar a súa soberanía sobre o territorio,
nomeadamente a administración de xustiza. Baker fala dunha asociación transi-

que o novo protectorado norteamericano acabará con eses gaños. Pero se condena o ataque,
non verá nin un dólar do reparto. Segundo moitos, a xogada de
París acabará cunha recompensa
extra, un pouco por debaixo do
que recibirá Gran Bretaña e moi
por riba dos beneficios prometidos aos denominados aliados
‘ideolóxicos’, entre os que se
atopa o Estado español. Para estes, Bush considera que será suficiente con asinar un par de
acordos comerciais preferentes
e enviar algún continxente do
FBI que dea apoio na loita contra a ETA.
¿Ben Laden en Bagdad?
Como motor de arranque da
campaña de publicidade probélica, Bush recorreu aos clásicos.
Aconsellado polos vellos principios, non complicou demasiado
a xustificación do ataque. Irak
está no eixo do mal. Ten material
de guerra suficiente para atacarnos se non o invadimos, Sadam
tortura nenos, corta linguas e
ademais, axuda a Ben Laden e
demais responsábeis dos atentados do 11-S.
A pesar de que o réxime de
Sadam é radicalmente oposto á
visión do mundo dos talibáns e
de que Bagdad persegue calquera ideario islamista, na lavadora
ocidental todo se confunde. Baste como exemplo lembrar o que
dicía un xornalista grego desde o
Kurdistán iraquí, en 1992. “Un
kurdo deste lado da fronteira é
un loitador pola liberdade, inxustamente perseguido pola inquina
do Irak. Se dese un paso dentro
de territorio turco, converteríase
nun perigoso terrorista, inimigo
da civilización”.♦

George Bush fixo un discurso no que primaron as “ofertas de conquista” sobre programas de recuperación da economía.

Aquí fóra

A ‘solución’ Baker
XULIO RÍOS
toria entre o Sahara e Marrocos.
ta de rosca ás esixencias saharauis. Baker
A nova proposta de Baker supón al- confía en que unha mellora das relacións
gunha matización respecto do acordo entre Alxer e Washington propicie un ximarco de autonomía pero difícilmente ro substancial ao proceso, aproximando
pode permitir o desas posicións de dous
bloqueo político na
rivais tradicionalex colonia: no remente encontrados:
aker
propón
a
ferendo de autodeterAlxeria e Marrocos.
minación poderían celebración de eleccións España, membro non
participar os votantes
permanente do Conincluidos no censo no Sahara co estatuto de sello de Seguridade
das autonómicas e tada ONU, e inicialmén todos os residen- territorio autónomo baixo mente partidaria do
tes no Sáhara chegareferendo de autodesoberanía marroquí,
dos entre a Marcha
terminación tal e coVerde (1975) e o ano postergando a celebración mo se contempla no
1999. Mohamed AbPlan de 1991, aceptado referendo ata 2008” rá calquer solución se
delaziz, líder saharauí, xa lle adiantou a
conta co apoio das
Baker o seu posiciopartes implicadas. En
namento negativo. Non o tivo que pensar. marcha está un encontro, inicialmente
As demais partes dispoñen ata o 31 de previsto para primeiros de febreiro, entre
marzo para presentar modificacións e o presidente Abdelaziz Bouteflika e Mopropostas alternativas ou de mellora.
hammed VI, un cumio difícil, impensábel
Pero a diplomacia norteamericana ata hai pouco, pero longamente traballaimpulsa outra fronte de negociación, na- do polas dúas embaixadoras estadounituralmente clave para dar unha nova vol- denses na zona, Janet Sanderson en Alxer

‘B

e Margaret Tutwiller en Rabat.
De producirse, a simple realización
do encontro representaría un gran éxito
para a diplomacia marroquina, moi fortalecida nos seus vencellos con Washington, reforzado nas súas pretensións petrolíferas na zona en prexuizo de París. E
sería un duro revés para os intereses da
Fronte Polisario, cada vez máis conminado a aceptar a autonomía ou quedar
sen apoios diplomáticos.
O outro dato de interese arranca do
encontro celebrado en decembro entre as
autoridades españolas e marroquinas (tan
rápidas como quizáis interesadas no ofrecemento dos seus caladoiros) que marca
o inicio da normalización coa formación
de cinco grupos de traballo estábeis sobre
temas de interese común. Os de asuntos
políticos de carácter rexional e multilateral, inmigración e delimitación de augas
marinas, constituíronse o pasado día 16
en Rabat. Dunha maneira ou doutra, o Sáhara está no epicentro de todos eles.
Por último, medran as voces que claman contra o “dispendio”: a Minurso leva gastado máis de 600 millóns de dólares sen a penas resultados. En suma, que
esta paz é cara de máis e non compensa.
Area a prezo de ouro.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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Os EE UU ignoran a ONU e prométenlles parte do petróleo aos seus aliados
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José Rigane, sindicalista arxentino
‘Prometérannos o primeiro mundo e agora os nenos morren de fame’

GUSTAVO LUCA

O

M.V.
¿Cal é a causa de que nun país
rico os nenos morran de fame?
¿A corrupción, a clase política,
a división dos sectores críticos, o
FMI? José Rigane, dirixente da
Central de Traballadores Arxentinos (CTA), unha das organizacións opositoras con máis
prestixio no país ofrécenos o
seu punto de vista sobre ese
gran misterio que é a Arxentina.
Os analistas coinciden en que a
ruína da Arxentina veu da
man da corrupción.
A ruína veu da man do neoliberalismo e da desregulación. O
90% do patrimonio público foi
privatizado, só se salvaron as nucleares e algunhas eléctricas.
Prometéronnos que por ese camiño iamos entrar no primeiro
mundo e resultou todo o contrario. Agora buscan responsábeis
do desastre, por iso se fala da corrupción. Pero ninguén se corrompe se non hai un corruptor.
Din que os arxentinos son corruptos, como se a corrupción
non viñese co modelo. As multinacionais compraron todo e pagaron a metade en bonos lixo.
Nas bocas dos pozos de gas e petróleo non hai medición oficial,
mídese pola declaración xurada
das empresas privadas, a maioría
delas multinacionais, como Repsol. O Estado fixo previamente o
traballo sucio para eles, despedindo o persoal, subindo as tarifas, investindo e quedando co
pasivo. As multinacionais son as
que teñen o poder máis grande
para corromper.
Tamén culpan a clase política arxentina de ineficiencia.
A ditadura fixo desaparecer
30 mil persoas para aplicar o sistema neoliberal con máis comodidade. Alfredo Martínez de
Hoz, ministro de Economía con
Videla, e a súa familia son donos
de 700 mil hectáreas e deben varios miles de millóns en impostos que non pagan. Non vale o de
“todos somos responsábeis”. O
pobo non é responsábel da débeda externa e da decisión de malvender os recursos da nación. As
empresas multinacionais constituíronse nun Estado dentro do
Estado, con leis propias e sen
respectar a lexislación arxentina.
Menem, Alfonsín, o peronismo e
o radicalismo, teñen responsabilidadses no que sucedeu, entre
outras razóns por seguir ao pé da
letra as directrices do FMI, do
Banco Mundial e dos Estados
Unidos. A corrupción está instalada nesa clase política e neses
representantes dos que agora se
pide a marcha. O lema das mobilizacións que está habendo é precisamente o de “Que se vaian todos”. É imprescindibel unha renovación da clase política. Ningún dos candidatos actuais supera o 15-18% dos votos.
Por qué os arxentinos non
se mobilizaron antes.
Gañáronnos algunhas batallas. Non fumos capaces de animar a xente a que se convertese
en protagonista. Os que nos
mobilizabamos recibiamos o

O candidato
da
seguridade

PACO VILABARROS

nome de retardatarios, de non
querer a flexibilización e de ir
contra o progreso. Logo chegaron as dificultades para acceder
á educación, á saúde, chegou a
desocupación. Tamén estaba o
terror que so se pudo superar a
partir das xornadas do 19 e 20
de decembro de 2001, cando o
pobo botou a Cavallo e a De la
Rúa. A xente saíu cando o goberno viña de decretar o estado
de sitio. Aí é cando se venceu o
medo. Hai que ter en conta que
ese medo non só viña dado polas desaparicións da ditadura,
senón tamén polas leis de punto
final e obediencia debida que
lles permitían aos torturadores
andar impunes pola rúa. Hoxendía a clase media está a mobilizarse e nós tentamos promover
unha campaña contra a indiferencia, o fatalismo e o silencio,
ese falar na cociña pero non en
público, que aínda practican
ben de familias.

¿Que opina dos actos de
violencia que comezou a haber
nos últimos anos?
Cando unha familia ou un
traballador con fame rompe o vidro dun supermercado todos os
medios de comunicación se lle
botan enriba. Pero no noso país
morren cen nenos ao día de desnutrición, un escándalo maior
aínda nun país que produce tantos alimentos. Na Arxentina non
é delito non pagar os salarios,
pero se un traballador corta unha
estrada en sinal de protesta, iso é
violencia.
A oposición arxentina tamén se caracteriza pola súa
fragmentación. O movemento
piqueteiro de cada barrio obedece unhas siglas diferentes.
Hai trotsquistas, asemblearios,
partido obreiro, partido comunista revolucionario...
É certo. Non xeramos aínda
un proxecto propio, responsábel,
disposto a facerse cargo do po-

der. Temos que pensar que, en
todo caso, o inimigo non é o pobo e que é preciso unir toda a sociedade, non sendo a comprometida cos crimes da ditadura e coa
venda do patrimonio nacional. O
movemento divídese moito porque uns xulgan que estamos nunha fase revolucionaria outros que
non, uns piden saúde, outros mobilízanse polas pensións. Pero o
que nos uniría a todos sería ver
quén leva os recursos. Sen o control dos recursos ningún goberno, aínda que fose o máis honesto, podería levar a cabo unha mellora das condicións sociais, porque non tería medios económicos. A clave do problema está
en que desde 1993 ao 2000 Arxentina xirou ao exterior máis de
40 mil millóns de dólares. O país exporta o 40% do petroleo que
extrae, pero todos os ingresos
marchan para fóra. Outro tanto
sucede co gas, a electricidade ou
a minería.♦

xeneral Ariel
Sharon, aclamado
para que siga
gobernando Israel, ofreceuse en campaña coma candidato da seguridade. Se como
mostra para un futuro libre
de riscos e perigos val o pasado próximo, durante o
mandato de Sharon morreran en atentado seiscentos
votantes do mesmo censo
agora convocado para
designar goberno. Os
feridos soben de catro mil e
no que se refire aos palestinos hai que multiplicar as
mesma cifras por seis.
Nunca antes quedara a
política de Israel tan reducida a unha estratexia de cuartel, con desprezo completo de
toda negociación ou compromiso. Só se pode chamar racista a hostilidade contra os
trescentos millóns de árabes
obrigados a convivir no espacio co proxecto de Israel. Da
hecatombe da economía só se
salvan as fábricas de armas.
Escoitando a Schlomo
Ben Ami, que tivera altas
responsabilidades no
goberno socialista do xeneral Ehud Barak, calquera
podería entender que a cegueira belicista de Sharon e
os seus amigos partidarios
da colonización é a que
arruina a construcción do
Estado hebreo en Palestina.
Nada máis lonxe da
realidade. Claro que
Sharon foi responsábel da
tráxica invasión do Líbano,
dos crimes de Sabra e Chatila e dos desafíos que provocaron a segunda Intifada
a rampa que finalmente
conduce á guerra do
exército de Israel contra o
pobo palestino desarmado.
Pero foi Barak quen
promoveu coa axuda de
Clinton a definición de
territorios en disputa para
as terras de Palestina
ocupadas por Israel na
guerra de 1967, o que
apparece en máis de cen resolucións da ONU durante
trinta e tres anos como
territorios ocupados. Barak
e Ben Ami, tan ben
tratados pola prensa de
Madrid, promoveron castigos colectivos coma o que
Sharon lanzou na
madrugada do dia 26
contra Gaza e defenderon
un plano de paz igual en
todo á creación dos bantustanes (campos de
concentración para os
negros) polo Estado racista
de Suláfrica, amais de acelerar a extensión das
colonias. Os laboristas de
Ben Ami din que a estas alturas non hai máis solución
que a hecatombe. Será que
levan anos facendo por ela
e non queren que a responsabilidade histórica figure
♦
só a nome de Sahron.♦
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O liderato de Lula abre pontes entre os dous foros

Porto Alegre achégase a Davos e viceversa
CÉSAR LORENZO GIL
O Foro Social Mundial que naceu hai dous anos en Porto Alegre
(Brasil) como resposta antagónica ao Foro Económico Mundial de
Davos (Suíza) conseguiu atopar un camiño de achegamento no último ano que se celebra na cidade latinoamericana. O liderato do novo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula, aclamado nos dous foros,
pode servir de elo para converter ‘o outro mundo posíbel’ en propostas reais e interesantes para os líderes económicos do planeta.
O Foro Social Mundial (FSM) tanzas, primando as citas rexio2003, que se clausurou en Porto nais, xa ensaiadas no Foro Social
Alegre o pasado 27 de xaneiro, Europeo de Florencia.
baseou a súa proposta global en
dous aspectos básicos de reivindi- O aplauso á heterodoxia
cación democrática: a crítica total
ao comportamento dos EE UU en Posibelmente o triunfo de Lula
política exterior e o actual mode- no Brasil foi o golpe necesario
para que moitos
lo dos medios de
economistas e lícomunicación,
deres industriais
servís desde o
n Davos,
do primeiro munpunto de vista dos
organizadores, a pasaron de aplaudir do saísen do “armario” do econoun modelo de somicamente cociedade “inxusto as receitas
rrecto e gabasen
e dependente dos neoliberais
publicamente ougrupos de poder
tros camiños para
que os manexan”. a ver con bos ollos
o libre mercado.
O FSM deste ano,
No Foro Econóno que participa- políticas
ron perto de máis ‘heterodosas’. mico de Davos
remataron os so100.000 persoas
ños de novas
pertencentes
a
“mans invisíbeis”
5.717 organizacións de 156 países, foi o máis se- e de rescatar da gaveta o pensario e comprometido coas medidas mento de Adam Smith así puro,
necesarias para modificar as re- sen cociñar. Hai só tres anos, os
gras da economía planetaria bai- grandes admirados da cita suíza
xo o ditado do consenso e o res- eran os novos donos da internet:
Steve Case, presidente de AOL,
pecto aos dereitos humanos.
Nesa madureza tivo moito e Bill Gates, dono de Microsoft,
que ver a presencia do presiden- falaron de miles de millóns da
te brasileiro, Luiz Inácio Lula. O “nova economía”, de esplendor
líder trabalhista considérase a si financeiro que suporía unha remesmo un éxito patente do FSM. volución en todo o mundo.
Aqueles ídolos, agora caídos
Foi o seu partido, o PT, o que
inspirou a cita de Porto Alegre, a baixo as trabes retortas dos índitravés do alcalde da cidade, Tar- ces bursátiles, deixáronlle paso,
so Genro e o daquela gobernador arestora, aos aplausos a Lula e ao
do Rio Grande do Sul, Olívio seu simple pero férreo comproDutra. Os paquetes de medidas miso coa fin da fame. Incluso o
postos en marcha durante estes fundador do foro de Davos,
dous anos acabaron no programa Klaus Schwab, esixiu o final das
político de Lula e a cita de 2003 receitas asimilábeis por todos e
foi a máis aproveitada pola es- pediu que se atendese máis á requerda brasileira para reivindicar alidade do territorio á hora de
que o seu xeito de facer política decidir cál é “o mellor sistema
é a mellor saída ao aborrecemen- para garantir o futuro das empreto provocado por anos de neoli- sas e –isto é novidade na linguaberalismo e receitas homoxéneas xe da xuntanza– dos cidadáns”.
Ademais, en Davos e Porto
saídas de Nova York.
O vindeiro ano, o FSM reuni- Alegre sentiuse un discurso unirase en Hyderabad (a India), pa- forme contra a maneira de facer
ra facilitar o acceso das organi- as cousas de George Bush. Se no
zacións africanas e asiáticas. Brasil eran os grupos políticos e
Ademais, a organización decidiu sociais os que levantaban a bandesvincularse das datas do foro deira de Palestina e berraban paz
de Davos e flexibilizar as xun- en pleno verán austral; en Suíza,

E

Os deputados do BNG Xosé Manuel Beiras, Mª Pilar García Negro, Domingos Merino e Camilo Nogueira, á chegada a Porto Alegre.

en cada abrigo había unha calculadora que suma os danos do escenario bélico e torce o fuciño
mentres se lembra en voz alta
que a invasión de Irak non vai

curar os calotes de Enron, os
problemas estruturais dunha economía como a norteamericana,
incapaz de competir con regras
xustas na produtividade nin a de-

sigualdade abismal que, xa en
moitas bocas de funcionarios do
Fondo Monetario Internacional,
é a única causa do repunte do terrorismo islamista.♦

O Prestige na mesa do debate
Representantes de varias forzas políticas, sindicais e sociais galegas estiveron en Porto Alegre explicando a súa
postura na crítica ao neoliberalismo e á guerra pero tamén
para explicar cómo está a afectarlle a Galicia o acidente do
Prestige e a xestión gobernamental da desfeita. Un grupo
de membros do Bloque Nacionalista Galego (BNG), da
Confederación Intersindical
Galega ou de Adega, entre outros colectivos, deron conta, en
diferentes conferencias e mesas de debate, das sensacións
que deixou a maré negra.
O eurodeputado Camilo
Nogueira, do BNG, salientou
a necesidade de extremar a vixilancia marítima e impedir
que o mar se converta en vítima do comercio aterrador das
grandes corporacións de transporte petrolífero. Segundo Nogueira, o pobo galego deulles

Camilo Nogueira explicou a desfeita do Prestige no Foro Parlamentario do FSM.

un grande exemplo aos seus
gobernantes. “As consecuencias deste sinistro só se paliaron gracias ao esforzo dos nosos mariñeiros, que ademais
puxeron de manifesto a ausencia do poder de Fraga e Aznar”, dixo no Brasil.
O portavoz do Bloque, Xosé
Manuel Beiras, destacou o en-

frontamento entre Porto Alegre
e Davos. “Nun foro están as forzas sociais e no outro o gran capital”, afirmou. Beiras criticou
fondamente o goberno estadounidense pola súa filosofía belicista. “George Bush utiliza a Sadam Husein como pretexto para
alcanzar a hexemonía no control mundial do petróleo”.♦

Sharon, reelecto co voto contra o ‘odio palestino’
A.N.T.
Ariel Sharon volveu gañar as
eleccións lexislativas en Israel
ao conseguir o seu partido, o Likud, 37 dos 120 escanos que
compoñen o parlamento de Tel
Aviv. Este triunfo converte a
Sharon no único presidente desde David Ben Gurion que consegue ser reelixido logo de convocar comicios anticipados.
O resultado das votacións
deixa no aire a composición do
novo goberno do xeneral. A idea

de Sharon é crear un novo goberno de concentración nacional, ao xeito do seu primeiro
gabinete, no que teñan un papel
predominante tanto os laboristas
como a ultradereita relixiosa.
Pero o presidente electo terá
moitas dificultades para cumprir
ese obxectivo. O líder laborista,
Amram Mitzna, xa anunciou que
non participará no goberno e que
o seu lugar está na oposición.
“Non se preocupen”, díxolles aos
xornalistas israelitas, ”non esta-

remos aí moito tempo”. Mitzna,
que fracasou coa súa mensaxe
pacifista e deixou o Partido Laborista con só 19 escanos, considera que o discurso de achegamento aos palestinos e regreso á
filosofía dos Acordos de Oslo
acabará por dar os seus froitos.
Proba de que a sociedade israelita está máis dividida ca
nunca é o sorprendente debut do
partido Xinuí, liderado polo xornalista Iosef Lapid e que avoga
por reducir os privilexios dos re-

lixiosos. Os 15 deputados do Xinuí son un presente goloso de
máis para Sharon pero a necesidade de contar cos ortodoxos da
Torá fai ben difícil colocar no
mesmo salón ambas as posturas.
Sharon sabe que está a xestionar o voto do medo e do odio.
Medo á Guerra do Irak porque Israel podería volver ser obxectivo
dos mísiles como en 1991. Odio
aos palestinos, nun momento no
que o sentimento maioritario dos
hebreos deu un xiro cara á derei-

ta política azuzado por un clima
de ofensiva permanente e pavor
aos ataques suicidas.
Mais a armadura da política
exterior pode gardar unha momia
nos asuntos internos. Sharon
trouxo consigo graves sospeitas
de corrupción, unha fonda crise
económica e unha loita a morte
entre as diferentes sensibilidades
relixiosas por tomar o control de
temas tan importantes como a
edificación e venda dos novos
asentamentos de colonos.♦
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O Deportivo quere a Copa de Europa e o Celta manterse entre os seis primeiros

Os galegos, ben colocados para a segunda volta
CÉSAR LORENZO GIL
Deportivo e Celta fan agora
balanzo da primeira volta do
campionato co gusto de se ver
no alto da táboa pero pendentes de mudaren as eivas que
lles impediron conseguir mellores resultados en situacións
chave. En Vigo e na Coruña
saben qué hai que potenciar
para cumprir as metas da tempada.
Se conseguimos fuxir da ameaza das débedas multimillonarias
de Lendoiro, da precariedade
das arcas do Celta e do lamentábel estado da canteira galega de
elite, pódese dicir que a primeira volta da Liga 2002-2003 está
a resultar positiva para os grandes do fútbol galego. O Deportivo segue moi vivo na liga, con
todas as posibilidades de volver
quedar no grupo dos escollidos
para xogar a próxima Liga de
Campións e coa cabeza moi
pendente dos cuartos de final
desa competición continental,
nos que a desvantaxe actual traba nas mentes do técnico e xogadores, case obsesionados por
alzaren a Copa de Europa. En
Vigo, danse por satisfeitos por
manter o tirón dun campionato
moi duro e seguen ollando perto
o cuarto posto aínda que en realidade o principal obxectivo é
volver xogar a Copa da Uefa.
A derrota do Dépor ante o
Espanyol explica con claridade
o actual modelo de equipo dos
coruñeses. Xa non é a escadra
branquiazul unha máquina defensiva perfecta, capaz de soportar bombardeos e asedios
durante centos de minutos sen
que o porteiro sufra dano ningún. Esta tempada, o equipo de
Irureta sofre moitas veces a incapacidade de homes como
Naybet ou César para facer ese
xogo de contención total á espera de que os futbolistas ofensivos triunfen coa táctica da
“batalla decisiva” en cada oportunidade. Para iso se contrataron tres francotiradores (Maka-
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Aínda que con máis tropezos dos agardados, Celta e Deportivo seguen empoleirados na parte alta da clasificación. PACO VILABARROS

ay, Diego Tristán e o rookie Albert Luque), pero faltou o comandante. A lesión de Valerón
deixou erma a oficialidade deportivista e xa voaron moitos
puntos por falta de ideas nese
medio campo ao que o adestrador irundarra debería adicar un

gran traballo táctico.
A transición aburrida
Os siareiros do Celta non teñen
nada de que queixarse de Lotina. Como ben di Horacio Gómez, “é unha gran persoa”, pero o fútbol que quere impoñer

en Balaídos aburre, aínda que
recada un bo feixe de puntos.
O propio Gómez está conforme a pesar das tres derrotas
acumuladas en tres partidos
fundamentais para os vigueses
(Deportivo, Madrid e Real Sociedad). Miguel Ángel Lotina é

Rácing e Compos, contra o mundo
O fútbol galego da segunda división ten moito mérito. Lonxe dos aloumiños dos medios
e das estruturas dos seus veciños ricos, racinguistas e albiazuis sofren na loita pola supervivencia na elite, unha xungla
tépeda na que os recursos son
case sempre escasos.
O Rácing de Ferrol é un
equipo de guerrilleiros, de loitadores moitas veces superados polo desánimo e a torre de
babel na que conviven xogadores de ida e volta chegados

a “Odisea”, Homero xa mencionou un deporte
semellante ao actual balonmán. Algúns historiadores fixan as súas orixes na antiga Grecia.
Pódolles asegurar que, aínda sen ser un forofo, ver en
directo un partido é espectacular, pola súa intensidade e
pola mistura de todas as facetas do deporte: estratexia,
técnica, forza e talento, tanto individual coma colectivo.
Ven a conto a introdución porque ao fío do
campionato do mundo que xa está a piques de rematar
en Portugal, sinto unha gran desazón pola nula
representatividade galega na selección española, cando
o noso país é dos que máis clubes aporta nas competicións; dous en liga ASOBAL; un na división de honra
“B”, e oito na chamada 1ª división estatal.
E maior mágoa é que o balonmán galego apenas dispoña de axudas oficiais, cando é quizáis o que máis se
mantén en estado puro en canto a evitar un desembarco
masivo de xogadores e técnicos estranxeiros, ao revés do
fútbol ou o baloncesto. ¿E por que non se difunde axeitadamente –por exemplo con algún programa específico na
TVG– unha modalidade que é exemplo de coidado da
canteira galega? Dos dous clubes máis representativos de
Galiza actualmente, o Teucro pontevedrés e o Cangas,
preto da metade dos seus planteis son galegos; ademais,
tanto estas dúas sociedades coma o Academia Octavio de
Vigo, na categoría inferior, dispoñen de numerosas
seccións: xuvenís, cadetes, infantís, alevíns... e o mesmo

de todas as axencias de futbolistas do mundo con contratos
que moitas veces non dan nin
para que os xogadores aprendan o idioma. Só o compromiso cunha idea de fútbol sereno
e todoterreo de Luís César fai
posíbel o precario éxito desta
primeira volta. De momento, o
Rácing vive con preocupación
a xeira de malos resultados
das últimas xornadas pero
conserva os azos para a segunda volta e un bo feixe de líderes (Burle, Cuéllar, Pablo).

No Compostela a crise é estremada e estrutural. A saída de
Caneda deixará ver a calidade
real dun equipo que fixo da
desgracia a súa mellor motivación na liga. Luis Ángel Duque
conta cun equipo cheo de carencias pero con dúas vantaxes:
o optimismo na salvación e a
relación co seu contorno. A
maquinaria que está obtendo
vitorias ten un pouso maioritariamente galego, un amor polo
equipo que vai máis alá duns
salarios que non cobran.♦

Pobre balonmán
MANUEL PAMPÍN
sucede cos equipos de Lalín, Bueu, O Rosal, Lavadores
de Vigo, Chapela, Redondela, OAR Coruña e Carballo.
¿Por que a Secretaría para o deporte galego potencia
tanto o hockei a patíns –con todos os respetos para el– e
deixa marxinado ao balonmán? ¿Por que non se recupera en provincias coma Lugo ou A Coruña, especialmente en Ferrol, onde hai anos había excelentes equipos que
foron desparecendo por falta de apoios institucionais?
Xa dixen algunha vez que a Xunta non só debe inaugurar piscinas e pavillóns que quedan moi ben nas fotos
dos xornais e nas imaxes de televisión; hai que “xestionar” e “optimizar” o deporte; aportar financiación pública e buscala privada para fomentar a base e para consolidar a elite. Unha especie de plan “ADO” autonómico,
por exemplo. Nada diso se está a facer co balonmán en
Galicia, e témome que cos actuais dirixentes políticos
pretendelo é como clamar no deserto.
O balonmán é un deporte asequíbel para calquera idade, que non precisa grandes investimentos, e coa climatoloxía de Galicia, propicio para xogarse durante o inverno.
Se os clubes de Lugo, A Coruña, e mesmo Ourense (a

o home perfecto para a transición da prosperidade ao aforro.
É un adestrador que non protesta a penas, que sempre encontra algo positivo no xogo do
seu equipo aínda que despois
insista semana tras semana en
que se cometen erros que hai
que mellorar.
Con certeza, este Celta defende mellor ca o de Víctor Fernández e a súa vistosidade é parella. De feito, só brilla cando
Gustavo López, Edu, Jesuli ou
Mostovoi queren, cando se liberan do ton gris de todo o equipo
e poñen a pelota a rodar con tino.
Pero os celestes demoran
moito na súa construción. Logo
de se liberaren dolorosamente
dos lastres da Uefa e da Copa
do Rei, os fallos estruturais seguen aí ben visíbeis. Foron decisivas as lesións na defensa e a
ausencia de recambios de garantía en zonas como o interior
dereito (Ángel é o recambio necesario para o fracasado Eduardo Coudet) ou o lateral, no que
Paulo Coira demostrou non ter
nivel suficiente para a primeira
división e Velasco leva camiño
de converterse nunha promesa
fallida.
De cara ao futuro, Lotina pide maior compromiso do seu
plantel para conseguir máis puntos na segunda volta. “Trinta
puntos é unha boa marca pero
sete partidos perdidos son demasiados”, explicou o técnico biscaíño. Para conseguilo, sabe que
é fundamental arranxar dúas eivas na atitude do seu equipo.
Falta liderato. A ausencia de
Mostovoi deixa o once sen cabeza, sen ideas. Converte o Celta
nunha asemblea de repartidores
de balón que perde o sentido así
que hai que lanzar o balón alén
da liña de medios rival.
O outro problema reside
dianteira. Catanha leva meses no
ostracismo voluntario, só útil na
presión sobre os contrarios e, algunhas veces, tamén no esforzo,
na valentía. O peor para o Celta
é que é o máis solvente atacante

provincia con menos tradición) gozaran do apoio político,
en breve podería darse a circunstancia histórica de que un
equipo alleo á provincia de Pontevedra estivera na máxima categoría (liga ASOBAL) por vez primeira.
E outro aviso para navegantes “xunteiros”: ¿por que
non se solicita a organización dalgunha competición relevante en Galicia?; desde o ano 1989, cando tivo lugar
o mundial junior, nada de nada; é cuestión de vontade,
porque existen extraordinarios dirixentes deportivos
(ademáis de técnicos e árbitros) e instalacións para acoller un campionato de importancia.
Falando de adestradores, é penoso ver que o técnico
seguramente máis destacado de Galicia, Fran Teixeira,
anda emigrado ensinando o moito que sabe por
Portugal; é inconcebíbel que deixemos fuxir a persoas
da súa valía; se non vai a ningún clube, que se adique a
ensinar balonmán aos escolares galegos, con soldo da
Administración; e aquí non só culpo ao goberno
galego, se non tamén aos concellos e deputacións; o
seu deber é o servizo público, e o deporte merece tanta
atención e eficacia coma as obras ou os museos.
O dito; para ir tirando, vexan algunha vez balonmán
pero non só na televisión; igual así se van afeccionando
e entre todos tiramos do carro para que Galiza ocupe o
lugar que de verdade lle corresponde, no fomento da base e no ámbito profesional. Como confiemos nos políticos, estamos aviados. Non o fagamos “nunca máis”.♦

Susana Seivane.

Bágoas negras,
banda sonora
para Galiza

Salvador García-Bodaño,
a ironía
dun poeta
lírico

Agustín Fernández
Paz, premio
Barco de Vapor
O escritor Agustín Fernández Paz resultou
gañador da última edición do premio Barco
de Vapor. O libro escollido polo xurado ten
por título O meu nome é Skywalker e narra a
historia da amizade entre unha nena de clase media e un inmigrante que durme na rúa.
Agustín Fernández Paz conta cunha longa
traxectoria como narrador e foi gañador
dunha manchea de premios, entre eles o
Merlín, o Raíña Lupa, o Lazarillo ou o
Edebé de literatura xuvenil. Ven de publicar a novela Noite de voraces sombras.♦
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A finais de febreiro sairá á luz o disco promovido por músicos galegos que ten como
obxectivo recadar fondos para limpar a marea negra. Milladoiro, Berrogüeto, Amancio
Prada, Susana Seivane, Uxía, Mercedes Peón e Carlos Núñez son algúns dos artistas
que cederon gratuitamente os seus temas
para Bagoas Negras, que edita a SGAE. Ao
seu carón apareceran outros intérpretes folc
da península como Hevia, Carmen París,
Eliseo Parra ou Barahúnda. Dos 18 temas
que inclúe dous son inéditos e todos relacionados co mar e a auga. Os beneficios
que recaude van ir destinados a Adega.♦

ANDRÉS PANARO

Ilegal, nas pantallas
O venres día 31 chega ás pantallas a película Ilegal, de Ignacio Villar, ambientada nas
mafias que trafican con inmigrantes e na que
se recria a historia duns xornalistas que consiguen infiltrarse nelas. Chete Lera e Chisco
Amado interpretan a dous xornalistas que
se investigan a historia e Lucía Jiménez
fai o papel dunha detective privada. Con
anterioridade o director realizou realizou
o documental Polisóns arredor da mesma
temática. A película estréase en galego.♦

ue a mesma hora se celebren en
toda Galiza máis de cento trinta concertos non acontece nin o
día de San Roque. A primeira
noite de febreiro podería pasar
a un libro de marcas cando a música soe por
todo o país no Concerto expansivo organizado por Burla Negra e Nunca Máis como
un novo acto de protesta. Música chega tamén da man da productora Madame Mir
que publica dous novos discos, Son da Te-
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rra de Mugardos e Extramundi da Psicofónica. O acto máis institucional da semana
acontecerá o día 3 en Composela, cando se
inaugure a Fundación Torrente Ballester,
con presencia real e ministerial e tamén
do escritor José Saramago. Música, literatura e tamén arte, Maruxa Seoane descubriu na casa unha carpeta de acuarelas do
artista e agor móstranse na que será a última
exposición da Fundación Luis Seoane antes
do seu translado ao cuartel de Macanaz.♦
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A produción de documentais e animación
descendeu un 30% o último bienio
O Observatorio Audiovisual ve, con todo, sinais alentadores
P. BERGANTIÑOS
En contraste coas alarmantes novas que chegan desde a industria cinematográfica española, no seu último informe o
Observatorio do Audiovisual Galego (ODA) cualifica de
“alentadora” a situación do sector no noso país malia descender un 30% o volume de produción. Baixa a realización
de documentais e de animación pero as series de ficcón confirman o seu éxito e os formatos de longametraxe e de telefilmes, aseguran, consolídanse. A metade das películas que se fixeron no 2001-2002 agardan pola súa estrea en salas de cine.
É o caso de Ilegal que se estrea
en pantalla grande o 31 de xaneiro. En total, nos dous últimos
anos fixéronse en Galiza 75 produtos audiovisuais, 32 menos
que no bienio anterior, un descenso que se rexistra sobretodo
nos documentais e na animación. Pese a isto, o Observatorio
do Audiovisual Galego (ODA)
apunta no seu infome que, despois da investigación realizada e
da resposta de 24 das máis representativas empresas do sector en
Galiza, “a situación é alentadora” e “aproxímase bastante ao
que se podería esperar do sector
estratéxico dunha economía”.
Do total de traballos realizados, son de ficcón, 35 documentais e 2 de animación. En
ficción, fixéronse 12 cortos, 10
series para tv, 7 longametraxes,
7 telefilmes e 1 mediametraxe.
O xénero predominante nas
longametraxes e o drama e a temática social e nos cortos sobrancea a comedia. No xénero
documental, no que abondan os
traballos de tipo etnográfico,
histórico e biográfico, rexistráronse 27 documentais e 8 docuseries. Para “evitar o risco de
ver considerabelmente alterados os cómputos finais” o Observatorio non incluiu no seu
informe os traballos de capital
maioritariamente non galego
nos que participa algunha produtora galega. É dicir catro películas –entre elas Os luns ao
sol– unha longamentraxe de
animación, un corto e un documental.
A maioría dos produtos audiovisuais galegos, o 67%, van
destinados á televisión “que se
confirma –indican desde o Observatorio que dirixe Margarita
Ledo Andión– como principal
motor do sector audiovisual galego. A gran distancia atopamos as
salas de cine, onde se proxectou
un 12% do total da produción audiovisual galega do último bienio
pero nas que aínda non se estreou
–aclaran– a metade das longametraxes realizadas neste periodo”.
A TVG tamén se converte na
principal distibuidora das realizacións, do 70%. “No resto dos casos –engaden– son as propias
produtoras as que se encargan do
labor de distribución, agás algunhas distribuidoras internacionais
como Filmax, Lauren Films ou
Silver Screen Hollywood”

As series,
líderes
de audiencia
Mareas Vivas marcou un
antes e un despois na historia da TVG. Nos dous últimos anos confírmase o éxito das teleseries galegas
que incluso chegaron a superar determinados partidos de futbol. A de maior
audiencia é Mareas Vivas,
séguenlle Terras de Miranda e Pratos Combinados.♦
Ilegal, unha das sete longamentraxes galegas realizadas nos dous últimos anos, estréase estes días nas salas de cine.

Dos 75 produtos que xa se
remataron (outros 65 están en
fase de realización) tan só 11 –5
longametraxes, 5 documentais
e 3 cortametraxes– foron presentados en feiras ou festivais.
“Esta porcentaxe descende aínda máis ao falarmos de producións premiadas ou seleccionadas. Foron só cinco series de
ficción para tv, tres documentais e tres docuseries, un produto de animación e unha curtametraxe. Referímonos fundamentalmente aos premios Chano Piñeiro e Goya”, explican.
Segundo os datos da Xunta
actualmente traballan no audiovisual galego un total de
226 empresas galegas que no
2001 facturaron máis de cen
millóns de euros e que deron
emprego a case que dous mil
traballadores. A Administración apurouse a amosar a súa
sorpresa ante o descenso da inversión detectado polo ODA (4

¿Canto custa
unha hora de película?
¿Perguntouse algunha vez canto custa rodar unha hora de película? O custe medio da hora
de ficcón galega nos últimos
dous anos foi levemente inferior ao bienio anterior, 97.257
euros. A hora de longametraxe
máis cara ascendeu a 674.313
euros e a rodaxe máis barata
–mediametraxe– a 36.072 euros. O documental custa menos. A inversión media sitúase
nos 39.190 euros, 64.712 a

millóns e medio de euros menos que no bienio 1999-2000)
e a sinalar que nos dous últimos anos as axudas “ascenderon a 4,8 millóns de euros, un-

obra única e 30.042 euros a seriada. E unha curiosidade, o
custe por hora de O bosque
Animado que é de 2.645.101
euros multiplica por seis a
media da animación convencional que é de 392.727 euros.
En total, o investimento en
produción audiovisual en Galiza no último bienio sumou
47.124.499 euros, catro millóns e medio menos que nos
anos 1999 e 2000.♦

ha cifra considerabelmente superior aos 2,2 millóns do bienio anterior”. Nestes momentos a TVG é a quinta produtora
máis importante do Estado.♦

O galego
gaña algunha
posición
A radiografía do sector
audiovisual apunta algunha
boa nova para o idioma xa
que nos dous últimos anos
aumentou a porcentaxe de
producións que teñen como
lingua orixinal o galego, pero
diferencia en relación ao 1999
e ao 2000 é mínima. Estes
produtos representan o 68%
do audiovisual galego que se
realizou no 2001-2001. Diminúen polo tanto lixeiramente
as producións que teñen
como lingua da versión orixinal o castelán (dun 32 a un
29%) e aumentan a un 3% as
que empregan na rodaxe o
inglés, entre elas unha longa♦
mentraxe para o cinema.♦

O custe da hora de O bosque Animado multipicou por 6 a media da animación convencional.

Máis telefilmes que documentais
Con repecto ao período anterior, o Observatorio do Audiovisual subliña un descenso importante no número de series
documentais. “Frente aos vinte
documentais do período 19992000 só atopamos 8 -comentan.
Esta diminución tamén afecta
ao documental como obra única que experimenta un baixón
considerábel, de 35 a 27 produtos, mentres que se mantén o
número de longamentraxes, te-

lefilmes, mediametraxes e series de ficción. A curtametraxe
experimenta un pequeno ascenso, de 9 a 12 obras”. Mentres
que o xénero documental perde
o papel principal que ocupaba
ata o 2001 o formato da longamentraxe “consolídase” e “gracias ás coproducións da FORTA”, indica a equipa que dirixe
Margarita Ledo Andión, a produción de películas para televisión incluso se incrementa.♦
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¿Vida
ou teatro?
RAMIRO FONTE

F

elizmente, recuperei o catálogo da exposición
dedicada a Charlotte
Salomon na Royal Academy
de Londres, no ano 1998. Fun
un máis entre esa multitude de
espectadores que se atopou
cunha das obras plásticas máis
orixinais e sorprendentes de
todo o século XX. Unha mostra dos setecentos e pico guaches nos que a artista relatou
a súa vida, o seu entorno
familiar e, como telón de fondo, a xeira do poder nacionalsocialista en Alemaña. Trátase
dunha obra realizada coa
intención de que poida ser
lida como unha novela
autobiográfica ou como unha
crónica. Por iso, máis cás
paredes dun museo, o soporte
perfecto destas son as páxinas
dun libro. O catálogo de
¿Vida? ¿ou teatro? acaba sendo nas nosas mans como unha
desas novelas tochos do XIX.
Unha saga familiar. Unha
protagonista feminina. Un espacio para o realismo.
Os cadros de Charlott Salomon hai que velos dun xeito lineal, seguindo os fíos dos acontecementos. En poucas ocasións
unha obra pictórica
contemporánea proponnos que
a leamos como se fose unha novela, identificando personaxes,
introducíndonos nas fírgoas da
vida privada. Non debemos, sen
embargo, chamarnos a engano.
Cada un dos guaches funciona
como un cadro en si mesmo.
Non se trata dunha obra seriada
senón, dunha narración pura.
Un exemplo de primeira
magnitude contra a plástica do
nihilismo. Fronte ós bigotes no
rostro da Gioconda, a vida pintada de Charlott Salomon. Tráxico inxenuismo,
expresionismo inocente... non
sei qué caulificativos podería eu
aplicarlle a esta pintura autobiográfica, a estes debuxos da memoria. O certo é que é moi
diversa en estilos, en ángulos
de visión, en solucións
espaciais. Hai un longo capítulo
no que dominan as repeticións
de palabras en alemán. Isto
lévanos a pensar na ocupación
do mundo da vida pola
linguaxe corrupta da propaganda. Un bon tema para os ensaístas de despois de Adorno, como
o mesmo Steiner.
Charlott Salomon proponnos unha dramatización pictórica da súa propia existencia.
Unha clase social privilexiada,
os xudeus asimilados berlineses, entusiastas da arte, o teatro e a música, ven con pavor
cómo se derruba o seu mundo.
Os demos familiares, a melancolía que persegue ás ofelias
desta familia, está tamén aquí.
Fuxindo daquel mundo, unha
muller dá cabo á novela. Sentada fronte ó mar da Costa
Azul. De costas ó espectador,
debuxando. Na súa espalda
está escrito, en alemán, Vida
ou Teatro. Morreu –non sei se
terá importancia para o xuízo
da súa obra– en Auschwitz.♦

Antoloxías poéticas contra
a marea negra
A AELG convoca un maratón-recital na Coruña o sábado 1
C.VIDAL
Desde que o Prestige comezou a botar chapapote os poetas
non deixaron de recitar e escribir. O próximo día 1 a Asociación de Escritores en Lingua Galega convoca na Coruña
un maratón literario de once horas. A AELG organizou tamén en Ourense e celebra tamén en Lugo o día 30 de xaneiro un
recital do Co-man-do-mar (Escritores do interior contra a marea
negra). En breve sairá publicada unha antoloxía con máis de
cen autores e os poetas das Redes Escarlata continúan en activo.
Alma de beiramar perdida é o
verso de Avilés de Taramancos
que dá título ao recital literario organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega
(AELG) que convocará na Coruña o próximo día 1 de febreiro a
máis de sesenta poetas que recitarán composicións que teñen o
mar como tema ou creadas especialmente arredor da traxedia do
Prestige. O acto comezará ás
11:00 horas da mañá e durará ata
as 20:00 da noite e nel participarán entre outros Manuel Álvarez
Torneiro, Manuel María, Pilar Pallarés, Cesáreo Sánchez Iglesias,
Francisco X. Fernández Naval,
Xulio Valcarcel, Euloxio Ruibal,
Xurxo Souto, Mª Xosé Queizán,
Luísa Villalta, Miguel Anxo Fernán Vello e Xosé Mª Álvarez
Cáccamo. Non será este o primeiro acto organizado pola AELG xa
que como protesta contra a marea
negra celebraron en Ourense un
acto literario ao que asistiron arredor de cincocentas persoas e que
titularon Co-man-do-mar (escritores do interior contra a marea
negra). Co mesmo título organizan un novo acto o día 30 en Lugo no centro Uxío Novoneyra

cunha manchea de escritores entre os que se atopan Dario Xohán
Cabana, Claudio Rodríguez Fer,
o colectivo Círculos Líticos (Lois
Diéguez, Antón Fortes, Xoán
Rompe e Isidro Novo), Francisco
X. Fernández Naval, Olga Novo,
Xulio Valcárcel e Miguel Anxo
Fernán Vello. A idea inicial é que
os escritores do interior que viven
agora na costa volvan de novo
aos seus lugares de procedencia a
se converteren en testemuña do
que pasa no mar e participen nuns
actos nos que comparten cartel
cos escritores que residen no lugar. A AELG dirixiuse ademais
aos seus douscentos socios para
solicitarlles un texto –narrativo
ou poético- co que se comporá un
libro que editará A Nosa Terra.
Cen poetas e
unha negra sombra
Máis de cento dez poetas participan no libro que sairá en breve como un berro colectivo contra o desastre. Negra Sombra.
Intervención poética contra a
marea negra é o título do volume que se publica nunha coprodución dos selos editoriais Xe-

Xosé María Álvarez Cáccamo é un dos participantes na maratón-recital. P. VILABARROS

rais e Espiral Maior. Antón Reixa, Gonzalo Navaza, Luz Pozo
ou Manuel Rivas. O libro levará unha cuberta de Correa Corredoira, artista que fixo unha
folga de fame en solidariedade
cos damnificados polo Prestige.
As Redes Escarlata
en acción
Máis poesía sobre o atentado do
petroleiro pódese ler na páxina
electrónica das Redes Escarlata
(www.redesescarlata.org). Ademais de información, manifestos, documentos e un foro aberto, accédese na publicación da
rede ao Boletínde contrainformación da mare negra e a un suplemento no que se inclúen unha manchea de colaboracións
poéticas, entre elas de Arin

Moure, Clemente Crespo, Elvira
Ribeiro, Gonzalo Navaza, Carme Carballo, Isidro Novo, Emilio Xosé Insua, Daniel Salgado e
aos poemas “negroDactilar” de
Chus Pato e “Tecendo redes” de
Antón Dobao que recitaron no
festival Canto de autor por Galiza, apoiado na súa organización polas Redes Escarlata. Poetas do grupo participarán activamente tamén no Concerto expansivo que o día 1 encherá todo o país de música e versos.
Tamén o Ateneo de Ferrol
xunto con Burla Negra organizan
o venres 31 un recital poéticomusical no que participarán os
autores da Costa da Morte Estevo
Creus e Alexandre Neriun e as
cantautoras María Manuela e Paloma Suances ademais dos grupos Julie Guravich e Chiculate.♦
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Memoria de raís

O ceo dos outros
Dous libros de Positivas dan a coñecer as culturas xitana e indú
Títulos: Contos xitanos / Mitos e lendas

ballo de ferreiros, a querencia
pola música, especialmente polo violín, e que constantemente
migran de un lado a outro, de aí
que algúns contos localicen a
acción en Polonia.
Polo demais son contos coa
dose de mensaxe moral correspondente, que salientan virtudes como a bondade ou a solidariedade, o ser natural ou a
necesidade de astucia e sabedoría, para sobrevivir. Son preciosos contos (merecedores, dito
seña de paso, dunha impresión
máis limpa) que esnaquizan a
aparencia de seren un pobo á
parte. Estes relatos representan,
polo demais, unha impagábel
forma de aproximación intercultural, efectiva, á marxe de
ocres e caras campañas institucionais (ah, se aproveitasen libros). Entre eles hai mesmo algunha pequena xoia, como “O
conto de voso Zachari”.

hindúes.
Tradutores: Xavier Campos / María Rei-

móndez.
Edita: Positivas.

Segundo ten dito Lauro Zavala
(o profesor da UAM de Xochimilco é unha das voces máis
suxerentes do actual panorama
teórico-crítico) o interese, cada
día meirande, que espertan os
textos breves posibelmente
axude a entender tamén o interese con que se len hoxe os
contos alegóricos das diferentes relixións. Isto é así porque a
oralidade rara vez tende a discursos prolixos, extensos e
dunha contundencia implacábel. Máis tamén sería válido
pensar á inversa: que o crecente interese polas manifesta- O misterio
cións literarias que rodea
orais anima o
cultivo
das os xitanos
b r e v i d a d e s , vén xerado
contribuíndo polo
notoriamente descoñeao asentamen- cimento
to desta práctica escritural,
rebelde por
natureza, que
o sistema literario tradicional
non foi quen de asimilar aínda.
Á súa vez, esta volta de ollos
ao mundo do tradicional, está
motivada porque a consigna
“dubida de todo en todo momento”, que o posmodernismo
instaurou, conduciu a unha fortísima crise dos valores polos
que nos viñamos gobernando.
Positivas, atenta ao furacán
da actualidade, ofrece dúas posibilidades de aproximarnos a
dúas culturas ben diferentes a
través de discursos que, de xeito alegórico, nos trasladan os
principios morais, relixiosos e
filosóficos desde os cales, tanto
xitanos como hindús, se explican os misterios deste mundo.
Para iso nada mellor que
comezar polos viciños, ese incómodo pobo que un día e outro está aí, á nosa beira, incómodo polo de inasimilábel,
polo orgullo dunha forma de
ser propia que ningún outro
puido someter. Un pobo itinerante, o pobo paneuropeo por
excelencia. A non integración
permitiulle conservar os seus
hábitos e leis propias. ¿Non
integración? ¿Ata que punto?
Todo é máis relativo do que
indica a aura de misterio que
os rodea, porque o misterio
vén xerado, neste caso, polo
descoñecimento.
Unha ollada a Contos xitanos hanos permitir comprobar
como nos seus contos tradicionais (recolleitos por suposta da
tradición oral) hai reis, cabaleiros, princesas, nenos abandonados, magos, fantasmas, xigantes ou se acode á fórmula
dos desexos. Inclusive cando

Breve escolma dunha
mitoloxía incomensurábel

Xitana volvendo do mercado (1913), de Craig Annan.

se trata de explicar a orixe das
razas humanas nos sorprende:
Deus e os santos están moi presentes tamén. Inclusive teñen
os seus Tristán e Isolda. O seren un pobo itinerante propicia
que a súa cultura sexa un fiel
espello reflector da súa maneira de vivir, de entender a vida.
O multiculturalismo que
transpiran mostra que a súa pre-

sencia ao carón doutras culturas
non é infértil senón enriquecedora. O de “A voda do rato”,
por exemplo, tiñámolo escoitado, con insignificantes variacións, a contacontos paios de
aquí e de alén mar. Non sorprenden nin os temas nin as personaxes, capítulo no que non se
pode deixar de mencionar a frecuencia con que realizan o tra-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. AS VOCES DA NOTICIA.
Xosé Monteagudo.
Galaxia.

1. MULLER NO BAÑO.
Manuel Rivas.
Xerais.

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

2. NUNCA MÁIS.
GALIZA Á INTEMPERIE.
Suso de Toro.
Xerais.

3. PEL DE LOBO.
Xosé Miranda
Xerais.
4. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.
5. PRECIPICIOS.
Beatriz Dacosta.
Francka Editora.

3. ANTÓN AVILÉS
DE TARAMANCOS.
Xosé M. Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.
4. OS XOGUETES ESQUECIDOS.
Xosé López e Xosé M. García.
A Nosa Terra.
5. TERRA DE IRIA.
Anxo Angueira.
A Nosa Terra.

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

Pola súa banda Mitos e lendas
indús preséntanos unha, reducida pero significativa, escolma de dezaseis lendas que María Reimóndez traduciu do inglés. Reducida porque a complexidade e magnitude da mitoloxía indú non ten parangón
coas occidentais. Para dar unha
idea abonde dicir que o Mahabharata (atribuído a Krixna,
grafia máis acaída que Krishna,
o castelán non ten grafia para
representar o son de procedencia, pero o galego si) posúe unha extensión sete veces superior á Ilíada e á Odisea xuntas.
Por todo isto, reducida, moi
reducida edición, pero tamén
significativa, polo bon criterio
da escolma. E importante porque o descoñecemento que en
occidente temos da cultura
asiática fai desta obra unha
oportunisima lectura en calquera ocasión. O que non se
debe é pensar que se trata de libros estritamente relixiosos;
como ben se di na introducción. “Non son dogma senón
máis ben a base dunha crenza
relixiosa” apunta a tradutora.
Ben pode ser esta a causa, a carón do acusado síncretismo, de
que a mitoloxía hindú (malia a
súa complexidade) non perdese
actualidade, a diferencia da occidental, e que sega tendo vixencia como referente.
Eís, polo tanto, unha excelente oportunidade para achegarnos a ela e disfrutar coas andanzas, reencarnacións, guerras, liortas principios morais
etc. de Xiva, Drixna, Indra,
Vixnu... nomes dos que temos
referencias moi escasas pero
que logo se nos van facendo familiares.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A xeito de rigoroso estudo
combinado co relato de
memoria e testemuño dunha
época xa pasada, Tranvías de
Ferrol, de Xan Fraga
Rodríguez, é un percorrido
por unha
cidade
distante no
tempo pero familiar
na
lembranza
pero tamén
pretende
dotar de documentación
ao curioso e
analista, con
ampla documentación, textos
literarios que tratan o tema
dos raís e moitas fotografías
(a metade do volume é
material gráfico). Edita
Espiral Maior.♦

Máquina do
tempo de papel
André Petitcolin foi un viaxeiro francés que escribiu en
1899 unha crónica do seu percorrido por Galicia e o norte
de Portugal. Agora Galaxia
edita Impresións de Iberia
por primeira vez nunha das
linguas da Península. Cun ton
por veces intimista e un compromiso férreo coa descrición
de paisaxes, tipos e
sensacións,
o libro
lévanos
máis de cen
anos atrás
con
frescura. Parece que paseamos
novamente
pola Ribeira
do Berbés
(Vigo), a Alameda coruñesa, as rúas ourensás con soniquete de rodas de dilixencia
ou o porto de Vilanova de
Gaia, onde embarcaban mariñeiros portugueses para ir morrer nas revoltadas terras de
Angola.♦

O espello
da poligamia
A editora Caminho publica
Niketche. Uma história de
poligamia, a última novela de
Paulina Chiziane, autora
mozambicana que actualmente
vive en
Zambezi
(Zambia).
Rami
descobre,
despois de
vinte anos
de casada,
que o seu
marido, un
alto cargo da
policía, ten
varias
esposas. Esta
é a historia que escolle a
escritora para poñer en dúbida
as nosas convencións sociais,
o peso da tradición e a loita
por ser feliz nun verdadeiro tira-puxa de emocións.♦
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Para coñecer (mal) a Leonora Carrington
Sobre unha biografía da escritora e pintora surrealista
Título: Leonora Carrington.
Autora: Julia Salmerón.
Edita: Ediciones del Orto. Madrid 2002.

Hai uns anos viviuse no Estado
español un pequeno boom sobre Leonora Carrington. A editorial Siruela publicou varios
dos seus libros, algúns xa dados a coñecer hai anos pola venezolana Monteávila e a mexicana Era. Outras editoras –como Siglo XXI ou Alba– subíronse ao carrro, mais, en verdade, non foi Carrington moi lida
fóra de certos círculos, sobre
todo feministas. Claro que se
lle pode botar a culpa aos editores, que tiveron a funesta
idea de incluir prólogos de Fernando Savater. Se Leonora Carrington foi coñecida, un pouco, durante pouco tempo, por
poucos lectores, a súa faceta de
pintura e escultora é completamente descoñecida, mesmo neses pequenos círculos.
Agora, en Ediciones del
Orto, na colección Biblioteca
de Mulleres, aparece en español a primeira biografía da pintora surrealista británica, asinada por Julia Salmerón.
O libro é pequeno de formato, de páxinas (97, con cronoloxías, escolma da obra da
Carrington e bibliografía) e de
contido. Expliquemos. En 42
páxinas liquida a vida e mais a
obra da escritora e artista británica. En realidade, liquida a
súa vida e a sua obra literaria
–contos, novelas e un texto inclasificábel (Abaixo, En Bas)
que, non sabemos porque, Julia
Salmerón considera novela–,
xa que da súa importante obra
pictórica e escultórica non se di
nin pio neste estudo.
Das corenta e dúas páxinas
dedicadas á vida e á obra da autora, destina catorce a estudiar,
e tirar conclusións un pouco
peregrinas, da devandita Abaixo que, como ben di, foi publicada en español na revista “Las
Moradas”, en dúas entregas, en
1948. O que non sabe Julia Salmerón é que esa versión, debida ao poeta peruano César Moro, é asequíbel ao lector peninsular, xa que foi publicada en
1974 no volume César Moro,
Versiones del surrealismo, edición de Julio Ortega, Barcelona, Tusquets, 1974, e en portugués Blac Son Editores, Lisboa
1990, versión de Carlos Leite.
Por certo, que Moro é tratado,
p. 55, como “artista europeo”.
O resto da súa obra literaria é
tocada de pasada, só usada como
“citas ao apoio” para a tese que,
desde o inicio, sustenta a autora:
Leonora Carrington como escritora feminista e como denuncia
da alta sociedade británica e do
grupo surrealista como elementos castradores da muller. Carrington é certamente feminista,
mais a súa obra literaria, pictóri-

ca e escultórica, non constitúe
unha denuncia das condicións
sociais da muller, nin na sociedade, nin dentro do grupo surrealista. Hai na súa obra literaria características –humor negro,
grande ironía...– que a profesora
Salmerón nin albisca. Por non
falar da grande importancia que
ten a cociña, tanto nos seus cadros como na súa obra literaria.
A invención do mole é unha peza
teatral que explica o nacimento
deste “prato” azteca.
Pobre, moi pobre esta presentación ao público español
da obra e da vida de Leonora
Carrignton. Moi pobre a bibliografía. Por non citar, nen cita a
introdución que lle puxo Breton ao conto da pintora escolmado na Antoloxía do humor
negro (existe edición española
en Anagrama).
Sobre o surrealismo, ou as
concepcións surrealistas do soño, por exemplo, Julia Salmerón debeu saber por algunha enciclopedia feita apresa. Por
exemplo, para ela a concepción
do soño por parte de Breton limítase a presentar ese mundo
“como o escenario de premonicións e máxia”
(p. 27). A cousa non é certa- A autora
mente asi. Bre- desta breve
ton, fronte a biografía
Freud, insiste está máis
na utilidade ca- atenta a
pital do soño demostrar
na resolución
ás súas
das dificuldades da vida. O teses que a
soño é para dar a
Breton premo- coñecer a
notorio, si, e obra de
profético, no Carrington.
sentido que a
función
do
despertar no
home/muller non é outra que
desenvolver a conciencia de
clase. Ou sexa o presente soñou
o pasado. Trátase agora de apropriarse del, non para atesouralo,
inscribilo no activo intelectual,
senón para facer do pasado unha arma no combate político cotián (André Breton, Les vases
comunicants). Ou expresándoo
doutra maneira, dono da dirección do soño, o home/a muller
comprenderá a necesidade natural que dirixe a súa vida.
Moitos erros factuais
(Wolfgang Paalen di adeus ao
movemento, mais non definitivamente, como se di no presente, p. 55, xa que retorna en
1946), moitos desbaratos en
tan poucas páxinas. Ora ben,
dá a impresión de que, máis
que querer estudiar e apresentar a obra de Leonora Carrington, Julia Salmerón aplicou as
suas teorías á parte da obra da
pintora británica sen se preocupar do resultado final.♦
X.G.G.

Capa da biografía de Julia Salmerón sobre Leonora Carrington.

Auto-retrato no albergue do Cabalo de Alba (1936-37).

Trazos dunha vida
En 1940, Leonora levaba vivindo tres anos en Francia
co pintor Max Ernst, fechado daquela polas autoridades francesas nun campo de
concentración pola súa nacionalidade alemana. Fuxindo da ocupación nazi, Leonora pasou ese ano a España, a Barcelona e Madrid.
Chegou desquiciada men-

talmente, non louca, pero os
seus pais, pertencentes á alta burguesía británica, simpatizante dos nazis, internárona nun manicomio, na localidade santanderina de
Abajo. En 1943, en México,
na casa de Remedios Varo e
Benjamin Péret, coñeceu a
Pierre Mabille, médico e antropólogo –nin cirurxano

nin psicanalista, como di
Salmerón–, quen a alentou
para que relatase a sua experiencia. A narración, publicada en francés en 1945, foi
reseñada aquel mesmo ano,
nun excelente traballo, polo
propio Mabille (“A propos
d’En Bas de Leonora Carrington”), un texto que Julia Salmerón non coñece.♦
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Había moita vontade e empoucas palabras para chegar a
pregabamos os poucos instruun certo minimalismo aínda
mentos que tiñamos. Despois
que poesía mínima foi a que fixa era un mozo cando no ano
xen despois, nuns textos nada
1957 coñecín a Carlos Maside
coñecidos que escribín para un
que foi en min determinante.
libro de Felipe Criado que eran
Maside era un comunista ideapequenos poemas en prosa.
lista que tivo o carné do Parti¿Coida entón das palabras?
do Socialista. Tomei contacto
Busco palabras que non estamén co galeguismo. Franco
tean mortas e cunha combinaGrande levoume a coñecer a
ción non marcada polo uso,
Ramón Piñeiro a fins dese ano
manida. Agora escribo cousas
e el xunto con Maside polarizadistintas sen deixar a liña lírica
ron unha dupla
de Ao pé de cada
ensinanza, eran
hora ou Poemas
eses dous nomes
de amor a Xulia.
aside e
digamos que foEstou nunha poecais, un pola essía máis de tipo Piñeiro foron
querda e outro
cerebral, máis
polo galeguisirónica, tratando focais, un pola
mo.
de transcender o
esquerda e outro
Que deron
cotián.
Xavier Ca- polo galeguismo” nesa conxunción ideolóxica
rro lembraba
que mantivo.
aínda hai pouco
Que mantique vostede non
ven e que teño
quería publicar,
porque son un home de ideoloque foi el xunto Carlos Casaxía de esquerdas e nacionalista.
res os que o empurraron.
Desde entón que empecei co
Aínda así saquei moitos pogaleguismo xa me dei conta de
emas cos que non estaba conque tiña que ir máis alá, que
forme. Non son un poeta que
había que normalizalo politicaande por aí vendendo os seus
mente e iso foi o que lle dixeversos. Escribo e publico dismos a Piñeiro.
cretamente.
¿Foi cando Piñeiro imEntendo que non será mepartiu o famoso curso de fordo a publicar...
mación política ao que vosteNon, non o é. Fun sempre
de asistiu?
valente. Pero non forzo o poeFoi un curso moi interesanma. Hai quen pensa que para
te. Con carpetas, apuntamentos
ser poeta cómpre publicar
e todo. Gustavo Docampo tivo
moito e hai escritores que esdurante moitos anos aquelas notán na historia universal cun
tas que se collían alí. Seguía unsó libro. Ao facer libros e liha orientación de tipo europeísbros ás veces acaba perdéndota e socialdemócrata pero que te
se o propio poeta.
levaba a reflexionar. Eramos
É imposíbel non relaciodous grupos e arredor de dez ou
nar este libro co tempo no
doce alumnos que naquel tempo
que foi publicado. Estamos
non era pouca cousa.
no ano 1967 pero os poemas
Algúns alumnos saíronlle
veñen xa de antes.
algo díscolos ¿non?
Hai algúns que son do 59.
Eu mesmo, que tiven unha
Tres deles foran presentados ás
fonda amizade con el, había
Festas Minervais. Naquel tempuntos que non podía tocar. En
po había xente que non era
especial, no referido ao naconsciente do que vivía, non se
cionalismo. Eu
daba conta de
dicíalle que lle
que a situación
estaba chamando
era atroz. Fun
iñamos o deber galeguismo a uneducado en Sanha ampla positiago e a miña fade darlle ao país
ción doutrinal
milia descendía
baseada en Casde aquí, aínda unha obra
telao que non era
que eu nacese en
outra cousa que
Vigo e miña nai de entidade”
nacionalismo. Pifose de sangue
ñeiro tiña a teoría
vasco. Cando foi
un pouco risquiao golpe militar
na de que de cara á democracia
contra a República tiña eu un
había que galeguizar todos os
ano. No instituto e no colexio
partidos porque senón era o
fun educado en castelán, non tiafundimento e a desgaleguizaña idea de qué era Galiza. Queción total. Logo creamos o
dei orfo moi novo pero lembro
PSG como partido socialista
que meu pai falaba cousas e eu
nacionalista.
escoitaba aquilo e chamábame
Vostede é un poeta agramoito a atención. Cando modecido, tanto en Ao pé de carreu apartei uns libros da súa
da hora como en Tempo de
biblioteca e detrás, ocultos, atoCompostela aparecen poemas
pei un de Curros, Vento mareiro
dedicados a Piñeiro, a Maside Cabanillas e outros libros
de e a tantos outros aos que
galegos que el tapara cuns de
lle rende homenaxe.
dereito. Funme dando conta do
Está Castelao, Rosalía, Caque pasaba. Logo un compañeibanillas, Pimentel, del Riego,
ro do instituto trouxo un diccioPenzol... a cada un atribúolle un
nario das Irmandades da Fala e
papel. E tamén o poema a Bóaprendemos un galego que, por
veda, que me trouxo problemas.
veces era disparatado porque ao
É de supor. Un poema tiparaugas chamabamoslle o plotulado “No derradeiro amenro, ao monte, o alpe....
cer de Alexandre Bóveda” en
Pero terían ansia de
plena ditadura...
aprender.

‘M

ANDRÉS PANARO

Salvador
García-Bodaño

‘T

‘Pasaremos novamente
por riba de todas as derrotas’
CARME VIDAL
Por diante da casa na que entrevisto a Salvador García-Bodaño pasan os séculos de Compostela. Non é difícil adiviñar que toda a Rúa
Nova garda infinidade de recordos do poeta.
A poucos metros atópase o edificio no que viviu Ramón Piñeiro e o estudio de Carlos Maside, que non tardarán en aparecer na conAo pé de cada hora é o seu
primeiro libro. Agora sae reeditado con algún cambio. Dá
a impresión de que vostede é
meticuloso cos seus textos.
Intento evitar o verbalismo
porque, ás veces, canto máis
falas menos dis. Trato de pulir
para gañar en expresividade e

versa. Reedítase agora o seu primeiro libro
Ao pé de cada hora xunto con Tempo de Compostela (Xerais) e o escritor sorpréndenos co
poemario Cidade virtual publicado a través
da rede na Biblioteca Virtual Galega. Sorprende porque afirma que non pode deixar de
seguir arriscando na literatura. Irónico confesa que se sinte un descendente de si mesmo.

iso lévame a que teña que puntualizar moito. Tamén é verdade que cando saíu o libro falabamos de forma selvática, con
moitas inexactitudes e o galego
evolucionou.
¿Como ve ese libro cando
pasaron sobre el trinta e cinco anos?

É un libro do que me sinto
aínda autor. Non é deses títulos
dos que te distancias. Son un
conxunto de poemas que me
deixaron moi satisfeito e sigo
estando porque o tempo non
lles afecta que é o máis importante. É unha poesía sincera
que busca a expresividade con
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A primeira sorpresa foi que
saíse publicado. Despois vivín
unha volta atrás. Participei
nun recital no Casino de Pontevedra e entre os poemas que
escollín estaba o de Bóveda.
Aproveitara a mañá para ir a
Vigo co cal ninguén me deu
localizado. Cando cheguei a
Pontevedra dixéronme que a
policía estaba alí. Ou sexa que
un poema que fora publicado
ía ser logo prohibido nun recital no que estabamos Arcadio
López-Casanova, Celso Emilio Ferreiro e máis eu. No acto había unhas doce persoas,
máis presidindo que asistentes. No fondo lembro con
cara pálida a Cuña Novás. Ía
comezar a recitar cando vexo
ao final da sala a Amalia, a
viúva de Bóveda. Abraceina e
viñéronme as bágoas aos
ollos. Ela díxome “xa sei o
que pasou”. Aquel tempo foi
tremendo, os anos cincuenta e
sesenta. Non había coches e
cando sentías pechar a porta
dun temías que viñeran a casa
a por ti.
¿Que papel cumpría a
poesía?
Foi gradualmente conquistando espacios. O mero feito de
estar escrita en galego e ser recitada era fundamental. Foi importante que se lograse incluír
o galego nas Festas Minervais
a través da xestión que fixeron
López Nogueira e Franco
Grande co arcebispo de Santiago. A lingua definía.
A xeración
das Festas Minervais
Vostede considera a participación nas Festas Minervais
como feito distintivo do grupo.
A xeración dos 50 é múltiple, variada. Nunha análise que
fixen distinguín unha xeración
ponte na que estarían Antón Tovar ou Luz Pozo, unha de coetáneos con Uxío Novoneyra,
Manuel María, Avilés de Taramancos ou Xohana Torres e os
das Festas Minervais que estudiabamos na Universidade e
coincidimos forxando aquel
grupo, tamén moi variado pero
formado por poetas que intervimos nelas e abrimos brecha da

ANDRÉS PANARO

¿Por que non fai poesía
renovación da poesía galega.
comprometida cando era acNon era unha escola, non había
tivista político e cultural?
un código estético. Influíanos a
Quixen evitalo. Escapar do
poesía existencial que viña de
panfleto. Tiñas o deber de darlle
Francia, a uns máis que a ouao teu país unha
tros. Eu tratei de
obra de certa entifuxir un pouco,
dade. O de Alefíxena e de feito é
s asociacións xandre Bóveda é
unha liña esenun poema comcial da miña poeculturais
prometido pero
sía pero afasteinon se podía facer
me daquela exce- son necesarias
poesía política
siva angustia poaínda
hoxe”
mala.
lo ser. Prefería
Malia a redarlle importanpresión, ¿era un
cia ao ser da vitempo de iluda, ao que pasaba
sión para vosteno interior pero
des?
tamén ao que acontecía fóra,
Absolutamente, era tempo
sen caer na poesía política, aínde ilusión e esperanza, da que
da que en Ao pé de cada hora
non hai moita na xuventude de
hai poemas políticos, por
agora. Nós daquela tiñamos
exemplo, o de Cabanillas. Moiunha visión fabulosa do futuro
tos de nós estabamos facendo a
e había un inimigo común que
loita pola nosa parte, creando
era a ditadura. Moita daquela
entidades, asociacións cultuxente non tivo o pulso de serais... o propio Ferrín aparece
guir, de saber que a nosa meta
con poesía comprometida con
é un país e a defensa dunha faHeriberto Bens.

‘A

‘Un nacionalista
ten que defender a Academia’
Salvador García-Bodaño é membro da Academia Galega desde
1992 e na actualidade forma parte da directiva presidida por Xosé Ramón Barreiro. Dígolle que
sempre me pareceu que era un
dos máis firmes defensores das
posibilidades da institución e
asente coa cabeza. “Hai varias
razóns. Para min a Academia é a
institución máis antiga que temos e non naceu do elitismo senón que foi creada por traballadores, xente que buscaba na emigración como comer, como vivir.
Fontenla Leal foi un caixista. Para min iso ten un grande valor
histórico”, explica. Continúa

afirmando que, como nacionalista, ten a obriga de defender a
Academia. “O que quixeran é
que quedaramos sen institucións,
desprotexidos. Claro que é necesario sostela e apoiala, en especial, se pensamos nos momentos
duros que pasou. Francisco F. del
Riego foi un verdadeiro innovador e agora Barreiro está a facer
un bo papel”.
Prefire non afondar no tema
pero é sabido que Salvador García-Bodaño é un dos membros
da comisión creada pola Academia para estudar o posíbel texto
para un acordo normativo. “Todos os que estamos desenvolve-

mos un traballo con entusiasmo
e boa fe para conseguir finalizar
ese cisma. Hai esperanza e vontade para solucionar o problema” sinala.
A conversa non podía rematar sen falar de Antón Avilés de
Taramancos, grande amigo seu e
a quen este ano a Academia decidiu dedicarlle o Día das Letras
Galegas. Salvador García-Bodaño vive o ano con ilusión. “É unha homenaxe moi merecida para
a que se está poñendo moito entusiasmo, en especial, en Noia.
Pola proximidade de Avilés e tamén porque a súa obra ten uns
folgos enormes”. ♦

la que hai que deixar segura.
Pódese manter a loita ou
dála por perdida.
Pero eu non estou con esa
segunda posibilidade. Un poema meu di “pasaremos novamente por riba de todas as derrotas”. Nel Compostela é unha
síntese histórica.
O contrario daquel outro
poema de Ferrín, “en Compostela estamos moitos xa para sempre derrotados”.
Cando Ferrín é un home
ilusionado con poemas heroicos. Ben é certo que naqueles
anos había unha Compostela
tenebrosa.
Todos os perfís biográficos seus destacan o papel de
activista cultural. Teño a impresión de que é vostede mesmo quen quere darlle relevo
a esa faceta.
Tratei sempre de meterme
en canto proxecto había ou senón de argallar novas iniciativas. Sempre arredor da cultura
aparecía xente e aproveitabas
para falar de nacionalismo.
Aglutinaba ao tempo que permitía estar amparado cara a fóra.
Era un pretexto para cando aparecera o delegado gubernativo,
que aparecía sempre. Eramos
críticos co culturalismo pero
viamos que na cultura había un
campo que nos ía permitir unha
serie de movementos que da outra maneira serían imposíbeis. O
que comezou a ser culturalismo
desde a óptica de Ramón Piñeiro e do grupo de Xaime Illa e
Galaxia, como unha solución
que vían clara, nós viámolo doutro xeito. Foi cando creamos en
Compostela as agrupacións culturais que se estenderon por toda
Galiza como un lume. O Galo
naceu como unha acción social
da cultura. Antes de ser legalizado convocamos un premio de
poesía e tivemos que recoller os
folletos un a un porque o subdelegado de turismo de Santiago
nos ameazou dicindo que se saía publicado nos detiñan. Logo
naceron asociacións como O Facho, a Auriense e outras en Pontevedra e Lugo e aquilo era xa
imparábel. Eu non negaría aínda
hoxe a necesidade de que continuase ese tipo de asociación cultural libre, aberta, que sigan
abrindo camiño a unha Galiza
que ten que ser.
Compostela dá título a
dous libros seus, ¿por que lle
dá esa importancia á cidade
na súa obra?
Compostela é o exterior de
min, sinónimo de Galiza enteira. En Compostela está todo.
Déuseme por facer esa identificación de Compostela como
espacio exterior da historia e
por iso insistín na súa presencia na miña poesía.♦

‘Arredor
da cultura
aproveitabamos
para falar de
nacionalismo”

‘En
poesía é
necesario
arriscar’
Na Biblioteca Virtual
da Universidade da
Coruña fai unha curiosa definición de si mesmo. Di que se sente como o seu “inmediato
sucesor”.
Porque continúo investigando, non quedei
anquilosado no tempo e
nunha maneira de facer
poesía. Seguín evolucionando e síntome por iso
algo así como o meu
descendente. Teño esa
perspectiva histórica.
Publica na rede un
libro de poemas que
pode sorprender aos
que coñecen a súa traxectoria. En Cidade
virtual móstrase irónico, crítico e ofrece unha poesía moi moderna.
Non arriscar é perigosísimo porque podes
caer no manierismo.
Cómpre ter pulso literario e seguir traballando.
Desde novo fuxo das influencias que eran a miña preocupación. Vía
como había lorquianos,
machadianos... e eu seguía o sistema de ter na
mesa de noite tres ou catro libros de poetas moi
potentes e diferentes.
Non me quería deixar
devorar e converterme
nun epígono. Hai que investigar, abrir camiños.
¿Por que escolle esa
forma de publicación?
Vostede non pode ter
problemas para atopar
editorial.
Non teño, non. Tiña
o libro na casa e cando
me pediron algo da Biblioteca Virtual envieino. Ata entón non se me
pasara pola cabeza mandalo a ningunha editorial.
¿Por que introduce
palabras de fóra como
hall ou ligth?
Porque estamos sendo acosados por iso, pola presión ianqui e hai
que denuncialo. Desde a
miña colaboración xornalística critico a Bush
que é a persoa que máis
a punto está de destruír
Europa.
¿Escribir en prensa
é sinal dos escritores
da súa xeración?
Hai que estar aí.
Cómpre mollarse e non
falar só de cultura.♦
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A Frouseira

¿Home
ou can?
XERARDO PARDO DE VERA

¡X

a quixera o presidente do
Goberno a
nobreza dun can! O insulto
a todos cantos formamos
parte do “Nunca Máis”, ou
sinxelamente exercemos a
crítica persoal en canta decisión do executivo ou da
oposición nos pete, non
provén de que a comparanza cun can teña, por forza,
de ser insultante. Tiramos
das excrecencias orais do
Aznar (xa non me sae o de
señor) que tenta
insultarnos polo que en Direito penal chámase o
animus iniuriandi, que
pode estar nunha expresión
orixinariamente correcta e
in-ofensiva á que a xeneralización inxustificada da
conduta perversa duns
poucos fixo popularmente
malévola e ferinte. Pro
cando un can ladra, ou ouvea, non fai senón comprir
coa súa obriga,
mesmamente coma unha
muller e un home cando falan. Pode que todos teñan
razón e se non a teñen o
intelixente é demostralo. É
dicir: importan máis as
cousas que se din que o
idioma en que se din. Eu
sempre gostei daquel krausismo de don Karl, unha
básica e harmónica
relación entre a natureza e
a intelixencia. Sen dúbida,
para mín, que o Aznar non
é krausista. O censurábel
sería o intento dun home
de ladrar –para asustar,
por exemplo– ou o dun can
de falar, cecais para
facerse o señorito. Moi asisados científicos e informadores poñéronlle ao Aznar
diante dos fuciños,
oralmente e na escrita,
todo o cúmulo de
barbaridades que o seu goberno e os seus partidarios
levan a rastras hai ben
tempo. É dicir: aqueles estudosos falaron, e os representantes da oposición parlamentar tentaron tamén
falar pro non os deixaron.
E non os deixaron mediante a forza, e non a da
intelixencia ou a da natureza: os gardas da nada
quixeron facerse cans pra
asustar e, agora sí,
ladraron. Asemade, o
Aznar ven prometer –só
prometer– con cartos alleos
e tampouco non resposta:
tenta defenderse asustando
e ladra case coma un home,
demostrando que nen
siquer ten a nobreza de fa♦
celo coma un can.♦

A maxia das viaxes literarias no
IV Salón do Libro Infantil e Xuvenil
Celébrase en Pontevedra do 2 ao 8 de febreiro
A.N.T.
Desde o día 2 ata o 8 de febreiro celébrase en Pontevedra o
IV Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil que nesta edición ten como tema principal a literatura de viaxes.
Serán sete días con obradoiros, encontros, conferencias e
exposicións ás que asistirán cativos e maiores para atoparse co máxico mundo da literatura para os máis novos.
O “Libro das viaxes” abrirase o
día 2 no Pazo da Cultura de
Pontevedra no encontro organizado polo Concello e a ASPG. Despois comezará un amplo e divertido programa que
presentará aos pequenos o engado dos libros e dará aos
maiores as ferramentas para
convencelos do divertida e
interesante que pode ser a literatura. Polas mañáns contacontos, un taller de escrita
creativa e dous de ilustración
aos que asistirán centros escolares. Polas tardes serán os
adultos os convidados a asistir
ao obradoiro de Marilar Aleixandre sobre a literatura de

viaxes, ao de Dolors Flamerich
sobre o conto, á “viaxe ao centro da letra” de Arnal Ballester
ou ao taller sobre a música nas
aulas de Fernando Palacios.
Os autores teñen o seu espacio no Salón nas tardes do
luns aos venres ás 18.30 horas. Milagros Oia, Fina Casalderrey; Pepe Carreiro, Isabel
Cao e Jaureguízar participarán no encontro cos lectores
presentando as súas últimas
obras. Pero non rematarán aí
as sesións do programa xa que
tamén nas noites haberá encontros como o protagonizado
pola xornalista catalana Cristina Morató que falará das

mulleres viaxeiras, o de Patxi
Zubizarreta que defende unha
proposta “músico-literaria para coñecer mellor ao outro”, a
presentación de comidas do
mundo elaboradas polo alumnado da Escola de Hostelería
do IES Carlos Oroza e unha
mesa redonda sobre as viaxes
na literatura con Marilar Aleixandre, Patxi Zubizarreta e
Josep-Francesc Delgado. O
día da clausura con Pepe Carreiro á cabeza os rapaces crearán de forma colectiva dun
conto ilustrado, haberá teatro
con “Los Titiriteros de Binéfar” e un concerto de peche co
andaluz Javier Paxariño. Entre acto e acto, tempo haberá
para visitar as sete exposicións abertas no Pazo da Cultura, gravados, fotografías e
ilustracións orixinais de libros
e relatos como Os Bolechas
de Pepe Carreiro ou A carta
de Manuel Lourenzo.♦

Outras formas de mirar
nunha exposición do CGAC
Primeira de catro mostras temáticas do centro
A.N.T.
Dezanove artistas
inclúense en Miradas cómplices,
unha mostra colectiva de fotografía e vídeo inaugurada no Centro
Galego de Arte
Contemporáneas
con obras tiradas
fundamentalmente da súa propia
colección. Será a
primeira de catro
exposicións coa
mesma idea de
mostrar cun fío
argumental
as
obras do CGAC.
Eulàlia Valldosera, Elena del Rivero, David Rosenfeld, Sarah Jones, Vari Caramés,
Patricia Dopico,
Alberto GarcíaAlix,Eija-Liisa
Ahtila ou Thomas As namoradas (Elena e Rrrose), 2000, de Elena del Rivero.
Ruff son algúns
outras, da obra de Hannah Stardos dezanove artistas que intekey na que unha moza teima en
gran Miradas cómplices, unha
compor un espello no que, ao
mostra que ten como comisario
tempo, se vai conformando o
o propio director do CGAC,
seu rostro reflexado. A proposta
Miguel Fernández-Cid que quié, segundo o comisario, clásica
xo mostrar os xogos de miradas
da pintura e, neste caso, optaron
dos autores fronte á que el defipolo vídeo e a fotografía como
ne como “mirada frotnal, asépti“unha maneira de mostrar a perca e fría caracterísica da arte
manencia de valores pictóricos
centroeuropea”. Fotografías e
desde a máis estricta contempovídeos compoñen a exposición
raneidade, nun momento de suque parte na idea inicial, entre

Beatriz Viado reflexiona sobre
o momento de reflexión que vive o denominado asturianismo
político. Xuan Bello entrevista
o secretario xeral de CC OO en
Asturias, Alberto Rubio. José
Luis
Piquero
conversa
co escritor
Xosé
María
Vega, que
vén de
publicar a
súa terceira
novela en
bable, Tierra
de xigantes.
Inclúese
tamén unha entrevista co grupo
Ilegales, que cumpren cun
novo disco os seus primeiros
vinte anos de existencia.♦

Fouce
Nº 206. Xaneiro de 2003. Prezo 1,80 euros.
Coordena: Xosé García.
Edita: Sindicato Labrego Galego.

Dáse conta da campaña que iniciou o SLG para reclamar
prezos dignos dos produtos
agrarios. A Confederación
Labrega Europea reuniuse en
Montouto
para
discutir as
reformas
da política
agraria común. Alí
estiveron
representantes dos
labregos
franceses,
húngaros,
suízos e portugueses, á parte de
galegos. Na sección
internacional, infórmase da grave crise que sofren millóns de
familia cultivadoras de café,
que experimentou unha
fortísima baixa de prezos.♦

Abrente
Nº 26. Outubro-decembro de 2002.
Edita: Primeira Linha.

KYLE BROOKS / JULIAN WASSER

posto retroceso da pintura no
ánimo dos artistas novos”. A
Miradas cómplices seguiranlle
outras tres mostras colectivas
que se inclúen noprograma para
o ano 2003. Esperando unha
chamada, Pegadas de Luz e Xogos de escala son os seus títulos
e incluirán tamén algunhas pezas da Fundación arco e de coleccións privadas como a de
Helga de Albear. ♦

O editorial deste número critica
a decisión do goberno e a xustiza española de ilegalizar
Batasuna. Santiago Prol escribe
ao redor da figura de Benigno
Álvarez, dirixente comunista
dos anos 30 en Ourense. Andrés
Seoane reflexiona
sobre o aumento dos
acidentes
laborais.
Carlos Morais
reivindica o
pensamento
político de
Ernesto
‘Che’ Guevara. Dáse conta tamén dos traballos do Comité Central de Primeira Linha ao
redor do ‘diálogo institucional’,
o ‘patriotismo constitucional
galego’ e a ‘ofensiva
española’.♦
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O 1 de febreiro ás 22 horas comezarán simultaneamente en 130 escenarios de todo o país os Concertos Expansivos. Músicos de todos os estilos, actores, magos, humoristas, malabaristas... protagonizarán durante horas a meirande intervención artística da historia recente do país cunha causa común: reclamar que se faga xustiza e que se asuPONTEVEDRA
AGOLADA
Bico da Balouta.
AROUSA, ILLA DE
Cine Carlos Blanco: X.M. Budiño, Os Diplomáticos.
BAIONA
Discoteca Niu Port: Milladoiro, Leilía.
BUEU
Aturuxo: Quempallou, Teatro Silmalveira.
CAMBADOS
Pub A Pera: Rodrigo (cantautor arxentino), Treixadura.
CANGAS
Canis Lupus: Big Band do Morrazo (Jazz), Teatro
de Ningures, Trisquel, Codia e miolo con
Maruxa (paiasos e música), Roro`s, Astarot
e Lirilampo Teatro.
DOZÓN
Redimir o redentor.
A ESTRADA
Pavillón de Congresos e Exposicións: Quinta Feira, Matraca Perversa, Linha do Cuco.
A GUARDA
Pub A Gua Gua:Grupo Río, Lugnasad.
LALÍN
Pub Bauhauss: Psicofónica de Conxo, Ecléctica
Ensamble, Pandeiromus, Chus Pato, Celso
Fdez. Sanmartín, Carlos Negro.
MOAÑA
Café-teatro Do Real: Na Virada, Beladona, Isabel
Rei, Teatro do Morcego, Mar de Fondo, Dúo
Mac Fec.
A Bolera: Lavorda, Stéreo Framacy, Uno Más.
MONDARIZ
Tino Vaz, Contradanças, Pé de Pote.
NIGRÁN
Bar Patos: Troula Gaiteira, Os Carunchos.
O PORRIÑO
Liceuk: Ismael Florito (poesía), Rakc, Marcos Legazpi Grupo.
PONTEAREAS
Salón Parroquial: Tren Fantasma, Mario Malapersona.
Sala Ué!: Espectáculo de Máxia, Kiko Neves
PONTEVEDRA
Teatro Principal: Foula, Iván Costa, Onyria, Carlos Gustavo, Liorna.
REDONDELA
Tanxarina
SILLEDA
Pasarúas: Dame Luz
VIGO
Baol: Proxección Audiovisual, Sottovoche.
Black Ball: Mago Toni, Moncho (globoflexia).
Charamisca: Dovacio, Caixa de Sorpresas.
Choco: Hermanos Lupano (teatro).
Decholo: Siniestro Dr. Frango.
Gólem: Mago Cali, Marco
La Casa de Arriba: Elodio Santo.
La Iguana: La Trönka Jazz Quartet, Potaje Vudú.
La Negra Tomasa: Cisco Amado (poesía), Jazz
(repichoca).
La Reserva: Robotica and Me, Los Lombardi.
Lenda Moura: Cantareiras do Berbés.
O Arco da Vella: Xulián Rguez., Pedro Román
(cantautores), Recital de Poesía, Proxección de Imaxes.
O Bardo: Pandereteiras do Fiadeiro.
O Batallón: Orquestra Internacional do Batallón.
Sete Mares: Ectoplasma.
Trincheira: Tangata
Universal: Pepo Suevos (contacontos)
Vademecum: Statil (Alemaña).
Viva Zapata: Avelino, Caramuxo.
Wallace: Pandereteiras Eira Vella.
Wetteren: Artello Teatro.
A Gaita Grileira: Irtio.
A Cova dos Ratos: Percusión Tradicional Africana.
Nashville: Mimo Nacho Otero, Los Dinosaurios,
Flying Luras.
O Café do Faro: X.L. Méndez Ferrín, Mix Gaiteiro.
Uf!: Jazz Ensemble (repichoca).
Ardora: Paco Barreiro (contacontos).
De Catro a Catro: Recital de Poesía, Cuarteto Ephimere
Casablanca: Proxección Audiovisual
Café Brétema: Charanga do Fiadeiro
Na zona de Vigo as adesións de apoio a Nunca
Máis de grupos musicais son Killer Barbies,
Los Piratas, Siniestro Total, Kabuto Jr., Os Currichos, Redroom, Foggy Mental, Breakdown,
Superbudú, Dr. Harapos, Higsierras, Medusa,
Dous, Folía, Alfolíes, Laio, Na Lúa, Furtivos,
Skacha, Pablo Novoa, Santiago Mouriño, Cuchús Pimentel, Fernando Llorca, Alberto Conde, Kelly García, Jorgebombero. Sen actuacións adhírense os locais Anoeta, Acto de Fé,
Carpe Díem, Cleopatra Jones, Código de Barras, Hanoi, Hipólito, La Caverna, La Galería,
La Popular, Las Once, Lucky Luke, O Corvo,
Madison Blues, Spectra, Vauxhall, El Manco,
La Bola de Cristal e Telonius.
VILA DE CRUCES
Pasarúas: Pandereteiras, Sursum Corda

de los Pies Felices, Alén do Mar.
BOIRO
A Pousada das Ánimas: Anton Riveiro Coello (escritor), Ricardo de Barreiro, Cantareiras.
BRIÓN
Miguel Lustres, Fuxan os Ventos, Liñaceira.
CARBALLO
Pazo da Cultura: X. R. Freixeiro Mato, AC Argazo,
Os Xoaneiros, AC Xotaina, AC San Campio,
AAVV Sta Eufemia, AC Mestra Carmen
Cancela, AC Val do Allo, Fol de Veneno,
Centro Cultural Alfredo Brañas, Mulleres
Rurais de Sofán, Arume de Verdillo.
CARRAL
Lume e Ferro: Trinke-trinke, Mago Richard.
CORCUBIÓN
Cervexería O Recreo: Marilar Aleixandre, Escola
de Música de Cee, Sam and Sam (clown),
Biruleke, Cantareiras.
A CORUÑA
Patachín: Aston Martins, Pech Blenda, Nouvelle
Cuisine, No Aloha. (pop).
CULLEREDO
Forum Celticum: Miki Nervio and The Bluesmakers
FERROL
Disco West saloon: Os Cempés, Os Insolventes.
FENE
Praza pública: Airiños de Fene, Luvas Verdes,
Blues Lee, Adae, Stupid Kids.
FISTERRA
Komic: Tomás Lijó (actor), A Crus de Baixar.
MALPICA
A Roda: Paco Souto, Raigañas, Brais Maceiras (Susana Seivane), Suso do Becho
(Ramo Cativo), Vítor Romai (Estoupa
Caldeiros)
A LARACHA
Cervexería Master: Quinteto Litoral, Cantareiros
de Sta María de Torás.
MELIDE
Praza: Xuntanza de músicos e poetas.

NOIA
Rodrigo Romaní, Ata Que Escampe, Teatro, Poesia
MUXÍA
IES Ramón Caamaño: Emilio Cao, As do Rueiro
da Cancela, Pasarúas e Xuntanza de Músicos na Lonxa, Dulzaineros de Valladolid.
OLEIROS
Pub Ocra: Nacho Taibo, Inés Cuadrado (actriz),
Pacho Rodríguez (cantautor), Lumia.
ORDES
Funktastico: O Rei Babar, Kastoma, Sokran
ORTIGUEIRA
Teatro de Beneficencia: Pase De Audiovisuais,
Zarambeques, Carlos Caramés (piano), Daltónicos, Domine Cabra.
PONTEDEUME
Praza Real: Degustación de Mexilóns coa colaboración da Escola de Hosteleria, Repichoca Musical.
AS PONTES
Casa do Peso: Paloma Suances, As Cantareiras
de Alende.
SANTIAGO
Medusa: Philit’ts me.
Casa das Crechas: Guadi galego, Uxia Senlle,
Hector Lourenzo, Liñaceira, Q. Comesaña....
VIMIANZO
Cafeteria pub Novidades Carmiña: Antón Mouzo
(pintor), Antonio Romarís (maxia), Nativi Da
(contos), Tom Trovador.

OURENSE
ALLARIZ
Roi Xordo: Aula de Música Tradicional Gomes
Mouro, As Outras, Amigos do Marcial - Terra
Brava, Artistas Plásticos Locais.
O BARCO DE VALDEORRAS
Sala Baranda: Siloura, Jose Luís Prieto, Magín
Blanco, Anxo Rei.

CARBALLIÑO
Multifuncional: Javier Lorenzo (Melchor), Roberto
Sobrado, Mitocondrias
CASTRO CALDELAS
Polideportivo Municipal: Fía na Roca, Burgas Beat
CELANOVA
Pub Patapaf: Suciedade Anónima, Lois Antón,
Aser Álvarez, Alfonso Grande, Frouma.
MACEDA
Pub Ben Compre: Mondieux.
MANDÍN
Taberna do Xico: Raiotos Indómitos.
OURENSE
Faíscas: Carlos Rafael, Lola Serrano, Terra Morena.
Shangai: Dj Geno, Dj Yayo, Dj Toño K.
Café Auriense: Xestreu, Ziguezague, Mouras, Coanhadeira.
Liceo Recreo Ourensán: Coral Cantares do Miño,
Capela Madrigalista de Ourense, Coral Ourensana.
Rock Club: Malasaña, Megapearls, Gracias a Nada, Os 7 Magníficos.
Antigua Social Club: Camilo Franco, Paula Carballeira, Abuña Jazz.
RIBADAVIA
Pub Berlín: Dj Agonías, Dj Tibu, Dj Bolu, Dj Javi,
Dj Zesar, Dj Regalito Cósmico.
Pub Aljama: Rubén García, Iris Álvarez, Maxo,
Momentos de Duda.
TRIVES
Disco-Bar Bartolo: Os Noitébregos, Os Cuchufellos.
VERÍN
Café Meigallo: Xose Carlos Caneiro, Emilio Rúa,
A Toca do Grilo, Guezos, Lamatumbá
VIANA DO BOLO
Bar Caracas: Pandereiteiras de Terroso, Galván,
Cabo da Vila, Folión de Viana
XINZO DE LIMIA
Sala Sarabá: Xose M. Fontemoura
Teatro Aneis: Lumieira, Olga Andrés, Asamblea
de Maxaras
Casa da Cultura: 20 h. Federico Cocho, Centro de
Cultura Popular da Limia, Pandereiteiras da
Limia, Grupo Novo Teatro, Os Galos, Os Kinindiola, Banda de Gaitas de Xinzo de Limia.

LUGO
ABADÍN
Cuarteto de Música Tradicional de María Castaña, Mago David, Leitura Poética.
BARALLA
Xerardo Pardo de Vera, Airiños do Neira
BARREIROS-LOURENZÁ
Sala Rimar (S. Miguel de Reinante): Carlos Fdz.
Fraga, contacontos, pandereteiras, gaiteiros, exposicións...
BRETOÑA-PASTORIZA
Tenda-taberna O Cruceiro (A Pastoriza): Primitivo
Iglesias Sierra, Josito e Iván (cantautores)
gaiteiros.
CASTRO RIBEIRAS DE LEA (CASTRO DE REI)
Salón de Actos do Mercado Gandeiro: Antón Moreda, Os Valuros (tradicional), Xosé Manuel
Carballo (mago), Mencer (baile), Grupo de
Baile dos Xubilados de Castro de Rei, Re-

Manifesto contra Silencio
Atención. En todas as esquinas da Vía Sacra de Neón
hai hoxe un concerto expansivo.
Emitimos acordes contra a adversidade.
Emitimos contra a mercadoría perigosa da mentira.
Emitimos contra a maquinaria pesada da propaganda.
Emitimos contra o rexistro bruto da incompetencia.
Emitimos contra un goberno rancoroso, feo, ameazante.
Emitimos na onda libre dos cans da noite,
na alegre radiofonía secreta das sereas
e na frecuencia do corvo de Allan Poe
que peteira en morse a clave que nos une: ¡Nunca Máis!
Rescatamos do naufraxio unha orgullosa bandeira ennegrecida.
Rescatamos os instrumentos de soñar.
Rescatamos os tesouros roubados.

Rescatamos un mascato chamado liberdade.
Rescatamos o cormorán cristado da dignidade.
Rescatamos as cancións na fonoteca invencible do mar.
E rescataremos a verdade.
A verdade sairá a flote no país das barcas de pedra.
Facemos probas de son coa esperanza.
Atención.
Estamos a emitir esconxuros solidarios.
Estamos a confortar o noso corazón
e a facer máis forte ao noso pobo.
Porque Galicia non ten prezo. Xa non ten prezo.
Facemos probas de son coa liberdade.
¡Un, dous, tres! ¡Probando! ¡Nunca Máis!

A CORUÑA
ARZÚA
O Mago Vituco
BETANZOS
Discoteca Acrópolis: Diablues, Club V, La Banda
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presentación da obra de teatro “Recobrou o
Sorriso Eleuterio”, Vería de Cospeito (tradicional), Grupo de Gaitas de Taramundi.
CASTRO-VERDE
Restaurante Camiño Ancho:Os Plancheros, Biouteiro, Gaiteiros de Bretoña, Coral Polifónica
de Castroverde, Zuncurrundullo.
CERVO
Pub O Muiño: Xoán Boizán, Audiovisual, Batuko
Tabanka (Cabo Verde)
CHANTADA
Discoteca D’Tres: María Vázquez, Escola de Música e Danza de Chantada, Instituto Lama
das Quendas (teatro), Acordeóns da Alameda, Rondalla Carballo Vello, Brandiam,
Kambotes, C.M.A. (Colectivo Musical Autónomo), Charanga Garrafón.com, Moncho
Faílde & Fernando Ibarra (contacontos),
Ana Rúa & María Montenegro (cantautoras),
Searas (canto Tradicional).
SAN CIBRAO
Pub A Taberna: Vicente Vázquez Lozano (confraría de pescadores), “GLS” (funki)
SAN CLÓDIO
Praza do Concello ou Pavillón Multiusos: Mago
Antón, Banda de Gaitas Ribas do Sil.
ESCAIRÓN
A Quenlla.
A FONSAGRADA
Centro Sócio-Cultural Municipal: Mónica Alonso,
Anturuxas e Sorteiros, Emílio “O Pando”,
Os Moricegos de Taramundi.
FOZ
Lonxa: Xoan Carlos Glz. Basanta, Recital Dramático Literario, Degustación gratuíta de Mexilóns,música tradicional “A Subela”
FRIOL
Centro Social Municipal: Reviravolta, Carolina
Pardo, Baldo Ramos (poesía)
GUITIRIZ
Pub Soa: Marica Campo, Gaiteiros de Xermolos,
Mago Rafa, Miro Casabella.
LÁNCARA
Coléxio da PóBoa de San Xulián: Carlos Vázquez, Grupo de Baile Tradicional Val do Láncara, Achádego Teatro.
LUGO
Auditório Gustavo Freire: Darío Xohán Cabana,
Caldaloba, Solo Voces, Pilocha.
Pub Ogham: Los Puta, Disappointment.
Pub Garçon del Pis: Freakgarden.
Pub Barrabás: Latem, Barbarian Prophecies.
Pub O Cobil do Lobo: O Trasniño do Bosque.
Pub Emo: Flexo acción & Mr. Fishman apresentan “La Cofradía” (performance e sesión dj)
Pub La Bastilla: dj Já (nTn, aire), dr. Think (nTn,
aire, superfly).
Pub Badulake: dj Álex Vázquez (house club b), dj mario (house club b), dj mauro garcía (static code).
Pub Superfly: Los Comestibles, Los Gansos.
Restaurante O Candil: Luis Valle (poesía), José
Luís Calvo Vidal, Isidro Novo, Reigosa, Antón Grande, Antonio Rubio Mendoza
Pub Candonga: Quarteto Eslavo Voando Livre,
Digna Sindín (monólogo cómico), Audiovisual Berrobanbán
MONDOÑEDO
Casa da Xuventude: Gaiteiros do Val do Brea e
Pandereteiras de Mondoñedo, Mago David,
Pub A Sala: dj’s Peixe e Sandro
MONFORTE
Sala de Festas Delirio: Fidel Fernán, Samaín, Lamalahora, Anger, Músicos de Guardia, Frente de
Liberación Nacional de Marte, Paul & Emilie.
MONTERROSO
Nemetóbriga, Falcatrueiros, Grupo de Antas.
PALAS DE REI
Praza do Concello: Buxaina, Agarimo.
PEDRAFITA
Casa da Cultura: Xistra, Pepe Baamonde, Ghaita
Depedra, Phoemia, Grupo de Teatro do Colexio de Pedrafita, Gaiteiros de Alto Miño.
PIORNEDO (CERVANTES)
Será unha ‘Polavila’ (semellante a unha ‘ruada’ ou
‘serao’): Grupo de Gaitas de Piornedo, Grupo de Cantareiras Polavila, (Haverá cea).
POL
Leña Verde: Leña Verde.
QUIROGA
Discoteca Lor: Inexisten, Fuma con Dios.
RÁBADE
Casa da Cultura: Ángel de Regabaixo, Luz de
Sombra, Os Estoupacaldeiros, Ubú Teatro.
RIBADEO
Auditorio: audiovisual (O espertar dun soño), Charo Pita (contacontos),Festa do pub O Millo.
RIOTORTO
Hostal San Cristobal: Paco Martín (escritor), A
Volta do Agro.
SARRIA
Casa da Cultura: Xarín, A Baiuca, Seare, Mago Teto.
VALADOURO
Pub Atalaia: Manolo Lourenzo, Isaac Ferreira,
Pepe Otero, Varios Grupos.
VILALBA
Discoteca Pay-Pay (Ventoeira): Xoán Rubia, María Manuela, Buxos Verdes.
VIVEIRO
Teatro Pastor Díaz: Maré de Imaxes e Sons para
que... Nunca máis. Proxección de audiovisuais de Álvaro F. Polo, Música de cámara.
XOVE
Local Social de Palmeiro: Grupo Teatral do Bordelo.
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A CASA ENCANTADA,
outro mundo é posíbel
MAR BARROS

Compostela, rúa Castrón Douro 14, de momento, a Casa Encantada. Un espacio comprometido, plural e aberto baseado na autoxestión, que se ergue como un referente na
dinamización social e cultural da cidade, despois de once anos de traballo. Agora, froito da especulación urbanística, as escavadoras farán eficazmente o seu traballo e, proximamente, Compostela asistirá a inauguración dun novo edificio ou dunha nova estrada.
Fronte a Compostela dos grandes,
a cidade do turismo, o enclave relixioso, o espacio universitario,
atópase a outra Compostela, unha
fervenza de pequenos colectivos
e organizacións, con iniciativas e
inquietudes, que non teñen máis
voz que o seu propio esforzo persoal e non atopan espacio na capital galega. Moitos colectivos
cun mesmo obxectivo: outro
mundo é posíbel. PreSOS Galiza,
Marcha Mundial de Mulleres,
Radio Kalimero, Negativo/Positivo ou Berrobambán son algunhas
das organizacións que veñen desenvolvendo a súa actividade nesta casa ecléctica que fuxe de calquera etiqueta e cartel.
Cursiños abertos a todo o
mundo, obradoiros, tai-chi, ofimática, xadrez, malabares, charlas,
mobilizacións, monicreques, ensaios, teatro. Así é a Casa Encantada, un proxecto completamente
definido que xorde en 1992 entre o
lixo, a maleza e os cascallos, dunha igrexa con fins educativos que
pretende ser un espacio libre, útil,
activo e de resposta social. “Nace
dunha carencia, da necesidade por
parte de diferentes colectivos, fóra
da dinámica universitaria, das aulas e dos videofórums, de dispor
dun local”, lembra o portavoz da
asociación Casa Encantada, Fran
del Buey. “Pero cunha simple escavadora non se vai derruír unha
ideoloxía, un proxecto”, engade.
Baixo a bandeira da antiglobalización, a liberdade e a acción
empréndese unha iniciativa que
comeza de vagar, inicialmente como elemento dinamizador dun barrio marxinal e en ruínas pero que
pronto se espalla a todo o concello. Como explica del Buey, o labor foi duro.“Cando empezamos
ao noso redor non había máis que
cans, veigas e ferranchos. Agora
vense edificios, clínicas, vida e en

GONZALO

O edificio, aínda sen desaloxar. Á dereita, Fran del Buey, portavoz da Casa Encantada.

todo o país se coñece a Casa”.
Pero o paso fundamental na andaina do local, como asegura Fran,
veu da man da Coordinadora Nacional Galega da Marcha Mundial
de Mulleres, conformada por mulleres que representan a máis de
corenta colectivos, asociacións e
organizacións de carácter político,
sindical, social, cultural e feminista. “Elas foron as que deron unha
lección sobre o significado dos
conceptos ‘aberto’ e ‘organización’. Agora elas son a casa”.
Biblioteca, aula de cursiños,
taller, local de ensaio para grupos que comezan a súa carreira
musical, obradoiro de fotografía,
de pintura, ciber, horta, sala de
teatro e zona para festas e diferentes acontecementos ademais
do bufete de PreSOS Galiza. Todo ten cabida nesta sorte de for-

taleza, neste mundo paralelo que
dende o principio contou co
apoio da veciñanza.
Sen embargo, para Fran del
Buey “o protagonismo non é da
casa nin do proxecto, senón de
romper co xeito de actuar que se
está a levar a cabo, de facer as
cousas como as fai Lula ou seguir o rabaño como pretende Aznar. Un outro mundo é posíbel”.
Semana de loita social
Co apoio de diferentes colectivos de todo o estado, ante a inminencia de desaloxo e a falta de
resolución do tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, a Casa
Encantada presentou unha proposta para a reubicación das actividades noutro local do concello.
“Queremos outra casa en ce-

sión e autoxestión. Non queremos un centro cultural cun bedel
coas chaves que nos veña a botar
e a pechar o local” espeta Fran
del Buey, “e vamos reclamar a
nosa negociación”.
Por este motivo os vindeiros sete días terá lugar a Semana de Loita Social en Compostela con actividades sorprendentes, divertidas pero sobre todo reivindicativas. A
pintada da casa, edredoning, vídeocinema, telemaratón solidario, minimaratón pola rúa, concertos, desfile do dragón son algunhas das
medidas que tentarán frear a maquinaria das escavadoras. A última
palabra téñena os tribunais.♦

Autobuses
portugueses
MARGA ROMERO

E

menos mal que nos
queda Portugal.
Sempre estivo aí, aínda
que moita xente o
descubrise agora, a prensa
portuguesa desde o inicio
informaba do que xa sabía
e iso era o que debía.
Teñen medios adecuados,
modernos e coñecen as correntes mariñas, valoran a
ciencia e a tecnoloxía,
respetaron ao pobo galego
veciño e non o tomaron
por parvo. Tiveron medo
do seu mar, que é o noso.
Menos mal. Contra eles
non puideron e alá estaban
os buses que nos levaron á
Costa da Morte. Ese transporte que desexaban que
non houbese trasladou ao
alumnado desde Verín,
Mondaríz, Vigo, As Neves,
Tui, A Guarda, Tomiño,
etc. E da Gudiña estaban
tod@s. Buses portugueses
e os galegos que non se botaron para atrás,
leváronnos, por rotas alternativas para non darmos
os uns cos outros. E como
despois da República ao
espírito ditatorial tamén lle
gustaría, como estratexia,
rematar con tod@s. Semella que moitos dos
fundamentos das Misións
Pedagóxicas, aquelas republicanas e tan galegas,
están vivas. Non se foi cos
cadros do Museo do Pobo
á Costa da Morte, esta vez,
o pobo foi o cadro. Alá
estabamos o ensino galego,
todo, tamén o que non puido chegar. O da fermosa
cadea da Lanzada, de
Samil, da Xunqueira, da
Coruña, da Corredoira de
Tui, da Guarda, deses
lugares de Galiza xa situados no mapa de Fontán,
antes de que patufos
desleigados e membros do
goberno, descubrisen ao
chou o lugar onde se
atopan. E mira ti que os
mapas militares son bos!
Estaban tamén 400 de Pontecaldelas, alá en Muxia ou
na praia de Traba ou na de
Soesto, pola duna de Monte Branco, polo museo de
Man ou por Arou, estaban
porque abondou que o
desexasen e non poderen
–isto non ten perdón nin
olvido– e coas súas mans
en Pontecaldelas denunciaron a censura, a represión
e iso si que foi escribir que
malia a lei de calidade o
ensino está. Felicitacións á
organización por esta mostra de solidaridade e de bo
facer, loitando contra todos
os atrancos, por estas
horas de escola. Buses portugueses, radios e
televisións portuguesas.
Eramos máis de 42.000 e a
cadea de Laxe a Muxía
multiplicouse e eses números non os quixeron dar. E
tamén contra eles ese día o
♦
sol dixo Nunca Máis.♦
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AS SIMETRÍAS D E

ABE RÁBADE TRÍO
MAR BARROS

Despois do paso polo Festival de Jazz da Habana, Abe Rábade Trío presenta o seu novo traballo discográfico, unha aposta arriscada cun repertorio ecléctico, onde os diferentes estilos jazzísticos combínanse para dar como resultado Simetrías.
Sete temas orixinais, tomas únicas onde o cerne é o jazz macerado con ritmo latino, swin e
funk aos que cómpre engadirlles
unha versión do bolero de Farré
Tres Palabras. Así é Simetrías, o
reflexo do traballo desenvolvido
durante ano e medio por Ramón
Anxo co contrabaixo, Paco
Charlín, batería e Abe Rábade,
pianista e líder da formación.
Gravado no Teatro Principal
de Pontevedra, o novo traballo
tenta ser unha achega cara a normalización cultural e musical do
país e erradicar así a imaxe folclorizada da Galicia da pandeireta e da gaita. “Non estamos en
contra do folk senón que aspiramos a unha normalización musical no país”, sinala Abe Rábade.
Despois do álbum debut Babel
de Sons gravado en directo hai tres
anos no Festival de Jazz de Getxo,
o novo traballo do grupo supón
unha evolución na súa traxectoria
musical, iniciada en Boston en
1996. Como explica Abe, “estilisticamente nótanse diferencias con
respecto a aqueles sons recollidos
en directo. O novo disco está máis
producido e nós vivimos unha maduración como músicos, individual e como formación. Sabemos
o que nos gusta a cada un, onde
nos sentimos máis cómodos e tentamos explotalo positivamente”.
O disco Simetrías tenta abrir
unha fenda no panorama musical
galego, onde o jazz, como tendencia minoritaria, está a vivir
unha situación difícil. “É unha
pescada que morde a cola, os espacios convencionais de difusión
deixan sen cobertura outras posíbeis manifestacións lonxe do
folk ou doutros estilos máis co-

merciais, pero por outra parte
tampouco se xeran outras alternativas”, sinala Abe Rábade.
A pesar de todo, no momento
actual están xurdir máis locais,
máis concertos, máis músicas e
máis facilidades para aprender.
Como indica o líder da formación, “un país maduro é aquel que
pode producir moitos estilos.
Gustaríame que a música estivera
despolitizada e que conseguira
madurar, porque aínda lle quedan
pasos por dar, ben porque non a
deixan ou ben porque non quere”.
Festival da Habana
Despois de ter actuado nos Estados
Unidos, en Donostia, Portugal,
Getxo para o grupo a participación
no Festival de Jazz da Habana supuxo, en palabras de Paco Charlín,
“a recompensa a un traballo desenvolvido durante anos”. A meca do
jazz acolleu na súa pasada edición
a este trío jazzístico, o único de todo o estado, onde puideron tocar

xunto a lendas como Chucho Valdés ou Gonzalo Rubalcaba.
“Foi unha experiencia incríbel e intensa –explica Abe Rábade- porque, musicalmente falando, Cuba é a transculturización,
a síntese da cultura europea e
africana. A presentación alí foi
sentir que estás nun lugar onde
se atopa toda a xente que admiras e que ademais están a escoitar o teu traballo”.
Novas xeracións galegas no jazz
A pesar do que inicialmente poda parecer, o jazz está a experimentar un grande cambio no país. “Traballamos co Seminario
de Pontevedra e estamos en contacto co que está a fermentar, coas novas fornadas. E vemos que
hai xente que ten potencial e que
en cuestión de cinco anos van
pegar forte. Este pelotazo vai
cambiar a visión do jazz en Galicia porque son contribucións de
futuro e de realidade” explica o

Pepe
Penabade
‘Un paxaro
petroleado
simboliza moi
ben a catástrofe’
A.N.T.
Desde as primeiras mobilizacións en contra da desastre
do Prestige vostede vai coa
súa ave petroleada de grandes dimensións que non deixa
de mover as ás. ¿Como xorde
a idea de manifestarse cun
paxaro ao lombo?
Os Quinquilláns e máis eu
decidimos sacar un elemento da
escenografía de hai varios anos
e coserlle tea negra para que pa-

PACO VILABARROS

recese estar petroleado. Impactou moito entre o público. Pero o
paxaro era moi pesado e houbo

que construir outro que facilitase o percorrido na mani. Aínda
así, son oito quilos que hai que

pianista do grupo.
Ademais da publicación do
traballo Simetrías, que inclúe un
tema baseado no poema de temática social de Xesús Rábade Matria de Sombra, e de ter participado en numerosos festivais,
agora Abe Rábade Trío vai cola-

levar e mover e que cansa, pero
con el expreso toda a miña rabia,
porque o que non van conseguir
dende o goberno é taparnos a
boca con toda a súa censura.
¿Por que escolle esta sorte
de corvo mariño xigante para
se manifestar?
Porque un paxaro petroleado simboliza claramente a catástrofe, que a merda está sobre
as aves pero tamén sobre nós.
É un símbolo que a xente capta
moi rápido e que esperta a súa
humanidade. En Vigo, ao final
da manifestación unha muller
achegouse a mín, sen coñecerme, toda emocionada, abrazoume e deume as gracias. Ela non
sabe que me recargou as pilas
ao máximo.
Tanto a construcción do
paxaro como o desprazamento ás mobilizacións supoñen
un custo económico. ¿Contas
con algún tipo de axuda?
Non teño un salario por ma-

borar nun proxecto ao redor da
catástrofe do Prestige, poñendo a
música a unha montaxe dixital.
“O que aconteceu en novembro
non foi máis que a cristalización
dun Prestige virtual que ten asolagada Galicia. Era algo que se
vía vir”, sinala o líder do grupo.♦

nifestarme e gasto cartos en gasoil coma todo o mundo. Pero
seguro que os do outro bando
van pensar que me pagan os de
Nunca Máis.
Ademáis de acudir ás manifestacións o paxaro tamén se
pousa por outro tipo de actos.
Déixase cair. Por exemplo,
no pasado concerto de Compostela. Ao final das actuacións
saiu a ave e foi unha explosión.
Chamando tanto a atención, ¿nunca tivo ningún tipo
de incidente coa policía?
En Compostela, cando rematou a mani, levaba o paxaro ao
lombo para metelo no coche.
Nese momento achegouse un
antidisturbios e díxome que tiña
que desmontar o boneco porque
o dicía a lei. Quedei desconcertado. A xente achegouse e comezou a berrar ‘surrealismo’. A pesar de todo, a xente fíxase no paxaro e non en min, así que aínda
♦
non aparezo nas listas negras.♦
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Da
indignación
á dignidade

Soños Eléctricos

César Lorenzo

LUÍSA VILLALTA

E

ntre a dor ilegalizada polas
armas no 36 e o momento
presente, creo que nunca se
dera na nosa historia de pobo
unha racha de indignación
colectiva como a que estamos a
viver. Desde as multitudinarias
manifestacións ás conversas privadas, desde a numerosa
petición e exibición de
bandeiras, emblemas, autocolantes aos silencios escépticos dos
que non desaprenden a resignarse nen a obedecer cegamente,
por primeira vez en todo este
tempo temos unha mesma palabra que sobrancea no dicionario
básico dos sentimentos: indignación. E en certo modo é ben triste que estexamos todos de acordo en sentirnos iguais, irmáns,
paralelos, equivalentes e colaboradores pola negativa, nós que
nunca tivemos unha mesma idea
común, compartida e activa da
dignidade que agora sentimos
ferida. A bandeira da Galiza en
negro con esas letras sangrantes
en branco de redacción
terminante, “Nunca Máis”, é
ben elocuente e o nivel de aceitación, mesmo identificación,
debería darnos, xa que por unha
vez en algo estamos de acordo,
moito que pensar.
En primeiro lugar parece que
está a doernos o mar, calquer
que sexa a relación que teñamos
con el, laboral, cultural, ou meramente paisaxística. E doer doe
moito máis do que nos doen os
montes, que vemos arder e
emporcallar sen tanta
estremonia. Certo que no caso
do monte, os intereses especulativos son algo máis directos. Pero hai outro lado simbólico:
monte hai moito, e terra non digamos, mais o mar é a nosa
especialidade. Aquilo que nos diferencia e que agora pagamos
precisamente por iso é tamén a
causa das nosas soedades que,
lembremos a Manuel Antonio,
“veñen de tan lonxe como as horas do reloxe”, porque veñen circularmente unha e outra vez de
nós mesmos. Está por fin a
rebentar, lenta e dolorosamente,
a delicada planta da nosa identidade, un fito singular na nosa
épica de tan difícil redacción. Pero, en segundo lugar, está a
deixar de traballar a maquinaria
do temor, ben sexa pola idade do
seu xefe maquinista na presidencia ou porque, sen el, non pode
realmente adecuarse ás necesidades dos tempos e das xentes,
ameazando levar incluso por
diante a quen teime en se fundir
con ela.
A bandeira Nunca Máis
representa o conflito abismal que
agora se nos abre entre a vida e a
morte, entre o que seremos e o
que estábamos sendo. Até aí estamos todos de acordo. Só falta
que o negro volva a ser branco
para todos. A indignación común
compromete á común reconstrución da dignidade.♦

Enciclopedia da II Guerra Mundial
O xénero da estratexia en tempo
real e o nicho temático da Segunda Guerra Mundial están de
parabéns gracias ao xogo Hearts
of Iron, que desenvolve Paradox
Plaza (creadores do xa mítico
Europa Universalis) e que
Friendware distribúe no Estado
español. Este é, sen dúbida, o
mellor videoxogo sobre ese período histórico feito nunca desde o
plano da xestión militar, económica e diplomática. Calquera apaixonado destas coordenadas pode gozar durante milleiros de horas pegado á pantalla, absorbido
pola ansia de dominar o mundo
baixo a bota alemana, liberar Europa do capitalismo ou simplemente defender un pequeno país
dos ventos de morte que veñen
de fóra (ou de dentro).

Hearts of Iron permítenos poñernos ao mando de calquera país do mundo entre 1936 e 1947.
Obviamente, manexaremos máis
recursos lúdicos se escollemos
algunha das potencias que se enfrontaron na Guerra Mundial pero
tamén se pode desfrutar gobernando con tino Cuba, Australia ou
Suecia, por exemplo.
Pódese optar por dirixir España (ben coa República na
grande campaña ou baixo o
franquismo, nos outros escenarios). É un labor de titáns, especialmente xestionar o goberno
lexítimo durante a Guerra do
36. Fai falta moita práctica e un
coñecemento total dos resortes
do xogo para vencer os fascistas, que teñen na calma a súa
máis sofisticada arma.

Líderes totais
É que este xogo dá moito de si.
Para construír os exércitos que
nos permitirán facer conquistas
ou defendernos delas hai que
conseguir moitos puntos de industria mercé á extracción de
materias primas (aceiro, caucho, carbón e petróleo).
O labor diplomático tamén
ten o seu aquel. Dependendo
da influencia que posuamos poderemos derribar gobernos, reclamar territorios e crear grandes alianzas baseadas nos tres
modelos ideolóxicos da época
(comunismo, fascismo e democracia parlamentaria).
O xogo esforzouse por simular a dinámica da blitzkrieg e as
tácticas de combate, sen se

afastar da simplicidade deste tipo
de títulos, dá moito de si. Temos
ao noso dispor moitas unidades
diferentes de terra, mar e aire,
con grave atención ás súas características de ataque e defensa
tendo en conta as condicións atmosféricas e xeográficas. Tamén
teñen moita importancia os líderes que dirixen cada división e
que están recollidos da historia
militar de cada país.
Ademais, Hearts of Iron inclúe un editor de escenarios
moi útil para programar conflitos locais ou modificar certas
cousas que non nos gustan
dos xa creados. Aínda dentro
do propio xogo é posíbel modificar os nomes das unidades
militares para facelos máis
próximos.♦

Meu Santo, Miña Santiña

francisco a. Vidal

A mutilación feminina de santa Ádega
Foi Ádega, ou Águeda, unha
muller de singular fermosura e
atractivo feminino, capaz de
arrastrar tras de si os ollos lascivos dos varóns de Catania.
s pais, xente de recoñecida
fortuna, morreron sen encontrar o marido ideal para a
súa filla, e esta, que nunca se
amosou ansiosa por contraer matrimonio, converteuse no mellor
partido de Sicilia na segunda
metade do século terceiro. Por
aquel entón gobernaba na illa un
cónsul saído das clases populares, pero que fora quen de facer
unha próspera carreira política,
limitada, unicamente, pola falta
de avoengo e fortuna familiar
que o levase á capital do imperio. Foi daquela cando Quintiano
puxo os seus ollos en Ádega, a
fermosa e rica moza sen compromiso, e comezou a facerlle as
beiras, pero ela, que segundo as
haxiografías fixera promesa de
virxindade, desprazou as amorosas atencións do cazadotes.
Quintiano tomou o asunto con
paciencia, coidando que o orgullo da rapaza rica non lle deixaba
rebaixarse a un home que se fixo
a si mesmo, e daquela meteu de
empeño a unha celestina da épo-

O

ca chamada Afrodisia, a ver se
podía facer algo con aquela moza altiva e arrogante. Pero Afrodisia, por moito que puxo en
práctica os seus mellores trucos,
non puido convencela do bo casoiro que faría se aceptaba a un
home de tan prometedora carreira política. E dado que polas boas o señor cónsul non era capaz
de lle arrancar unha palabriña de
amor, amparado no poder lexislativo, xudicial e relixioso con
que fora investido, ordenou un
arresto domiciliario e vixiado na
casa da casamenteira, a ver se,
vendo ás pupilas da alcaiota, e
escoitando dos seus goces, lle
entraban ganas de probar os meles conxugais. Pero cando Ádega
foi devolta ao cónsul, este, moi
seguro de si, recibiuna en entrevista pública, preguntándolle se
xa aceptaba o futuro regalado
que lle ofrecía a cambio de
acompañalo a facerlle unhas
ofrenda a Venus, a deusa do
amor, e a Xúpiter, o pai de todos
os deuses (o que viña significando unha aceptación matrimonial); e entón ela, cunha sorna
sen par, rexeitouno proclamando
que non desexaba casar, pero si
desexaba para el que, a esposa

que encontrase, fose como a promiscua Venus que tanto adoraba,
ao que el, decatándose do sentido de tales palabras, respondeulle largándolle unha trompada.
Encoraxada, Ádega protestou
contra o sistema e o abuso de autoridade con tal agresividade
que, o cónsul mandou que lle desen unhas azoutas para facela calar e entrar ao rello; e como ela
seguía protestando teimudamente e faltándolle ao respecto ás divindades e a Quintiano, este foille aumentando o suplicio: Do
látego pasou ao poldro, e del a
unha fogueira cominatoria, e por
mor dunha rabia inconfesábeñ
que sentía ao non poder posuír a
beleza da moza cabezá, ameazouna con baixarlle os fumes
cortándolle un peito, símbolo da
súa feminidade e motivo de desexo dos varóns que a vían, ao
que ela, irada, berroulle que non
lle cortase un, senón que lle sacase os dous peitos se quería, pero que o desprezaba como home
e como autoridade.
E o verdugo cortou sen dor.
utilada, foi levada a un
calabozo, onde, entre o
delirio e a dor, só sentiu a
presencia dun ancián que viña

M

con intención de curala, pero
ela negouse resignada, pois pola súa propia man non lle ía
amosar o corpo aleixado a ninguén e daquela, aquel que entrara con tan boas intencións,
anuncioulle que xa estaba san e
os peitos restituídos, pois el era
o mesmísimo san Pedro, que viñera a reconfortala pola súa valentía; e a voz do grande milagre correu de boca en boca coa
nova da súa morte, ao mesmo
tempo que un tremor de terra
sacudía a illa e os veciños de
Catania se amotinaban contra
Quintiano, a quen acusaban de
ter ofendido ás divindades celestes por asañarse con Ádega.
esde aquela, o sepulcro da
santa convocou a milleiros
de devotos que acudían a
pedirlle a súa protección; e cando ao ano do seu pasamento entrou en erupción o Etna e a lava
arrasaba ao seu paso bosques e
aldeas, contan que un fregués
abriu o sepulcro, sacou o velo
que cubría á santa e estendeuno
tal unha cortina no
camiño da escoura, e entón
esta, milagrosamente, detívose
xusto antes de tocar o santo velo
e salvouse a poboación.♦

D

Alter
globalización
FRANCISCO CARBALLO

S

oan tambores de
guerra. Dous
titiriteiros, Bush e
Aznar, andan a pregoala.
Unha guerra absurda, como
todas, pero máis perigosa
que todas, máis falsa nas
súas motivacións, máis
inicua nos seus
preparativos.
Mentres, por terceira
vez en Porto Alegre, reúnese
a IIIª asemblea do FSM. A
asistencia e numerosa, máis
de 100.000 persoas; a súa
contestación a Davos é
patente. Incluso envía un
mensaxeiro, Lula da Silva,
para expresar aos
potentados de Davos a necesidade de cambios radicais
na política mundial e
brindarlles unha
oportunidade de limpeza
moral creando un fondo
contra a fame.
Nós, na Galiza, estamos
mergullados na
improvisación ante as ameazas graves que nos avisan.
Unha, a máis apremiante, a
dos “piratas do mar”, eses
donos dos petroleiros que
destrúen o noso meio vital.
O dano dos piratas do mar
é enorme: botan milleiros
de toneladas de veneno nos
océanos. No Mediterráneo
verteron, nun ano, 15 veces
máis hidrocarburos que as
toneladas do Prestige nas
costas galegas. Son tan
desaprensivos que ata
aumentan os danos
baleirando perante a nosa
costa o seu lixo.
Estamos enfrontados os
galegos na grande loita
mundial contra a piratería
do gran capital financieiro
que está detrás dos milleiros
de barcos contaminantes. O
capital financieiro agóchase
nas 250 zonas francas e
“paraísos” fiscais como os
barcos nas bandeiras de
conveniencia. Aí temos o
iceber inimigo. Consultade
o “ L`Atlas du monde diplomatique” que prologa
Ramonet. Exhibe eses restos
“francos” do colonialismo
británico, español, francés,
holandés e americano.
É urxente o medre do
FSM que se está a organizar
nos cinco continentes. Para
nós é vital. Somos o gume
da navalla que racha as
mentiras dos “capitalistas
retrógados da globalización
financieira”: Bush, da dereita de USA, Aznar-Fraga, do
PP, –todos eses conservadores da dereita que se queren
chamar “reformistas do centro”. É dicir do centro ou
miolo do poder para arrasar
toda libertade e toda fraternidade. Eles apostan polos
imperios, nós polas nacións
libres, por unha
alterglobalización que nos
iguale, nos libre dos faunos
mediáticos e dos estraperlis♦
tas das finanzas.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo do Almirante Moreu e dona
A única vez que tiven o lecer de
ouvir falar a un almirante (se ben
cun contraalmirante máis dunha
vez) foi no pórtico das Platerías
onde penetrábamos formando
parte da comitiva que acompañaba a Eva Perón, na súa soada visita á Catedral de Santiago para
darlle unha aperta ao Apostol.
Dou a casualidade que entrei
cóbado con cóbado co capitán
xeral do departamento de Ferrol,
entón do Caudillo, que era nises
días o Almirante Moreu; quen,
como se me coñecera de toda a
vida, díxome ao ouvido:
—¿Non se fixou qué mala
cara ten hoxe a señora do Presidente Perón?
—Efectivamente, –respondínlle. Ten o semblante moi amarelo, e non parece tan linda como
mostra nas fotos dos xornais.
Tiñamos razón en observala
descomposta, pois logo se soupo que foi naquela xornada de
Evita Perón en Santiago, onde
se manifestou por primeira vegada a leucemia que acabaría
coa vida da primeira dama arxentina, tan idolatrada polos
cabecitas negras.
xtrañoume máis naquil intre
catedralicio que o moi serio
e ríxido Almirante Moreu,
que fora durante a Guerra Pluscuancivil nada menos que xefe
do Estado Maior da flota franquista, falara con tanta confianza
cun aínda novo xornalista que figuraba naquela comitiva por ser,
desde había pouco, cronista oficial, con carácter eventual, da cidade de Santiago. Descoñecía,
claro está, os meus antecedentes
políticos e bélicos, pero coido
que intuíu que existían entre nós
eses lonxanos vínculos parentais
que ligaban os máis diversos galegos –asegún Taboada Roca, o
boticario de Melide e académico
da Galega, que era o máximo xenealoxista da península ibérica, o
cal aseguraba que Rosalía, Concepción Arenal e a Pardo Bazán
estaban emparentadas entre si, ¡e
con Franco! Aparte de estalo tamén con Valle-Inclán e, naturalmente, con Álvaro Cunqueiro.

E

■ O DESEMBRACO EN ORÁN.
O que non sabía o Almirante
Moreu, e morreu sen sabelo, que
o Borobó era sobriño político
dunha curmán da súa muller, pero eu enteirárame dese contraparentesco, ao chegar a Madrid licenciado de presidio e de dous
sucesivos e contraditorios exércitos, tras seis anos de bizarra ou
penal existencia. Ocorreu, por
fin, en novembro de 1942, cando
saín de Larache para sempre, e
denantes de continuar viaxe a
Galicia, parei na casa do meu tío
Carlos, na rúa madrileña de Velázquez, onde repuxen forzas.
Estabamos almorzando moi
ben en familia, cando soou o teléfono e a doncela que servía a
mesa e que o colleu, advirteu á
señora:
—Chámaa a súa curmán Teresita, para comunicarlle unha
cousa urxente.
Esperamos con algunha expectativa a volta da miña boa

Moreu era Capitán Xeral do Departamento de Ferrol. Na fotografía, o Arsenal.

tía á mesa que deseguida nos
informou do que lle dixera Teresita Pereira, a dona do almirante Moreu:
—Acaba de dicirme a miña
curmán que o exército norteamericano está desembarcando en
Orán. E que o tío Pancho está
moi preocupado, pola repercusión que pode ter en toda España
o primeiro desembarco yanquee
no teatro mediterráneo da II
Guerra Mundial.
tío Pancho era o almirante
Francisco Bastarreche, que
nises días exercía o mando
do Estado Maior da Mariña.
Nunha alternancia de mando entre uns almirantes pertencentes a
unha cativa familia ligada tanto
por lazos de estreita amizade como de sangue, que tamén podía
ser, se cadra, a derramada na
guerra no mar.

O

■ A FAMILIA DOS ALMIRANAquela familia que mandou
na Armada durante a primeira
metade da tiranía de Franco estaba constituída, se non erro, polo tío Pancho Bastarreche, e seus
cuñados, os almirantes Francisco e Salvador Moreno Fernández e máis o almirante Regalado; quen sucedeu ao seu concuñado Salvador ao frente do Ministerio de Mariña. Pois ambos
os dous eran xenros do Capitán
Xeral da Armada, Aznar, que foi
o derradeiro presidente do Consello de Ministros de Alfonso
XIII, presidindo un goberno de
coalición dos vellos políticos da
Monarquía, ideado polo Conde
de Romanones.
Logo, o seu xenro Salvador
Moreno encabezaría, no Ferrol
que aínda non era do Caudillo, a
sublevación da Armada contra a
República, e cando, concluída a
guerra, o tirano ferrolán, que
TES.

desdoblara o Ministerio de Defensa restablecendo o de Mariña, nomeou titular diste o que
sería, ao pouco, creador da Escola Naval de Marín, premiándolle así os servicios prestados.
Se ben foron máis relevantes na
guerra naval, os do seu irmán
Francisco Moreno, marqués de
Alborán, coma almirante-xefe
da Flota franquista.
sí os membros de tal almirantazgo familiar foron alternándose entre eles ao
frente do Ministerio, nas capitanías xerais dos departamentos,
na xefatura do Estado maior da
Armada, ou da Flota española,
sen máis aditamento non estritamente familiar que o do almirante Moreu que era, por exemplo, coma xa dixen, capitán xeral do departamento de Ferrol,
cando tropecei con el no Pórtico
das Platerías.

A

■ O CARÁCTER DE TERESIMOREU. Empezara a distinguirse o mariño Moreu ao ser
axudante naval do rei Alfonso
XIII, xa nos améns da Monarquía. Aínda que brillaba aínda
máis, no Palacio de Oriente, a
ledicia e beleza radiante da súa
dona, Teresita Pereira, que impresionou ao mesmo Borbón;
tan cautivador das máis belidas
damas xóvenes da escea, aínda
que nunca se arriscaría a quebrantar a honra da Mariña, poñendo cerco á súa dona de maior
fermosura e rexo carácter.
Posto que a señora de Moreu
rebosaba de enerxía, coma demostrou no tempo no que a súa
forte persoalidade se impoñía
na capitanía xeral do departamento ferrolán. Tendo un rango
moi superior, podería ser o paradigma daquela protagonista da
famosa anécdota do barroco

TA

xornalista vizcaíno Don Pedro
Mourlane Michelena, quen baixando unha escaleira, en Madrid, co seu paisano e colega Jacinto Miquelarena, atopáronse
con que saía do fogar dun militar a muller diste arreándolle
unha somanta ao asistente do
seu marido. Ante tal espectáculo, Don Pedro pronunciou a frase que se fixo proverbial durante moitos anos: ¡Qué país, Miquelarena!, ¡qué país!
Pois Teresita Moreu, a muller
do almirante, non tiña inconvenente, cando os mariñeiros que
servían de fámulos na Capitanía,
cumprían mal as súas ordes, en
andar as tortas con iles.
■ A LIÑAXE DOS CAAMAÑO.
Coñecín moi tarde a dona Teresita Pereira Caamaño estando xa
viúva, cando tomaba as augas no
Hotel Balneario Acuña, de Caldas de Reis, propiedade do meu
tío. E experimentei a súa temperamental enerxía cando se alporizou conmigo, ao informarlle de
que a Torre de Goiáns, en Boiro,
fora mercada polo Marqués de
Revilla, Joaquín Otero Goyanes,
voltando así a ser posesión da liñaxe epónima.
tiña razón dona Teresita en
alporizarse, porque en verdade fora torre fundada pola estirpe dos Caamaño, que
nun tempo señoreou toda a Ría
de Arousa. Para mín a única na
que se pode seguir o fío xenealóxico dende os Reis suevos.
Que leva o nome da freguesía
de Caamaño, xunto o grandioso
castro de Baroña. Onde, se cadra, poderían remontarse os antecedentes castreños de Teresita, e os de seus parentes republicanos Don Amancio e Fernando Caamaño, sacrificados
na de Dios es Cristo. ♦
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O Trinque
Pontevedra honra a Valle-Inclán
A maxia da literatura e do
pulso de vida de Ramón María del Valle-Inclán toma corpo en Pontevedra. A cidade
honra a memoria do xenial escritor e redescobre a adoles-

cencia e primeiros amores polas letras do inventor do
esperpento. A exposición sobre a súa figura recolle tamén
a importancia da súa imaxe
para a arte do século XX.♦

venres 24 ás 19:45 h., O bo, o
malo e o feo (1966, Sergio
Leone). O venres 31 ás 18:15
h. os traballos de Sonia Barros, Surf, a primeira onda e
Convivencia no distrito V poderán ser vistos dentro do ciclo adicado á Produción Galega. Máis información en
www.cgai.org.

Francisco
Latorre
mostra os
seus lenzos
na galería
A Carón do
Mar en
CANGAS.

■ CONFERENCIAS

NUNCA MÁIS

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.
Actuación
de
The Mockers,
na foto, e
Los Elegidos
no Playa
Club da
CORUÑA.

Baiona
■ CONFERENCIAS

TERTULIAS DO IEM
O Instituto de Estudios Miñoranos organiza un ciclo de
tertulias con destacados persoeiros da vida cultural galega. O venres 7 será Uxía
Senlle, historiadora da música galega, cantante e animadora de diversos colectivos
musicais, a que vaia falar,
presentada por Bieito Legaspi, no hotel Bahía-Baiona
das 20:30 h. en diante.

O Barco
Barco
■ TEATRO

O COLABORADOR
Esta produción do Centro
Dramático Galego vai poder ser vista na Casa da
Cultura este xoves 30 e o
venres 31.

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 reActividades
para
crianzas e
pais na
Fundación
Barrié da
CORUÑA
con motivo
da mostra
Picasso
Novo.

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

coñecidos na Declaración
Universal da ONU, e realizados por outos tantos deseñadores 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.

A plataforma Nunca Máis
organiza, na Universidade,
unha serie de charlas en torno ao tema do Prestige para
abordar, desde diferentes
ángulos, as consecuencias
da catástrofe. Este 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.

INSTITUCIÓNS E
CULTURA

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. Este
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.

PICASSO NOVO
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. Este xoves 30, Mª Teresa
Ocaña, directora do Museu
Picasso de Barcelona, falará
sobre Pablo Ruiz Picasso
versus José Ruiz Blasco.
■ EXPOSICIÓNS

LUÍS SEOANE,

Os músicos galegos artellaron os
concertos deste sábado 1 de febreiro. ¿Onde? en todo o país, en
cada recuncho, en cada esquina.
A entrada será de 3 euros e haberá Caixa de Resisténcia para
quen queira aportar máis diñeiro.
50 ata o 79. No libro-catálogo
figuran as acuarelas acompañadas por textos de Xoaquín
Chaves, pintor e poeta; Paula
Fdez-Bañuelos, historiadora e
teórica da arte; e Rainer
Schiestl, acuarelista, pintor e
ensaista, ademais dun saúdo
da propia Maruxa. Ata o 28
de marzo na Casa da Cultura
Salvador de Madariaga.

A BATALLA DE ELVIÑA
ACasa da Cultura Salvador de
Madariaga acolle esta mostra
fotográfica, que recrea esta batalla, ata o 16 de febreiro.

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

ILUSTRACIÓNS
Esta é a mostra que podemos
ver sobre o traballo de Carlos Montero na galería Arte
Imagen ata o 12 de febreiro.

Acompañado por Antonio
Toledo á guitarra, estará no
Aturuxo o domingo 2 a partir das 21:30 h.

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.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCO LATORRE
O pintor coruñés mostra os
seus cadros, ata o 19 de febreiro, na nova sala de arte
A Carón do Mar (Praza do
Progreso 2 - 1º)

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

ALFONSO COSTA

UN MAR DE CORES
CONTRA O CHAPAPOTE

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

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

BECAS
UNIÓN-FENOSA
O Museo de Arte Contemporánea Unión-Fenosa (Avda. de Arteixo 171) recolle
a mostra de Mónica Alonso, Mar Caldas e Manuel

A Coruña
■ CINEMA

E

Concertos
Concertos Expansivos

Organizada poa Fundación
Luís Seoane para renderlle
unha pequena homenaxe a
Maruxa Seoane coas acuarelas que, recentemente, ela
mesma doou á fundación, e
que abranxen desde os anos

RAÚL ALCOVER

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. Este
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

C U L T U R A

ACUARELAS

■ MÚSICA

CGAI

D E

A cantidade recadada será posta
en coñecemento de todos os participantes e irá destinada á Plataforma Nunca Máis para seguir desenvolvendo actos culturais-reivindicativos. Algúns dos lugares
♦
podedes consultalos na páx 31.♦

Vázquez, gañadores das
Becas de Creación Artística
no Extranxeiro 99.

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

THE MOCKERS &
LOS ELEGIDOS
Darán un concerto, único
no país, no Playa Club este
sábado 1 de febreiro a partir das 00. Información e reservas no telf. 610 673 990.
Venda antecipada de entradas (6 euros) en Noni`s,
Portobello e Ópera Prima,
na billeteira costarán 9.

Culleredo
Culleredo
■ 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.

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

Carteleira
Carteleira

☞

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.♦

■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
O CEIDA, na sede do Castelo de Sta. Cruz, abre esta
mostra de fotografía submarina, que recolle os traballos de Xosé Luis González, ata o 22 de febreiro.
De luns a venres de 18:30
h. a 21 h. e os sábados de
11 a 13:30 h.

Vilar 51-53) abranxe a proxección do drama francés A
noiva de Lázaro desde este
xoves 30 ao luns 3 (non haberá sesión das 18 h.). O
prezo das entradas varía entre 3 e 4,25 euros. Información en www.salayago.com.

Flor eterna,
obra de
Manuel
Patinha
que ten
unha
mostra no
Auditorio
de Galicia
en
SANTIAGO.

O CINE DE
E. GRANELL
... Imaxes en Liberdade. Esta mostra poderá ser visitada na sede da Fundación
Granell durante este mes.
■ EXPOSICIÓNS

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS
Río Bravo é
a obra
que Chévere
representará
no teatro
Principal da
ESTRADA
este venres
31.

Chantada

Lugo

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVO ANDROX

MAREA NEGRA,
NUNCA MÁIS

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

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

MOSTRA DE
ARTESANÍA GALEGA

O Centro Comarcal acolle,
ata o 14 de febreiro, esta
mostra.
■ TEATRO

RÍO BRAVO 02
A compañía Chévere leva
ata o teatro Principal esta
produción o venres 31.

Ferrol
Ferrol
■ ACTOS

NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
... a experiencia de Ferrol
e Santiago. Mesa Redonda
organizada pola Fundación Enclave no Ateneo
Ferrolán este venres 31.
No acto falarán Manuel
Portas e Bernardo Lorenzo, concelleiros de normalización língüística de
Santiago e Ferrol, respectivamente, que serán presentados por X. Manuel Pérez Sardiña, profesor da
Universidade de Vigo.

II CONGRESO
TORRENTE BALLESTER
O concello organiza, xunto
coa UNED e Caixa Galicia, estas xornadas entre o
mércores 29 e o venres 31
no Edificio Administrativo
da Xunta.
O Centro
Galego de
Arte
Contemporánea, en
SANTIAGO,
mostra a
obra de 19
artistas
baixo o
título de
Olladas
Cómplices.

■ EXPOSICIÓNS

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

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

Mostra fotográfica sobre
este tema de Pedro Agrelo,
Xosé M. Albán, Simón
Balvís, Santy López, Xóse
Marra, Xesús Ponte e J.
Vázquez no Mesón do Forno (Río Ser 12)

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

SENÉN BERNÁRDEZ
A sala Goleta ten aberta unha mostra cos seus gravados.

JAIME L. LÓPEZ ARIAS
O edificio multiusos da
Xunta acolle unha mostra
das súas acuarelas.

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

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

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

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 este xoves 30.

Ogrobe
Ogrobe
■ EXPOSICIÓNS

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

OLLADAS CÓMPLICES
■ EXPOSICIÓNS

...E MIL HISTORIAS

IMAXES MAIORES

QUE CONTAR

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

Este é o título da mostra
que César Taboada ten
aberta no Centro Cultural
da Deputación.

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

EDGAR FERRER
A galería Sargadelos ten
aberta unha mostra cos seus
traballos.

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

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 fotográfica, criando un ar irreal 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.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

O PROCESO CREATIVO
DE CELA
Ata o 28 de febreiro, a fundación Camilo J. Cela acolle
esta mostra sobre o literato
na súa sede en Iria Flavia.

Poio
■ EXPOSICIÓNS

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

Pontedeume
■ ACTOS

MEXILÓNS E
CACEROLADA
A Plataforma en Defensa
da 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.
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Oleiros
Oleiros

Pontevedra
■ ACTOS

CHARLA-COLOQUIO
SOBRE O PRESTIGE
Este xoves 30 ás 19:30 h.,
no salón de actos da facultade de Belas Artes, Galiza
Nova convoca este acto informativo no que participarán Xurxo Souto (cantante
e portavoz de Nunca Máis)
e o deputado do BNG Guillerme Vázquez.

XUNTANZA
ANTICHAPAPOTE
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.
■ EXPOSICIÓNS

VALLE INCLÁN E
PONTEVEDRA
Esta mostra, que pode ser
visitada no pazo Mugartegui, trata de resaltar a vida e
o traballo do literato en relación coa cidade do Lérez.

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.

JAVIER CLAVO
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 Caja Madrid
ata o 17 de febreiro.

J. GRANGEL

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

O CGAC inicia con esta
mostra unha serie que ten á
sáu propia colección como
ponto de partida. O estudo
dos fondos permite plantexa
historia en base a un argumento, dando pé á organización de catro exposicións:
Olladas Cómplices, Agardando unha chamada, Pegadas de luz e Xogos de escala, que incluen pezas da
colección da Fundación ARCO e doutras privadas como
a de Helga de Alvear. Olladas cómplices, integrada por
19 artistas de diferentes países, analiza a importancia da
vista, da forma de ollar e, na
mostra, as pezas establecen
xogos de olladas entre elas e
co exterior. Ata o 6 de abril.

ILONA MAIER

X.L. VÁZQUEZ IGLESIAS

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

A Petite Galerie de Teo
acolle as súas fotografías.
■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Volve este clásico programa
infantil ao teatro Principal,
da man do Concello, onde as
crianzas, ademáis de espectadores, tamén actuarán como
críticos. O domingo 2, a
compañía Teatro de Ningures representará a obra O
principiño para maiores de
11 anos. O domingo 9 será o
grupo de Burgos Fantasía en
negro os que escenifiquen a
obra La aventura de una vocal presuntuosa para un público de máis de 6 anos.

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

YAGO
A programación cinematográfica desta sala (Rúa do
A brazo partido,
obra de Matarile
Teatro que a
representará na sala
Galán de SANTIAGO
ata o sábado 1.

Ten unha mostra, titulada
As pontes: un símbolo de
unión ao longo da historia,
que se pode ollar na sede do
Colexio de Arquitectos.

RELEVOS
O Auditorio de Galicia acolle esta mostra, promovida
por Caja Madrid, durante
todo o mes.

MONCHO BORRAJO
A galería Paloma Pintos
acolle unha mostra do humorista na súa faceta pictórica.

E(48)3
Este é o título dunha mostra
colectiva onde poderemos ver
os traballos dunha serie de artistas novos. Ata o 20 de febreiro na galería Espacio 48.

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

MANUEL PESQUEIRA
A Casa da Parra acolle unha mostra da súa obra pictórica.

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).

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

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

LUIS LORENZO
Ten unha mostra de pintura,
titulada Máis vetas, no hotel Porta do Camiño orga-

IV SALÓN
DO LIBRO
INFANTIL E
XUVENIL
Que se
celebra no
Pazo da
Cultura de
PONTEVEDRA desde
o domingo
2 ata o
sábado 8,
e que
desta volta
adícase ás
viaxes.
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nizada pola galería José Lorenzo, ata o 10 de febreiro.

VARI CARAMÉS
NA CATEDRAL

Convocatorias
REFORMA DO IRPF,

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.

SOCIEDADES E RENDA DE NON
RESIDENTES

Título do seminario organizado pola
Fundación Barrié na sede do Clube Financeiro de Vigo para o 13 de febreiro.
Tras a entrada en vigor este ano da Lei
de Reforma parcial do IRPF, que tamén
modifica o imposto de Sociedades e o
de Renda de Non Residentes, este seminario debatirá, con diferentes perspectivas académicas e empresariais, as novidades introducidas e as súas consecuencias formais e de fondo sobre a fiscalidade familiar e empresarial. Máis información en info@fbarrie.org.

PREMIO XORNALÍSTICO MANUEL
REIMÓNDEZ PORTELA
A Fundación de Exposicións e Congresos
da Estrada convoca a VIII edición deste
premio, en honra deste persoeiro estradense, co obxectivo de contribuír ao fomento da difusión da lectura. O premio
seralle outorgado ao mellor traballo, ou
serie de traballos (5 como máximo), sobre
a lectura publicado en calquera dos medios de comunicación escritos en galego
publicados antes do 30 de xullo de 2003.
O prazo de recepción dos traballos remata o 11 de agosto, e deberán remitir unha
páxina do orixinal onde conste a data de
publicación e o medio, acompañada dos
datos do autor, ao enderezo da fundación:
Zona Deportiva s/n, 36689, A Estrada. A
dotación económica do premio é de 1.500

Merce
Castro e
Anabel
Gago
representarán Malicia
na sala
Nasa de
SANTIAGO o
venres 31 e
sábado 1.

II CONCURSO RADIOFÓNICO
O Concello de Vigo convoca este certame co obxectivo de fomentar a creatividade radiofónica no eido da comunicación da mocidade. Dirixido xoves de entre 16 e 30 anos, pretende atopar locutores para o informativo xuvenil que a Concellaría de Xuventude vai promover a
partir do mes de marzo na radio educativa e cultural ECCA. Para participar hai
que presentar unha gravación (casette) en
galego que conteña a locución de dúas
noticias e que no supere un total de 5 minutos. Admitirase un orixinal por persoa
e valorarase o contido da gravación, non
a calidade técnica. Os traballos entregaránse, antes do 10 de febreiro, na Casa da
Xuventude (López Mora 31) sen sinatura
e baixo lema, que tamén figurará nun sobre fecho no que se introducirán os datos
do participante. Dos traballos enviados
seleccionaranse 3 mozas e 3 mozos que
pasarán outra proba radiofónica que se
vai celebrar dentro do programa de Noites Vivas; de entre eles elixirase a un mozo e unha moza que serán os encargados
de conducir ese programa. Máis información en www.xuventudevigo.org.

AXUDAS A INICIATIVAS SOCIAIS.
A Fundación Barrié abre unha convocatoria de axudas a entidades, sen ánimo de lucro, que leven a cabo proxectos

que axuden a mellorar as condicións de
vida das persoas con discapacidade. O
prazo de presentación de proxectos vai
do 3 de febreiro ao 4 de abril. Para máis
información consultar www.fbarrie.org.

TALLERES DIDÁCTICOS
Co gallo da exposición Picasso Novo,
que a Fundación Barrié ten aberta na
súa sede coruñesa, terán lugar, ata o 14
de marzo, unha serie de talleres didácticos dirixidos por dous monitores e
que constan de actividades prácticas e
dunha visita guiada á exposición. Nesta ocasión, ofrécese como novidade a
posibilidade de que participen as familias. Para información adicional e reserva previa é necesario contactar coa
fundación en www.fbarrie.org.

PREMIOS ORTEGA Y GASSET DE
XORNALISMO 03
Organizados polo Consello de Administración do diario El País, establece varias
categorías: Prensa, ao que poden optar
traballos publicados en 2002 nas modalidades de mellor traballo de investigación,
reportaxe, artigo, crónica, entrevista ou
columna de opinión; Mellor Labor Informativo, individual ou en equipa, realizada
nos medios impresos nunha das linguas
do estado; prestaráse especial atención
aos traballos que desenvolvan novas técnicas e os que se distingan pola súa profesionalidade. No apartado de Fotografía
pódese participar cun traballo ou unha se-

rie, asinada e publicada en 2002 en medios impresos editados en español en calquera parte do mundo; valoraranse positivamente os traballos que en sí mesmos teñan valor de noticia e que reflitan, con
fidelidade e orixinalidade, o feito fotografiado; coas fotografías premiadas publicarase un catálogo. Os traballos deberán ser
entregados, antes do 31 de marzo, polo
autor ou autores remitidos ao presidente
de El País (Miguel Yuste 40, 28037 Madrid). Entregaránse dous exemplares da
publicación onde aparece o traballo; no
caso das fotos, dúas copias tamaño 30x40,
de ser en branco e negro, e unha copia en
papel e outra en diapositiva, no caso de
fotografías en cor, xunto cun exemplar do
xornal ou publicación onde apareceron.
Os premios teñen unha dotación económica de 15 mil euros en cada modalidade
e o fallo coñecerase antes do 30 de abril.

CONCURSO DE CARTAS DE AMOR
O concello de Fene organiza a XIV edición deste certame no que se pode participar cunha declaración de amor, en verso ou prosa, que non exceda un folio mecanografado a dobre espacio; os escritos
a man tamén serán admitidos, sempre
que sexan lexibéis. As cartas enviaranse,
baixo plica, a radio Fene (Casa do Concello, 15500, Fene) antes do 11 de febreiro e terán que estar escritas en lingua
galega. O gañador será premiado cunha
cea para dúas persoas e estancia dunha
noite no gran hotel Enrique I.♦

rock Pin-up ou no emblemático B. A. Rock. Estarán na
sala Nasa o xoves 6 ás 22 h.

■ MÚSICA

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. Este xoves
30 ás 21:30 h. acompañados
dun grupo convidado.

RAÚL ALCOVER
O Dado-Dadá jazz club
acollerá a súa actuación este xoves 30.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 30 dará un concerto, con Antoni Ros
Marbà á batuta, no que intervirá o pianista Joaquín
Achúcarro. O xoves 6 será
Hansjörg Schellenberg o
que dirixa e toque o oboe nun
concerto no que interpretarán
obras de Haydn, Dorati e
Brahms. Ás 21 h. no Auditorio de Galicia (www.auditoriodegalicia.org)

MARCOS TEIRA
O sábado 8 das 23 h. en diante estará na Nasa para nos
mostrar o seu último traballo: Punta de Cabío. A guitarra flamenca marca este traballo inspirado nas vivencias
do propio compositor cando
era rapaz. Música que trata
de reflexar sentimentos e situacións vividas desde os habituais paus do flamenco que
consegue unha calidez e orixinalidade pouco frecuentes.
■ 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.

FEIRANTES

JAVIER VARGAS &
ESPÍRITU CELESTE
Esta banda, que pode ser
considerada un tributo ao
rock arxentino, está fortemente influída polas vivencias do seu líder, fillo de
emigrantes arxentinos que
ao regresar ao seu país atópase coa música que se está
a facer aló en festivais de

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

MALICIA
Esta é a primeira creación da
productora galega EM2 e está protagonizada por Merce

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 antibelicista:

euros. Máis información en www.a-estrada.org ou no telf. 986 573 406.

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.♦

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.

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

Vigo

RICIÑOS DE OURO E

■ ACTOS

OS TRES OSIÑOS

LIBROS PARA SOÑAR

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.

A MORTE E A DONCELA
Esta peza teatral, escrita
por Ariel Dorfman, que representará
Librescena
produccións na sala Yago o
xoves 6 e venres 7 ás 20:30
h., o sábado 8 ás 22:30 h. e
o domingo 9 ás 19 h.

CATRO CONTOS
DA CHINA
A compañía Cachirulo vai
levar ao escenario da sala
Yago esta obra para maiores
de 5 anos. O sábado 8 ás 15
h., o domingo 9 ás 12:30 h. e
o luns 10 e martes 11 ás 11 h.

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”

Nesta librería da rúa Triunfo
van ter lugar actividades para os cativos. O venres 31 os
Kontakontos virán cos
Mensaxes para a paz para os
máis pequenos, ás 18:30 h.

XINKANA
O C.C. Valadares organiza
este auténtico remexido de
xogos de obstáculos, todos
moi divertidos. Será o sábado 1 ás 18 h.

NOITES VIVAS
Este programa de animación
do Concello dá a posibilidade
de facer múltiples actividades. O venres 31, o Espacio
Xove do Castro estará aberto
para celebrar un minitorneo
de dardos e xogar na rede; a
asociación xuvenil Abertal
(Venezuela 3) acollerá o
obradoiro Faino ti mesmo,
xogos de futbolín, ping-pong,
cartas, xogos de mesa e acceso a internet; no centro xuvenil municipal Uruguai aprenderase repostería, estilismo,
haberá self service, acceso a
internet e sala de xogos; o
Pavillón do Berbés será o escenario para os bailes de salón, tiro con arco, baloncesto
mixto, pachangas, squash e
musculación; no CRAC de
Coruxo haberá internet, futbolín e sesión de cinema. O
sábado 1 no Espacio Xove do
Castro celebrarase un minitorneo de dardos e xogos na
rede; no local de Abertal vai
haber un visionado de estre-

las, Break Dance, futbolín,
ping-pong, xogos de cartas e
mesa e internet; o centro xuvenil Uruguai acollerá un
obradoiro de té e outro de papel reciclado, haberá self service, internet e sala de xogos;
no Pavillón de Coia poderás
aprender maxases de relaxación, xogos de rol, unihockey
ou aromaterapia. Máis información en www.xuventudevigo.org.
■ CINEMA

MERECEDORAS
DE ÓSCAR
Dentro deste ciclo poderemos ver este xoves 30 Gilda, de Charles Vidor, considerada a representante máxima da muller fatal no ambiente represivo de posguerra. Na aula sociocultural
Caixa Galicia ás 18 h. O xoves 6 proxectarase O Círculo, fita do iraniano Jafar
Panahi, gañador da Palma
de Ouro no festival de Cannes, que trata sobre a vida de
mulleres que deben buscar
un medio para sobrevivir.

CONAN O DESTRUTOR
O colectivo Nemo de fantasía
e ciencia fición organiza o
seu XIII ciclo de vídeo. Desta volta poderemos ver esta
fita de Richard Fleischer o
xoves 6 ás 21:30 h. no café
Uf (r/ Pracer). Máis información en http://nemo.hop.to

Do 4 ao 24 de febreiro na
Casa da Xuventude.

JARDINES
Este é o título da mostra
que Ana Fernández ten
aberta na galería VGO ata o
12 de febreiro..

RESTAURANDO
A CATEDRAL

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.

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

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

ANTONIO PALACIOS
A Fundación Nautilus acolle unha mostra cos debuxos deste arquitecto, que
tanto influíu na arquitectura
da cidade.

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

JOSÉ RODRÍGUEZ
■ EXPOSICIÓNS

TRANSORGANIC
Este é o nome do colectivo
formado por Carmen Platero e Mónica Vila que investiga a prática postmoderna e os novos medios.
Esta mostra reflite unha
mestura entre a cultura xove e a arte contemporánea.

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

COLECTIVA
A galería Arte Nova (P. da
Princesa 3) ofrece unha
mostra de pintura de A. Datas, J. Pacheco, Laxeiro,
Mercedes Grova, Mercedes Ruibal, A. Pérez Bellas,

Ana
Fernández
titula
Jardines a
mostra que
ten na
galería Vgo
en VIGO.

■ O grupo musical Meninh@s da
Rua oferece-se para concertos.
Também ficaria obrigado de receber
informaçom de lugares onde actuar.
Para contactos e contrataçom: meninhosdarua@yahoo.com ou nos telf.
657 616 701 e 651 131 015.
■ Dona`s Trío, formación musical
–frauta, piano, contrabaixo– ofrécese
para amenizar calquera tipo de
eventos. Cecilia, telf. 655 367 503.

Os Moon
Cresta tocan
este venres
31 na sala
Remache de
VIGO.

e A. Abad, asi como esculturas de Ángeles Valladares, Adonis Escudero e Xosé Rivada, entre outros.

do pintor. Poderemos disfrutar deles na sede da súa
Fundación, na Casa das Artes, ata o 16 de febreiro.

JOSÉ DE GUIMARÃES

O FEMININO NA
PINTURA GALEGA

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 que da vida a
personaxes de clara inspiración animal. Na sala de exposicións do C.C. Caixanova
ata o 2 de marzo.

CRISTINA LEITE
Macbeth
será
representada
polo Teatro
Romea o
venres 3
no CC
Caixanova
en VIGO.

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.

O CADRO MÁIS BONITO
DO MUNDO

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

A Rede

CHAPAPOTE
www.chapapote.org
Páxina do Colectivo Chapapote, de carácter eminentemente gráfico e de gran
calidade na que se ofrece máis información sobre o asunto do Prestige. Con humor gráfico, banda deseñada, descargas e
moito máis. Imprescindíbel.♦

A visión da muller a través da
pintura galega na galería de
arte Saga. Ata o 10 de marzo.

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

GRANÍTICAS ESTRELAS

OBRA GRÁFICA

Exposición formada por catro carpetas de gravados
feitas na súa derradeira
época e na que mostra a
vertente máis madura, máis
lúdica e menos dramática

■ 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.

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

■ 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

■ 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

ENCLAVE
LAXEIRO,

■ 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.

Revista que será presentada
este 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 é 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 actualización informativa ou creación de contidos en páxinas electrónicas. Teño
coche e residencia en Compostela.
Verónica, telf. 630 915 792.
■ Alúgase praza de garaxe en E. Arbones (frente a pavillón deportes das
Travesas) en Vigo. Tlf.: 986 477 074
ou 670 508 980.
■ 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.

revista Obradoiro. Telf. 606 521 536.
■ Se eres un apaixoado pola informática de balde e en galego visita a
páxina http://www.all4you.dk/FreewareWorld/links.php. Aceptamos todo
tipo de suxestións e colaboracións.
¡Temos máis de medio cento de programas traducidos á nosa lingua!
■ Consegue a camisola da selecçom
galega de futebol ao preço de 25 euros
(mais 4 de gastos de envio) solicitándoa
ao apdo. 2103, CP 15700 de Compostela, con os teus dados pessoais.
■ Muller que buscas amizade, dar o
mellor de ti e atopalo nos demais:
aquí tes un amigo de 27 anos, leal,
sinceiro, sensíbel, que apreza a literatura, cine, música e a boa diversión e
alegría. Xosé, carriza1@latinmail.com
■ Na Costa da Morte. Quiropráctico
brasileiro tira dores. Só se paga cando se encontra alivio. Tlf. 625 996 334.
■ Mozo de 32 anos quixera coñecer
mozas de entre 20 e 40 anos. Son riquiño e marabilloso. De me quere coñecer,
chámome Alberto. Tlf. 616 870 908.

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

■ 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
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Do 30 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2003

Anuncios de balde
■ Empresa de Comunicación e Produción de contidos culturais procura
comercial. Enviar currículo a Caiagua
119 A, baixo dta. 36955, Meira - Moaña.

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

trimonio. 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.

The Neon
Road tocan
este venres
31 e o
sábado 1
en BRAGA.

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

LATEXOS
■ MÚSICA

MOON CRESTA
O grupo vigués tocará este
venres 31 a partir das 23:30
h. na sala Remache.

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

MARK OSLON,
VICTORIA WILLIAMS
& THE CREEKDIPPERS
A sala Código de Barras
(Avda. Europa 32) vai acoller a única actuación no pa-

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

ís desta banda estadounidense, que o sábado 8 das 23 h.
en diante presentará o seu
disco December’s Child.
Folc con raíces próximas ao
country, baseado na honestidade e orgullo duns músicos
experimentados mais alonxados de veleidades comerciais. As entradas (15 euros
adiantada) pódense comprar
en Elepé, Columna, Gong,
Diskópolis e Honky Tonk, en
Vigo; Peggy Records, en
Ourense; Gong, en Santiago;
e Noni`s, na Coruña. Máis
información en www.creekdipper.com.
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MACBETH

ISABEL FERNÁNDEZ

A obra de W. Shakespeare é
a historia dunha guerra civil,
da destrución dunha familia,
da viaxe aos infernos dun ma-

Braga

OS ECOLATAS
¿Axúdasnos a salvar o
planeta? Este é o título da
mostra que acollerá a Casa
da Cultura ata este venres
31 de xaneiro.
■ TEATRO

DOUS CONTOS SEN FINAL
E UN FINAL POR FIN

Berrobambán Teatro representará esta obra o venres
31 no auditorio C. Estevez.

Os seus gravados están expostos na Casa da Cultura.

■ MÚSICA

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.

Lisboa
■ MÚSICA

O NAVÍO DOS REBELDES
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.

Alacant
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.

Madrid
■ CONFERENCIAS

A CATÁSTROFE
DO PRESTIGE
A plataforma Nunca Máis,
Ecologistas en Acción e Izquierda Unida participarán
neste acto informativo que
vai ter lugar este xoves 30
ás 20:30 h. en Marx Madera (Madera 19).♦

Beatriz
Pacheco ten
unhamostra
de pintura
na
cervexería
Popular
viguesa.

gúns coletazos. Os partidarios do caudillo reúnense na
Praza de Oriente-Pazo de
Congresos de Santiago, mentres os contrarios celebran
nutridos concertos de cantautores. Comeza a transición.♦

8 400021 303104

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

V

tempo. A Fraga tampouco. A
oposición e a sociedade comezan a saír do seu fatalismo. As mobilizacións pola
democracia empezan a ser
concorridas, pero o réxime
aínda ten forza para dar al-

ivimos en 1973. Un
atentado acaba coa vida do sucesor: Carrero Blanco. O acidente do
Prestige ponlle fin á carreira
do sucesor: Xosé Cuíña. A
Franco non lle queda moito
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Marcos Teira
‘Fago flamenco pero son moi galego’
CARME VIDAL
Marcos Teira é compositor e guitarrista e así gústalle definirse. Adora a música e témolo visto tocando con Rodrigo Romaní, Uxía, Maite Dono, Cuchús Pimentel e tantos outros. É
membro da Psicofónica coa que está presentando o disco Extramundi pero con el falamos dun traballo que acaba de ver a
luz co seu único nome. Punta de Cabío é o primeiro disco en solitario de Marcos Teira e nel a súa guitarra tórnase flamenca.
¿Como comezou a interesarse
polo flamenco?
Por casualidade. Cando cheguei a Compostela polo 87 xa tocaba a guitarra pero busquei un profesor para seguir estudiando. Coñecín
a Cuchús Pimentel e ao mes seguinte xa estaba aprendendo técnica flamenca. Cuchús ademais de
ensinarme a tocar ensinoume a escoitar. A guitarra flamenca está moi
desenvolvida tecnicamente e é moi
orixinal xa que tamén é percusión.
Ademais, o flamenco ten algo que
non me dá ningunha outra música.
É singular que un galego
toque flamenco.
Singular por pouco frecuente
pero a ninguén lle resulta raro que
un guitarrista galego toque jazz ou
bossa nova pero o flamenco quédanos máis cerca culturalmente
que a música irlandesa ou o blues.
A cada pouco aparecen os
“puristas” marcando a liña.
¿Que opina neses debates?
Vivo á marxe e non me interesa a polémica. Para min o flamenco é música. O purismo garda parte das esencias e niso é positivo
pero non hai ningún tratado que
diga o que é puro e o que non. Os
artistas considerados hoxe puros
polos flamencólogos eran transgresores no seu momento. Puros
son agora Manuel Torres ou Manuel Vallejo, Camarón comeza a
selo pero no comezo foi cuestionado. É cuestión de tempo.
¿Que poden opinar do seu
disco nas catedrais do flamenco?
Non o sei, non estou pendente
desas directrices. Quero o flamen-

co pero non son fundamentalista.
Son composicións miñas baseadas
nos ritmos e nas estructuras flamencas porque me gustou facelo
así pero non lle dou máis voltas.
¿E como se recibe aquí?
O público sempre é receptivo
e entusiasta, non sei se é polo novidoso. Hai quen di que é o que
nos faltaba aos galegos facer flamenco pero iso non o oín en ningún concerto.
Digamos que o seu é un disco de flamenco marítimo.
Sempre me sentín moi de
aquí, en especial, da Pobra que é
onde están os meus recordos, a
miñas xentes e a miña vida ata os
17 anos. Cando compuxen tomei
como sensacións todo aquilo e o
disco comezou tendo como idea
as pedras da costa daquel mar.
A súa guitarra ten moitas
cores, tanto toca flamenco como
música experimental coa Psicofónica de Conxo, acompaña a
Uxía Senlle ou Maite Dono...
Porque o que me gusta é a música. Normalmente os músicos de
flamenco apréndeno na familia e é
para eles algo case relixioso. Eu
non teño nada diso. Hai cousas
que me dá a Psicofónica de Conxo
ou tocar con Uxía que non me dá
o flamenco. Para min son ventás
abertas que me liberan. Pásoo moi
ben e sempre traio cousas de volta.
Neste disco é protagonista,
noutros aparece como músico
acompañante.
Para min é estupendo. O meu
ego non se resinte para nada en
ningunha das situacións.

NOVIDADES

Nova Colección: RELATOS

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.

HISTÓRICOS

A. PANARO

Dou cursos de flamenco.
Din varios, para xente que se
inicia. Explícolles que é un fandango ou como se tocan as palmas.
¿Palmea ben?
Palmear é moi difícil. É un
instrumento que ten tres sons e facelo ben é labor dun percusionista
profesional. Trátase dunha cuestión de ritmo e coñecer a linguaxe
porque palmear nunha bulería non
é o mesmo que nunha alegría.
¿Que son os paus do flamenco?
Como os da música tradicional galega. Teñen dúas características, unha o tipo de cante e outra
o ritmo. No disco intentei que estiveran presentes os máis habituais. Hai dúas bulerías, unha alegría, unha colombiana, unha taranta, unha rumba e dous tangos.

A portada do disco é obra
do artista Antón Lamazares.
Gústalle moito o flamenco e
nunha conversa de hai tempo díxome, “os artistas facedes portadas
moi feas, cando queiras encárgame
unha”. Chameino, mandeille o disco e el escolleu esta obra. O curioso é que cando eu a vin era como
se estivese a ver a Punta de Cabío.
¿Gustaríalle montar un cadro flamenco?
Precisa bailaores, cantaores
e palmeiros que non hai aquí.
Participei en varios espectáculos
con xente de fora. Son realista e
sei que é difícil. Só como exemplo está o problema que teño para atopar palmeiros para a presentación do disco que no escalafón dos integrantes do cadro
non son os máis importantes.♦

Nova entrega da colección FROITA

Amigo Medo
Xavier
López Rodríguez
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.

A NOSA TERRA

DO TEMPO

Sociedades
vixiadas
FRAN ALONSO

N

a planta baixa do
MARCO móstrase
Cardinales, unha
exposición multidisciplinar que constitúe unha
reflexión, extremadamente contemporánea,
sobre o control político
dos individuos e a súa relación coa liberdade, reflexión que parte do propio espacio arquitectónico onde a exposición se
ubica (o actual Museo de
Arte Contemporánea ergueuse sobre a antiga cadea de Vigo, que posteriormente foi Xulgado)
en íntima conexión coa
creación artística.
Para min, o máis significativo da exposición é
que dá pé a observar como
os sistemas de vixiancia e
control social foron evoluíndo desde as máis antigas formas físicas de represión, castigo e encarceramento ata os usos represivos actuais, ligados aos
países máis desenvolvidos, moito máis invisibles,
onde os sistemas de suxestión son o eixo fundamental para controlar “limpamente” o pensamento social a través da imaxe, da
información e da publicidade. As formas máis modernas e sofisticadas de
censura non consisten en
reter a información senón
na propia sobreinformación, nunha pertinaz saturación informativa que camufla e disfraza o que é
realmente relevante.
Evidentemente, a sobreinformación (que cara
ao futuro parece adquirir
cada vez máis importancia) aínda non constitúe
un hándicap abondo como para que o poder político (e económico) abandone a censura e a manipulación informativa nos
medios de comunicación.
Pola contra, como aconteceu en Galicia coa marea negra, ese poder político, cegado na súa soberbia, incluso é quen de
chegar a un nivel de discurso, vixiancia, control,
intervención e terxiversación que resulte contraproducente para si mesmo debido ás suspicacias
que levanta.
Claro que por veces a
soberbia ten efectos secundarios tan cómicos
como a imprudencia coa
que o presidente do goberno español, José María Aznar califica, heroicamente, de “resentidos
que ladran” a aqueles que
discrepan, que nestes
momentos somos todas e
todos, a voz maioritaria
do pobo galego. En casos
así as súas propias palabras son un magnífico
exemplo de desesperación e desprestixio. ♦

