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Lora Tamayo contradí a Raxoi
¿Onde vai o fuel?
A MANIFESTACIÓN

CORUÑESA ERA A PROBA

do algodón para Nunca Máis, despois da insidiosa campaña gobernamental. Noutras circunstancias un ataque tan duro e masivo tería feito desistir cando menos unha parte dos apoios cos
que conta, pero a mobilización da Coruña demostra que non foi
así, como xa facía presaxiar, por exemplo, o feito de que as enseñas nas fiestras tivesen aumentado despois dos telediariazos
conminatorios de Aznar. Paco Vázquez, que apoiara o PP nas
acusacións, rectificou ben logo de ver a “súa” praza de María
Pita sen poder acoller todos os manifestantes. A do domingo
nove, como as mobilizacións habidas anteriormente, demostra
por outra parte que é posíbel que centos de miles de persoas se
manifesten a pesar do apagón mediático da convocatoria nas
horas e días previos. Cando hai ganas, a xente móvese, con ou
sen prensa. Do que tamén se deduce que os medios de comunicación non posúen unha influencia tan absoluta como ás veces
se pensa. Polo demais, a manifestación que percorreu os cantóns e que depositou centos de artesanais maletas sobre a dársena coruñesa ten o valor, real e simbólico, de ser a primeira,
cando menos dese tamaño, que intenta cambiar consciententemente o que semellaba ser o noso destino. Os presentes lembraron a Castelao e dixéronlle: nós non emigraremos, protestamos. O
de Rianxo sentiríase feliz. Os centos de miles de galegos que tiveron que marchar e os que agora retornan tamén. En ocasións coma esta, puntuais na historia, a emoción sobarda as consignas.♦

Antoine de Saint-Exupéry
Traducción de Carlos Casares

O Principiño

PACO VILABARROS

En 1972 aparecía a primeira edición
en galego de O Principiño coa
traducción de Carlos Casares.
Trinta anos máis tarde, Galaxia
celebra aquel acontecemento con
esta reedición en capa dura e as
ilustracións orixinais do autor.
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Fontes oficiais estiman que a maioría dos tanques xa están vacios

Alguén non di a verdade sobre a carga
de fuel que queda no Prestige
G. LUCA - R. VALVERDE - H. VIXANDE - P. BERGANTIÑOS

Cando decidan resolver os vertidos do Prestige xa non fará falta. Non quedará fuel
no barco. Fontes que coñecen o seu estado actual estiman que a maioría dos tanques xa están vacios. Só así se explica que as manchas se extendan desde o Miño
a Brest, emporcallando toda a costa e que os fondos mariños estean alquitranados.
Alguén non está dicindo a verdade quince días en recuperar a iniciatisobre a cantidade de fuel que hai no va, afogado pola mercurial reacmar. O voceiro do Governo Basco, ción galega e a inmensidade das
Josu Jon Imaz, pregunta con incre- previsións. De contado o voceiro e
dulidade canto piche lle pode co- apagalumes Rajoy trazou dentro do
rresponder ás costas de Bizkaia e comité de crise os termos da conGipuzkoa se levan recollidas eles tra-campaña sobre as consignas sesós case 12.000 toneladas (8.500 na guintes, atendidas con precisión
polos altifalantes
pasada semana) e
do PP: 1.-Non
os helicópteros loexiste marea negra
calizan no mar
a primeira
senón manchas
manchas de enorinmersión
dispersas e cando
me tamaño, aínda
as manchas se
por pescar. O miaproximan á costa
nisterio de Fomen- os franceses
é obrigatorio falar
to asegura que o transmitiron
de galletas. 2.- A
rastro negro do
parte principal da
Prestige foi de á Consellería de
carga do Prestige
25.000 toneladas.
está no casco e de¿Debemos crer que Pesca que entre
a metade da carga os ferros rebentados be manterse a relación de dous terfoi para a costa
cios de carga nos
basca? ¿Que parte do petroleiro non
depósitos do barco
da marea reaparece
quedaba
case
nada.
naufragado e un
agora nos fondos
tercio en verquida beiramar?
dos contaminanSon feitos cotes. Ao pé desta
rroborados que o
Prestige cargara 88.000 toneladas prescripción, o desastre do Erika
en Vilna e que tres días despois, fronte Penmarch, en Bretaña, o ano
quebrantado por un golpe de mar en 1999, cun verquido de 20.000 toneFisterra, comezou a perder piche. A ladas, sería comparábel ao do Presdecisión do Governo Aznar de de- tige , hipótese do gabinete Aznar
bruzalo no temporal abriulle novas que produce abraio a oceanógrafos
fendas por todo o casco. Os avións e biólogos bascos, portugueses e
do Hidrográfico de Portugal deran franceses.
Localizar a parte principal da
conta dun verquido tan grande coma a illa de Menorca. Todos os avi- carga no abismo atlántico, dentro
sos dos excelentes oceanógrafos dos ferros engarabitados do casco,
lisboetas cumpríronse con fatal pre- a case catro mil metros de sonda é
cisión o que se cadra convenceu a de enorme utilidade como materia
Aznar da necesidade de adiantarse noticiábel tranquilizante, coa
aos acontecementos e recoñecer avantaxe de que está na man do
que estabamos ante a marea negra ministro Rajoy a graduación da
importancia dos pequeños hilillos
máis grande da historia.
O Governo Aznar demorou ben en forma de cordón que, a partir
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Vén da páxina anterior

mar, e o que conta a propaganda
do Gabinete Aznar, interponse o
casco afundido. A coartada só se
pode comprobar nas idas e vidas
do batiscafo. Na primeira inmersión os técnicos franceses transmitiron aos seus enlaces na Consellaría de Pesca que entre os ferros rebentados do petroleiro non quedaba case nada pero de contado os
medios impuxeron a proporción
de dous tercios no fondo por un
tercio de fuel aboiado no mar.
Lémbrese que esta versión
empata co que anunciara o ministro Cascos despois das dúas cacerías que o distraeran da traxedia:
o fuel conducido ao abismo atlántico por decisión da Moncloa estará plenamente solidificado para
o quince de xaneiro e en tal medida que a densidade do piche permitiría cortalo en adobes.
No entando, as comisións de
traballo convocadas entre técnicos
e empresarios polo CETMAR de
Amancio Landín, formulan propostas técnicas para a limpeza do
mar: dragas que ultrapasan as tonelaxes das que operan nas campas de cen metros de sonda do
Mar do Norte e barreiras oceánicas de novo deseño, amarradas a
boireles de ferro ciclópeos. Os técnicos e expertos convocados preguntan canto máis queda por recoller e reciben da Xunta unha resposta que se parece coma un cabelo a outro á Interpretación Oficial
Cascos, tamén coñecida coma O
Dogma da Carga do Prestige: hai
dous tercios no fondo do mar e un
tercio aboiado coa particulariedade de que despois de se encostar
nas rochas e coveiras do cantil
atlántico, coa mar de leva reaparecen e asustan aos abraiados mariñeiros, pero non son máis alá que
restos lavados pola marea. As comisións tamén comezan a considerar quen pode estar faltando a
verdade sobre a marea negra porque se aceptan comungar co Dogma do Prestige, o tercio da carga
aboiado xa foi recollido, contabilizado e deitado na foxa de Laracha
ou en parte queimado para fábricas de ladrillo e cerámica. Outro
lote vai ser para Sogama producir
electricidade. Da suma de todas
estas cantidades será a cada máis
dificil seguir a contabilidade. De
certo, os expertos alleos á administración inquiren onde se pode
atopar un arqueo fidedigno desta
masa de chapapote. Respóndenlles
que todo está en mans de fiar, lonxe de demagogos, alarmistas e aficionados a luxar bandeiras.♦

Pode estar perdendo arredor de 11 toneladas ao día

Lora-Tamayo recoñece que o Prestige
non foi selado por completo
“Quero resaltar que o único fuel
procedente do Prestige está nestes intres no golfo de Biscaia. O
que chega a Galicia procede de
concentracións pequenas de
fuel que estaban en zonas rochosas de difícil acceso”, asegurou en rolda de prensa na Torre de Control Marítimo da Coruña, Mariano Raxoi. Sen embargo, tanto estudios da Universidade de Vigo, como o propio
Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) aseguran que o Prestige segue vertendo fuel. O presidente do comité
científico creado polo Goberno
para buscarlle unha solución á
catástrofe do Prestige, Emilio
Lora-Tamayo, recoñeceu que
non se puideron taponar todas
as fendas abertas no barco e que
pode estar perdendo aínda arredor de 11 toneladas diarias.
O goberno central contratou
a Ifremer, propietaria do buque
Atalante, que transporta o batiscafo Nautile, para taponar os buracos abertos no casco do Pretige, que se calcularon en vinte. O
selado levouse a cabo mediante a
utilización de campás metálicas,
fundas e tapas. O custe da operación ascendeu a 1,2 millóns de
euros e constou de arredor de 20
inmersións. Sen embargo cumpríronse as peores previsións do
CSIC e aquelas feitas polos que
avogaban por intentar extraer o
contido do barco.
Segundo os estudios da Universidade de Vigo e do propio
CSIC, o barco baleirarase de todo. Nas previsións do CSIC para
os vindeiros días anúnciase a
chegada de novas manchas ao litoral. A zona das Rías Baixas será a máis castigada, tal e como
avanzan os ventos. De feito, a
Xunta de Galicia recoñecía que
hoxe se avistou unha gran mancha nas inmediacións da Ría de
Aldán, na península do Morrazo.
O patrón maior de Baiona tamén albiscou unha gran mancha
que pronto chegará a costa. Sen
embargo, Raxoi insiste en que se
trata de “fuel vello desprendido
das rochas de Cíes por acción

Os fondos mariños das illas Atlánticas están cheos de chapapote.

das ondas” e atribúe esta información o CSIC e o Cedre francés. Sen embargo, nas páxinas
web de ambas institucións hai
mapas que amosan dende o satélite como as manchas son de
gran tamaño e non “galletas ocasionais”, como afirma o Conselleiro de Pesca, López Veiga.
Ademais, estas imaxes demostran que a dirección de onde proceden as concentracións de fuel
sitúase nos arredores da zona do
afundimento do Prestige. Dato
que confirma que o buque non
se selou de todo, tal e como afirma o Goberno.
Contradiccións na Xunta
A versión de que o barco segue
perdendo fuel tamén está confirmada pola Consellería de
Pesca a través da páxina web
creada para facer un seguimento do Prestige. Na mesma dáse
conta do avistamento de 15

manchas distintas distribuídas os informantes Helimer cantápolas proximidades do litoral brico, Cotos 26, Barbo 44, Polgalego e que poderían chegar a mar e persoal da Consellería,
avistaron un toterra nos próxital de 15 manmos días. Sen
chas. Pola conembargo, nos úlegundo
tra, a nota infortimos comunicamativa enviada
dos de prensa os estudios
pola Oficina Inoficiais anuncian
formativa da Coque “segundo in- da Universidade
misión de Seguiforman os me- de Vigo e
mento do Prestidios marítimos e
ge, destaca que
aéreos encarga- do propio CSIC,
“os
buques,
dos de rastrexar
a zona afectada o barco baleirarase avións, helicópteros españois e
polo vertido do
de todo.
estranxeiros inPrestige, no nse
tegrados no disdivisaron manpositivo de vichas na Costa
xiancia e localigalega”.
Na páxina de seguimento zación coordinado pola Sociecreada pola Consellería de Pes- dade de Salvamento e Seguridaca hai un mapa onde claramente de Marítima (Sasemar)”. A nota
sinalan como na zona do afundi- vai asinada co escudo de Espamento do barco seguen detec- ña, sen indicar ningún ministetándose cantidades importantes rio en concreto, e pola Xunta de
de fuel. Ademais relatan como Galicia.♦

S

O fuel segue chegando e ameaza as zonas de marisqueo
Despois de menos dunha semana
de abrirse o marisqueo en distintas zonas das Rías Baixas, as
prediccións indican que varias
manchas poderían chegar a ese
lugar da costa nos próximos días.
Ademais, a Fisterra e Muxía chegou fuel nos últimos días. As
praias de Porto Moscas e de Petón Vermello, na zona de O Rostro, foron as máis afectadas nos
últimos días na Costa da Morte.
Responsábeis da confraría de
Fisterra indicaron que “co que

chegou temos traballo para varios meses, pois os vertidos cobren a parte máis baixa dos acantilados”. Na mar, as fortes ondas
impiden que os barcos saian a
combater o fuel. Na zona de Muxía tamén se divisaron regueiros
de chapapote, igual que nas inmediacións de Ribeira. De todos
os xeitos, a Xunta insiste en que
os fondos de Fisterra e Ribeira
están limpos e pretenden abrir a
actividade marisqueira nos próximos días.

Tamén foron avistadas manchas de fuel nas inmediacións
da ría de Aldán e nas proximidades das illas Cíes e Ons. No
parque natural das Illas Atlánticas, os científicos acharon fuel
baixo unha capa de area de 25
centímetros. Esta zona era considerada limpa por parte das autoridades. O feito confirma a
présa que se están dando as administracións central e autonómica por abrir o marisqueo.
Non existen prazos concre-

tos para a limpeza do fondo
contaminado nas Cíes e Ons.
Nestes intres hai 60 mergulladores traballando na limpeza
que levan recollidas máis de 90
toneladas de petróleo. Os responsábeis cualifican este traballo de “tedioso” e anticipan que
“levará bastante tempo garantir
que os areais estean completamente limpas no seu fondo”.
Tempo é o que esixe a Federación de Confrarías da Provincia de Pontevedra nunha

carta enviada a José María Aznar. O escrito está acompañado
dun vídeo no que se amosa o
estado dos fondos mariños, aínda cubertos de chapapote. Os
mariñeiros pídenlle que interveña para que a Xunta dea marcha atrás na súa decisión de
abrir as zonas de marisqueo.
“Solicitamos a súa intervención para reconducir unha situación que por momentos semella escapársenos das mans”,
indican na carta.♦
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Nas organizacións de Nunca Máis pode conseguirse o bono de seis euros para a viaxe

Concentracións en todo o mundo
arrouparán a manifestación de Madrid
Para asistir á manifestación do día 23 de febreiro en Madrid, Nunca Máis fletará autobuses desde todos os concellos. As organizacións integradas na plataforma estanse encargando de vender os
bonos de 6 euros para a viaxe e na súa web www.plataformanuncamais.org poden consultarse os locais de referencia nos que en cada comarca pode apuntarse a xente. O mesmo día celebraranse
concentracións diante de embaixadas españolas en todo o mundo.
Para asisitir á manifestación do
día 23 baixo o lema “100 por
cento dignidade” e o sublema
tamén viaxarán en autobuses galegos emigrados en lugares como Euskadi, Catalunya, Valencia, Granada, Lisboa ou Bretaña. Ao igual que aconteceu coa
campaña de desprestixio contra
Nunca Máis, as dificultades que
para a súa celebración está a pór
o Goberno están a “desbordar”
as previsións de participación.
Segundo indica un portavoz, a
Plataforma recibe cada día varios centos de correos electrónicos de persoas que tratan de
apuntarse. Unha vez que RENFE se negou a a arbitrar trens
especiais para facilitar os desprazamentos a Madrid, Nunca
Máis concentra os seus esforzos
na contratación de autobuses
desde todos os concellos, para o
que están recollendo fondos incluso nalgún gobernado polo PP.
A falta de que se pronuncie o
Tribunal de Superior de Xustiza

de Madrid, a Delegación do Goberno prohibiu o percorrido solicitado pola Plataforma para ir
desde a Ronda de Atocha á Porta do Sol polo Paseo do Prado e
Alcalá e autoriza a marcha, deixando libre un carril, pola rúas
Atocha e Carretas –que son moito máis estreitas– e durante dúas
horas e media como máximo.
Para Nunca Máis está decisión
supón na práctica prohibir a protesta e responde ao intento de
impedir a foto dunha manifestación multitudinaria polas principais avenidas. Por medo a atopar tamén problemas coas autoridades durante a viaxe, como
xa acontecera durante a manifestación do fletán, a Plataforma
ten previsto adiantar a saída dos
buses que, dependendo de cada
zona, sairán entre a tardiña e a
noite do sábado 22 de febreiro.
Ao remate da manifestación
–na que se verán carteis con fotos de Aznar, Raxoi, Álvarez
Cascos e Fraga e os lemas

Manifestación en Barcelona en decembro de 2002 contra a xestión do Prestige.

“100% culpábel”, “100% mentireiro”, “100% prepotente” e
“100% ausente”, respectivamente– Manolo Rivas será o encargado de ler o manifesto. Previamente falarán os actores Luis
Tosar, Victor Mosqueira, Miguel
de Lira e a cantante Uxia Senlle,
o patrón maior da Confraría de
Ogrobe, Francisco Iglesias e un-

ha representante das mariscadoras ou das redeiras. Tamén participará o director de cine Fernando León, como representante da
multitude de adhesións españolas que recibiu a Plataforma.
A manifestación irá encabezada pola pancarta da Comisión
Xestora de Nunca Máis ampliada aos artistas que falarán aos

seu remate e os tres representantes do sector que estiveron
en folga de fame pola falta de
medios para loitar contra o fuel.
En segundo lugar situaranse os
sindicatos do mar da CIG, UGT
e CCOO, entre a segunda e a
terceira pancarta colocaranse os
representantes políticos e sindicais e na cuarta os ecoloxistas.♦

Negárase ao reparto en Galicia das misivas de Arenas

Fraga asumirá o envío das cartas do PP
O presidente da Xunta, Manuel
Fraga, pediulle á dirección xeral do
PP en Madrid que a campaña de comunicación dirixida aos galegos
para explicar a actuación do Goberno e da Xunta durante a catástrofe
do Prestige parta da sede do partido
en Galicia. “Vai haber campaña pero vaina levar directamente Fraga”,
aseguran responsábeis da dirección
do PP en Madrid. Deste xeito, o
presidente da comunidade “intentará recuperar o crédito perdido ata o
de agora”, comenta un dirixente
das Novas Xeracións do PP.
A semana pasada, o secretario
xeral do PP, Javier Arenas, adiantaba que o seu partido ía iniciar unha campaña dende Madrid para informar os galegos das actuacións
do executivo de José María Aznar
e denunciar a “actitude irresponsábel e insolidaria da oposición”.
Sen embargo, despois de comprobar o rexeitamento que produciu
entre amplos sectores da sociedade o folleto publicitario sobre o
Plan Galicia do Goberno, finalmente o PP optou porque a iniciativa sexa tomada dende Galicia.
O encarte aparecido en toda a
prensa diaria galega, 300.000 folletos en total, non ía asinado por
ningún organismo e estaba completamente en castelán. Fraga tivo

que defenderse a semana pasada
de sectores do seu propio partido
en Galicia que o acusaban de perder peso dentro do partido e someterse a decisións tomadas en Madrid. O propio presidente da Xunta pediu agora asumir a campaña
de comunicación, que consistirá
en diversos actos públicos e nunha
carta onde se defende tamén a labor do executivo autonómico, ademais da do Goberno central.
Aínda non hai unha data prevista para o inicio do buzoneo,
tal e como confirmou a dirección
do PP en Galicia. O que parece
claro é que, para non incorrer
nos erros da campaña de encartes levada a cabo polo ministerio
de Presidencia, neste caso irá
asinada polo PP de Galicia e estará redactada en galego.
Resto do Estado
Fraga, na imaxe con Aznar e Javier Arenas, trata agora de marcar distancias coa estratexia de Madrid.

O Partido Popular non descarta levar a cabo outra campaña informativa para o resto do Estado que
parta da dirección xeral de Madrid. “Para os galegos a iniciativa
é de Fraga, pero non se desbota a
posibilidade de levar a cabo un
programa para o resto do Estado”,
sinala un responsábel de comunicación do PP. O propio Javier Are-

nas declarou que “o Goberno sairá
fortalecido despois de superar unha situación difícil. Xa estamos
acostumados a demagoxias contra
nós en Aragón, co Plan Hidrolóxico Nacional, e hoxe somos o primeiro partido en intención de voto, igual que en Andalucía”.
Todo parece indicar que, mentres que en Galicia, o partido da

oposición máis atacado vai ser o
BNG, que xa foi acusado reiteradamente de estar detrás da Plataforma
Nunca Máis, no resto do Estado, o
branco das críticas será o PSOE a
quen Arenas cualificou como “partido das tres is: irresponsabilidade,
insolidariedade e incapacidade”.
Con ambas cartas, Arenas afirma que “os cidadáns van apreciar

PACO VILABARROS

que, dende o primeiro momento,
fomos tomando todas as mediadas
que se puideron tomar, con toda a
dedicación. Somos autocríticos e
xa dixemos que algunhas cousas
se puideron facer mellor. Pero tamén saberán que pensamos que
no esencial non cometemos ningún erro, nin ninguén puido demostrar o contrario”. ♦
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Os mariñeiros debaten se comezar a pescar ou agardar a ter máis seguridade

‘Coa veda invádennos o mercado, sen ela
podemos perder a confianza dos consumidores’
A abertura das Rías Baixas ao
marisqueo e as informacións que
advirten de novas chegadas de
fuel ás costas causan indecisión
entre mariscadoras, mariñeiros
e consumidores, polo que todos
reclaman máis información.

‘Algo hai que facer’
A postura da confraría de Ogrobe
é a de agardar a que desapareza o
fuel antes de saír ao mar a pescar,
aínda que recoñecen que a solución é complicada porque o Prestige está situado a demasiada profundidade como para extraelo.
Desde logo, rexeitan a afirmación
do conselleiro de Pesca Henrique
López Veiga de que hai que
aprender a convivir co fuel. Xosé
Luís Devesa cre que “hai que facer algo, non quedar parados; aspirar o que queda no barco non se
pode porque está moi afundido,
pero ao mellor había que voalo e
mandar toda a flota enriba para recoller o fuel que saia para arriba”.
A proposta deste patrón nace
da necesidade de rematar cun
problema que cre que se agravará
nos meses de marzo a maio. “Nos
meses de marzo a maio hai unhas
correntes que veñen das illas Cies
ata a Ría de Arousa”, afirma. “É
cando traen todo o desove –engade–, e esparexen todo, entón virán con todo o petróleo e daquela
si que vai entrar dentro: corremos
máis perigo agora que antes”.
Máis ao sur, na Guarda, algún

O patrón maior de Baiona, Suso López, non se fía do que diga o Goberno, “creo máis ao CSIC”, di.
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“A situación é de absoluta incerteza, non se sabe se hai piche no
mar e se permitirán seguir mariscando”, dicía unha mariscadora
de Ogrobe o luns dez de febreiro.
A fin de semana que viña de rematar un anuncio dunha nova
vaga de fuel agoirara o fin do
marisqueo nas Rías Baixas, pero
finalmente a contaminación non
chegou e continuou a actividade.
O sector pesqueiro e marisqueiro permanece dividido entre os
que consideran que hai que saír a
pescar para non perder os mercados e os que opinan que hai que ser
prudentes, absterse de saír en tanto
non se elimine o fuel que queda e
evitar que unha eventual marea negra remate coa boa imaxe dos froitos do mar. Pero uns e outros coinciden na necesidade de rematar coa
incerteza coa que ven o panorama
os consumidores. “A xente precisa
máis e mellor información porque
o marisco que chega aos mercados
está controlado, vén de depuradoras e non hai risco de contaminación”, aseguran todos.
“Se saímos ao mar, hai que facelo con seguridade, porque se de
volta vimos cunha mancha de fuel
na proa e sae nos medios de comunicación, iso arruína a nosa
imaxe e entón estaríamos peor que
ao principio de toda esta catástrofe”, asegura Xosé Luís Devesa,
patrón do “Do Mar” de Ogrobe.

A mariscadora Pilar Sineiro cre que “hai que ir abrindo o mercado”.

mariñeiros non cren na existencia
de solucións ao problema da presencia do Prestige fronte ás nosas
costas. “Iso de sacar o fuel é de
ciencia ficción”, asegura Luís Castro, patrón dunha pequena embarcación con tres persoas de tripulación.
Outro mariñeiro da Guarda,
Cándido Vicente, cre que son necesarias solucións, pero recoñece
a dificultade de dalas. “Non podemos estar parados”, asegura, aínda que admite que “non se pode
abrir a pesca se non se abre para
todos; nós pescamos no mesmo
mar que os de Baiona e se abre para uns e para outros non, haberá
conflictos. Na Xunta queren abrir
a parte do sur, pero terán que contar coa nosa opinión”. “De todos
xeitos –engade–, a actividade pesqueira está prohibida e só se permite o marisqueo, pero aquí só hai
percebe e a iso non se pode ir”.
A Guarda ten unha situación
peculiar. Trátase dun porto difícil
do que a penas se pode saír a
pescar no inverno debido á súa
configuración. “Aquí traballamos pouco nesta época porque
no inverno non se pode saír e daquela gáñanse poucos cartos, por
tanto notamos menos a situación
de parálise provocada pola marea negra”, asegura Cándido.
En Baiona tampouco cren
que haxa que autorizar a actividade ata que sexa segura. O seu

patrón maior, Suso López, lembra que “está aberto o marisqueo
nas Rías Baixas pero na ría de
Vigo decidimos por unanimidade que non haxa actividade”.
Imaxe do sector
Suso López está preocupado pola
“imaxe que podamos dar” e protesta pola información que subministra o Goberno. “Hoxe temos
tres barcos no mar a ver se pescan
chapapote”, explica. “Non nos
fiamos do que diga o Goberno
–engade–, preferimos a información do Consello Superior de Investigacións Científicas porque
os do Goberno mentiron constantemente, dicían que non había
manchas e en canto a marea negra
chegou ao Cantábrico recoñeceron que tiña unha extensión igual
á de Tenerife. ¿En que quedamos,
había marea negra ou non?”.
Por regra xeral, as informacións que proceden da Moncloa
non merecen demasiado crédito
entre os mariñeiros e as mariscadoras. “¿Que saben os do Goberno! –di Encarnación, unha mariscadora de Cambados–; quen están mellor informados son os mariñeiros, que saen a diario ao mar
a ver se hai piche por algún lado”.
Moito máis condescendente
co Goberno é o patrón do Gransolero 5, de Ogrobe. Este patrón

“Na Guarda notamos menos o cese
de actividade porque no inverno
sempre saímos pouco ao mar”, di o
mariñeiro Cándido Vicente.

culpa a “uns e a outros de mentir” e desculpa ao Executivo da
falta de información. Ao seu carón, os mariñeiros tratan de meter baza con opinións moito máis
críticas co goberno. “O goberno
fixo todo mal”, di un apresuradamente e coa boca pecha, pero o
patrón impídelles que falen. A
súa opinión é a única que serve.
Calidade do marisco
Na mesma ría, en Cambados, a
posición a respecto da posibilidade de pescar e mariscar é a
contraria que a que manifestan
en Ogrobe. As súas mariscadoras
baixaron ás praias en canto chegou a autorización da Consellería de Pesca. “Levamos tres días
recollendo ameixa fina e xapónica, un quilo de máximo da primeira e dous da segunda”, explica unha mariscadora que prefire
non dar o seu nome porque “o
meu home dime que sempre saio
eu, que estou en todas”.
Para realizar o seu traballo as
mariscadoras dependen da marea
e do horario da lonxa, por iso o
luns dez só levaban tres xornadas de marisqueo. “Esta praia
non é boa para o marisqueo, hai
marisco pero non moito, iso que
se sementou”, explicaba Pilar Sineiro, unha delas.
Pero a cantidade que recollan

“Se saímos ao mar, hai que facelo
con seguridade”, di Xosé Luís Devesa, patrón do “Do Mar” de
Ogrobe.

non é o que motiva ás mariscadoras desta vila. “Hai que ir abrindo
mercado, convencendo aos consumidores de que o producto é bo, de
que non está contaminado”, explica Pilar, que recoñece que “os
anuncios de que se pode abrir ou
pechar o marisqueo non fan máis
que confundir os consumidores”.
Se embargo, en Cambados unhas opinións van máis aló que outras. Unha das mariscadoras cre
que se hai que abrir non só é para
ir convencendo aos consumidores,
senón tamén porque “senón entran
productos doutros lados como de
Portugal dicindo que son galegos e
quedan co noso mercado”.
E se en algo coinciden todas
as mariscadoras é na calidade da
ameixa que recollen. “Ata aquí
non chegou o chapapote e todo
está en boas condicións agás o
que morreu, que non se colle. E se
morreu non foi polo chapapote,
senón polo inverno, pola auga doce, por esas cousas, pero a calidade é boa”, advirte Encarnación.
Tan defensores da calidade
dos productos do mar son as persoas que están nos postos de
venda nos mercados. “Aquí todo
o que vedemos é bo, que veña
unha inspección, xa verán como
todo está ben”, asegura o home
que vende peixe no posto de
Pescados Pura García do mercado do Progreso en Vigo.♦
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Nunca Máis convoca a marcha máis importante da historia da cidade

A Coruña inúndase de manifestantes
Tres meses despois do desastre do Prestige a indignación continúa.
So así se explica que domingo 9 de febreiro A Coruña acollera a
manifestación máis importante da súa historia. Máis de 100.000
persoas convocadas por Nunca Máis inundaron as avenidas do
Exército, Linares Rivas e A Mariña e fixeron pequena a praza de
María Pita. O lema: “Salvemos o mar ou só nos queda a maleta”.
A resposta diante da convocatoria realizada por Nunca Máis na
Coruña superou as previsións
máis optimistas. Cargados de
maletas de diferentes tamaños e
con lemas de protesta milleiros
de persoas colapsaron unha das
arterias da cidade. Coa praza de
María Pita chea, a cola da manifestación aínda estaba na praza
de Mina, na metade do percorrido. Moitos xa desistiron de entrar
e mentres os portavoces da Plataforma protagonizaban a arenga
final, os arredores da praza e da
rúa Real permanecían ateigados
de persoas que tomaban os viños
ou apuraban un sitio para comer

identificados con bandeiras e autocolantes de Nunca Máis.
O ánimo non decaeu entre a
multitude que ao remate das intervencións e con lemas como o
de “in-com-pe-ten-cia” deixaba
os seus bártulos na dársena do
porto para pedir vida no mar. Antes, un espontáneo amarrou na
lanza da estatua de María Pita unha bandeira de Nunca Máis. Foi
precisamente a pancarta da plataforma a que encabezou a manifestación, seguíulle a da Confraría de Pescadores da Coruña, coa
demanda de “solucións” e a continuación situáronse representantes do BNG, do PSdeG e de Es-

querda Unida. Por diante abrían
paso a pachanga dos Kilomberos
de Monte Alto e as coplas do coro Cantares Gallegos da Federación de Asociacións Veciñais.
Para evitar o colapso no inicio da manifestación, como
aconteceu en Santiago o día 1 de
decembro, a organización trazou
con cinta un corredor de saída
que abriu o paso durante todo o
percorrido. Entre a multitude
chamaba a atención unha carroza
con dous cabezudos de cartón
pedra de Fraga e Aznar vestidos
de falanxistas e cunha megafonía
que repetía “España va bien”.
“A Coruña, non se manipula”
ou “¿onde está que non se ve o alcalde do PP?” foron algunhas das
frases que máis se escoitaron e os
apupos máis importantes soaron á
altura da sede dos populares e da
Delegación do Goberno. Mentres, un fotógrafo botaba en falta

unha boa altura para poder retratar a verdadeira magnitude da
protesta. Nos xardíns dos Cantóns unha muller explicaba por
teléfono, en español: “¡non te

imaxinas o que aquí se xuntou!
Estamos no centro e hai xente que
aínda non saiu da Casa do Mar.
Tivemos que vir polo interior do
porto”. “Impresionante, impresio-
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nante”, apuntaba unha amiga.
Xa desde o palco Xurxo Souto exerceu de anfitrión e iniciou a
súa intervención condenando o
último atentado de ETA e aclarando que “a Plataforma está en
contra de calquer tipo de violencia”. “Hoxe María Pita volve ser
a praza de todos os cidadáns, un
espacio de libertade e de palabra”
insistía en alusión ao seu peche
durante a celebración do Consello de Ministros. Nunca Máis, explicou o artista, é o “berro dun
pobo” que reclama “vida para o
mar” e que non vai parar ata conseguir salvalo. “Espero que por
fin nos escoiten os maleducados.
Señor José María Aznar, as persoas non ladramos, as persoas falamos”, dixo para logo engadir
entre berros de dimisión que o
presidente do Goberno central
está a demostrar que a súa idea de
democracia “é ben pequeniña”.
Souto tamén lembrou que o Prestige segue a ser unha bomba e
cualificou o Plan Galicia como
unha manobra que non cubre as
demandas da sociedade.
As esixencias da Plataforma
explicáronas Torcuato Teixeira,
patrón maior da Confraría de
Pescadores da Coruña, e Xosé
Roca vicepatrón da de Sada. Antes interviron os escritores Manuel María, que recitou a súa
Crónica dun desprestixio, e Manuel Rivas. Por último falou un
representante da plataforma bretona que se creou a raiz da catástrofe do Erika que se referiu as
mareas negras como “catástrofe
industriais, atentados cometidos
coa complicidade dos gobernos”. O acto rematou coa voz de
Mercedes Peón e co Himno Galego que tocou Millo Verde.♦

‘O kit de supervivencia
do galego’
O escritor Manuel Rivas rematou a súa intervención coa
lectura dun anaco do Sempre
en Galiza de Castelao sobre
a emigración, unha obra que
ao seu ver xa forma parte do
kit de superviviencia do galego que el traía na súa maleta
de coiro. A este libro sumou
como símbolos de resistencia
o paraugas, a pataca, a mascarilla e a bandeira de Nunca
Máis “un berro que pasou do
corazón á cabeza”. Rivas

convidou tamén aos votantes
do PP a preguntarse onde estaría a honra deste país se
non xurdira Nunca Máis como resposta de dignidade e
convidounos a contribuir a
cambiar o rumbo do goberno. “Se non houbese esta reacción a marea negra tería sido invisíbel, non existiría.
Sería un drama borrado pola
mentira e a propaganda” pero agora, engadiu, “teñen que
roer Galiza”.♦

Solucións
para o presente e o futuro
“Por hixiene democrática”
Nunca Máis segue a reclamar
a depuración de responsabilidades políticas tanto na Xunta como no Goberno central.
A plataforma esixe ademais
unha solución definitiva para
o buque, a dotación de medios modernos e planos de actuación para loitar contra a
marea negra, a limpeza e rexeneración completa das zonas afectadas así como un
plano de recuperación e de
desenvolvemento socio-económico e actuacións para recuperar os valores das rías.
Pídese ademais o mantemento das axudas a todos os sectores afectados directa ou indirectamente pola catástrofe e

a adopción de medidas para
que feitos como este non se
volvan repetir. “Solucións para o presente e para o futuro”,
explicou Torcuato Teixeira,
patrón maior da Confraría de
Pescadores da Coruña. “Cando o sector lanzou un SOS de
axuda –díxolle Teixeira aos
manifestantes– os únicos que
o escoitáchedes fúchedes vós.
Outros estaban primeiro de
caza e logo creando realidades virtuais”. “Non somos
nin resentidos, nin radicais
–apuntou Xosé Roca, vicepatrón da Confraría de Pescadores de Sada. Somos cidadáns
que queremos dar a nosa opinión, obreiros, empresarios,
actores, somos Luís Tosar”.♦

Consignas aos centros no exterior
Segundo revelou máis dun xornal, o mesmo día da manifestación varios responsábeis de
centros galegos no exterior chamaron por teléfono a unha serie
de medios de comunicación e a
determinados periodistas para
indicar que se sentían ofendidos
pola imaxe que se estaba a dar

da emigración e que querían facer unhas declaracións. En comunicados semellantes e cun
discurso parecido ao do PP acusan á oposición de crispar a
convivencia social e provocar
enfrentamentos; destacan a xestión da Xunta na crise do Prestige, ao tempo que subliñan que

é tempo de sumar esforzos. Estas persoas chamaron desde
Barcelona, Sevilla, Montevideo
e Caracas e unha delas, informa
Faro de Vigo, foi a que revelou
que recibiran unha carta no centro galego coa consigna de chamar aos medios para contestar á
manifestación.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Cando a anterior
guerra do Golfo
(1991), a oposición
social era máis ou
menos a de agora,
pero no parlamento
español só sete
diputados (os de IU)
votaron en contra.
O pasado día 11, a
votación resultou
ben diferente 151
en contra da guerra
e 175 a favor (o PP
en solitario). ¿Será
que, como dicía
Bob Dylan nos
sesenta, os tempos
están cambiando?

Responsábeis de
La Vanguardia
buscaron un local
en Santiago para
presentar un
suplemento de
fotografías de Allan
Sekula sobre a
marea negra. Non
lle prestaron ningún
que dependese das
institucións
autonómicas. ¿Será
o diario barcelonés
sospeitoso de
radicalismo? ¿Ou é
que viron o seu
director ladrando
nalgunha esquina?

Corren rumores de
que o PSOE de
Madrid abriu a
veda contra
Vázquez. A cadea
Ser fai rexouba de
contino do máximo
mandatario coruñés
e en El País cítano.
con retranca, como
“o alcalde do PP”.
Lémbrese que
Vázquez apoiou a

Maioría absolutista

A

medida que o tempo transcorre e
dende a chegada ao poder do Partido Popular con maioría absoluta, no
noso país os contidos democráticos foronse
debilitándose paulatinamente e paralelaJORDI CLIVILLÉ
mente a sensación de vivir baixo un sistema
absolutista foise acrecentando. Como en
calquera democracia, o país estaba acostumado a ser gobernado por un executivo encabezado por un presidente. Apartires do
inicio da presente lexislatura, constatamos
que lentamente, pero sen pausa, o poder da
equipa de goberno foise esluindo ao tempo
que a do señor Aznar axigantouse. Hoxe é sares de todo existen feitos que fan que me
habitual referirse ao executivo non como “o reafirme na miña opinión: o señor Aznar
goberno do PP”, esta expresión, foi substi- ten condutas despóticas, personalistas e
tuida pola de “o goberno de Aznar”. O exe- absolutistas. Recordo que na Facultade, en
cutivo deixou de ser unha equipa de gober- clase de dereito, facendo alusión a Franco,
no e o poder personalizouse no seu Presi- díxosenos que un réxime ditatorial mídese
dente. O Partido Popular non goberna. Az- polo número de Decretos Lei emitidos,
nar manda e mandar nunca foi propio dun pois ben, nunha maioría absoluta, si o que
goberno democrático. A maioría absoluta, a exerce, como é o caso que nos ocupa, non
pasou a ser unha maioría absolutista que ten profundas conviccións democráticas,
utiliza a Constitución non como garantía esta maioría absoluta transfórmase nunha
ditadura de catro anos de durados dereitos e deberes dos cidación e os decretos empezan a
dáns e marco no que os partidos
fluir un tras outro. Vexámolo.
da oposición podan exercer as
os
da
miña
Nun par de meses, mediante
súas funcións, senón como escudo para se protexer de ser
xeración, que decreto, Aznar intentou modificar á baixa as prestacións de
cuestionados. Daquela a Conssufrimos a
desemprego. Gracias ás pretitución xa non a expresión dun
sións dos sindicatos e a resposabano de liberdades, senón un
ditadura de
ta na rúa dos traballadores, o
corsé que impede exercelas.
É posíbel que o exposto, se- Franco, tamén Decreto Lei, quedou en auga
de marañas. Por decreto elimixa unha apreciación persoal,
miudo e sen nouse o Imposto sobre Activiapesar de todo pero, teño a imdades Económicas (IAE),
presión da que a figura de Aznar, (home miudo e pouco agra- atractivo algún, exemplo de clara intromisión
ciado) está sendo potenciada a imaxe que dá nas competencias municipais,
reducindo a capacidade de obmediante unha campaña de imaxe nos medios de comunicaAznar, como tención de recursos por parte
dos Concellos xa de por si esción. Nos baños de masas intermínimo
casa. Non esquezamos que o
nos, organizados polo propio
reclama aos entes lopartido, tan frecuentes ultimadesacóuganos” cidadán
cais, servicios, sobretodo de timente, Congresos Nacionais,
po social, aos que non pode
Rexionais, Municipais... invadar satisfacción por falta de reriabelmente, sitúase no alto dun
cursos. Non esquezamos que
entarimado, distante do público
os Concellos só administran
presente e cos seus colaboradoun 13% de diñeiro público glores alonxados, de tal maneira
bal. Este imposto, eliminado
que o líder apareza como único,
por riba de todos e de todo. Son conscente con claras intencións electorais, non gravaque para moitos cidadáns este feito lles po- ba excesivamente ás empresas nin a súa
da parecer irrelevante, pero non é así, preci- competitividade se veía sensibelmente
samente nesta aparente irrelevancia é onde afectada. Polo contrario, a súa desapari- ANA PILLADO
radica a súa eficacia. En fin, aos da miña ción priva os Concellos duns ingresos que,
xeración, que sufrimos a ditadura daquel en moitos casos, facían posíbel unha míni- todos os Estatutos de Autonomia e por ouhome, tamén miudo e sen atractivo algún, a ma acción social.
tra parte favorecer a aqueles cidadáns que
Tamén por decreto, pretende que as Co- poden legar un patrimonio en detrimento
imaxe que hoxe dá o Presidente do Gobermunidades Autónomas eximan, aos herdei- daqueles que non o posúen. Unha rebaixa
no, como mínimo, desacóuganos.
ros, do pago do Imposto sobre Transmi- ou eliminación dun imposto, inevitabel■ DECRETOS-LEI PERMANENTE. Certo sións Patrimoniais, isto significa unha in- mente significa unha menor recadación e
que o dito anteriormente é subxectivo, ape- xerencia nas competencias recoñecidas en
Continúa na páxina seguinte

A deriva do goberno central cara o decreto lei amosaría un perfil absolutista que Aznar tería agachado
nos primeiros anos e desataría agora sen maquillaxe.

‘A

Cartas

Galego en Lubián
Outra vez a Santa Inquisición a
perseguir a nosa lingua, nuns lugares onde escoitei falar o mellor
galego, dunha maneira habitual e
propia pola totalidade dos habitantes autóctonos na franxa occidental de Zamora. Pero outra vez
o conflito lingüístico, a incoherencia, a falta de democracia educativa, a aberración pedagóxica....
Ningún director de calquer centro educativo público pode asumir
competencias que non lle foron
dadas nin algunha autoridade educativa debería permitir que se producisen estes feitos. A súa misión é
velar pola integridade educativa do
alumnado. E non é así, cando se
permite, ignórase, ou quérese ignorar, o que está a acontecer na escola de Lubián, proibindo, por parte
do director, que os alumnos e alumnas se expresen na propia lingua.
Os pais deberán facer sabedoras a ditas autoridades, dos

feitos, de xeito que non podan
xurdir ambigüidades. E tamén
deberán dar a solución axeitada
ao desmando (conscente ou inconscente) dun director.
Existen lei aprobadas polo
parlamento español ao respecto,
que todos ou case todos coñecemos, aplicadas noutras zonas lingüísticas de semellantes características, e das que os alumnos e
alumnas de Lubián e arredores,
teñen dereito a disfrutar. No curso
1994-95, o Claustro de Profesores do que eu formaba parte, así
como o entón xa director Honorato Álvarez, aprobou por unanimidade o proxecto Educativo de
Centro, referendado polo Consello Escolar, e no que no apartado
de “Notas de identidade, dicíase:
–Permitirémoslle expresarse
na súa lingua materna
–Permitiremos que aqueles
profesores que o desexen, poidan
comunicarse con aqueles alumnos
que queiran na devandita lingua.

–Realizaremos actividades
nesta lingua.
–Poñeremos á súa disposición
materiais nesta segunda lingua.
–Evitaremos actitudes e comentarios que a minusvaloren.
Desde entón todo isto debería
ser ampliado segundo as leis educativas; porén a situación recuou,
producíndose situacións xa impensábeis. O tema ten doada solución e
non se deberán permitir Nunca
Máis, atropelos que magoen a educación integral do alumnado, prohibíndolle falar a propia lingua.♦
CONCHA RODRÍGUEZ
(O BARCO DE VALDEORRAS)

Todos somos
Uxía Senlle
Ás veces parécennos de moi pouca
cultura as palabras insultantes, esas
palabras que resaltan riscos pouco
inusuais dunha persoa que non se
merece tal renome. Hai verbas, co-

mo “impotencia”, que definen milleiros de sentimentos misturados
nunha disolución acre que nos corroe o padar (de nostalxia, saudade,
despranza, morriña, cansancio, sono, abatemento...) mais hai outras,
as denominadas como insultos, que
desta volta non chegan para definir
a este chafalleiro da letra, (eu escribindo non son moito mellor, pero
cando menos cavilo). É un inútil
que encubra a súa ignorancia con
paos botados ás tentas, ao chou, que
baten no máis fondo; un porco que
se atreve a insultar a figura de Uxía
Senlle como: “una singular artista
que tiene aspecto de no lavarse los
dientes y dedicar muy pocos minutos cada mañana a visitar el cuarto
de baño” . O Alfonso Ussía, ese falanxista, inxuria a unha das nosas
luces culturais, que loita polo pobo,
á que el non se lle achega nin aos
xemelgos. O traidor férenos coas
súas palabras na columna do ABC
do 14 de Xaneiro do 2003, unha
persoa (se o sentido común me per-
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Laicismo e constitución

Vén da páxina anterior

polo tanto unha diminución da capacidade de inversión e esta sempre se traduce
nunha merma nos capítulos de índole social.
Dá a sensación de que o señor Aznar
pretende convencer dunha vez por todas, que o seu pretendido centrismo só
foi unha estrataxema electoral e que en
realidade o Partido Popular representa á
dereita máis rancia. Por Decreto Lei
aprobado no Consello de Ministros,
prohíbese ás Comunidades Autónomas,
que facendo uso das súas competencias
e cos seus propios recursos complementar as Pensións non Contributivas, para
iso Aznar ámparase no principio de
igualdade de dereitos de todos os españois. Mediante este Decreto o Presidente do Goberno, pretende castigar a aqueles que durante a súa vida laboral non
cotizaron á Seguridade Social, sen importarlle que na maioría dos casos a non
cotización, non foi por vontade do traballador senón que foi debida ao abuso
do patrono que no seu día negóuse a
cumprir a lei, co consentimento tácito
do poder vixente. Mulleres da limpeza,
peonaxe, xente do campo que ao longo
do tempo aportaron o seu esforzo ao
conxunto da sociedade, hoxe, non tan
só, son humillados cunha pensión miserábel de 285 euros mensuais senón que
se lles priva de que a súa Comunidade
Autónoma a complemente de tal maneira que poida pasar da miseria á pobreza.
Finalmente e tamén por decreto, o
señor Aznar pretende involucrarnos
nunha guerra que para a maioría de cidadáns, non tan só españois, senón de
todo o mundo, non ten razón de ser. As
argumentacións expostas polo Presidente do Goberno no Congreso de Diputados, non teñen ningún peso. En calquera caso o único que quedou claro é
que o noso apoio internacional aos
EUA, só nos pode comportar ser obxectivo preferente do terrorismo islámico.
A súa postura está en contradición coa
do 80% dos cidadáns e por todos os
grupos do arco parlamentario. Os seus
líderes, con mais ou menos acerto, deixarono claro: Non á guerra. De todas as
intervencións quédome coa do diputado
Labordeta da cal non podo evitar citar
un fragmento “deixade ao neno durmir
no berce, aqueles que nunca colleredes
un fusil para defender unha causa xusta. Deixade descansar ao obreiro que,
despois dun duro traballo, fuma un pitillo na taberna...”♦
JORDI CLIVILLÉ é economista

CARLOS MEIXOME

Debater sobre a inspiración cristiá de Europa e como debe recollerse na
Constitución europea, retrotráenos a un debate que parecía superado.

O

12 de maio de 2000 J. Fischer pronunciaba un célebre discurso na Universidade Humboldt de Berlín. Nel, propoñía, ante a inminente ampliación da UE, unha
serie de reformas políticas que deberían recollerse nunha futura constitución europea. Ao
discurso seguiu unha tímida reacción e un
lento debate. O fracaso de Niza e a posterior
recuperación do eixo Berlín-París puxo en
marcha a non menos célebre e, tamén, lenta
Convención presidida por Giscard para a elaboración dun posíbel Tratado Constitucional.
Estes feitos fixéronme lembrar os debates
previos ao referendo que aprobou a actual
constitución española, á que nos opuxemos
cun democrático NON, e a multitude de argumentos nos que sustentamos esta decisión.
Non é o momento de recordalos.
Daquela, o contido do parágrafo 3 do artigo
16 no que se cita directamente á Igrexa Católica, non estivera no centro do debate mais non é Giscard D’Estaing.
por iso menos significativo. O carácter laico do de Turquía (Giscard chegou a afirmar que a
estado quedaba deste xeito limitado ao quedar adesión deste estado sería a fin da UE). Volobrigado este a ter “en conta as crenzas relixio- vendo ao “feito histórico”, tamén innegábel,
sas” e “manter relacións de cooperación coa ¿como se pode construír unha Europa unida
Igrexa Católica e as demais confesións”.
da que estea ausente Bizancio-Constantinopla
Nos debates actuais tense xera–de novo Bizancio– e dende hai
do unha situación similar e xa teñen
uns cincocentos anos Istambul?;
transcendido á opinión pública deson se trata ou mesmo, ¿como se integrará,
pois dunha reunión auspiciada por
no futuro, a boa parte dos bosnídiversas fraccións cristiás. Apretende que
acos –musulmáns do corazón de
sión é de que no texto da futura
Europa quede Europa?
constitución se recolla unha reA ministra de Exteriores esferencia ao aporte do cristianismo á
pañola, de militante fervor catósen
construción europea. Argumentan
lico, negou tal visión ao afirmar
os seus defensores de que non se
cristianismo, que a UE non é un club cristián.
trata máis que de recoñecer un feito
Se non é así ¿a que vén tanto mosó de que
histórico. Mesmo hai quen chega
vemento das igrexas cristiás?; ¿a
ao extremo de dicir que: “unha Euque vén esta limitación do laiciso
carácter
laico
ropa sen cristianismo sería unha
mo xusto no momento en que en
Europa sen identidade” (Marcelino das institucións Europa hai unha maior diversiOreja). Nin tanto, nin tan pouco.
dade relixiosa?; ¿a que vén este
Non se trata de que Europa quede non se perverta intento de reavivar lumes que a
sen cristianismo, só de que o carácsociedade europea ten apagado
con
ter laico das institucións non se percoa convivencia e o respecto? Fiverta con subterfuxios. E ao respecsubterfuxios” nalmente, se a referencia ao cristo do feito histórico, moitos europetianismo aparece recollida no
os de hoxe a ben seguro que se
texto legal de maior rango da
identifican máis co pensamento
UE, ¿o mundo musulmán non
laico da burguesía revolucionaria
contemplará unha posíbel negaque co escurantismo relixioso pretérito.
tiva, fundamentada en razóns políticas ou
Algúns coidaron ver na manobra un inten- económicas, á integración de Turquía como
to de poñer obstáculos á plena incorporación un rexeitamento do seu sistema de crenzas?♦

‘N
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mite chamarlle así) que se merece
todos os maldizeres da terra nosa, e
ademais ousa tachar de caraduras a
Nunca Máis, chámalles aproveitados e caraduras, chámanos aproveitados e caraduras, porque Nunca
Máis somos todos, Nunca Máis é o
berro unánime e melodioso que entonamos os galegos, é o noso berro
de loita, a nosa consigna, ese demente non insulta só aos directivos
da organización, senón que nos insulta a nós, aos fillos dunha terra
asoballada, aos mariñeiros e labregos, e estanos fendendo o corazón.
Ese barco foi a pinga que colmou o vaso da tolerancia, a maré
de dignidade que xuntou ao noso
pobo nas rúas (non o vexo a el, un
racista, coa pá na man e a suor na
fronte). Non debe comprender ese
ocupa das páxinas dos xornais e
dalgúns programas telelixo, que
estamos anoxados, e o que é peor,
que estamos unidos, o noso pobo
alcanzou moitos logros unido, a
viva voz, e non tolerará que un fa-

lanxista se entrometa nunha loita.
Non somos ineptos, sabemos onde
metemos os cartos, e por culpa de
xente coma el creouse Nunca
Máis, e desta vez é un rexo transatlántico aos limites de tripulación,
non esa dorniña senlleira; desta
vez abordaremos os barcos da desvergoña, ¡afundirémolos!
É certo que leo sempre o xornal, e que xamais, ata o día que
me deron este artigo, lera o ABC,
cecais fose un sexto sentido que
me agarimaba os miolos para que
non me anoxase, cecais cadrase
nese día esta nota que de seguro
que se lle “pasou desapercibida ao
director do ABC”, pero, sei que
me embateu a desilusión de ver un
xornal coas páxinas emporcadas
de imbéciles que afeccionan a facer os garabatos ilexíbeis do ignorante sobor do papel.
Sería daquela extraña a coincidencia de que todos os da falanxe
e os do PP opinen que os que están na súa contra (máis abeiradi-

ños á esquerda) son do BNG, pois
non, eu non son do BNG, nin do
PSOE, nin de ningún outro partido, só son un galeguista que loita
pola liberdade do pobo e na contra
dos porcos de pé.
Todos somos Uxía Senlle, todos somos Nunca Máis, todos
somos presidiarios da inxustiza,
¡todos somos Galiza!♦
BRAIS GONZÁLEZ PÉREZ

¡Non queremos
guerra!
Non señores do goberno, non queremos apoiar os Estados Unidos
de América na guerra contra Iraq,
non queremos tomar parte nesa
masacre. As derradeiras enquisas
proban que a maioría dos cidadáns
deste País, España, non está dacordo coa guerra; non só aqueles que
non votamos o PP, senón tamén
moitos dos seus propios votantes.
Xa poden disfrazar as súas in-

tencións bélicas (económicas)
con palabras convincentes, nin
vostedes cren no que están a dicir,
explicando a necesidade dunha
guerra para que haxa paz, segundo a súa opinión estamos ameazados. Neste momento a única ameaza real é a que pode derivar dese
“Terrorismo de Estado”, matar
baixo o amparo da lei, que vostedes parecen dispostos a utilizar,
sen ter en conta a vida de milleiros de persoas inocentes.
Non, non queremos guerras
santas ou cruzadas, onde a morte
se xustifica cuns razonamentos
falsos, con palabras ditadas por
América e que feden a petróleo.
Deixen en paz o Iraq. Dedíquense a solucionar os problemas
do noso País. Non esquezan a desfeita que fixeron no accidente do
Prestige e utilicen todas as súas
enerxias e todos os medios necesarios para limpar o chapapote.♦
MARGARITA LORES MARTÍNEZ
(O GROVE)

Bono contra
Zapatero e lémbrese
tamén que Carlos
Príncipe fixo o
mesmo e neste
momento ten a
cabeza na cesta
que se coloca ao
lado da guillotina. A
Vázquez, coma
outras veces,
quédalle contratar
un gabinete de
prensa para
mellorar a súa
imaxe no foro.

Foi interesante que
actores e actrices se
manifestasen nas
Cortes. En camisolas
de talla única son
case como os
demais. O canon de
beleza quedou
relativizado e o
resto xa non nos
sentimos tan feos.

Wall Street Institute
cerra os seus centros
de inglés. Antes xa
o fixera Opening.
¡Pois non será
porque a lingua de
Shakespeare e
Rambo vaia a
menos!

Dous mundos, dúas
tecnoloxías. Un: os
mariñeiros recollen
o fuel coas mans.
Dous: Os Estados
poderosos
pretenden dirixir
mísiles por satélite
contra cidades
superpoboadas.

Información
solidaria: Unha
gaivota petroleada
precisa, para
quedar
completamente
limpa, de tres botes
de Fairy.♦
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Laura Ponte, á esquerda, termando da pancarta ao remate da pasarela.

O pai de Laura
Ponte defende
a modelo
Xosé Manuel Ponte, pai da
modelo Laura Ponte que na última pasarela Gaudí exibiu unha
pancarta de Nunca Máis e símbolos contra a guerra, escrebe
en Faro de Vigo (nove de febreiro) un artigo titulado “Orgullo de pai”, no que se pode ler:
“Utilizar a propia fama para
amparar, aínda que seña simbolicamente, os inocentes que van
ser agredidos de forma tan criminal como inicua, non é un acto oportunista, senón un acto de
valor. Porque é preciso ter ben

de valor para oporse ao siniestro
xogo de intereses económicos e
imperiais que se puxeron en
marcha. Esa xente que trama,
dirixe e apoia a guerra é a mesma que controla a gran industria
da moda, o cine, o lecer e o espectáculo. Polo camiño que vamos non tardarán en chegar as
listas negras de desafectos ao
sistema. E se quixesemos poñer
un exemplo patético de submisión aí temos a Don Javier Solana, funcionario periférico do
imperio, que se apunta a todos
os bombardeos, en canto lle
mandan os xefes. Penso, polo
tanto, que o de Laura Ponte, en
canto personaxe pública, é un acto de coraxe cívico que merece
ser destacado, con independencia
de que eu seña o seu pai”.♦

Pérez Varela
afirma que
Fraga foi moi
“respetuoso”
con Madrid e
pagouno caro
Se a oposición dixera que o erro
de Fraga, no caso do Prestige,
fora a súa pasividade por permanecer submiso a Madrid e
deixar desaparecida a autonomía, agora Xesús Pérez Varela,
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo, vén
de darlle a razón, aínda que

O ministro Piqueé intervíu na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona entre bandeiras de Nunca Máis e lemas contra a Guerra.

Dévotos
BIEITO IGLESIAS

A

lá no vilarello familiar, asístese a unha
conversión. Certa señora ingresou nalgunha variante das igrexas pentecostais co resultado de
escandalizar a católicos e ateus. A miña nai
escandalízase cando a viciña conversa racha con indignación novenarios de santos, dos que ela é tan devota;
a meu pai, incrédulo recalcitrante, espántao cando
pasea na alta noite cun doente, proferindo xubilosas

cambia a palabra “submisión”
por “respeto”. En entrevista a
Faro de Vigo (10 de febreiro),
Pérez Varela afirma que “Fraga
tiña os reflexos moi a punto” e
engade que “cando o primeiro
día se ve que o Prestige empeza
a verter, o señor Fraga toma de
contado a medida de mobilización económica para os afectados. Pense
que os do Exeo
aínda están a
cobrar agora. É
dicir, Fraga tivo os reflexos a
punto e en punto; o fallo quizás, foi ser moi
respetuosos co Goberno central: todas as competencias
eran da Administración central. Don Manuel Fraga é moi
respetuoso con iso, e pagouno
moi caro: foi inxuriado e manipularon o que fixo aquel primeiro fin de semana”.♦

Vázquez
descualifica
a Castrillo
polas súas
declaracións
en A Nosa Terra
As declaracións a este periódico
de Lois Castrillo, sobre as diferencias de xestión entre as cidades da Coruña e Vigo desataron
a ira de Francisco Vázquez quen
cualificou ao alcalde vigués de
“impresentábel”, “aiatolá”, “localista” e “acomplexado”. En
declaracións reproducidas os días 8 e 9 de febreiro polos xornais
El Ideal Gallego, La Opinión,
Atlántico Diario e Faro de Vigo,
a páxina completa na maioría
dos casos, Vázquez afirma que
Castrillo “ten complexo por non
ter conseguido para Vigo o que
eu conseguín para A Coruña” e
que “todos os dirixentes e militantes do Bloque sinten unha teima persecutoria que é case patolóxica a respecto da Coruña e os
socialistas da cidade”. Vázquez
asegura que os vigueses sinten
afecto e respeto polos coruñeses
e que é unha “desgracia” que teñan a un “impresentábel” como
alcalde. O presidente da corporación coruñesa considera tamén
que, nas súas declaracións, Castrillo “insulta ao Banco Pastor e
a Caixa Galicia, institucións que
contribuiron ao progreso de toda

louvanzas a Deus (¡aleluia!) de suposta virtude
sanativa. Alégrome destas liberdades, pois aínda está
viva a memoria do Carnicero, farmacéutico protestante
do arrabaldo da Ponte que vía como os alumnos dos
colexios de curas de Ourense lle acantazaban o escaparate da botica (Créome que o Casares –en paz esteafoi recrutado de neno pra unha destas razzias).
Levado do mando a distancia vou caír nun
documental sobre telepredicadores e outras manifestaciós espirituosas... un mundo ó que lle aquece este título de Rubem Fonseca: Vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Rebordan emoción os fieis congregados arredor dun charlatao que se gaba de chamar polo
Paráclito. O Espírito non descende sobre os presentes

Galicia e, en especial, ao de Vigo”. Vázquez sinala ademais que
as declaracións de Castrillo están ditas “nun libelo no que as
seccións se dividen en Galiza,
Península e Mundo. Todo por
non dicir a palabra España”, en
referencia a A Nosa Terra.♦

O Rei a Fraga:
“Manolo, ¿isto
non o farías ti?
Durante o percorrido polo edificio
da nova fundación adicada ao escritor Gonzalo Torrente Ballester, ao Rei chamoulle a atención o
informe da censura sobre La saga/fuga de J.B. O Monarca non
perdeu ocasión de bromear con
Fraga, tamén presente na inaugración, e dirixiuse a el para dicirlle:
“Manolo, ¿isto non o farías ti?”.
Fraga, segundo a crónica de El
País (catro de febreiro), replicou
axiña sinalando que en 1972, ano
no que se editou o libro, el xa non
era ministro de Información. O
xornal indica tamén que o líder do
PP intercedeu a prol do escritor
para que non o excomulgasen pola súa obra Don Juan. Convén,
sen embargo, facer algunhas precisións, en vista do afán do presidente da Xunta por reescribir o
seu pasado. A obra Don Juan, que
non contiña nada especialmente
polémico, publicouse en 1963,
sendo Fraga Ministro de Información e Turismo e polo tanto responsábel da inspección previa a
que estaban obrigadas todas as
obras e tamén os xornais. A edición tivo problemas por mor de
que Torrente asinara o ano anterior o Manifesto dos Intelectuais
contra a durísima represión dos
mineiros e dos seus familiares en
Asturias. Torrente, que na posguerra militara na Falanxe, negociou
coa censura e o libro pudo sair á
luz, aínda que non mereceu críticas, nin referencias nos xornais.
En 1966, o escritor natural de Ferrol exiliouse en Nova York, ao
tempo que o poeta e catedrático
García Calvo o facía en París e
José Mª Valverde nos Estados
Unidos, entre outros moitos. O
filósofo Jacobo Muñoz lembrou en Vigo, o pasado día seis,
que Fraga lle retirara o pasaporte
durante seis anos por ter asinado tamén o devandito manifesto dos intelectuais. Fraga ocupou
a carteira de Información e Turismo, e como tal foi responsábel
da censura, entre 1962 e 1968,
ano no que un conflito co OPUS
o levou fóra do Ministerio.♦

en avatar de pombo, conforme á imaxe tradicional,
senón baixo a especie de bufido que o médium emite
pola alcachofa do micrófono. Admira que xentes de
hoxe asuman tan pobres efectos especiais, unha
performance ridícula en comparanza coas misiós predicadas outrora, cando o orador sacro pechaba os
parroquianos no templo e ameazábaos co Inferno (a
algún varríaselle o sentido ou facía por si),
esgrimindo unha caveira tomada do osario. Tamén
deslustra a iconografía clásica do Baptista ese
espectáculo da Inmersión populosa en pavillón deportivo. Nada máis feo que un postulante saíndo dos vestiarios, con albornoz e chinelas, cara un Xordao encorado en piscina plástica. ♦

Latexos
Nº 1.069 ● Do 13 ao 19 de febreiro de 2003 ● Ano XXVI

Caeu
a máscara
X.L. FRANCO GRANDE

M

éndez Ferrín falou
do complexo de
inferioridade de Aznar, con apoio nas teorías de
Adler. Penso que ten razón.
Porque ese feito explicaría
moitas características da súa
política, do seu autoritarismo,
das súas malas maneiras, dese seu ar chulesco e frívolo,
entre matón de barrio e señorito da rúa de Serrano, que o
fai ser submiso cos
poderosos, mesmo lambespiñas, e duro e ferreño cos que
non o son, como
certeiramente apuntou
Arzallus.
Presentouse ó país coma
reformador, coma home de
centro, coma protagonista
dunha dereita civilizada. E o
país creuno, porque o país
sempre está disposto a crer no
que necesita e desexa que haxa. Non imaxinaba que era un
travestido que mostra unha
aparencia que encobre e agacha outra realidade. Ou, se
queredes, que agacha a realidade sabéndoa impresentable.
Pero, en política, non se
pode seguir travestido para
sempre: o parlamento
resultoulle un atranco,
despois de dicir que del faría
o centro da súa política; que
no enfrontamento USA-UE,
promove a submisión diante
de Bush e en contra de Europa; que a oposición lle resulta outro entretollo que non
atura e faina responsable de
non ser domesticable, coma
el o é diante de Buh; que a
traxedia humana do Prestige
desprestixia ó seu goberno e
ó autonómico, ó que asoballa
sen piedade. E non falemos
agora da súa incompetencia
para leva-la política
autonómica.
Ou sexa, que un día acordamos e o país comproba que
aquel reformismo, aquela
modernidade, aquela dereita
centrada e civilizada son conceptos que non se ven por
ningures. Caeulle a máscara
e agora está á vista a única
realidade certa: a dereita incivil, intransixente, desapiadada e depredadora de sempre.
Xunto co franquismo, ou o
seu refugallo, travestido de
democracia
Por iso empezan a oírse
voces e a aparecer artigos que
suxiren que o presidente é ou
foi a solución, pero tamén é o
problema. Penso que só isto
último. Porque o problema,
para a dereita do poder
económico máis que para a
dereita do poder político, é
Aznar. Esa dereita ve que este
xa non lle sirve. Porque a dereita do gran poder económico, con todo, é máis civilizada, ten máis estilo e non é tan
acomplexada. Por iso ten tanta présa en que se designe sucesor. Pero, aínda con iso, e
xa caída a máscara, ¿cambia
algunha cousa?♦

Os veciños debátense entre a incredulidade e a incerteza

Lalín latexa sen Cuíña
AFONSO EIRÉ
Todos os xornais, absolutamente todos, estaban ocupados en
todos os cafés e bares de Lalín, (case tantos bares coma portais)
aquela mañán do 17 de xaneiro. O ruxe ruxe espallárase a tarde anterior. Recollérano as radios e os telexornais pero non
acreditaban. “¡Cuiña cesado!” Non podía ser. Querían roboralo por eles mesmos, ollalo en letra impresa como se fose o DOG
A vila semellaba un velorio. Todos coas cabezas gachas e comentarios monosilábicos procurando unicamente saber que
non se atopaban sós para pasar
millor a entala.
“A xente non fala deso. Está
deprimida. É coma se lles faltase o papá. Xa sabes... El fixo
moito por Lalín e agora non saben o que pasará”. Atopei ao
Bosi nada máis aparcar o coche
perto do mercado municipal,
onde estaba o antigo campo da
feira. Foi a primeira e a máis libre opinión que conseguín e, ao
que puden comprobar logo, tamén certeira. O Bosi leva dous
meses ruando por Lalín procurando quen lle dea un euro.
Case un mes despois do cesamento como conselleiro do
actual fillo máis ilustre de Lalín, aparentemente semella que
todo segue o mesmo, que non
lles importou nada. Ninguén fala nos bares desta nova que conmocionou a comarca. Se o forasteiro saca o tema, enxérgano
con ollos rosmóns e uns acenos
entre o despectivo de “olla este
co que nos ven” e o “hai que ter
cara e vir preguntar aquí iso”.
Santa Marta, no balzadeiro do
bar, coa súa man levantada, fáiche un aceno para que non sigas
e te vaias. A santa está en todos
coma para recordarcho.
“Esas son cousas persoais
súas”; “home, malo para Lalín
ser non foi”, “non se pode decir
que se marchase, segue aí”;
“aínda Lalín non se derrubou
sen Cuiña”; “unha cousa é que
sexa veciño e outra as cousas
políticas...” son algunhas das
frases que pudemos recoller.
Identificándonos como xornalistas as cousas aínda foron
pior. Óllannos como enemigos
non só de Cuiña senón de Lalín.
Contan de xornalistas que pasaron por alí hai anos facendo preguntas e “logo puxeron o que
quixeron: mentiras, todo mentiras”. Teiman en dar a idea de que
Lalín non só é Cuiña Crespo. Detrás da fachada de tranquilidade
hai abundantes sinais de tensión.
Sen fotos, sen nomes
Mellor botar man dos amigos e
coñecidos para saber como pensan e como vén tamén o latexo
da vila nestes días. Non me
apampa que ninguén queira sair
na foto. Máis me abraia que demanden confidencialidade, “nada de nomes”, incluidos militantes do BNG e do PSOE.
“Os amigos están tan desorientados que non saben que dicir e os
inimigos non queren dicir nada por
se volve”, comenta un colega.
Un militante nacionalista
afirma que “a xente deuse conta

de que cesaron a Cuíña e a vida
sigue en Lalín coma antes”. Outro seu compañeiro achégase
moito á análise que nos fixo o
amigo ex boxeador: “moitos andan coa cabeza gacha coma se
lles morrese o pai”. O dono dun
comercio explícanos que “os de
Lalín somos xente tranquila, por
iso, pase o que pase, nunca pasa
nada. Cando temos pleitos debemos ir aos avogados a Chantada”, citando a miña procedencia.
Vou tomar café cunhas amigas dos tempos mozos. Cóntanme a súa visión do que está a pasar en Lalín, que resumen nunha
palabra: “incerteza”. Para elas
“a xente de Lalín non o sinte
tanto por Cuíña, senón por eles.
Teñen medo do que poda ocurrir
de aquí en diante. Sen Cuíña na
Xunta, podemos ser castigados
durante anos sen investimentos”. “A xente o que ten medo é
a que esta crise da Xunta lle vaia
ao peto”, asinte a outra.
Un empregado de banca tamén recoñece que o personal
anda preocupado “pero ninguén
pensa que Cuíña vaia abandonar. Vai seguir dando guerra.
Non está acabado políticamente, nin moito menos”.
Moitos están dispostos a
axudar para que Cuíña siga
adiante. Un militante do PSdGPSOE coméntanos que algúns
dos seus compañeiros de partido
mesmo votarían a Cuíña para
que seguise na política. Dá por
feito que irá na lista das municipais e que vai presentar as eleccións coma un referendum á súa
persoa. Se é así, vense perdidos.
Pero no PSOE de Lalín, xa se
sabe, andan medio rebulidos. Os
do Bloque, con tres concelleiros, teñen problemas para confeccionar a lista. “A xente aínda
ten medo a que a despidan do
traballo”, afirma un dos representantes nacionalistas.

Só o porco é máis popular en Lalín que Xosé Cuíña, que podería rematar tendo un
monumento de mártir como o aviador loriga, abaixo.
A.N.T.

Cando Cuíña
non quería falar galego
Cun vello amigo lembramos
aquelas primeiras eleccións municipais... O primeiro debate entre
candidatos cando Cuíña Crespo
se negaba a falar galego... Teima
que seguiu alguns anos. Falamos
das súas proclamas galeguistas de
agora. “Non hai dúbida, Pepe é un
home listo coma el só. Non penso
que podan con el aínda esta vez.
Xa buscará ben o norte como fixo
cando a rebelión de Barreiro. Vaille millor coas augas revoltas. Recorda os problemas do Campos,
do Vence, os cambios de partido...
Aí está na súa salsa”.
Cuíña Crespo ten, ademais,
outra característica: non perdoa.
Se esta é a da maioría dos habitantes de Lalín, mal o van ter Fraga e Palmou. Eles son, para os
veciños do ex conselleiro, os auténticos culpábeis. “A culpa toda
é de Fraga que cesou a Cuíña para salvar el a cara ante Madrid”.
Fraga caiu da peana para os dezanos. Palmou, o outro culpábel,
nunca estivo nela. Era un cambote (de Rodeiro) e a estes, en Lalín,
sempre lles dá de menos.. Agora

é “un traidor que vendeu ao que o
puxo [Cuiña] onde está”.
¿Qué fixo Cuíña por Lalín?
Ata os inimigos políticos coinciden en afirmar que dotou á comarca de boas infraestruturas, pero, pola contra, “os demais departamentos da Xunta non investiron
nada”, afirma unha profesora.
¿E as súas empresas que
tanto medraron? “A quen lle
importa. A xente non vai confiar en quen non mira polo propio. Lalín é moito máis que
Cuíña. Xa estaba Florentino,
Montoto, os Campos, a confección... Non hai que negar que o
grupo Cuíña subiu como a escuma... Hoxe non hai un só solar
para edificar na vila e os pisos
nas aforas, a un quilómetro, xa
suben dos 14 millóns de pesetas. A idea que se ten por aí de
Lalín e de Cuiña é falsa. O problema é se, agora, tamén a creemos aquí”, coméntanos o traballador dun banco.
De momento, para que non
existan problemas de protocolo,
o próximo 23 de febreiro, na
XXXV Festa do Cacido suprimiuse o xantar oficial. En Lalín,
por enriba de Cuíña só o porco.♦
A.N.T.

Xefe
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Malia as diferencias entre AMI e Primeira Linha

XOSÉ M. SARILLE

Negan que a organización
independentista Nós-UP vaia rachar
A.N.T.
Malia ás diferencias existentes,
nin AMI nin Primeira Linha
semellan dispostas a que rache
Nós-UP. Pero está desatada
non só un forte debate sobre a
configuración do movimento
independetista, senón polo seu
control entre ambas organizacións, con graves acusacións.
Os administradores da páxina
independentista www.galizalivre.org veñen de decidir suprimir
o seu foro, unha sección de debate inzada nos últimos tempos
de críticas á actuación de Primeira Linha no movemento independentista. AMI indica que hai
“sensibilidades diferentes” en
Nós-UP pero descarta unha nova
ruptura. Primeira Linha negouse
a realizar declaracións.
Desde o anonimato que facilita internet, acúsaselle a Primeira Linha de dirixismo, de intentar controlar as organizacións e de tratar de imprimirlle
ao independentismo unha orientación política desenfocada.
Vieiros é outro dos foros nos
que teñen aparecido as descalificacións no mesmo sentido.
Membros de AMI propoñen expulsar a Primeira Linha, outros
pídenlles que se marchen e, algúns, consideran que o seu xeito de actuar “aínda é pio que o

que lle criticastedes ao BNG
cando estabades dentro”.
Preguntado por estas críticas e
por un posíbel deterioro das relacións dentro do movemento ao que
deu lugar o Proceso Espiral, Ugio
Camanho, membro da Mesa Permanente e do Consello Nacional
de AMI mantén que “esa non era a
forma de debatir” e que as críticas
“non están ben orientadas e pecan
de excesivo entusiasmo”. Camanho recoñece que “existen diferentes sensibilidades como en calquer
movemento de esquerda democrático” pero nega que ningunha das
organizacións “poña enriba da mesa a “ruptura”. Tamén apunta que é
normal que todos os sectores intenten ter un peso determinante pero
que o que hai que respetar son as
regras de xogo”.
Ao tempo réstalle importancia
ao feito de que membros de AMI
non se integren na organización
estudiantil independentista Agir,
unha clara aposta de Primeira Linha ou que os militantes desta última non participe na campaña en
prol dunha Selección Galega impulsada por AMI. Por último, Camanho valora positivamente a supresión do foro “porque se demostrou que non era produtivo
para o independentismo e que facía máis dano que beneficio. Non
era unha forma equilibrada e ordenada de debatir”, di.♦

Membros de Nós-UP durante unha pasada folga de fame.

O
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Ferrol

Adeus ás hipóteses
MARTINA F. BAÑOBRE

A Praza de España pasou de ter a estatua de
Franco a un enorme socavón das obras. Despois
da incertidume xa se sabe que aspecto vai ter
gañando 10.000 metros cadrados para os peóns.
Nos pasados días despexouse
unha das meirandes incógnitas
relacionadas co futuro da cidade: o novo aspecto da praza de
España. Os ferroláns levamos
xa varios meses vendo como tiran camións de terra da zona que está a ser baleirada para a
construción do aparcadoiro soterrado-. Sen embargo, pouco se
sabía do deseño proxectado para a súa superficie.
Foron moitas as críticas recibidas polo Concello neste senso.
A oposición reprochou –e segue
a reprochar– en numerosas ocasións a actuación do Goberno
local, que segundo eles será
lembrado durante moito tempo
por deixar un enorme furado na
cidade. Nembargantes, xa sabemos o que haberá despois do furado. Un deseño, presentado polos responsables da Oficina de
Planeamento, que destaca especialmente polo aumento da superficie peonil –serán 10.000
metros cadrados máis– e a rees-

truturación das zonas verdes.
Pero como sempre, ou case,
hai unha pega. A dúbida que agora prantexa a oposición, unha
vez aclarado o deseño, vén da
man do financiamento das obras.
En concreto, poderiamos falar de
arredor de dous millóns de euros.
O Goberno municipal traballa
agora na elaboración dun plan de
viabilidade económica da área
de lecer que se situará baixo a
praza. Un espacio triangular de
dous andares, cunha superficie
de 2.200 metros cadados, no que
poderían ter cabida unhas salas
de cine ou outros locais de ocio.
Agora que a obra está na boca de todos, o Concello insiste en
que o proxecto quedará rematado no 2004. Será entón, se as
cousas marchan segundo o previsto, cando esté listo o aparcadoiro, as zonas de lecer, os espacios verdes... en resumidas contas, un novo punto para o encontro da cidadanía, que non andamos sobrados.

O monumento a Franco en Ferrol o día no que era desmontado.

Mentres tanto, agardando o
resultado, teremos que contentarnos co visionado da maqueta,
imaxinarnos os detalles da nova

praza e circular por unhas rúas
que nunca pensaran en ver tantos
coches. Agardemos, pois, ata
mediados do vindeiro ano.♦

Plan Galicia está a
fracasar. O virtual,
que era o único que
existía, porque o dos investimentos nunca pasou de
mentira apañada. Nos
últimos días fálase cada vez
menos del. Mellor non
menealo, parecen dicir, porque cheira ás leguas. Un timo que delata á direita e
axuda a debilitala.
Mais o noso fracaso, o de
Galiza, consiste sobre todo
en non conseguir contrapartidas económicas verificábeis,
en non termos un
contrapoder, en sermos un
país con pouca capacidade
de exixencia.
Non é ningunha alegría
constatar que nos empobreceremos, que faltarán para
sempre as compensacións.
Lograr eses medios sería o
froito da presión, que se
evidencia como
insuficiente. Unha
voluntaria alemana
comentaba que a protesta
dos galegos cínguese demasiado ao previsto. Que nunca vira tanto respeto á hora
de protestar. Que hai excesiva mansedume, a pesar das
manifestacións. Que debería
aumentarse a presencia
pública e o descontento institucional.
Efectivamente, o de
menos é que a direita non logre elaborar un discurso convincente.
É verdade que os seus
militantes andan polas tabernas e os campos de fútbol
sen ter nada que oferecer.
Fraga tampouco. Mais o xefe parece intuír que a
capacidade de mobilización
do adversario é limitada.
Que xa non haberá
sorpresas. Por iso toma a
iniciativa e destapa un
discurso agresivo,
desenterra os insultos e as
ameazas. Recorre ao discurso do mando, sabedor do
respeto case atávico do pobo
galego polo poder. É posíbel
que se confunda, pero a
recuperación da súa credibilidade pasa por restaurar o
liderazgo autoritario entre os
seus e o respeto de todos
polo reparto de prebendas.
¡Que paradoxos! Frente a
unha oposición moi suave,
érguese Fraga, disposto a
afirmar o seu papel de patrón
incontestábel, sen máis argumentos que o da ameaza e a
da voz máis alta.
Como di un estudo dado
a coñecer estes días, existe
unha fractura entre o pobo
galego e as institucións que o
gobernan. A maioría de Galiza quere outros
representantes, sen que logre
expresalo con total claridade.
A esquerda non está tan musculada como ela cre. As últimas poutadas do vello
franquista poden ser as dun
ancián inofensivo que intenta
copiar ao que foi e xa non é.
Mais volven a armarse de
prepotencia. Todos. E comezan a sacar peito outra vez.♦
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Un grupo de minoristas interrumpiron o Pleno en demanda de axudas

O PP rexeita os plans do BNG e do PSOE
para afrontar a catástrofe do Prestige
P.B.
A crise do Prestige marcou a
volta da actividade parlamentaria nun pleno no que tanto
BNG como PSOE trataron de
incidir sen éxito na actuación
da Xunta, que estivo blindada
polas intervencións e o voto
dos deputados do grupo
maioritario. Nos escanos do
Goberno, incluso os conselleiros recén nomeados renunciaron sequer a escoitar os argumentos da oposición na defensa dos seus plans alternativos.
“Pouco ambiciosos”. Con este
argumento por boca do deputado Ruiz Rivas o PP rexeitou o
mércores 12 de febreiro o Plan
de recuperación económica,
medioambiental e social presentado polo PSOE e o Plan para afrontar as consecuencias da
catástrofe do petroleiro Prestige na costa galega do BNG.
Coa súa negativa a negociar calquer proposta da oposición o PP
segue, segundo denunciaron
tanto deputados do BNG como
do PSOE, instalado na “soberbia e prepotencia” coa certeza
“de que están en posesión da
verdade absoluta” cando “perderon a credibilidade diante da
cidadanía”.
Na súa intervención Dores
Vilariño (PSOE) referiuse á
existencia dun novo goberno
con credibilidade e cun proxecto de país como condición indispensábel para que Galiza
poida dar o salto cualitativo que
precisa. Vilariño defendeu o
plan, que o PSOE tamén presentou no Congreso, como un documento feito “en clave de país” e con “vocación de ser de todos”. Para a súa elaboración, dixo, o PSOE consultou a representantes de diferentes sectores
e máis de 50 expertos. Vilariño
indicou que cumpría, a diferencia do presentado polo PP, os requisitos mínimos para ser críbel: establece prazos (5 anos para todas as actuacións agás o
tren de alta velocidade) prevé
fontes de financiamento e ademais, engadiu “ten como principios de xestión, o rigor, a trasparencia e a participación”.
Alfredo Suárez Canal apoiou
o plan sobre o que dixo o seu
grupo só tiña “diferencias de
matiz” e negociou a incorporación dunha emenda para incluir
como obxectivo do plan “incrementar a capacidade de decisión
política de Galiza na protección
do litoral”, un obxectivo do que
se derivaría necesariamente a
existencia de dirección política
galega e control parlamentario
no camiño da ampliación do
rango competencial. Logo, Suárez Canal, defendeu a proposta
do BNG como un plan que diseña liñas de actuacións básicas
para mitigar o impacto do Prestige e ao igual que fixo Xesús

Pescantíns da Coruña e Ferrol protestaron no Parlamento pola crise que padecen.

Veiga no debate
co conselleiro de
Pesca do día anterior, sinalou que o
Plan da Xunta
non aporta solucións aos problemas que preocupan a día de hoxe
á sociedade, como son a avaliación de perdas e
dos custes de limpeza, a búsqueda
dunha solución
definitiva para o
buque ou o impulso de medidas
para impedir no
futuro un desastre
semellante. “Os
galegos non precisan de máis
compromisos publicitarios,
de
ningunha tómbola” dixo.
Pola súa banda o portavoz do

‘Os planos
presentados
pola oposición
son pouco
ambiciosos”
Ruíz Rivas (PP)

‘Rexeitando todas
as propostas,
o PP sigue
instalado
na prepotencia,
sen darse conta
de que perdeu
a credibilidade”
(BNG e PSOE)

PP Ruiz Rivas
mantivo que os
plans da oposición son “cicateiros” e non resistirían a comparación cos da
Xunta e do Goberno central,
coa promesa dun
investimento
que duplica á
proposta polo
PSOE. Ruíz Rivas ao igual que
os conselleiros
que compareceron na véspera,
insistiu en que a
oposición “está
instalada na lamentación e na
crítica permanente da xestión
da Xunta”, descartou que as
propostas enriquezan os programas da Ad-

A. PANARO

ministración e acusou ao BNG
e ao PSOE de protagonizar
iniciativas electoralistas. Os
dous grupos da oposición, que
se apoiaron mutuamente, insistiron en que as medidas
anunciadas pola Xunta carecen de soporte orzamentario e
prazos de execución. Suárez
Canal foi máis lonxe e pechou
o debate referíndose ao plan
do PP galego “como a confesión de culpabilidade da súa
ineficacia durante trece anos
no Goberno. Resulta que todo
o que dicían que xa estaba feito, agora está sen facer”. O
Plan engadiu “é un catálogo de
promesas de actuacións recuperadas das hemerotecas”.
Cortinas de fume e propaganda
Coas intervencións dos conselleiros de Economía e Facenda
e de Pesca comezou o martes
11 a rolda de comparecencias
do Goberno para explicar o
Plan de Dinamización Econó-

Cuíña estréase como simple deputado
Ademais dos debates sobre o
Prestige, a atención na primeira sesión recaeu no debut
de Xosé Cuíña no escano de
deputado e a súa reincorporación pública á escena política
galega. O ex-conselleiro fixo
acto de presencia a primeira
hora pero logo apenas se deixou ver polo hemiciclo no
que recebeu un cordial saúdo
dos deputados do PSOE, Ismael Rego e Dolores Villarino. Apenas se deixou ver conversando con deputados que

non fosen os cinco críticos de
Ourense, cos que foi comer.
Fixo vida lonxe dos periodistas, á espera de que se pronuncie a Comisión do Estatuto do Deputado e asentouse
das votacións. A foto chegou
na segunda xornada do pleno,
na que Palmou foi ata o seu
escano, dúas filas máis atrás,
para conversar uns minutos.
Cuíña tampouco estivo
presente cando o deputado do
BNG, Emilio López, afirmou
que o PP utilizou a TRAGSA

para “cargarse ao señor Cuíña”. Foi durante a defensa
dunha moción coa que o BNG
quería que a Camara instase á
Xunta a, entre cuestións, asumir coordenadamente e baixo
a súa responsabilidade todas
as actuacións desta empresa
da que López denunciou o seu
carácter clientelar. Esta, ao
igual que as outras iniciativas
do PSOE e do BNG sobre o
Prestige foron rexeitadas por
un PP que recuperou a práctica do rolete.♦

mica para Galiza aprobado sen
mediación parlamentaria. Orza
repasou os diferentes aspectos
sectoriais do programa e tamén
se referiu ao Plan do Goberno
de Aznar pero deixou sen cifrar, malia os requerimentos da
oposición, o impacto económico do desastre do Prestige. Orza aproveitou a súa intervención para acusar á oposición de
querer, de xeito irresponsábel,
instalar á Galiza permanentemente na catástrofe e defendeu
que a Xunta deu probas dabondo da capacidade de resposta
ante a crise.
Xesús Veiga cualificou o
Plan da Xunta de “mal concebido, insuficiente e non críbel”. “Tremeu a montaña e pariu un rato”, ilustrou despois
de sinalar que é unha “perversión política” contabilizar actuacións que estaban previstas. O discurso de Orza foi interpretado por Dolores Villarino en clave sucesoria. “Ata se
meteu a falar da pesca”, chantoulle en referencia á posíbel
competencia con López Veiga
. Ao entender de Villarino, Orza subiu á tribuna a dar unha
“rolda de prensa” coa lectura
“literal dos vinte folios que están colgados en internet, na
páxina da Xunta” e a “falar de
todo menos do seu”. Tanto o
BNG como o PSOE criticaron
que o PP pechara a porta ao
debate e a votación do plan no
Parlamento e ao diálogo cos
afectados.
Ao igual que Orza, López
Veiga afirmou que Galiza está
diante “dunha oportunidade
que non pode desaproveitar” e
fixo repaso de medidas anunciadas xa pola Consellería. López Veiga tivo que suspender
momentaneamente a súa intervención cando un grupo de minoristas interrumpiron o pleno
desde o público en demanda de
axudas. Logo a deputada do
PSOE, Carmen Gallego insistiría en que moitos afectados seguen sen recibir compesacións
económicas e en que o plan no
aborda os verdadeiros problemas. Por outra banda, Bieito
Lobeira (BNG) referiuse ao
Plan Galicia como “unha cortina de fume e propaganda” e
cualificou de “insulto” que o
Goberno central só adique á
pesca o 0,7% do previsto nese
documento. Tamén criticou a
falta de solidariedade da UE e
do Goberno Aznar “é grotesco
que nas axudas a Xunta teña
que pór o 75%”. En canto ao
Executivo galego, engadiu,
“non recolle nada sobre a discriminación que sofre a nosa
pesca o marco da política común de pesca”. “É como se a
alguén que ten fame llen regalan un secador”, resumiu porque “os problemas do sector seguen en pé”.♦
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Racha a estratexia de Príncipe de forzar a dimisión de Pérez Mariño

O PSdG-PSOE suspende a dirección de Vigo
para impedir que censure a lista municipal
AFONSO EIRÉ
AAsemblea Local de Vigo non ía aceptar a lista de Ventura Pérez Mariño para as municipais nin o seu programa: Pérez Mariño dimitía e
Príncipe retomaba o control da candidatura. Pero a dirección decidiu
suspender a dirección e nomear unha xestora e impídense as asembleas. A candidatura será proclamada sen que podan opinar os militantes.
“Eu veño para xefe”, díxolles Car- rez Castrillo. “Os do Bloque non
los Príncipe, O Pamplonas, cando están para gobernar e Castrillo
con 26 anos chegou ao piso da non é ninguén”, repetía unha e
LCR a Compostela recén licencia- outra vez despois de perder as
do en medicina pola universidade eleccións. Nomeouse co-alcalde
de Navarra. Ningún dos catro com- e chamou ás institucións viguepañeiros dubidou das súas palabras sas para que o tratasen como tal.
pronunciadas con total convenci- Na súa estratexía contou co apoio
mento. Máis ollándoo vestido con de certos medios locais porque
aquel terno azul identificativo da “eu teño o apoio de Madrid”.
Pero equivocouse ao apoiar a
dereita na vez da trenka, case uniforme da esquerda antifranquista. José Bono fronte a Rodríguez ZaDesde aquela, Príncipe co- patero. Enfrontouse a Xosé Blanco, o galego que
mezou a deseñar
asumiría a Secreo seu futuro máis
taría de Organizaalá da pediatría.
decisión
ción do PSOE,
Entrou no PSOE,
porque podía ser
teceu alianzas inda
dirección
un competidor e,
ternas, rachounas
pouco a pouco,
cando lle convi- socialista impide
foise separando
ñeron. Foi oficiacada vez máis de
lista, crítico, disi- que se celebren
Pérez Touriño.
dente, axudou a
Seguía a conpoñer e a sacar asembleas
trolar a agrupasecretarios xede
militantes
ción local, a
rais; pasou de galeguista a oficia- antes das eleccións. maior de Galiza,
fusionando as tres
lista, de concellal
existentes nunha.
a alcalde, parlaPero a militancia
mentario, senaía minguando ata
dor... De martelo
pilón de Paco Vázquez ao seu a metade e Príncipe desprendíase
defensor. Defensor da alianza co dos seus máis directos colaboraBNG a tratar de impedir que go- dores, ata o ponto de non contar
bernase en Vigo, mesmo forman- hoxe na súa equipa con ningún
do parte dese goberno. De pala- dos que realizaron con el a camdín do galego entre os socialistas paña eleitoral. As ameazas dala falar sempre español en públi- gunhas destas persoas fixérono
andar con escoltas policiais.
co para alonxarse do BNG.
Co control partidario, PrínciCarlos Príncipe é un animal
político que entende a súa activi- pe deseñou un proxecto para a cidade como conspiración, ao que, dade á medida das súas ánsias e
como el dí, lle sobra aínda moito un programa eleitoral para levar
tempo: fixou a súa meta en conse- a cabo en catro anos. Contratou
guir a presidencia da Xunta aos 55 para coordinalo ao economista
anos. Tan creido do seu papel e Xosé María Mella co pedrigee de
das súas posibilidades, salta por ser colaborador do alcalde madriencima dos reveses electorais cara leño Tierno Galván. Un prograá meta pensando que unicamente ma que foi presentado antes de
son obstáculos que o fortalecen na nomear candidato á alcaldía.
Carlos Príncipe nunca cavilou
súa carreira. Convirte as derrotas
en vitorias a base de negarse a ad- que pudera ser outro ca el. Pero
mitilas. A súa estratexia pasa pola en Compostela non estaban disretirada de Fraga, de Beiras e a postos a que Príncipe convertise o
desfeita de Touriño que marcou PSOE vigués no seu particular
no seu calendario para dentro de reino de taifas. Primeiro oferecétres anos. Daquela, co PSdG- ronlle recuncar de Senador para
PSOE totalmente dividido, o seu que deixase o cargo. “Nin unha
partido terá que chamar por el pa- mala palabra, nin unha boa acra situalo como secretario xeral e ción”, comentábanos un dirixente
como próximo candidato á Xunta. socialista compostelano.
Desde Madrid buscaron o méChegará a súa hora. Terá 51 anos.
Que ninguén lle discuta que pode todo de realizar un regulamento poexistir outro millor situado: nin lo que un candidato que perdera dúsequer o escoita. ¿Que, se cadra, as eleccións non se podía voltar a
as secuencias non se suceden co- presentar. Príncipe quedaba descarmo el as marca, como lle veu ocu- tado pero non desanimaba. Celerrindo nos últimos oito anos?: ten brarían primarias e o candidato de
mil razóns para convencer ao in- Príncipe arrasaría. Pero en Compostela sacáronse unha nova dispoterlocutor de que non será así.
sición regulamentaria. Nomearon
Primeiro fallo
un candidato independente, Ventura Pérez Mariño, suprimindo así a
Para hai catro anos tiña marcado necesidade das primarias.
no seu caderno de bitácora que
Para calmar a Príncipe a Exevoltaría a ser alcalde. Non foi cutiva de Madrid mandou a Vigo
quen de asumir que fose Lois Pé- a dous detectives. Falaron con

A

Poucos pensan que Carlos Príncipe se retire da loita política, pese a que recentemente abriu consulta pediátrica.

empresarios. Acadaron testemuñas, papeis, esculcaron viaxes a
Suiza, ingresos, gastos... Ao fin
Xosé Blanco e Pérez Touriño
sentaron con Carlos Príncipe.
A hora de Príncipe
Tanto en Compostela como en
Madrid pensaron que estaba neutralizado. Pérez Mariño foi proclamado candidato. O grupo municipal vigués rachou en dous.
Dores Vilariño abandonouno...
Príncipe seguíase a mostrar tranquilo. Nin unha palabra contra o
seu partido publicamente. En privado afirmaba que Pérez Mariño
dimitiría como candidato antes de
fins de febreiro. Seguía a controlar o partido. Sabía que Pérez Mariño non só pactara con Touriño
que el confaccionaría a lista electoral, tamén o programa. Os militantes non o permitirían. Existían
inquéritos que situaban ao PSdGPSOE con só cinco concelleiros.
Pérez Mariño non daría tampouco
marcha atrás e, coma sempre que

as cousas se lle puxeron mal, dimitiría. Chegaría de novo a hora
de Príncipe. Nunha homenaxe que
lle tributaron os hosteleiros afirmou que “este só é un paréntese
de catro anos”.
O 31 de xaneiro era a data sinalada para que os socialistas vigueses se posicionasen sobre a lista de Ventura Pérez Mariño. Tiñan
todas as papeletas na man para rechazala. Sabíao o candidato. Sabíao a dirección de Madrid e sabíano en Santiago. Desautorizaron a
Asemblea e ameazaron con disolver a agrupación e expulsar aos
disidentes se se celebraba. Príncipe decidiu agardar. Os socialistas
vigueses pronunciaríanse sobre a
lista cando estivese presentada.
Deron un prazo de dez días. Pérez
Mariño ameazou con dimitir ante
Touriño e ante Zapatero.
O 8 de febreiro, nunha comida nas beiras do Sar, Touriño,
Xosé Banco e Antón Louro decidiron consumar o que xa anunciara mesmo Zapatero: suspender a dirección viguesa e nomear

PACO VILABARROS

unha xestora. Con esta medida
impídese que haxa asembleas e
se censure a lista municipal e o
programa do candidato.
Unha decisión que o secretario de organziación, Antón Louro,
explicou como “resolver a disfunción que se viña producindo entre
o comité eleitoral e a dirección local centrando todos os esforzos
nas eleccións”. O PSOE, ao fin,
tivo que aceptar a solución que no
verán lle pedían algúns destacados militantes nunha viaxe a Madrid, entre eles Miguel Barros,
que presidirá a nova xestora na
que non aparece ningún membro
próximo a Príncipe.
Xosé Blanco advertiulle a
Carlos Príncipe que se é disciplinado terá “opccións de seguir na
actividade pública” como se comprometera con el. Príncipe afirmou ser “un militante disciplinado e morrerei neste partido”.
¿Que vai facer Príncipe? Seguirá
avanzando cara a súa meta aínda
que esta esteña cada vez máis
lonxe. Sóbranlle tempo e gañas.♦

Os problemas do socialismo galego
Nin o efecto Zapatero é capaz
de calmar as ánsias de regueifa no PSdG-PSOE. Os planos
de renovación atópanse coa
oposición dos anteriores dirixentes e a integración que
ofreceu Touriño ao ser elexido
secretario xeral semella convertir o partido nun campo de
guerrillas. A dirección de
Compostela, co alento de
Blanco, vai desactivando minas e deixando moitos cadavres polo camiño.
Disolución da agrupación
de Ourense coa perda do grupo municipal no concello e na
Deputación. A solución, un

candidato independente, Pérez
Gabriel, incapaz de compoñer
unha lista electoral nin de artellar un discurso político.
Expediente a catro concelleiros no Ferrol. Quédase cun
único edil, o candidato Amable
Dopico, o máis novo no partido. En Ribeira dase de baixa o
histórico Ventoso Mariño, ex
alcalde e ex deputado. O candidato independente X. Vicente Domínguez só conseguiu o
apoio 18 dos 117 militantes. O
candidato das bases, Xoan Pérez ameaza con presentarse como independente.
O mesmo farán o ex alcalde

de Boiro, Manuel Velo. e Xosé
Suárez, na Laracha. En Teo está suspendida a dirección do
partido por presentar unha moción de censura con dous concelleiros do PP. En Oroso o seu
portavoz foi expulsado, pero
segue a ser deputado provincial, tamén por presentar unha
moción cos populares. Tamén
foi expulsado o portavoz de
Carballo, Acácio Rodríguez
por expulsar aos populares.
A división tamén é notoria
en Monforte, Quiroga, Arteixo, Cervo, Sada... Só en A Coruña Francisco Vázquez ten
mando e praza.♦
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En 1993 vostede denunciou á
Editorial Planeta por publicar
un libro de chistes de gallegos,
ocasionando un formidábel escándalo que mesmo afectou á
visita que facía o presidente
Menem a Galiza. ¿Que foi da
denuncia?
A denuncia fíxena en febreiro de 1993 pola xenofobia dos
chistes de galegos de Celso Muleiro aínda hoxe o xuíz di que
non tivo tempo a vela. Os dous
que me acompañaran na denuncia non asinaron finalmente,
porque se gaña Planeta e se considera perxudicada pode reclamar un diñeiro, que a min non
me van sacar porque non o teño.
Planeta conseguiu prolongar uns
anos o arquetipo xenófobo do
galego paifoquiño e ignorante
pero iso acabou e socialmente
xa non se entende.
Vostede é fillo de emigrantes galegos pero tamén viviu a
experiencia da emigración nos
Estados Unidos.
Fun aos Estados Unidos nos
anos 50 e pódese contar a aventura de moitos xeitos. Quixen repetir a saga dos emigrantes aínda
que eu estaba ben en Bos Aires.
Collín un barco de primeira categoría, porque traballaba nas oficinas dunha compañía de navegación e pensei que o meu porvir estaba noutro lado. Déronme a pasaxe a metade de prezo na viaxe
inaugural do mellor buque que tiñan, o Río de la Plata. Despedinme dos pasaxeiros e botei a andar
coa miña maleta por unha grande
avenida de Nova York pensando
“¿Que fago eu aquí, con 270 dólares?” que eran pouco máis que
dous meses de soldo mínimo. Camiñei e camiñei e topei un bar
cun cartel que dicía, “Para os pobres, os solitarios, os que non teñen un carallo na vida”. Era a
asociación de xóvenes cristiáns
(YMCA). Metinme alí e pensei
no que podía facer, porque non tiña habilidade ningunha e quería
saber o que era ser emigrante, pasar penalidades e fame. Alí apareceron uns peruanos e suxeríronme ir vivir para Brooklyn, na Pacific Street, que apesar do nome
tiña uns líos tremendos e eses
meus protectores estaban ilegais.
¿Como topou traballo?
O que se levaba daquela era
facer cola nos grandes aparcadeiros das fábricas. Non se falaba nada. Mirabas a un lado e outro e estaba cheo de desgraciados: portorriqueños que regalaran o seu pasaporte, xente que
estivera navegando e xa ninguén
os quería... Baixaba o patrón e ao
mellor necesitaba a catro. Escollíaos a ollo: os que tiñan tatuaxes xa descubrían que eran homes de mar acabados. Eu alí era
extraño: pequeno, loiro,... O meu
inglés era estudado e díxome:
“You like me” e levoume a un
dos pisos onde o ruído era infernal e puxéronme a soldar sen eu
saber nada dese oficio. A filosofía diso era a utilización do inútil... que para eles era moi útil
porque o que collían era perfectamente descartábel e estaba nas
piores condicións facendo un
traballo insoportábel e se cansaba collíase outro. Gañaba 75
centavos á hora e despois dunha
semana de cuarenta horas eu tiña
30 dólares e sacábanme uns centavos para impostos e dez máis
para o sindicato.

XAN CARBALLA

Antonio Pérez Prado
‘Hoxe non se fan chistes de gallegos porque
está en xogo obter un pasaporte’
XAN CARBALLA

Cúmprense dez anos desde que Antonio Pérez Prado denunciou en Buenos Aires a Planeta-Argentina polo libro de chistes de galegos de Celso
Muleiro. Nesa década o xuíz aínda non tivo tempo de ler a denuncia. O
médico nacido en Buenos Aires, fillo de emigrantes galegos, lembra
aquela denuncia e a súa traxectoria de home que tamén probou a emigrar.
¿Eran todos hispanos?
A maioría deles portorriqueños que enseguida souberon que
chegara un arxentino e o primeiro día, á hora do almorzo, pedíronme que lles cantara un tango.
Así pasei varios meses, na fronteira da vida delictiva, marxinal,
pero sería moi longo de contar.
Nas condicións que me impuña
aquela vida tiven que apontarme
na instrucción militar para a
Guerra de Corea, que supuña
catorce semanas de boa comida.

O asunto era como zafarse despois, declarándose obxector de
conciencia, pero iso podía facelo eu pero non aqueles probiños.
Ese tempo en Estados Unidos
deume unha marca para sempre
e debaixo desa codia e desa
arroutada, vivín a experiencia
do emigrante.
Un tipo de emigrante que
coñecía abondosamente en Bos
Aires.
Todos estabamos moi mergullados nese mundo do inmigran-

te, porque nos agrupabamos en
festas propias... Eu perguntábame a onde ía emigrar un arxentino e o que quedaba era a metrópole. Volvín dos Estados Unidos
en primeira clase, porque tiña a
pasaxe pagada, pero poñendo os
pés de maneira que non se visen
os buratos que tiña nos zapatos e
comecei outra vida na Arxentina.
Fíxose médico enseguida.
Como sabía inglés meu pai
conseguiume unhas traducións
de revistas técnicas médicas e

como me resultaba fácil, porque
todo é latín, aproveitei para estudar mediciña na facultade que
me quedaba enfronte da oficina.
Empecei con vintecinco anos a
carreira, e como tiña moito hábito lector, fixen a carreira a todo
meter e cheguei a ser un hematólogo de certo nome.
E en certo sentido volveu
ter un periodo de emigrante.
Dous anos en Inglaterra
(1964 e 65), en Holanda (1966),
en París algún tempo. Pero o
meu traballo foi no Hospital Municipal de Bós Aires, onde procurei facer o máximo pero sen
deixar de ter contacto cos enfermos, porque a partir dun certo
nível gañas moitos cartos, pero
só moves papeis e fas compras.
Polas tardes estaba no hospital
do Centro Galego, onde cheguei
a ter o honrosísimo alcume de El
Gallego, que xa é o colmo. Con
120.000 socios aos que chegaban
ao hospital e preguntaban por
min mandábano “ao servicio de
El Gallego” e a xente pensaba
que os estaban vacilando, “dejate de joder”. Pódese contar en
coña pero é tristísimo.
¿Cal é a situación do Centro Gallego?
Dos hospitais de distintas colectividades (o británico, o síriolibanés, o israelita...) todos están
por riba. Nestes anos entrou nunha crise fondísima e
investíronse pola Xunta 28
millóns de euros para evitar que
se viñera abaixo, pero non sei o
que pode pasar con el no futuro.
Moitos anos foi un hospital que
era un morredoiro, porque os médicos levaban aos pacientes ás
súas consultas particulares, pero
ao final todos os galegos querían
morrer alí. Hoxe non teño unha
experiencia directa das cousas,
pero coido que cando menos trátase á xente con respeito. A Xunta deixou cair cartos e máis que
salvalo é unha extremaunción
que pode prolongar a situación
porque os custes da mediciña
moderna son tan grandes que
obriga a sostelo desde fóra.
Esa emigración que sosteu
o Centro Galego no esplendor
xa morreu. Están agora a segunda, terceira e cuarta xeneración, moita dela pensando en
volver a Galiza. ¿Que foi desa
galeguidade de antano?
O descalabro de Arxentina é
económico, pero sobretodo moral. Non podemos botar as culpas
fóra. Eu considérome galego,
aínda que nacín en Buenos Aires.
Os galegos nacidos na Galiza
considerábanse españois, e cando a guerra moitos fixéronse galeguistas e republicanos. Pero todo iso pasou e hoxe a todos España parécelle a modernidade. O
que queda é unha certa galeguidade sentimental, sobretodo en
fillos e netos de galegos, e moito
dese sentimento é cousa da música. Porque co do celtismo non
dá vergoña falar de gaitas e trunfan grupos como Xeito Novo, ou
saber que Carlos Núñez tocou
cos Chieftains... Póñense carteis
en galego na rúa algo que décadas atrás podía causar gargalladas. Visto é que para conquistar
unha muller podes facer calquera
cousa e para facer galegos tamén. Hoxe ninguén se lle ocorre
burlarse porque está en xogo a
posibilidade dun pasaporte que
para moitos é unha esperanza.♦
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O alcalde e seis concelleiros da Estrada
a xuízo acusados de prevaricación
A.N.T.
O alcalde da estrada Ramón Campos (PP) e cinco membros do
seu goberno comparecen o 20 de febreiro no xulgado de primeira instancia e instrucción da localidade acusados de prevaricación por ter aprobado dúas licencias de obras que contraviñan as normas municipais. O secretario xeral do PP de
Galiza, Xesús Palmou, librouse da denuncia por ser deputado.
Os feitos polos que Ramón Campos e boa parte do seu equipo están
imputados remóntanse aos anos
1993 e 1994, cando aprobaron dúas licencias de construcción –primeiro en Comisión de Goberno e
despois en pleno municipal– de
senllos edificios con máis andares
dos permitidos na normativa urbanística local nesas rúas. En concreto, os inmobles están situados na
intersección da rúa Pérez Viondi
con Irmáns Valadares e na prolongación de Xusto Martínez. O primeiro dos edificios ten dous andares de máis e o segundo un.
Ante esa situación, o BNG
tratou inutilmente de que o goberno local rectificase –mesmo
había informes técnicos municipais que recomendaban a modificación das normas– e rematou
por presentar unha querela ante a
Audiencia de Pontevedra contra
os membros do grupo de goberno ao considerar que podería
existir prevaricación.
Pero o tribunal entendeu que
non podía depurar posíbeis responsabilidades penais dos demandados ata que non houbese

un fallo que se pronunciase sobre
a legalidade das obras. Isto provocou que o Bloque iniciase a vía
do recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior.
O Superior, en sentencia de novembro de 1997, anulou as licencias “por ser contrarias a dereito”.
No seu fallo chegou a dicir que
“poucas veces en cuestións litixiosas de natureza urbanística obsérvase con tanta claridade un actuar
municipal contrario a dereito”.
A resposta do alcalde ante o fallo foi presentar un recurso de casación diante do Tribunal Supremo,
que foi desestimado, polo que quedou confirmada a anulación das licencias e a constatación de que se
trataba dun ilícito administrativo.
Este pronunciamento abriu
por fin a vía penal, que de momento instrúe o xulgado número
un da Estrada e que sentou no
banco dos acusados ao alcalde
Ramón Campos e aos concelleiros do goberno municipal que
concedeu as polémicas licencias
Manuel Bernárdez, Manuel Somoza, Afonso Uzal, Manuel Arca e Xosé Manuel Reboredo.

Palmou non estará no xuízo
O secretario xeral do Partido Popular de Galiza tamén era concelleiro
na Estrada cando o goberno municipal aprobou a concesión das dúas
licencias de construcción anuladas
polo Superior e o Supremo. Como
edil, Palmou tamén votou a prol da
concesión das licencias.
Aínda así, o hoxe conselleiro
non se sentará no banco dos acusados porque no seu día os denunciantes preferiron non incluílo na querela criminal para non
atrasar aínda máis a causa.
A condición de aforado de Xesús Palmou, que é deputado autonómico, obrigaría a ser a sala do penal do Tribunal Superior quen instruíse o sumario e xulgase aos acusados, pero para iso o Parlamento
tería que conceder un suplicatorio
para xulgar a Palmou, o que provocaría un atraso aínda maior nun
proceso que se iniciou en 1993.
Praza da Farola
Aínda que as dúas edificacións
que provocaron a querela contra
os membros do equipo de goberno na Estrada ignoran a normativa urbanística vixente, a
obra de Pérez Viondi ademais
está acompañada da polémica
porque supón estragar a estética
da coñecida praza da Farola da
localidade.♦

Un dos edificios, o de Pérez Viondi, na fotografía, linda coa praza da Farola.

A.N.T.

Outros catro rexedores incluídos no rueiro local

A Coruña dedícalle unha praza ao ex-alcalde Domingos Merino
A.N.T.
Desde o venres sete de febreiro varios ex alcaldes da Coruña figuran
no rueiro da cidade por decisión do
seu pleno municipal. Entre eles está o nacionalista Domingos Merino, primeiro rexedor da democracia, que gobernou desde abril de
1979 a marzo de 1981. Os outros
ex alcaldes son Manuel Iglesias
Corral, Berta Tapia, Eduardo Ozores e Xoaquín López Menéndez.

A praza dedicada a Domingos
Merino está situada nunha nova
urbanización na zona de Lonzas,
ao igual que as prazas dedicadas
a Manuel Iglesias, Eduardo Ozores e López Menéndez. A dedicada a Berta Tapia é a antiga praza
da Ferradura en Labañou.
Coa presencia dun público
maioritariamente nacionalista
celebrouse un acto de descuberta
de placas no que participaron

O desastre do Prestige constituiu o maior dano ecolóxico da historia de Europa e de Galicia, a pesares de que
esta terra foi testigo e vítima de moitos afundimentos,
algúns de moi difícil olvido. O sentido común, no que
Galicia é abondosa, díxonos que había dous tipos de accións como reacción a esa desgracia: unhas tendentes a
evitar que no futuro volva a repetirse semellante desastre; outras destinadas a reparar o mal causado, ou sexa,
a repoñer e dinamizar a economía de Galiza, e a restaurar a ecoloxía dos nosos mares e costas, orgullo de todos os galegos e dos que non son galegos.
Foi admirábel ver a mariñeiros galegos, mariscadores, soldados, voluntarios de moitos paises e barcos de
aquí e de afora librar unha loita solidaria contra o chapapote, no medio dunha dura climatoloxía. E nesa loita
continúan, hoxe xa sin tanta angustia nin tantos agobios
porque albiscan un remate non lonxano á mesma, no
que mares, costas e praias quedarán libres da negrura.
Resta, apenas iniciado, o outro grande capítulo de
accións destinadas a restaurar e dinamizar a economía
de Galiza, impulsando o seu desenvolvemetno económico-social, que é unha tarefa que pola súa propia natureza e efectos tan só é posíbel contemplala no medio e no
longo prazo. A estes propósitos responde o Plan Galicia,
aprobado polo goberno estatal o 24 de xaneiro deste ano,
no Consello de Ministros celebrado na Coruña.
Tras definir os sectores e zonas afectadas, entendo
que con amplitude, describe e compromete as medidas

Domingos Merino, Berta Tapia e
López Menéndez, así como familiares dos outros dous rexedores, xa falecidos.
Domingos Merino foi o primeiro alcalde da Coruña da democracia. Elixido nas filas de
Unidade Galega, gobernou a cidade desde o 19 de abril de 1979
ata o 27 de marzo de 1981, cando
dimitiu tras unha operación de
acoso e derribo que empregou co-

mo escusa a demanda da capitalidade pero que agachaba razóns
especulativas, así como a instigación da refinería, que naquel momento estaba sen licencia.
O acto de descuberta da placa significou rachar co desprezo
ao que estivo sometido o mandato de Merino na Coruña –mesmo
os libros de historia local subvencionados polo concello estaban cargados de comentarios

O plan Galicia
VÍCTOR M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE
paliativas da catástrofe, tales como a rexeneración do litoral e do Parque das Illas Atlánticas, asumindo como
necesaria a solución definitiva do afundido Prestige
que, pola súa virtualidade como fonte de contaminación, ten a importancia que o propio Comité Científico,
creado ao efecto, lle recoñece.
Contempla o Plan os estímulos á actividade económica, desde préstamos ICO, liñas de mediación sen intereses, préstamos directos ao 1,75% TAE, liñas de mediación ICO para novas inversións en PEMES con subvencións de intereses, que poderá ser total, etc. Todo
iso, coa creación dunha Oficina de Información e Identificación de Proxectos.
Complétase neste mesmo orden coa iniciativas tendentes a creación de máis solo industrial, incentivos rexionais, novos recursos para programas de desenvolvemento
rural, medidas de redución e execución de impostos para
os sectores e zonas afectadas, novo impulso tecnolóxico de
Galiza, campañas de promoción de produtos galegos, impulso da industria de transformación e acuicultura, apoio á
construción naval, impulso do sector turístico, etc.
E penso que merecen unha especial mención as novas

despectivos. Sen embargo, destas Francisco Vázquez pronunciou un discurso coidado que
evitaba ir polo mesmo camiño.
Na mesma liña, na súa intervención Merino lembrou que non
era un recoñecemento procurado
por el xa que “síntome dabondo
pagado con ter sido o rexedor
que levou a democracia ao concello e o primeiro alcalde nacionalista da Coruña”.♦

autovías e sobre todo o AVE para o que existirán tres accesos a Galiza a saber, a Ourense, a Monforte e a Ferrol,
via Asturias-Cantabria-Bilbao. As cidades galegas quedarán comunicadas con Madrid en menos de tres horas, todas elas, o que satisfará unha vella aspiración, ditada non
só por motivos económico-sociais, senón de autoestima e
dignidade desta terra. O Plan está presupostado en 12.500
millóns de euros, cifra que supón o maior importe de fondos públicos comprometidos en favor de Galiza.
Penso, por último que non parece acorde coas lexítimas esperanzas de Galiza nin co normal entendimento
das responsabilidades institucionais dun Goberno dicir
que o Plan non é nada ou é fume, tentando así de convertilo nun simple engano aos cidadáns. Iso ata pode que
sexa moi perigoso para a credibilidade dos detractores,
que quedarán sen discurso a medida que as accións do
Plan vaian escomenzando e desenvolvéndose.
Os cidadáns galegos, prudentes e pragmáticos, verán con bos ollos que o Plan se execute por quen debe,
ou sexa, polo Goberno; e agradecerianlle á Oposición
que loite por melloralo en cantos capítulos sexa mellorábel, así como que vixíe e denuncie as neglixencias gubernamentais, se chegan a producirse.
Nos países democráticos da Unión Europea, á que
pertencemos, non é posíbel nin concebíbel que un Goberno e máis as Cortes Xerais, que aprobaron o Plan por
ampla maioría, e co voto favorábel de varios Grupos Par♦
lamentarios, se concentren para embaucar os cidadáns.♦
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O Colexio Profesional alerta sobre a situación dos profesionais

O xornalismo vítima da precariedade laboral
P.B.
A preocupación pola precariedade e a inestabilidade no emprego e as
súas repercusións no traballo dos xornalistas é o punto de partida
dun informe que ven de editar o Colexio Profesional de Xornalistas
de Galiza, no que investiga a situación laboral dos profesionais da comunicación. A esculca, que dirixiu o profesor Miguel Túñez, pon de
manifesto a cara amarga dunha das profesións máis atractivas.
A nota de corte para entrar na ti- que duplica á dos homes, gañan
tulación de Xornalismo en San- 1,1 euros menos por hora trabatiago é un das máis altas, inacce- llada.
Case que un tercio dos xornasíbel para os expedientes máis
modestos. Estudios excepcionais listas entrevistados aseguran que
para unha minoría que ao acce- padecen inestabilidade contracder ao mercado laboral ten serias tual por traballar sen nómina ou
con contrato codificultades para
mo artista, sen
desenvolver o seu
garantía de contitraballo coa inden de cada
nuidade. O 20%
pendencia desetraballa nunha
xábel. Unha das
tres
xornalistas
categoría difecausas, e non
rente a aquela
pouco importante traballa
pola que foi consegundo apunta o
tratado. En canto
informe que ven por menos
ao paro estímase
de
editar
o
que o índice de
CPXG, a preca- de seiscentos
desemprego asriedade no empreeuros
brutos
ao
mes
cende ao 15,34%
go.
nos licenciados
A modo de
en Xornalismo e
diagnóstico esta
a 23,78% se se
investigación resuman os titulacolle “os síntomas
dos en Comunide alerta de disfuncións na profesión”. O sala- cación Audiovisual e Publicidario, sinálase, é o principal moti- de. Como media trabállanse 8,2
vo de insatisfacción. “Os xorna- horas, 22 días o mes “e o recoñelistas non só gañan menos quea cemento de que se fan horas exmedia do sector no que están en- tras, que non sempre se pagan,
cadrados administrativamente deixa ver que as xornadas labo(servicios) senón que soportes rais rebasan o establecido nos
como prensa e e radio privada, convenios colectivos.
Da investigación tírase taofrecen estimabeis porcentaxes
de traballadores que están por mén que “os xornalísticos
debaixo dos 300 euros brutos (39,8%) non son os criterios
mensuais. Unha de cada tres per- máis empregados para a selecsoas en prensa e radio e e un de ción e xerarquía de noticias, secada cinco en tv traballan por nón a suma de políticos e económenos de 600 euros brutos ao micos (60,2%)”. Un de cada tres
mes”. A situación neste caso, ta- xornalistas asume que axusta os
mén é peor para as mulleres que contidos á estratexia informativa
cunha incorporación á profesión do medio e o 31% afirma que re-

U

POSONEJRO

A mala situación laboral dos informadores repercute na calidade da información.

cibe presións da empresa e o dobre (60,50%) que se sente presionado polas fontes, sobre todo
partidos políticos e goberno.
Mentres, os sindicatos nen sequer son capaces de dar cifras de
afiliación e as cifras sobre satisfacción laboral falan por si mesmas: “o 49,5% sentiu, nos últimos meses, ganas de cambiar de
profesión”.
O informe, explica Xosé María García Palmeiro, decano do
CPXG, faise eco da preocupación de moitos profesionais e do
propio Colexio “por un estado de
cousas marcado, en non pequena
medida, pola precariedade e a

inestabilidade. Ese é por si mesmo un condicionante que, sumado a outros, de distinta caste,
presiona máis do que sería desexábel no desenvolvemento dun
xornalismo en libertade”.
Tamén o director do traballo,
Miguel Túñez, sinala que case
todas as respostas recibidas para
a investigación coincidían en incluir unha dobre preocupación
sobre a situación laboral: a precariedade dos salarios e os condicionantes que afectan ás empresas e redactores para poder
desenvolver o seu traballo en libertade. “A cara visíbel da precariedade está nas formas de con-

PACO VILABARROS

tratación, nos baixos salarios,
nos horarios abusivos, nas semanas sen descanso... pero o que
esta situación agocha –apunta–
é, se cabe, aínda máis preocupante: unha inseguridade ante a
que a deontoloxía profesional
cede o paso á necesidade de seguir tendo un traballo”. Ao control de contidos, engade, “non se
chega só a través dunha indicación directa dos superiores. Dase cando o xornalista ten interiorizada a dependencia ideolóxica e económica do medio ata o
punto de que xa non se enfronta
aos acontecementos cunha visión puramente profesional “.♦

posonejro@yahoo.es

A miña maleta
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

T

eño na casa unha maleta de madeira, tintada de
verniz dos moitos anos. Unha maleta que
encargou o meu pai ao carpinteiro Euloxio.
Lembro que o obrador tróuxoa gardada á vista dos
veciños, envolvida nunha farrapeira. Desvestiuna
diante de nolos tres e dixo: “Góstache, Alfredo, a
que é ben bonita ? Podes ir tranquilo con ela a Barcelona ou onde fagha falta “. Souben así a noticia
de que o meu pai, o xastre de Quian, marchaba por
un tempo a Catalunya, para probar a sorte e
aprender maís cousas do oficio. Euloxio xantou
connosco e a maleta estibo coidada coma un traxe
novo na cima do armario. Era/é, unha maleta grande, cabería eu dentro se o pai quixer levarme ata
Terrassa ou Sabadell... Días despois, de mañanciña,
colleu con ela a viaxe, pola estrada N-640. Eu tiña
oito ou nove anos. No Campo das Corts xogaban
Ramallets, Olivella, Garay, Gracia, Segarra, Gensana, Basora, Kubala, César, Koscis, Scibor... Pedinlle
ao pai que me trouxera moitas caixas de mistos cos
xogadores do Barça. Na tendiña de Agolada
ficamos a mamá e máis eu, sós. Andaron seis
meses: coma unha maré ao mar de Capetón ou
Terranova, que as familias da Costa saben entender
e sempre agardan. Pero eu non sabía, e a mamá menos. Os tíos de Quian, labregos pobres, traían queixos e bolos de manteiga, ovos de galiñas rubias e
brancas, chourizos de cebola e máis da freba, cariño

e un carro cheo de esperanza. Cando o pai chegou
de volta á xastrería, leváronlle a maleta ata a porta
da casa, nunha carretiña con rodas de ferro,
pequenas, que facían estrondo nas beirarrúas: era o
Ramón da Serafina, que atendía este servicio da
Empresa Gómez de Castro por un patacón, unha
perrachica, dous reás, un cigharro... ¡Moito ten que
pesar a maleta do meu pai! ¡Todos os xogadores do
Barça dentro! O carretilleiro non deixou que o emigrante retornado cargara con ela. Aquel homiño fraque, que navegaba nunha chaqueta de pana, entrou
de primeiro; ergueuna e púxoa enriba do
mostrador. Escoitei dentro uns croques de ferragachos, coma se un puño petase : ¡¡É Ramallets!!
Non era nada. O pai viñera tal como fora. Contou
que aquelo era moi grande, que estivera aprendendo cousas de proveito, a mestría de cortar os
traxes, saber dar remates, que traballara catro meses para unha fábrica e que lle recomendaban que
ficase aló, ou senón ir traballar á Coruña, na For.
“Ou aquí ou alá, Alfredo, vostede escolla”. El
escolleu Agolada. Despois dun tempo levoume a
ver o mar bravicho do Orzán, andou comigo polos
xardíns, polas avenidas de Rubine e Riazor, no
tranvía, e pola Mariña de cristais. Na fronte atracaban os barcos xigantes: Montserrat, Begoña, Monte Unbe... Fixemos os dous unha foto no “ caballito “ de cartón, sorrindo cara ao Obelisco. En
María Pita, centrouse na praza e díxome con orgullo: “...sempre quixen vivir aquí, nesta cidade
¡fíxate que ben viste a xente!”
—¿ Maís mellor ca en Barcelona ?
—¡ Si, ho, non hai comparanza !
Gracias por todo, Nunca Máis.♦
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As facultades de Medicina, outra vez no campo de batalla
MAR BARROS
Na pasada reunión do Consello Universitario referido ao reparto
de titulacións, os rectores da Universidade de Vigo, Domingo Docampo, o de Compostela, Senén Barro e o da Coruña, X.L. Meilán, acadaron un acordo nos puntos xerais. Sen embargo, a petición do ciclo de Medicina para A Coruña, levantou vellas bochas.
Coa apertura do mapa de titula- de racionalidade. Sen embargo,
cións pretendíase discutir a im- na práctica o reparto de titulaplantación de licenciaturas non cións semella a repartición dun
presentes nos campus galegos. pastel onde a xestión dos recTurismo e Informática de Siste- tores e o interese da Xunta xoga
mas, exclusivas da Universidade un papel decisivo. Como explica
o representante
da Coruña, foron
do grupo naadxudicadas
a
Ourense e a Comcionalista
no
oposición
postela, por iniConsello de Uniciativa de Meilán.
versidade, Alberte Lourenzo, “a
Despois de aca- coruñesa
Consellería é a
dar consenso no pensa que o rector
que ten a última
acordo referido ás
palabra, pero a
titulacións, o rec- non ten capacidade
tor da Coruña reasúa decisión, aínlizou como pro- para negociar.
da que teoricaposta adicional a
mente ten que
responder á lóxipetición do seca da racionalidagundo ciclo para
de, da demanda,
a súa universidade. Pero a solicibusca o menor
tude non se someimpacto político
posíbel”.
teu a votación.
“A creación dun segundo ciclo
Tralo consello de goberno da
universidade da Coruña, Meilán podería ter sentido sempre que
rompeu o clima de consenso houbera acordo entre os tres recacusando de insolidarios aos ou- tores”, explica Lourenzo coincitros dous rectores galegos. “Os dindo coa posición defendida porectores deben ser magníficos e lo representante do PSdeG no
Consello de Universidade, Carlos
non mesquiños”, espetou.
“A solicitude está fóra de lu- Pajares. Para el a solución reside
gar e é improcedente, ao tempo na coordinación e no diálogo enque non respecta o proceso de tre todos os elementos implicanegociación seguido”, replica dos, rectores, consellería e forzas
Senén Barro. O rector composte- políticas. “Se o mellor é que haxa
lán engade ademais que as titula- para todos os alumnos de segundo
cións non se dan en función de ciclo de Medicina un número
criterios de solidariedade, senón maior de camas, cómpre ver como

A

Somos moitos
a ladrar
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

W

ittemberg (Alemaña), 1937. Mitin dun alto
cargo do nacionalsocialismo, partido
gobernante. Un mozo érguese e interrompe ao
orador para reclamar que se respecte a igualdade das
persoas. A multitude rodéao, golpéao e déixao maltreito.
Arganda del Rey (España), 2003. Mitin do presidente do partido que goberna. Un mozo érguese e interrompe ao orador, proclamando un rotundo “non” á guerra.
A multitude rodéao, golpéao, intenta deixalo maltreito;

Nos días sollosos e calmos do inverno
Galiza volve nos sorprender coa súa fermosura. Diríase que a pezoña non segue
aí, solerte e traidora.
Diante da belida paisaxe, un comprende o enlevo que a nosa terra provocou en
Hélène Fortoul, unha escritora moza francesa que alá polo mil novecentos vinteoito veu onda nós e ficou extasiada. E recolleu ese namoro nun libro titulado Pierres
de Galice (“Pedras de Galiza”)
“Ceilán é unha grinalda de flores
pousada de riba dos xeonllos.
Singapur unha chuvia quente que soa
enriba das anchas follas dun estanque azul.
Port-Said un clamor rouco cara a un
ceo de nacre.
Eternamente para min, os montes de
Galiza han saír dunha fina brétema loira que trae Abril. Inmensos mantos de
uces rosas alternando coas manchas das

Xosé Luís Meilán, rector da Universidade da Coruña.

se pode materializar este ensino.
Para iso, cremos que deben realizarse accións coordinadas, tendo
en conta o hospital Juan Canalejo
ou os de Vigo, tanto no plano das
camas como no da investigación”.
Polo momento, o mapa de titulacións aínda segue aberto, pero o ciclo clínico para A Coruña
non está incluído nel, a pesar de
que esta Universidade xa conta
con algunhas instalacións. Meilán asegura que a diferencia de
Turismo e Informática de Sistemas, o ciclo médico non vai supor gasto algún para a Universidade, nin para a Xunta. Ademais,
agarda que se implante antes de

que abandone o rectorado.
O líder da oposición e decano
da facultade de Informática considera que o rector non ten capacidade para negociar. “Xa non está forte. Estamos nunha fase case
temporal e, ademais, os temos
cambiaron”. E engade que “na
Universidade xamais houbo un
debate serio sobre as titulacións,
nin na Xunta de Goberno, nin no
Claustro. Votamos, si, pero nunca
discutimos que titulacións son as
prioritarias nin por que”.
Crítica a Audiovisuais
En canto a Audiovisuais, os es-

pero os servicios de seguridade sálvanlle o pelexo.
Palacio do Congreso (Madrid), 2003. Debate parlamentario. Un deputado do partido que goberna chámalle “cabrón” ao xefe da oposición, e a presidenta
da Cámara non fai nada. Un grupo de cidadáns artistas mostran unhas camisetas coa lenda “Non á
guerra”, e a presidenta da Cámara enseguida os guinda ás tebras do silencio.
¡Isto é moi importante!, porque tamén eu coñezo os
meus clásicos. Nin por asomo pretendo comparar a
Alemaña nazi coa España democrática actual. ¡Ninpor-a-so-mo! Nin en broma se me ocorrería colocar ó
Partido Popular no ronsel desoutro que prefiro non volver citar. ¡Nin-en-bro-ma!
O que sí quero é chamar a atención sobre algo que
me empeza a quitar o sono. ¿Como é que puidemos
chegar a esta situación na que un rapaz de 17 anos corra o serio perigo de ser linchado polos seus veciños,
polo simple “delito” de se opoñer á guerra? ¿Como é

posíbel? ¿Como é posíbel que un representante do
pobo insulte gravemente, no Congreso dos Deputados,
ao xefe da oposición sen que axiña o sancionen
regulamentariamente? ¿Como é posíbel? ¿Como é
posíbel que se monte a que se montou porque uns cidadáns, primeiro nunha gala e logo na balconada do Congreso, expresen libremente a súa opinión en contra dun
dos xinetes da Apocalipse, a guerra, por moito que isto
contraríe aos gobernantes? ¿Como é posíbel?
Estes reiterados ataques á liberdade de expresión a
mín empézanme a meter o medo no corpo. E se a solución que me dan pasa porque este inalienábel dereito
só poida ser exercitado sempre e cando non contradiga
os intereses de quen goberna; sempre e cando se faga
dun xeito políticamente correcto, eu apéome e fuxo.
Menos mal que cada vez somos máis os que
ladramos. Menos mal que o oubeo é maioritario.
Menos mal que nos queda Portugal... e Bélxica, e Alemaña, e Francia. ¡Menos mal!♦

Beau Pays
HENRIQUE HARGUINDEY
xestas, un prodixio de panos amarelos e
brancos sobre o granito pálido. A montaña vai caíndo ata o río en fervenzas
perfumadas, árbores de luz, ramos xigantes suspendidos por enriba das engrovas, recendos penetrantes e azucarados traídos por un vento maino, todo iso
é para min Galiza. E eu ameina...”
“Eu mirei Galiza con ollos aglaiados.
Non é só polo seu adovío de verdor estremecente, polas súas ondulacións brillantes como espadas: é pola súa propria rocha –a forma dos seus montes e os seus

tudios completos foron outorgados a Vigo e a Compostela e
só o segundo para A Coruña.
Este caso de triplicación dunha
titulación xa conta con críticas
porque, segundo Carlos Pajares, ten que haber demanda de
alumnos pero logo tamén reclamo laboral. E engade que “o
debate de Galicia non se pode
facer en termos de titulacións,
senón que se debe centrar na
creación de centros de referencia e de investigación, que agora están concentrados en cidades como Madrid. Pero para iso
cómpre cambiar o chip na sociedade”.♦

vales–, pola súa estructura profunda onde
eu volvía atopar, parecíame a min, outras
cousas imaxinadas, soñadas se cadra”.
Hoxe Galiza é coñecida universalmente. E, por desgracia, non por cousa
boa, mesmo se tamén ao tempo se está a
espallar polo mundo adiante unha imaxe
de dignidade e de esforzo dos Galegos
ante a traxedia. O prestixioso xornal
francés Le Monde, no seu editorial de comezo de ano, ao facer un balance do
acontecido no mundo neses doce meses e
das perspectivas para 2003, falaba de “o

tono de loito do petróleo que luxa Galiza”. Hai tres meses, non podería aludir a
Galiza sen ter que engadir unha precisión
do tipo “no noroeste de España” para
que os lectores soubesen situala. Hoxe,
todos saben onde queda o noso país.
Temos que lograr agora que Galiza
sexa coñecida tamén polo bo. Para iso
cómpre, o máis axiña posible, recuperar
o mar, a natureza e a pesca. E tamén
–pero só se se fai iso– lanzar unha campaña de promoción do país. O turismo
está ben, pero é un complemento. E sen
un mar limpo e sen os nosos peixes e
mariscos o turismo perdería un dos seus
maiores alicientes.
Álvaro Cunqueiro popularizou a expresión “o fermoso rostro do país”. Agora, unhas fermosas imaxes poderían espallar internacionalmente un slogan semellante: “La Galice, beau pays”.♦

MANUEL CAO
A carta de apoio a George Bush promovida por J. Mª Aznar e asinada por oito mandatarios da UE actual e ampliada representa unha acción de primeiro nivel que ha de ser lembrada no futuro polas súas importantes consecuencias políticas, económicas e institucionais. Non cabe atribuír ao Presidente do Goberno de España
temor ou falta de valentía para decidir e actuar nos escenarios políticos estatais, europeos ou globais. A toma de riscos por parte de
Aznar parece ser consustancial a súa forma de ser e actuar observándose unha querencia polo risco e o conflito nunha estratexia
difícil de explicar e aparentemente entolecida caracterizada pola
solución ou esquecemento dun problema mediante a creación ou
búsqueda sucesiva doutros aínda máis graves.
A maioría absoluta descubriu o modelo político-económico real oculto no conxunto de xeneralidades e bons desexos
propios dos programas electorais dos grupos maioritarios. En
términos económicos, a estratexia do PP pasa pola rápida voadura do incipiente Estado de benestar creado polos gobernos
socialistas, a privatización do entramado estatal e a redución
de impostos directos nunha lóxica do Estado mínimo reactualizado por Nozick. En términos sociopolíticos, o obxectivo
pasa por deslexitimar e desactivar o Estado das Autonomías,
romper co Pacto Constitucional de 1978, recuperar a ideoloxía neoimperial recurrente na historia de España e controlar
con mán firme á sociedade civil mediante un modelo burocrático-autoritario ben coñecido pola sociedade española.
Neste sentido, a integración nunha Unión Europea cada vez
máis cohesionada e con maior nivel de institucionalización das
políticas comúns é vista máis como restrición coercitiva que como solución ou avantaxa para a proxección de España no mundo global. A participación na UE é meramente instrumental con
estratexias a curto prazo avaliadas en función dos resultados en
cada momento. O ideal europeísta sempre estivo ausente nas
conviccións da dereita mesetaria historicamente illacionista e
alérxica á tradición política e democrática dos países europeos.
Pois ben, o carácter fronteirizo do Estado español acentúase coa
caída da URSS e a expansión da UE cara o Este de xeito que España ten que lidar case en solitario cos problemas xenerados polo Magreb e xestionar por libre as relacións con América Latina
ao tempo que se acrecentan as tendencias secesionistas nos territorios do Estado máis avanzados e proeuropeos.
Neste contexto, pode ser entendida que non compartida a posición do Goberno Aznar arredor do conflito de Irak. A opción
por Bush fundamentaríase na crenza de que os EE UU representa o caballo gañador que reorganizará e definirá a nova orde
mundial para os vindeiros anos. A contribución de Aznar estaría
na función de “cabalo de Troia” no interior da Unión Europea
para minar a constitución e avance dun novo proxecto común europeo que, seguramente, se convertiría no polo de poder global
máis decisivo noutra nova orde mundial menos militarizada. O
feito real de que neste modelo o poder de España poidera quedar
diluído debe ser a base na que se asenta a opción polos EEUU.

O operador por cable R gañou
50.000 clientes o pasado ano
R.V.A.
A compañía galega de fibra
óptica R pechou o ano 2002
cun incremento de clientes
do 150%, pasando de 30.000
a 80.000. Esta cifra supón
10.000 usuarios máis dos
previstos polo operador. Supón que nos lugares onde está instalada a infraestructura
de fibra óptica, unha de cada
catro familias contan xa con
este servicio, que inclúe teléfono, internet e televisión.
O volume de negocios incrementouse nun 170%, pechando o exercicio cuns ingresos de 38,17 millóns de euros. Esta cifra é moi superior á dos resultados do 2001,
cando R pechou con 14,16 millóns
de euros e un incremento do 82%.
Dos usuarios que contan cos servicios de cable, o 40% son empresas.
Este dato convértea no operador
europeo con maior proporción de
clientes empresariais. Por exemplo,
no resto do Estado, Ono ten unha
proporción do 6%, a belga UPC do
8%, ou xa en mercados máis maduros como Gran Bretaña, o operador Telewest contra cun 19,7% ou
NTL cun 23,6%. O número total de
empresas que reciben os servicios
de R ascenden a 17.239, sendo no
anterior exercicio 7.292.
O investimento total de R foi,
ao rematar o ano, de 280 millóns de
euros (uns 46.000 millóns de pesetas). Esta cantidade fíxose efectiva
en tres anos, o 2001 pechouse cun
investimento de 198,33 millóns de
euros. A rede de cable esténdese por
4.800 quilómetros liñais de canalización. Nestes momentos, 300.000
fogares e empresas galegas atópanse xa na zona de cobertura, con po-

PACO VILABARROS

sibilidade de conectarse á fibra óptica. As sete cidades xa están conectadas nestes momentos, ás que hai
que unirlle O Barco de Valdeorras e
Culleredo. Nestes momentos estanse acometendo obras de enlace a Vilagarcía de Arousa, Ames, Bergondo, Oleiros e Arteixo.
Accionistas
Os fondos propios do operador ascenden a 144,54 millóns de euros,

logo da entrada no accionariado
do Banco Pastor. Ademais, tamén
incrementaron a súa participación
o grupo de empresas aglutinadas
en Investimentos Galegos de Cable. Con isto, R converteuse no
único operador de cable que conta
cun financiamento do seu proxecto a longo prazo dun modo estábel
e coa obtención dun préstamo sindicado cun importe que ascende a
228 millóns de euros (38.000 millóns de pesetas).♦

Caixa Galicia, de recibir a Medalla
Castelao a discriminar o galego
CLODOMIRO MONTERO MARTÍNEZ

Aznar co presidente alemán Gerhard Schröder no recente cumio de Lanzarote.

‘O ideal europeísta sempre estivo
ausente nas conviccións da dereita
mesetaria historicamente illacionista”
Os resultados da política emprendida por Aznar poden ser
moi graves para España e o feito de que toda a oposición política e a opinión pública se posicione abertamente en contra revela
a gravedade do envite e da estratexia seguida. A fenda aberta co
eixo franco-alemán e coa sociedade civil non poderá ser pechada cunha aplastante vitoria de USA en Iraq e, co paso do tempo,
as realidades económicas (fluxos comerciais, fondos comunitarios, políticas comúns, etc), as contradicións interterritoriais e as
avantaxes do modelo social europeo pasarán unha pesada factura ás políticas aventureiras e arriscadas do Presidente Aznar que,
en calquera caso, teremos que pagar todos os cidadáns.♦

A Mesa pola Normalización Lingüística vén de denunciar a falta de compromiso das entidades financeiras co proceso de normalización do galego e está no certo. Alerta da discriminación do galego por
parte de Caixa Galicia fronte o español ou incluso
en relación co uso do catalán. Por máis que se esforcen en negalo dende a oficina de prensa da entidade financeira tamén é certo, temos as probas.
No ano 2001 Caixa Galicia, que viña de recibir a
“Medalla Castelao” da Xunta de Galicia, era a única
entidade financeira do país que nin sequera ofertaba
aos clientes a opción do galego nos caixeiros automáticos. A escusa, o alto custe da adaptación dos programas informáticos, quince millóns das vellas pesetas. Foi daquela cando dende o sindicalismo nacionalista, maioritario na empresa, anunciamos a
posta en marcha da campaña “Un peso polo galego”;
o noso obxectivo era recoller pesos entre a clientela
durante o período de transición ao euro para sufragar
a opción do galego nos Caixeiros. Só entón a empresa instalou a opción do galego nos caixeiros aínda
que de xeito clandestino, nin ao persoal, nin a clientela foinos comunicada esta posibilidade.
Ata hoxe a batalla pola normalización lingüística na Caixa recaeu exclusivamente sobre os traballadores e traballadoras galego falantes, e por iso
queremos dar o noso apoio público a campaña da
Mesa pola Normalización Lingüística.
Somos conscientes de que a actuación dos xe-

rentes da empresa, empresa que é de todos e cada
un dos galegos/as, provoca rexeitamentos. Sabemos que moitos e moitas galego falantes estanse a
dar de baixa como clientes e isto para nós é un erro.
Todos e todas podemos contribuír a normalización
do galego nunha empresa que, repito, non é deles,
é nosa. Devolvamos os impresos en español ao servicio de atención ao cliente e o defensor dos clientes, presentemos queixas ante a Xunta de Galicia,
fagámonos escoitar.
Pero non é só unha cuestión individual, é un
problema colectivo. Partidos políticos a través da
representación dos Concellos e Deputacións, Universidades, Asociacións Culturais ou clientes, teñen presencia nos órganos de goberno da Entidade,
nomeadamente na Asemblea Xeral da Caixa Galicia. A Mesa pola Normalización debe coordinar a
todos os colectivos con representación para que na
seguinte Asemblea se introduza, segundo o establecido nos Estatutos da Caixa de Aforros, un punto na orde do día a prol da normalización. Xa conta coas sete primeiras sinaturas, as dos representantes dos traballadores/as elixidos co apoio do sindicalismo nacionalista, co fin de que Caixa Galicia,
como di o seu lema sexa “A nosa Caixa”.
CLODOMIRO MONTERO MARTÍNEZ é
Secretario Nacional da Federación de Banca e Aforro
da CIG e traballador de Caixa Galicia.
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Aznar contra
a Unión Europea

Nº 1.069 ● Do 13 ao 19 de febreiro de 2003 ● Ano XXVI

AGRO

Orza usa as protestas dos pataqueiros da Limia contra Baltar

A pataca como desculpa das leas no PP
A.N.T.
Baltar 900.000 euros, Orza cero.
Así podería resumirse a batalla
que sosteñen no PP. No medio
están os produtores de patacas
aos que o parlamentario popular Roberto Castro acusa de
“insolidarios” por queren cobrar medio euro polo produto.
Despois de oito días acampados
en Velle, ás aforas da cidade de
Ourense, os produtores de patacas limíaos levantaron o seu
campamento e marcharon para
a súa chaira. Levaban unha promesa: 900.000 euros para aminorar as perdas desta campaña.
E unha determinación: seguir
presionando ata conseguir que
o sector teña futuro.
Antes de marchar acordaron
convocar unha folga xeral en Xinzo para o 19 de febreiro. Antes, o
17 terán unha nova asemblea onde
fixarán as accións reivindicativas a
levar a cabo contra a Xunta.
Porque os pataqueiros aprenderon moito nestes días de acampada e protesta. Déronse conta de
que “Baltar fixo os esforzos que
pudo, pero na guerra que existe
na Xunta danos a nós na cara”.
O presidente da Deputación
comprometeuse a entregar eses
900.000 euros das arcas provinciais para que levantasen a protesta. pero os seus intentos de
conseguir algún compromiso da
Xunta foron de balde. Aínda onte se entrevistou con Díz Guedes, conselleiro de Agricultura e
Xosé Antonio Orza, de Economía. Non foi quen de conseguir
nin unha boa palabra.
Falan na consellaría dun “plano estratéxico”. Pero para os pataqueiros estas palabras soan a morte: “á desaparición do sector”. “É
o mesmo que prometeron para o
sector lácteo de Ourense e non pararon ata que desapareceu”, afirma Xosé M. Puga, o representante do Sindicato Labrego Galego.
Porque o que demandan os
pataqueiros é que se lles garanta,
polo menos por catro anos, uns
prezos mínimos que lles permitan non perder cartos. Consideran que non é moito pedir cando
as patacas lle custan logo ao con-

Xosé Manuel Puga, aínda co colariño que tivo que poñer despois da carga policial. Á dereita, os tractores aparcados en Velle.

sumidor dez veces máis do que
lle pagan ao agricultor por elas.
Mentres loitan por conseguir
un futuro para o sector, teñen outras “pequenas” demandas que
saben que son importantes. A
primeira é que dimita o Delegado da Consellaría de Agricultura
en Ourense, Manuel López “por-

que hai tempo que nos está puteando”. Así de claro se expresan
os labregos. Dase a circunstancia de que o delegado é veciño
da Limia. Algúns non lle arrendan a ganancia de aquí adiante.
Móstranse dispostos a seguir
coas presións ante a Consellería en
Compostela e avisan que que “se a

policía nos agrede como a semana
pasada ao chegar a Ourense, que
se ateñan ás consecuencías”. Moitos aprenderon que “sen facer nada e tendo toda a razón no que pedimos, poden tratarte pior que un
criminal. Nunca o pensara”, afirma un tractorista de máis de 50
anos. É na primeira folga que está

A.N.T.

porque antes vivía en Alemania.
Labregos próximos ao PP van
de grupo en grupo cizañando que
“é millor non seguir protestando e
coller o que nos dan. Ao final só
imos conseguir que nos cobren as
multas. Aquí hai moita política.
Xa vedes como Baltar deu a cara.
A culpa é de Madrid”.♦

O PP rexeita as propostas
para reforzar o sector pataqueiro na Limia
O PP rexeitou no Parlamento
unha proposición non de lei do
BNG que tiña como obxectivo
promover cambios estruturais
no sector pataqueiro da Limia e
así evitar “crisis cíclicas” que
merman a capacidade produtiva
e desertizan a comarca, última
polo baixo prezo da pataca.
As medidas propostas polo
BNG ían dirixidas á produción,
comercialización e infraestruturas, á situación social e administrativa do sector e apostaban
por completar, co impulso da iniciativa pública, os ciclos produtivos no país. Alfredo Suárez Canal (BNG) defendeu a produción
de pataca como un motor econó-

mico para a comarca da Limia
que debería obter por parte da
Administración a consideración
de sector extratéxico porque, entre outras razóns, contribúe a fixar poboación no rural. Malia as
crises, lembrou, 400 familias seguen a vivir na Limia da súa produción como principal ingreso.
O deputado do BNG referiuse á necesidade de ofrecerlle aos
produtores unha solución conxuntural pero tamén de arbitrar
cambios que eviten situacións similares no futuro. Suárez Canal
acusou ao Executivo de non tomar ningunha medida de “carácter estrutural” desde a chegada
do PP ao Goberno nun tema, ade-

mais, no que a Xunta ten competencias expclusivas. Limitáronse,
reprochoulles aos populares, a
rexeitar as iniciativas que neste
sentido promoveu a oposición e a
pór “parches de carácter rutinario
que utilizaron ademais para comprar vontades”.
Quen si apoiou a iniciativa
do BNG foi o PSdeG. O seu
portavoz, Francisco Sineiro criticou á Consellería de Agricultura por fuxir das súas resposabilidades e ter utilizado como
intermediarios en crises anteriores aos alcaldes para repartir as
axudas. O último podería ser,
segundo indicou, Isaac Vila,
candidato do PP á alcaldia de

Xinzo. “Non nos gustaría ver
que ao final reparten cheques
baixo man directa”, sinalou.
O PP acusou ao Bloque de
agardar a unha tractorada para
presentar unha proposición non
de lei “megafónica” e electoralista, pero Suárez Canal aclarou
que foi o propio grupo maioritario o que impediu que a iniciativa se debatise no mes de decembro. O deputado Roberto Castro
(PP) tamén defendeu que “non
aporta nada novo as actuacións
que está a realizar a Xunta”.
Castro chegou a acusar aos produtores de insolidarios cos consumidores por tratar de vender o
quilo de patacas a medio euro.♦

Neoliberalismo e agricultura
A proposta de reforma da Política Agraria
Común que presentou Franz Fischler o
pasado 22 de xaneiro en Bruxelas demostra a intención da Comisión Europea de
seguir lexislando en beneficio das industrias agroalimentarias e grandes cadeas de
distribución.
Medidas como concentrar as diversas
axudas nunha soa prima e ter en conta os
dereitos históricos da explotación para fixar
a súa contía constitúen un auténtico agravio
para o agro galego, xa que estes dereitos
obteranse de facer a media das subvencións
que recibiu cada explotación nos anos
2000, 2001 e 2002. Cómpre lembrar que a
Consellería de Política Agroalimentaria

CARME VENCES
mantivo durante este período a nefasta de- ropea.
cisión de privatizar a xestión das axudas e
Outro dos eixes da nova PAC que será
poñelas en mans de entidades bancarias. O prexudicial para Galiza é a persistencia
resultado foi que moitos pagamentos e de- nunha política de prezos agrícolas á baixa,
reitos se perderon por defectos na tramita- moitas veces por debaixo dos custes de
ción e pola inexperiencia dos empregados produción, práctica que leva canda si albancarios neste tipo de xestións.
gunha das peores eivas que arrastra o moSe os labregos e labregas de Galiza delo agrícola actual.
pasan a percibir axudas segundo estes deOs baixos prezos obrigarán a labregos
reitos históricos, cobrarán moito menos e labregas a intensificar e industrializar a
do que lles correspondería a causa da in- produción para tentar obter beneficios,
competencia da Xunta. A nivel global, o cos tremendos custes medio ambientais e
cobro en base a dereitos históricos afian- de dependencia económica que isto prozará aínda máis a desigualdade entre os voca; ademais, as pequenas e medianas
diversos países, comunidades, territorios, explotacións rematarán por desaparecer
e produtores ou produtoras da Unión Eu- ao non ser rendíbel o seu traballo e, polo

tanto, agudizarase a tráxica desertización
que está a sufrir o medio rural galego.
Fronte a todo isto, organizacións coma
o Sindicato Labrego Galego, a Confederación Labrega Europea ou a Vía Campesina, están a reivindicar un modo de produción labrego como alternativa global ao
modelo agrario neoliberal; un modo de
produción labrego no que os prezos cubran os custes do traballo agrario coa potenciación dos mercados locais e da venta
directa, e con explotacións de pequeno e
mediano tamaño que opten por unha produción sa e de calidade que garanta a conservación do medio ambiente e a seguridade alimentaria.♦
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Maite Pagazaurtundua, irmá do asasinado pola ETA, ampárase en Patxi López durante o enterro. Á dereita, o filósofo Fernando Savater e a socialista Rosa Díez maniféstanse en contra da ETA e do PNV.

As forzas estatais non concorrerán en Euskadi ás eleccións locais en listas conxuntas

O PP e o PSOE utilizan
o último atentado da ETA en contra do PNV
A.N.T.
O asasinato do policía local Joseba Pagazaurtundua en Andoain puxo de manifesto novamente a utilización do terrorismo etarra contra o goberno
vasco por parte do PP e do
PSOE. Frustrouse tamén que
as forzas políticas estatais
concorresen xuntas en Euskadi
para as eleccións municipais.
A plataforma cidadá ‘Basta ya’ foi
a primeira en solicitarlle responsabilidades políticas ao goberno vasco polo atentado da ETA contra
Joseba Pagazaurtundua. O seu
portavoz, o filósofo Fernando Savater, comparou a reclamación do
seu colectivo coas demandas en
contra da xestión da desfeita do
Prestige. “Se en Galicia lle piden a
dimisión ao presidente Aznar, aquí
Juan José Ibarretxe terá algo que
dicir sobre o estado de falta de liberdades no que nos encontramos.
Un día despois, durante o enterro do asasinado, outra das dirixentes do grupo, a eurodeputada
socialista Rosa Díez, culpou directamente o PNV de estar detrás da
violencia etarra. “Xabier Arzalluz
non ten valor para empuñar unha
pistola pero o seu partido recibe os
beneficios dos asasinatos”, dixo.

O propio secretario xeral do
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, esixiu dos nacionalistas vascos a “ruptura total con contorno
etarra” e o apoio á ilegalización de
Batasuna. “A responsabilidade dos
demócratas é impedir que haxa
concellos, como Andoain, gobernados polos radicais”. Zapatero foi
máis alá. “Non cabe ningún proxecto político diferente en Euskadi
ao exclusivo fin da ETA”.
Esta vinculación entre a violencia e a situación política en moitos municipios vascos colocou outra vez no primeiro plano da actua-

lidade o feito de que hai dezasete
concellos en Euskadi nos que Euskal Herritarrok (nome electoral
que utilizou Batasuna nos últimos
comicios locais). Para socialistas e
populares, cómpre desaloxalos no
poder xa inmediatamente. Esta posibilidade, xa prevista noutros momentos da lexislatura, sempre quedou en agua de bacallau por mor
da negativa dos nacionalistas do
PNV e Eusko Alkartasuna (EA) e
un desacordo global das direccións
do PP e do PSOE vascos.
Mais arestora, os partidos estatais si que están de acordo en aco-

meter esas mocións, algo que o
PNV considera só útil electoralmente. “Non é lóxico subverter os
resultados electorais cando só faltan tres meses para as novas eleccións”, afirmou Juan María Juaristi, presidente do PNV en Guipúscoa. “O pobo dará o seu veredito o
vindeiro 25 de maio e colocaranos
a cada un no sitio”. O responsábel
de EA na provincia, Iñaki Galdós,
foi máis alá. “É inmoral que nos pidan que formemos parte dun goberno xunto cos que nos acusan de
encubrir e favorecer asasinatos como o de Pagazaurtundua.♦

Dos ‘poli-milis’ a ‘Basta ya’
O asasinato de Joseba Pagazaurtundua responde á estratexia da
ETA de eliminar activistas recoñecidos dos partidos políticos estatais, defensores da Constitución
de 1978. No caso do xefe da policía local de Andoain, a súa militancia na plataforma ‘Basta ya’ e o
feito de ser irmá coa ex deputada
socialista Maite Pagazaurtundua.
Joseba Pagazaurtundua era
sarxento xefe da policía local de
Andoain e, aos seus 45 anos, viviu
gran parte da súa vida baixo ameazas. Primeiro, durante o franquis-

mo, militou en grupos contrarios á
ditadura e chegou a militar na
ETA político-militar a mediados
dos anos 70. No inicio da transición, integrouse en Euzkadiko Ezkerra e, cando este partido foi absorbido polo PSOE en 1993, pasou a ser militante do PSE-EE. Dirixiu a agrupación local deste partido en Andoain durante varios
anos e logrou un resultado histórico en 1999, cando os socialistas
perderon a posibilidade de encabezar o goberno local por lograr
60 votos menos ca Batasuna.

Trasladado a Laguardia en
1998, para libralo das constantes
ameazas do contorno da ETA,
retornou á súa vila durante a tregua etarra pero tivo que ser dado
de baixa do seu posto por sufrir
unha grave depresión, motivada
segundo a súa apreciación persoal, polo “constante acoso da
kale borroka”. O pasado sábado,
8 de febreiro, morreu baleado
nun bar logo de comprar o xornal no mesmo quiosco no que o
fixera o tamén asasinado José
Luis López de la Calle.♦

Negociación
da ampliación das
penas de cadea
A comisión de seguimento do pacto antiterrorista asinado polo PP e
polo PSOE é o encargado de negociar a ampliación das penas de
cadea por terrorismo e crimes graves dos 30 anos actuais aos 40. De
momento, a maior distancia entre
uns e outros reside nos requisitos
que os etarras deberán cumprir para acollérense á reinserción.
Os populares están confiados
en que o consenso se produza rapidamente. “Só restan puntadas finais”, afirmou o negociador do PP,
José Antonio Bermúdez de Castro.
Mais os socialistas consideran que
é necesario que o dereito á reinserción se axuste totalmente aos principios constitucionais. “Debemos
axustar as penas ao que marca a
Carta Magna”, dixo Fernando López, representante do PSOE.
Seguramente, a decisión final
recollerá que os condenados a máis
de 80 anos de cadea, non terán dereito a revisións nin beneficios penais ata ter cumpridas tres cuartas
partes do seu proceso. Ademais,
defenderán que os terroristas teñan
dereito preferencial á reinserción
se axudan á policía a deter compañeiros de organización.♦

Madrid
Non hai dúbida. Nos próximos
quince días Madrid vai vivir as
mobilizacións máis multitudianarias que se recordan. É sabido
que esta capital constitúe a caixa
de resonancia de todo grave problema ou reivindicación que a
xente queira dar a coñecer. Os
benqueridos lectores recordarán
que falamos, no seu momento,
das xigantescas manifestacións
contra do Plan Hidrolóxico ou
contra do “Decretazo” e de outras máis modestas como un par
delas en protesta pola catástrofe
do Prestige. O caso é que o pote
cidadán está a ferver “máis que
nunca”, lema, por certo, con que
o Goberno pretendía retrucar a
“Nunca Máis” e que todo indica
que lle esta a saír pola culata.
Madrid está a vivir nestes días
un férvelle-férvelle verdeiramente singular. A gala dos premios Goya, a malleira ao rapás
que berrou “non á guerra” no

Mobilizacións
MANUEL LOMBAO

Madrid vai vivir nos próximos dez días enormes manifestacións contra a guerra e polo Nunca Máis. E palabras de Almodóvar : O país está espertando.
mitin de Aznar, as declaracións
dun Almodóvar outra vez nos
Oscar: “Este país está a espertar”, a visualización parlamentaria duna soidade buscada e merecida dun goberno túzaro componen un cadro que vai ter a súa
expresión máis colorista o sábado 15 e o domingo 23 deste mes
de febreiro. As ameazas e as gargalladas do Delegado do Goberno emitidas por una televisión
aínda quentaron máis, se cabe,
ao sufrido cidadán. A ofensiva
televisiva con especiais infor-

mativos acerca da guerra biolóxica ou entrevistas amañadas do
Presidente do Goberno nunha
das súas televisións demostran
que xa se dan de conta do que se
lles ven enriba. Con todo, o
mesmo Delegado perece ter chegado a un acordo para o itinerario da manifestación contra da
guerra de Iraq, mentras que a de
“Nunca Máis” depende de decisión do Tribunal Superior de
Xustiza de Madrid . Ámbalas
dúas serán un grande acontecemento. É certo que a pacifista

semella, hoxe por hoxe, con
romper todas as estadísticas, pero tamén é certo que moita xente, aquí en Madrid, estamos a
traballar arreo para que a do 23F –¡qué data tan ben escollida!–,
non se quede atrás e que tanto os
milleiros de galegos que cheguen á nosa casa sexan tan ben
recibidos como foron ben recibidos os milleiros de voluntarios
que acudiron en axuda da nosa
xente. Para ese fin artellamos
carteis, firmas, anuncios, actos
nun longo etcétera, apoiando o

labor dos auténticos organizadores de “Nunca máis” en Galicia.
Por certo, de paso xustifico, pola asistencia a esas reunións, o
retraso en entregar esta crónica
ao compañeiro Xan Carballa
que cada quince días faime puntualmente o recordatorio. Son os
inconvintes de ser xornalista e
axitador, dentro do que un modestamente pode. Certamente
ben vale a pena vivir estes momentos de rexurdir democrático
e de botarse á rúa a exercer a
dignidade. Por iso levo da man
ás miñas dúas fillas, para que
aprendan a primeira lección: vivir con liberdade e con dignidade, exercendo os dereitos fundamentais de expresión, manifestación e participación na vida
política e pública, exercendo de
auténticos “cidadáns” no senso
orixinal da Revolución Francesa. ¡Marchons! ¡Marchons! ¡A
mobilizarse!♦
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ATAQUE AO IRAK

O goberno planifica unha campaña publicitaria de apoio aos EE UU

A oposición esixe que Aznar se opoña á guerra
CÉSAR LORENZO GIL
Os 151 votos da oposición en pleno votaron a prol dunha moción parlamentaria, consensuada por todos os grupos agás o popular, na que
se lle esixe ao goberno de José María Aznar unha postura contraria
á guerra. Na réplica gobernamental, o vicepresidente Mariano Raxoi
criticou o “ataque electoral” que, segundo el, practica a esquerda.
O PP sofre a “soidade parlamentaria” nun momento no que a polémica sobre a posíbel guerra
contra o Irak absorbe gran parte
da actualidade política e traspasa
os titulares dos xornais e noticieiros para impregnar desde programas como Crónicas Marcianas
ata mitins do propio presidente. O
consenso en política internacional
que noutrora mantiña o núcleo
maioritario do Congreso é hoxendía unha diarquía; por un lado o
goberno mantense inamovíbel no
seu apoio á intervención estadounidense. Polo outro, toda a oposición reclama o respecto escrupuloso ás Nacións Unidas pero non
para lexitimar a guerra senón para reforzar as inspeccións e alongalas no tempo, se fixer falta.
Este voto a favor de partidos
tan distantes noutros momentos como Izquierda Unida, PNV, CiU,
BNG ou Coalición Canaria fortalece a posición de liderato do secretario xeral do PSOE, J.L. Rodríguez
Zapatero, que conseguiu converterse nunha especie de seguidor da política antibélica de Francia e Alemaña. Incluso afirmou que estaría
en contra do conflito aínda que finalmente estes dous países e todos
os demais membros do Consello de
Seguridade da ONU votasen a favor da intervención armada.
Reacción do goberno
Consciente de que a opinión pública maioritaria está en contra
da xestión da guerra, o goberno
volve asumir que perdeu a bata-

lla ante os medios, igual que sucedeu co tema do Prestige. É por
iso que o secretario xeral do PP,
Javier Arenas, ideou volver colocar un encarte publicitario nos
principais xornais (igual que fixo
co Plano Galicia) no que se explican os motivos do apoio ao
goberno de George Bush neste
tempo e se reivindica “a paz a
través da seguridade”. Para Arenas, a cidadanía non percibe os
perigos do réxime de Sadam e a
súa vinculación co terrorismo.
“O único responsábel da guerra
será a ditadura iraquí e se non
acabamos con ela, poderemos
ser vítimas da súa política agresiva”, dixo o secretario popular,
quen non deu datos sobre os fondos que se utilizarán para realizar tal reparto.
Para conseguir darlle a volta
ao actual descontento social co

Un concelleiro do PP de Arganda del Rey agarra o mozo que berrara Non á guerra, señor Aznar no mitin que o presidente do Goberno daba nesa localidade madrileña.

goberno, Aznar nin pode retirarlle o amparo aos EE UU (modelo de actuación do ‘decretazo’)
nin prometer ningunha reparación millonaria (crear o TGV Vigo-Bagdad sería pretencioso de
máis). É por iso que os seus dous
peares principais son o cambio
de atitude dos organismos inter-

nacionais ou, mellor aínda, unha
campaña vitoriosa e rápida. Se
chegase unha toma de Irak antes
das eleccións, o equipo de imaxe
do PP considera que iso faría aumentar os seus votos porque os
medios transmitirían tacitamente
daquela que o goberno estivo do
lado dos vencedores.♦

Raxoi: ‘O mozo que berrou no mitin
vulnerou a liberdade de expresión do presidente’
O portavoz do goberno e vicepresidente primeiro, Mariano
Raxoi, considera que berrar nun
mitin político vulnera a liberdade de expresión do orador, en
referencia ao rapaz que foi mallado por militantes populares
da localidade madrileña de Arganda del Rey logo de berrar
‘¡Non á guerra!’. “O rapaz este
de 17 anos que berrou nun mitin
do señor Aznar estaba vulnerando a liberdade de expresión do

presidente do goberno, que era
o que estaba a falar nese momento”, indicou Raxoi, en resposta á secretaria de Movementos Sociais do PSOE, Leire Pajín, durante unha sesión de control ao goberno no Congreso.
Pajín preguntáralle a Raxoi
se o executivo de Aznar garantía
o dereito á expresión, “logo de
demonizar os actores do ‘Non á
guerra’, a plataforma ‘Nunca
máis’ e incluso os estudantes que

protestaron en contra da Lou”.
Raxoi primeiro defendeu o
respecto do goberno a todos os
dereitos humanos e lembrou que
cando foi ministro de Cultura tratou igual a partidarios e detractores. Ao seguir, enumerou unha
serie de titulares de prensa sobre
o cesamento de varios membros
do devandito ministerio logo de
mostraren o seu rexeitamento á
Guerra do Golfo en 1991, cando
gobernaban os socialistas.♦

Madrid, máis
perto de
Washington
que de Berlín
Durante o cumio hispano-alemán que se celebrou en Lanzarote os pasados 11 e 12 de febreiro, os presidentes José María Aznar e Gerhard Schröder
mostraron publicamente as súas diferencias e basearon o seu
tépedo diálogo na explicación
das súas respectivas posturas
en canto á necesidade de invadir o Irak. Foi por iso que o cerne da negociación estivo noutros asuntos, como a nova policía fronteiriza ou os termos da
construción europea que se decidirán na Convención.
En canto á crise internacional, Aznar manifestou publicamente a súa sintonía con
Bush e avogou porque España
se converta en socio preferente
da potencia na UE, só detrás en
importancia de Gran Bretaña.
O obxectivo do presidente sería
que este achegamento trascendense a súa propia figura e se
convertese nunha alianza tradicional histórica, que tendese
unha ponte permanente entre
Madrid e Washington.
Para moitos analistas (ler a
entrevista da páxina 24 con
Camilo Nogueira), esta postura responde a un boicot preconcibido contra a construción dunha alternativa política
europea e dana moi profundamente o proxecto común no
que Francia e Alemaña asumiron o liderato mercé ao seu
poderío demográfico, histórico e industrial. Os EE UU
conseguirían, deste xeito, ampliar a súa influencia ao continente por primeira vez desde o
Tratado de Maastricht, que
puxo en marcha a UE.♦

Barcelona
Cando do debate sobre as causas e
as consecuencias da guerra no
Iraq, cando do debate do por qué
España dá ese apoio incondicional
e unilateral a política belicista de
Bush flúe unha caste de discurso
alterno monopolizado por acusacións de que se un toma tal posición por mera estratexia electoralista, o problema, a guerra no Iraq,
queda relegado a ser un instrumento de malabarismo. O circo,
neste caso, o Parlament de Catalunya. O eixe do espectáculo, a
manifestación que para o sábado
convocouse en moitas cidades do
mundo, entre elas Barcelona. Os
actores, Jordi Pujol, Pascual Maragall, Alberto Fernández Díaz, etc.
Este último pregunta sobre a postura que adopta o goberno catalán
sobre a guerra, xusto o día despois
no que se pide ao executivo central
que rectifique a súa postura de
apoio a Bush en favor de esgotar a
vía diplomática. Pascual Maragall
pregunta con segundas a Pujol se
vai asistir á manifestación do sábado cando Artur Mas xa anunciou
que asistirá en representación dos

A manifestación contra a guerra,
unha batalla por aparecer na foto
AGNÈS MARQUÈS

A posíbel guerra contra Iraq pavimentou os primeiros metros da carreira
electoral, aqueles nos que é obrigado coller impulso, nos que se adquire
a que se chama velocidade de reacción. Todos os partidos políticos, cada un ao seu xeito, oíron o disparo de saída e queren ser os primeiros.
de CiU, aínda que tivo que pensalo. A este punto chegou a politización da guerra nun plano, o de Catalunya, no que nada se pode facer
contra ela. En vez de facer dela un
punto de encontro en contra da lóxica da guerra, de tentar crear unha opinión pública concienciada
do que nos vén enriba como cidadáns deste mundo, critícase, como
a veciña do cuarto que espía e asexa os horarios e compañías do resto da veciñanza, se tal ou cal vai á
manifestación. A concentración é

da xente da rúa, da que está indignada do que se oe polas noticias,
da que, atormentada, pensa nas
mortes que haberá, da que alucina
vendo cómo José María Aznar non
dá máis argumentos que nos convén estar a ben cos Estados Unidos, dos que non se cren o que escoitan cando se aposta pola mal
denominada guerra preventiva en
vez e tentar esgotar a vía diplomática, dos que rin encarnados por
pensar que Collin Powell presentaría probas irrefutábeis no Conse-

llo de Seguridade convocado de
urxencia por Estados Unidos o pasado 5 de febreiro, dos que asumen que a pesar das sospeitas non
se atopou nada que verifique que
Iraq ten arsenais de armas de destrucción masivas. A partir deles,
que vaia quen queira e despois xa
será momento de preguntar quén
foi, por qué, e quen non foi. Pero
non, o que se está a facer esta semana en Catalunya é estragar a atmosfera cun discurso banal, convértena en teatro en canto están a

condicionar a foto que sairá o domingo nos periódicos, as caras que
aparecerán. Estaría mal velas coñecidas; ben estaría ver centos de
caras novas, nin caras, cabezas
amoreadas vistas desde o ceo. A
política faise no Parlamento e a
mágoa é que esta faise intentando
dar titulares aos xornalistas. E
mentres, outras cuestións como a
lei catalana de universidades,
aprobada esta semana polo Parlament, que inflúe nas condicións
nas que se vai formar a sociedade
futura, por poñer un exemplo, pasa sen pena nin gloria. Así que
cando os políticos pasen da velocidade de reacción á velocidade de
aceleración e á de mantemento da
carreira caras as próximas eleccións autonómicas, no outono, non
lembraremos os programas electorais, nin as leis propostas, nin os
erros cometidos, nin os presuntos
casos de fraude político. Só recordaremos as caras de políticos que
o domingo sairán na foto, e por ese
motivo converten en circo algo tan
serio como o que pode comezar
nas vindeiras semanas.♦

A OTAN bloquea unha decisión norteamericana por primeira vez na historia

As petroleiras dos EE UU
reclaman as reservas iraquís para subsistiren
C. L.
As principais empresas produtoras de petróleo dos EE UU e
de Gran Bretaña alertaron da necesidade que teñen de extraer o cru iraquí para manteren os seus beneficios e abasteceren o mercado ocidental. Esta nova coñécese entrementres a OTAN bloqueaba a decisión de apoiar loxisticamente a Turquía mercé aos votos belgas, alemáns e franceses.
Exxon Mobil, Chevron Texaco,
BP e Royal Dutch Shell están decididas a apoiaren unha intervención militar estadounidense e británica no Irak, incluso con apoio
económico, a cambio de posibilidades de explotar a enorme reserva de petróleo do país asiático.
Sen ese cru, a grande industria tería moitas dificultades para seguir
mantendo os beneficios cos actuais prezos dos combustíbeis.
No informe do Foro de Política Global das Nacións Unidas,
estas petroleiras consideran en
perigo a súa posición de dominio
mundial do mercado desta materia prima e alertan de que son os
chineses, rusos e franceses os
que terían acceso ao cru iraquí
de non se producir unha invasión
estadounidense que asegure o
control dunha reserva valorada
en 2,9 billóns de euros netos. As
estimacións do cartel dos carburantes fan unhas previsións de
gaños que supoñen dous tercios
da súa facturación actual.
As petroleiras consideran
moi positivo que o goberno estadounidense substitúa o réxime
de Sadam Husein por un novo
executivo favorábel a Washington. Para o núcleo duro das corporacións texanas (todas eles tiveron nos seus cadros de persoal
a colaboradores e incluso minis-

tros do gabinete Bush), cun goberno amigo en Bagdad non só
se lograría explotar o recurso
enerxético do seu subsolo senón
ter unha arma de presión para
lles obrigar aos membros da
Opep a aumentaren a produción
e incluso concedérenlles parte do
labor de extracción a empresas
norteamericanas.
O complexo de Edipo da OTAN
George Bush debe estar dixerindo o boicot de Bélxica, Alemaña
e Francia ao seu pedimento á
OTAN de apoio loxístico para
Turquía como unha especie de
agresión ao pai por parte do Edipo europeo que se rebela contra o
seu “salvador” na Segunda Guerra Mundial. En realidade, a postura destes tres países só quixo
conservar a coherencia coa política exterior que o eixo antibelicista practica en todas as frontes.
Bélxica, que levou a voz cantante no bloqueo, aduciu razóns
de lóxica da paz para non admitir apoio aos turcos. “Se o fixesemos, estariamos dando por feito
que é irremediábel facerlle a
guerra ao Irak”, explicou o primeiro ministro belga, Guy Verhofstadt. A decisión xurdiu de
Francia, que considera que a única maneira de parar a agresión é

Esta semana pode resultar decisiva no
conflito que enfronta a Estados Unidos
con Iraq. A disidencia europea, capitaneada polo tándem Chirac-Schroeder, sumou
apoios significativos de Putin, primeiro en
Berlín, logo en París, para rexeitar o uso
unilateral da forza. En Bagdad, as autoridades iraquís facían novas concesións ante as esixencias dos inspectores de armas
da ONU. O Presidente chinés, Jiang Zemin, tomaba posicións en apoio dos disidentes europeos. Todos eles coinciden en
sinalar que aínda é posíbel unha saída pacífica para este contencioso, se do que se
trata é de desarmar Iraq. A proposta franco-alemana contempla a ampliación dun
dispositivo de vixiancia que incluiría a utilización de forzas de mantemento da paz e
outros mecanismos técnicos que evitarían
as hostilidades e máis mortes de inocentes.
A constatación do desarme debería abrir o
camiño para o levantamento das sancións.
Perdida toda esperanza de golpe de estado interno ou magnicidio, no outro extremo, segundo informaba o The Sunday
Telegraph o pasado domingo, Gran Bretaña e os Estados Unidos planean dar 48 horas ao presidente iraquí, Sadam Husein,
para que deixe o poder ou deberá enfrontarse a unha guerra se o informe dos inspectores de armas da ONU, que será presentado mañá, 14 de febreiro, conclúe que

Capa da revista Red Pepper na que se ve a Donald Rumsfeld saudando a Sadam Husein. O titular afirma: ‘Era cando Rumsfeld e Sadam eran amigos que o Irak era un auténtico perigo’.

utilizar todos os vetos posíbeis
para deslexitimar a invasión nos
foros internacionais nos que os
EE UU participan.
O veto na organización que

fundaron os EE UU para fortalecer a Europa ocidental durante a
guerra fría e que serviu de plataforma para a recente agresión a
Iugoslavia (1999), doeu moito na

Aquí fóra

A disidencia europea
XULIO RÍOS
se resiste ao desarme completo. Ese ulti- que se está a demostrar nas últimas semamato serviría de base para unha segunda nas é que Europa, pese ás dificultades
resolución, abertamente expeditiva, auto- existentes para artellar unha posición únirizando o uso de calca, sen necesidade de
quera medida útil para
investir máis en gasto
desarmalo. É o semávitar a guerra,
militar, si conta con
foro en verde que urespacios dabondo paimpedir que a
xen na Casa Branca.
ra singularizar os seus
Demasiado burdas Administración Bush se puntos de vista e faceas escenificacións dos
los valer, sen compleEstados Unidos para saia coa súa a toda costa, xos nin submisións,
xustificar esta guerra;
simplemente con voné de vital importancia tade política.
demasiado evidente a
carencia de argumenCabe celebrar uns
para dignificar
tos sólidos –as plantas
matices que van máis
de produtos químicos minimamente o proxecto alá das formas e podenunciadas por Poden contribuír a illar
europeo”
well simplemente non
aos sectores máis
existen e asi o constaprepotentes e belicistaron os medios–; demasiada oposición da tas da Administración Bush. No fondo,
opinión pública europea e internacional. estamos a falar non soamente do papel inPero non só iso. Fronte a aquela maneira ternacional de Europa, con identidade
de pensar que esixe un abultado presupos- propia e diferenciada, senón dos vimbios
to en defensa para contar no concerto in- que deben configurar a nova orde munternacional e dispor dunha voz propia, o dial sobre a base dunha premisa alternati-

‘E

opinión pública máis afín a
Bush. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, culpou os europeos de covardía e incapacidade
“para asumir responsabilidades”.
Máis dura aínda foi a prensa neoyorkina, que en todos os seus
editoriais acusa, principalmente
os franceses, de ingratos e de xa
teren esquecido “o sangue dos
estadounidenses derramado nos
areais de Normandía”.
Finalmente, o secretario xeral da OTAN, o británico George
Robertson, tivo que compoñer
outro borrador de resolución que
xa non recolle expresamente ningún apoio loxístico ao desembarco estadounidense en Turquía senón que simplemente dá detalles
de preparación dunha futura defensa do territorio turco en caso
de ataque iraquí. Aínda así, os
disidentes pediron máis tempo
para discutir a proposta internamente pero matizaron que a súa
postura “segue inspirada polos
principios da resolución 1441 da
ONU”, anunciou o presidente
francés, Jacques Chirac.
O labor de contraataque do eixo francoalemán abriu outra fronte. Diplomáticos de ambos os países negocian con Rusia e a China
unha postura común no Consello
de Seguridade da ONU que impida que se aprobe alí calquera ataque ao Irak. Washington, consciente de que esa posibilidade lle
restaría fortaleza no plano internacional, está pendente de negociar que non haxa unha segunda
resolución sobre o desarme de
Sadam Husein e acabe por invadir o país case de socato.♦

va a un dominio estadounidense que xira
arredor da manipulación das conciencias
e o uso indiscriminado da forza militar.
Evitar a guerra, impedir que a Administración Bush se saia coa súa a toda
costa, é de vital importancia para dignificar minimamente o proxecto europeo,
para iniciar a recuperación dun mínimo
de equilibrio de poder no mundo, para
evitar o sometemento de Nacións Unidas
á vontade estadounidense, para, en definitiva, sentar as bases dunha orde multipolar que traslade ao ámbito político as
diferentes realidades xeoeconómicas que
existen na sociedade internacional.
As diferencias que subxacen no desencontro dos máis importantes países europeos cos Estados Unidos van máis alá
dos intereses concretos das relacións económicas con Iraq, mesmo dos coñecidos
enfrontamentos con Francia que teñen o
continente africano por escenario privilexiado (Madagascar, corno de África, Marrocos, Côte d’Ivoire...). Como as coincidencias precipitadas e inquebrantábeis
doutros con Washington van máis alá do
estrito interese das respectivas cidadanías.
Ogallá que o pulso dure e se gañe.♦
XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional
(IGADI), www.igadi.org
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ATAQUE AO IRAK

Camilo Nogueira

‘O pacifismo está a vertebrar
a conciencia común europea’

O eurodeputado do BNG visitou o Irak entre o 2 e o 6 de febreiro.

CÉSAR LORENZO GIL
O testemuño de Camilo Nogueira nútrese da análise da situación do Irak, despois de volver dunha viaxe institucional de europarlamentarios ao país asiático. O eurodeputado galego confirmou co pobo iraquí o absurdo de calquera agresión armada.
¿Cómo esperan os iraquís a
agresión?
É un pobo moi desestruturado
socialmente, despois de vinte
anos de violencia e doce de embargo. Hai unha gran dependencia do programa de intercambio
de petróleo por alimentos e unha
enorme carencia de alimentos e
recursos para a sanidade ou a
educación, por exemplo. A crise
obsérvase ao contemplar Bagdad,
unha cidade modernísima, cun
trazado de avenidas amplas e zonas verdes sobre unha chaira pero cos edificios e casas moi danados, con lixo nas rúas. Obviamente, se hai guerra, a súa situación será insostíbel. O problema
de vivir dese programa de alimentos é que a obrigada importación de produtos está a minguar
moito o desenvolvemento económico do país e impídese que se
renoven as estruturas públicas.
¿E os representantes dos
organismos internacionais?
Entrevistámonos cos responsábeis das organizacións humanitarias e cos segundos mandos
da misión de inspectores. Todos
eles teñen o desexo de que non
haxa agresión. Saben que mentres estean alí non haberá liberdade para Sadam Husein á hora
de fabricar armas. Eles afirman
que non é normal que o secretario de Estado norteamericano,
Colin Powell, presente as supostas probas contra o Irak no Consello de Seguridade sen dárllelas

a coñecer aos inspectores. O
normal é que sexa a misión das
Nacións Unidas a encargada de
investigar sobre o terreo calquera posíbel instalación.
¿A ameaza ten algo a ver
coas armas de destrución masiva?
É o hipócrita fanatismo relixioso e o belicismo de George
Bush e a ultradereita estadounidense o que está a provocar unha crise moi perigosa. Gañen ou
perdan os EE UU, porase en
cuestión o equilibrio mundial.
Os seus inimigos son os países
árabes, exemplificados neste
momento no Irak, e por outra
banda, a Unión Europea (UE).
A idea dunha UE cunha visión
alternativa ao belicismo estadounidense, vese como un perigo desde o Pentágono. Por desgracia, aquí sabemos moito de
guerra, de destrución. Por iso
queremos cambiar esa óptica,
avogar por outro camiño. Pero
sufrimos a actividade de quintacolumnistas, como Aznar, Blair
e Berlusconi, e iso afecta a unidade do proxecto europeo.
¿A postura franco-alemana está motivada por intereses particulares?
Seguramente haberá necesidades e intereses estatais nas
súas posicións pacifistas. Hai
que lembrar que Schröder goberna Alemaña xunto cos verdes e é fundamental para eles
manter coherencia coa súa ide-

oloxía neste momento. En Francia hai un ambiente social claramente pro-pacifista e Chirac ten
que calibrar isto. Pero, obxectivamente, defenden Europa como potencia e benefician a creación dun sentimento cívico xeral europeo que está a superar
arestora a conciencia dos estados-nación. A sociedade europea está claramente convencida
de que a guerra non é necesaria
para arranxar os problemas.
¿O bloqueo na ONU ou na
OTAN pode parar a guerra?
Non hai que perder a esperanza. No Parlamento Europeo
seguimos traballando para conseguir unha condena unánime.
Na última discusión que tivemos ao redor deste tema, logramos o respaldo de todos os grupos. Mais é difícil pensar que
vai haber unha marcha atrás
despois de trasladar ao Golfo
Pérsico todo un exército. O goberno dos EE UU decidiu unilateralmente iniciar un ataque e
parece pouco probábel que poidamos convencelos do contrario. George Bush ten toda unha
teoría sobre os ataques preventivos e a escusa de que a situación de hoxe vén provocada directamente pola invasión de
Kuwait de 1990 é moi contraditoria. Non se pode comparar
aquela situación, na que moitos
de nós non pensabamos que a
violencia fose efectiva para
arranxar a agresión iraquí, pero
houbera un ataque militar previo, á de hoxe, na que non se
produciu ningunha continxencia que xustifique unha coalición internacional que pretenda
desaloxar o goberno de Bagdad.

Mais o presidente Aznar
segue a vencellar a Sadam
Husein co terrorismo.
É un erro. Hai que lembrar
que o 11-S non foi provocado
por ningún estado, senón por un
feixe de rapaces moi listos e con
medios suficientes para viviren
nos EE UU durante uns anos,
pero ese millón de euros que
precisaron para facer o atentado
non tivo nada a ver con armas
químicas, biolóxicas ou nucleares. Lograron un masacre case
atómico pero con avións comerciais fabricados polos norteamericanos. A idea de Aznar coincidiu pavorosamente coa de Powell e responde a unha estratexia común manada da Casa
Branca, pero nada máis. Non
hai nin unha soa proba que relacione o Irak co terrorismo.
¿Pagará o PP nas urnas o
seu apoio a Bush?
Coido que si. Creouse un
movemento moi importante no
Estado español en contra da intervención no Irak. Hai que
pensar que o movemento do
‘Nunca máis’ en Galicia espertou moitas conciencias e serviu
de plataforma de lanzamento,
de exemplo para outras reivindicacións tan lícitas e oportunas
como o ‘Non á guerra’ dos artistas. E Aznar non sabe ler a
mensaxe da sociedade civil, que
lle vai responder en breve, nas
rúas: primeiro, o día 15, contra
a guerra e logo o 23, contra a
maré negra.
¿Pódense mesturar as protestas?
Posibelmente. Está ben que
acabemos berrando ‘Nunca máis
á guerra’.♦

O pobo
delincuente
GUSTAVO LUCA

U

n fotograma antes de
volvermos disparar sobre Sadam Hussein,
sabemos por boca do Estado
Maior aliado que Sadam
Hussein non é o obxectivo
central desta campaña. Os
que cargan as armas para atacaren, tremen ante a terrorífica probabilidade de que o canalla se renda. Podemos polo
tanto volver perguntar cál é o
fin desta guerra.
Se do que se trata é de
baixar da burra a un tirano
que ten armas pavorosas
(“outro Adolfo Hitler”,
chamárao Bush I) ¿por que
non entraran os aliados en
Bagdad en 1991 despois de
arrasar o país? ¿Por que se
retiraron os norteamericanos
do Iraq hai doce anos?
A resposta é que non se
retiraron. Un informe da CIA
datado en 1993, recoñecía
que o país estaba desfeito e
que o bloqueo era eficaz nun
97 por cento. Dende 1991,
norteamericanos e británicos
bombardean todas as obras
de reconstrucción do Iraq,
principalmente as do sistema
enerxético e sanitario que antes da ofensiva de Bush e
Douglas Hurd eran os mellores do mundo árabe. Tropas
norteamericanas xa están no
Curdistán.
Unha guerra continuada
sobre un país que non pode
defenderse chámase
xenocidio. O informe da FAO
de 1995 cifraba en 560.000 os
nenos mortos pola miseria
causada pola guerra. En outubro de 1996, a UNICEF pediu
alimentos para remediar a
fame da poboación infantil. Só
Holanda enviou leite en pó. O
Iraq, coma a Unión Soviética
durante a guerra fría, xa non é
un pobo senón unha punta de
delincuentes (a guilty party
como di a civilizada prensa
vespertina de Londres)
vintedous millóns de culpábeis
aos que Estados Unidos quere
privar da condición de
persoas.
Esta campaña de terror sobre o pobo do Iraq si que é a
nai de todas as batallas. Antes
do bloqueo, no Iraq non había
miseria. Se Sadam gasta miles
de millóns en armas, como
pretende Bush II, é que o bloqueo non funciona. Pero o
Consello de Seguridade recoñece que o estado de sitio
arruinou o país ata límites de
supervivencia.
Os que mandan a
coalición cristiá queren os
campos de petróleo do Iraq
(e non o negan) pero
necesitan que non haxa
infieis polo medio e isto é o
que non se di.♦
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O Papa, moi crítico coa atitude imperialista dos puritanos estadounidenses

A postura do Vaticano
racha a imaxe de ‘enfrontamento de relixións’
A.N.T.
O Vaticano está a mobilizar toda a súa experimentada diplomacia internacional para intervir directamente nos movementos pacifistas ao máis alto nivel. A atitude do Papado desconcertou a dereita ultracatólica española e separa aínda máis
os puritanos estadounidenses
da cultura relixiosa romana.
O anuncio de que o Papa non
quere a guerra non é novo. A
Igrexa mantén case que sempre
unha postura antibelicista. O
que cambiou no Vaticano foi o
xeito de encarar a crise internacional. A curia romana estase a
mover ao máis alto nivel para
impedir a agresión sobre o Irak.
Xoán Paulo II enviou a Bagdad
a Roger Etchegaray, auténtico
chanceler vaticano, coñecedor
de todos os sumidoiros e salóns
perfumados da diplomacia internacional, desde Polonia ata o
Brasil, pasando polo Vietnam e
Iugoslavia.
Etchegaray ten a misión de
entrevistarse con Sadam Husein,
non para conminalo de que abandone o país senón para conseguir
a fotografía de amizade mutua: o
abrazo entre o principal obxectivo da carraxe ocidental e a representación máis política e diáfana
do cristianismo na Terra. A imaxe racharía o ideario de guerra
que Bush ou Ben Laden queren
trasladar á opinión pública como
enfrontamento entre a fe de Cris-

Manifestacións
pacifistas
en toda Galicia
A Coordinadora Galega pola
paz é o organismo convocante en Galicia das manifestacións do ‘Non á guerra’ que
organizan en todo o mundo o
Foro Social Mundial e o Foro
Social Europeo. Baixo o lema
‘Pola paz mundial: non á
guerra contra o pobo iraquí’,
o sábado, 15 de febreiro todas as grandes cidades acollerán protestas nas súas rúas. PsdeG, BNG, Izquierda
Unida e os tres principais sindicatos (CC OO, CIG e
UGT), entre outras organizacións, xa anunciaron a súa
presencia nas mobilizacións.

O Papa considera que unha agresión estadounidense danaría a posición do catolicismo na conciencia do mundo.

to e a de Mahoma.
Tamén persiste na postura activa do Vaticano a prol da paz un
rexeitamento contundente ao
unilateralismo estadounidense
como depredador dos valores
apostólicos. É como se Karol
Wojtila, tan belixerante co comunismo, se decatase de que o

imperialismo estadounidense pode ser moito máis pernicioso para o seu poder. De feito, o fanatismo relixioso do que fan gala
os ministros norteamericanos ten
moito a ver co puritanismo fundacional do vello Mayflower,
bastante afastado dos teitos pintados da basílica de San Pedro.

Non hai que esquecer tampouco os cristiáns que moran en
Oriente Medio, maioritariamente
no Irak. As comunidades caldeas
(fundadas nos primeiros séculos
da nosa era) son respectadas polo réxime de Bagdad e o Vaticano séntese obrigado a defender
os seus intereses tamén.♦

SANTIAGO. Saída da
Alameda ás 19 h.
A CORUÑA. Desde o
Obelisco ás 19 h.
FERROL. Edificio da
Xunta, ás 12 h.
LUGO. A partir da Subdelegación do goberno, ás 13 h.
OURENSE. No Parque de
San Lázaro, ás 19 h.
PONTEVEDRA. Saída da
Praza da Ferrería, ás 19 h.
VIGO. Desde o cruce de
♦
Urzáiz e Lepanto, ás 19 h.♦

A guerra entigrece as almas
VICTORINO PÉREZ PRIETO
“¡Señor!, la guerra es mala y bárbara;
la guerra odiada por las madres,
las almas entigrece”.
Nesta angustiosa situación prebélica,
cómpre lembrar as vellas verbas de Antonio Machado, un home heterodoxo pero
fondamente relixioso, que era, sobre todo,
“no bo sentido da palabra bo”. Porque, como escribiu Raimon Panikkar, “o tema da
paz é demasiado serio para deixalo nas
mans dos políticos”.
Viamos esta semana algo curioso no
Parlamento español, mentres os “agnósticos” socialistas e comunistas (PSOE,
IU...) e os nacionalistas que supostamente
“apoian os violentos” (PNV, BNG ...) estaban de acordo coas teses pacifistas da
Santa Sé, os supostamente “católicos” do
PP manifestábanse en contra, xustificando
as teses belicistas iankis. Nas tribunas dos
invitados, os “inmorais” e “promiscuos”
da farándula, actores e cineastas, ¡tamén
cadraban co Vaticano, máis que os que levan “unha vida como Deus manda”, as
dereitas de toda a vida! Fóra do ámbito
estatal, os parisinos “de vida alegre” e os
“protestantes” alemáns, cadraban máis co
Papa de Roma que os “católicos” italianos
que ten ao seu carón.

Hai xa 40 anos o papa Xoán XXIII, na
Contrariamente ao goberno de Aznar,
súa magnífica encíclica “Pacem in terris”, lacaio vergonzoso dos gobernos belicistas
viu a ONU como instrumento indispensa- de Bush e da “pérfida Albión” de Blair, o
ble para a paz mundial. Agora, o arcebispo Vaticano manifestou claramente o seu
francés Jean Louis Tauran, secretario vati- apoio ás teses da meirande parte da comucano para as Relacións
nidade internacional,
cos Estados, home de
que pensa que a guerra
Xoán Paulo II para as
non é a solución do
ara
combater
relacións exteriores,
problema. Con clariexpresaba hai unhas
dade meridiana, o reo terrorismo,
semanas a postura ofipresentante vaticano
cial da Igrexa Católica
manifestou que para
o que cómpre é
dicindo: “O uso das arcombater o terrorismas non é unha fatali- “darlle á xente o sentido mo, o que cómpre é
dade inevitable e unha
“darlle á xente o sentido carácter sagrado
guerra preventiva non
do do carácter sagrado
está prevista na Carta
da vida humana”, ¡e
da vida humana”’
das Nacións Unidas”,
non sentirse co dereito
Os USA non deben dede quitarlla a quen me
cidir ningunha acción
pete, como defenden
militar contra outro esos iankis e os seus vatado “independentesalos! Ao mesmo temmente do consenso da
po, o arcebispo Tauran
ONU e as institucións internacionais”; fo- manifestou, que, como tantos repetimos, “é
ron as súas palabras nunha entrevista para necesario ter en conta aquelas causas –poo diario italiano La Repubblica. Palabras breza, conflictos non resoltos, tensións sosemellantes ás que lle escoitamos ao socia- ciais– que están na orixe da desesperación
lista Zapatero e o magnífico discurso do de movementos e persoas que se ven case
peneuvista Anasagasti, na súa intervención empurrados ao diabólico modo de actuar
no Parlamento esta semana.
terrorista”; o prelado tiña moi presente a si-

‘P

tuación do conflicto palestino-israelí. Certamente, a Igrexa non está por apoiar un
novo conflicto entre “mouros e cristiáns”,
unha cruzada do cristianismo salvador contra o islam terrorista, que esa semella ser a
batalla de Bush.
Citei profusamente declaracións vaticanas para afirmar que, neste caso tódolos
cristiáns de ben deberiamos estar totalmente de acordo, se queremos vivir unha
fe acorde co Evanxeo. Un acordo no que
deberemos camiñar xuntos cristiáns e non
cristiáns, crentes e non crentes... seres humanos, irmáns, ante outra guerra inxustificable. Porque as verdadeiras “armas de
destrucción masiva” non son tanto as presuntas armas químicas que pode ter ese
verdugo do seu pobo que é Saddam Hussein, senón aquelas que deixan polo camiño tanta masa humana que ten como único
delicto nacer nun país pobre e padecer cada día na súa carne o inxusto reparto da riqueza, da alimentación, da saúde... armas
que, ademais, matan a vida, emporcan e
contaminan o planeta cun desenvolvemento industrial irracional e depredador.
¡A guerra nunca máis! Porque non resolve nada e só trae máis morte. Xa o dixera rotundamente Xoán Paulo II con
ocasión da outra Guerra do Golfo.♦
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Despois do 11-S e do conseguinte aumento
dos orzamentos militares nos países occidentais, avivece o debate sobre as causas e efec-

tos deste gasto disparado. As notas que seguen teñen a intención de comentar as diferentes opinións que se manifestan sobre o caso.

Os fabricantes de armas buscan clientes
GUGLIELMO CARCHEDI
Hai quen compara o comportamento das
nacións ao das persoas, sobre todo das persoas do común, e entende que as nacións
adquiren armas por causas psicolóxicas (o
temor) aínda que isto non abonde como explicación de todas as variantes dos gastos
militares que abordaremos de seguida. Outros prefiren ver que as nacións precisan armas para se defenderen pero o caso é que
son os cinco principais productores de armas ou, o que é o mesmo, os países imperialistas, cos Estados Unidos á cabeza, os
que declaran as guerras a nacións de inferior poder aínda que cualifiquen estas guerras como humanitarias. Pero é un feito que
os cinco primeiros importadores de armas
do mundo distínguense pola represión que
exercen (gracias sobre todo ao armamento
que compran) sobre os seus pobos.
Un terceiro enfoque coida que son os
grandes grupos empresariais os que verdadeiramente se benefician da fabricación e
venda de armas. Levan razón, pero fáltalles por explicar o carácter cíclico ou a
función reproductora que ten a fabricación
de armas dentro do sistema capitalista.
Argumenta a cuarta hipótese que o capitalismo ten necesidade da industria militar polo que esta ten de función reproductora tanto na rendibilidade como no
emprego. Isto é certo (mal que nos pese)
pero deixa sen explicar o carácter cíclico
deste gasto. A industria militar, que postula esta ideoloxía, esquece darnos unha razón ao enorme estrago de recursos que

implica esta
producción.
Finalmente
están os que
chaman
a
atención sobre
este tremendo
estrago pero
non queren
ver a función
reproductora
do gasto en armamento. Todo propósito
de reconversión que ignore este aspecto
non producirá
máis que efectos marxinais
no mellor dos
casos.
Un tratamento diferente que será comentado máis
adiante descansa sobre
dúas teses nas que non podemos demorarnos aquí por falla de espacio e que pretenden que o capitalismo é un sistema con tendencia á crise é que as medidas contra as crises cíclicas non dan librado ao sistema deste capital defecto. Ocuparémonos deste último punto.

Nunha fase sidades do pobo. Polo tanto deben ser limide depresión e tadas e ainda máis nun momento coma o
crise, o Estado que estamos a viver, cando os atrancos e a
pode usar a súa pobreza atinxen tamén o corazón dos países
capacidade ad- capitalistas.
quisitiva na
■ COA GARANTÍA DO ESTADO. Gastar
creación de activos mediante en armas ten a súa vantaxe . Os orzamentos
os impostos ou militares poden multiplicarse contando que
coa impresión exista verdadeiramente un inimigo ou que
de moeda para haxa capacidade para crealo mediante deciconsumo ou sións políticas e económicas. Tamén se pobens de capital. de finxir. A producción de armas é neste caEstes bens de so unha xigantescca redistribución de recapital poden cursos dende os sectores que atravesan difiter tres usos. cultades. A fabricación de armamento e serPrimeiro: se o vicios para a guerra conta coa garantia do
Estado non os Estado. Endebén, como estes bens non son
usa para pro- reproductores non precisan rematar en
ducción, indu- mans dos traballadores ou do capital. Aínda
cirán unha bai- máis: a opinión pública ve con bos ollos
xa dos salarios que as armas non se usen ou se fagan obsoe dos benefi- letas a diferencia dos recursos que se rediscios o que tribúen para ser destruídos. Dende o punto
agravará a si- de vista do progreso material e moral e da
tuación econó- conservación da natureza, isto é unha tolemica. Segun- ría. Dende o enfoque do funcionamento caLAUZÁN
do: se o Estado pitalista é plenamente razoábel.
En tempos de paz, con todo, o uso antinon os usa, os bens de capital irán ás mans
dos capitalistas o que representará un aumen- cíclico e a producción de armamento ten os
to do capital. Con todo, se o que se lles dá aos seus límites. Sinalemos, por exemplo, que a
capitalistas iguala ao que se lles tirou me- maior estrago de recursos desta industria, a
diante os impostos, a rendibilidade fica no in- súa capacidade de reproducción é menor.
suficiente nivel anterior. Se o que se dá é Máis importante é que contra mais armas,
maior que o que se tira, a diferencia terá que maiores son as probalidades de usalas ou o
saír das rendas do traballo o que agravará os que é o mesmo, de que haxa guerra. Isto non
problemas no sector dos bens de consumo. depende só da inercia profesionalista dos
Da mesma maneira, os bens de consumo de- militares senón de que contra máis armaben ir ao traballo pero se lle damos ao traba- mento acumulado, maior e a dificuldade pallo o mesmo que lle tiramos, o nivel de con- ra xustificar a fabricación de novas armas. A
sumo ficará no nivel insuficiente de antes. Se guerra non só chamusca armas e crea a opo nivel aumenta, a rendibilidade baixará aín- ción de fabricar outras novas senón que
da máis. As obras de infraestructura son unha rompe bens de consumo e de capital, por
combinación destas dúas políticas e están su- exemplo infraestructuras co que se suscitan
xeitas ás mesmas limitacións. No que se refi- as obras de reconstrucción. Para o imperiare ao multiplicador keylismo, é a conta: romnesiano, unha ollada
pen un país inimigo e
máis atenta revela que
despois fan un plano
nha guerra
non é certa. Moito máis
para reconstruílo co
é
unha
feira
de
mostras
real é o efecto benéfico
que atopan saídas para
sobre a rendibilidade
os seus productos.
para os que precisan
dos países imperialistas
Sábese que os paía causa da apropiación
ses occidentais atravevender armas”
de valor sobre os países
san dificultades econósometidos a dominamicas despois do 11-S e
ción.
que as medidas anti-cíExiste unha terceira opción: a de adqui- clicas non dan o avío. Mentres a exportación
rir bens con fondos públicos. A UE, por de armas caeu dende 1996, a fabricación de
exemplo, seguindo o modelo dos Estados armamento comezou a baixar moito antes,
Unidos, subvenciona os labregos e gandei- arredor de 1991, por causa da desaparición da
ros para que renuncien a unha parte da sua Unión Soviética. Que o imperio do mal se
capacidade de producción. Transforma os evaporase, traeu consecuencias funestas para
excedentes de leite en leite en pó ou ben en o imperialismo, que se reciclaron mercé ao
penso ou os converte primeiro en manteiga terrorismo internacional, coa condición de
e a seguir en graxas non comestíbeis. Unha entender que non se trata do que se exerce
parte do viño convértese en alcol e vai para contra os países dominados senón contra os
a industria química. Pouco importa que a imperialistas, o que force unha escusa perfecmeirande parte da humanidade pase necesi- ta para fabricar máis armas con todos os efecdade destes productos. O aspecto benéfico tos que se describiron nas liñas que antecepara o sistema destas medidas é que destrúe den. Repárese por último que o uso destas aro que non pode destinarse ao consumo por mas acomódase a obxectivos estratéxicos:
falta de poder adquisitivo. Son medidas po- derrúbanse gobernos incómodos para deixarlíticas ou ideolóxicas antes que económicas lles franco o acceso aos grandes campos de
e o seu espectro é limitado. É ben complica- petróleo situados en terra de herexes.
do venderllas á opinión pública a causa da
Eis o mellor dos mundos posíbeis no
súa fonda irracionalidade respecto ás nece- peor dos sistemas económicos.♦
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A suposta nova mensaxe do líder de Al-Qaeda, escusa para unir Bagdad co terrorismo

Ben Laden si quere a guerra
A.N.T
Despois de varios meses de ausencia, Osama Ben Laden supostamente volveu ao primeiro plano da actualidade. Unha fita de son chegada á canle televisiva Al-Jazira (Qatar) é a suposta última arenga do líder de Al-Qaeda aos pobos árabes.
Washington está encantado da
última mensaxe de Ben Laden.
A pesar de que a suposición de
que segue vivo e cheo de forzas
debería desacreditar toda a campaña de Afganistán, o secretario
de Estado norteamericano, Colin Powell, considera a súa última mensaxe como a “proba definitiva” dos elos que unen Bagdad coa rede terrorista do integrismo islámico que, supostamente, estomballou as Torres
Xemelgas de Nova York o 11-S.
En realidade, a intervención
do home máis buscado do mundo na crise do Irak beneficia a
lóxica da guerra e cada unha das
súas frases apoia a intervención
militar como único xeito de remexer o suficientemente a
consciencia muslime de cara a
unha nova xeira na que o islamismo ditará a lei desde Nixeria
ata Indonesia. O último discur-

so de Ben Laden baséase no
mesmo eixo de mal e ben que o
de George Bush e, como di o
analista internacional Isaac Bigio, ampárase no do seu contrario como única maneira de manter ergueitos os seus principios.
En primeiro lugar, Ben Laden relata como conseguiu fuxir
de Tora Tora cun feixe de guerrilleiros a pesar dos bombardeos incesantes do exército estadounidense. “Se uns poucos logramos vencer a primeira potencia militar do mundo, o pobo
iraquí ten capacidade para logralo tamén”, afirmou.
Para el, é necesario que todos os musulmáns cheguen ao
Irak para loitar contra os “cruzados”, referencia que clarifica
o seu desexo de converter a
guerra nun choque de civilizacións, ao xeito do gurú de
parte do gabinete estadouni-

Osama Ben Laden, nunha imaxe de vídeo difundida ao comezo da guerra do Afganistán, hai 16 meses.

dense, Samuel Huntington.
Ademais, Ben Laden esixe que
sexan os cidadáns dos países
que non teñen grupos islámicos
violentos de renome (Nixeria,
Xordania, Marrocos, Pakistán,
Arabia Saudita e Iemen) os que
dean o primeiro paso á fronte e

derroquen os seus respectivos
gobernos.
Osama Ben Laden recrimina que o Irak estea dominado
por un réxime laico e contrario
“ás leis do Islam” pero avoga
por apoialo neste momento determinado para impedir que

“os cruzados tripen os nosos
lugares sagrados”. O odio de
Al-Qaeda e demais movementos políticos relixiosos islamistas cara ao Baaz ou socialismo
árabe que goberna o Irak e Siria é histórico pero, igual que
sucede con Palestina, a grave
situación do pobo irmán iraquí
é motivo máis que suficiente
deste amparo que non é mutuo,
segundo Bagdad.
Un portavoz do goberno de
Sadam Husein criticou fondamente a intervención de Ben
Laden e acusouno de favorecer
a guerra. “A influencia das súas
ideas e as dos talibáns no mundo musulmán é pezoñenta e só
beneficia as teses ocidentais
proclives á guerra”, explicou un
comunicado oficial do réxime
iraquí. O goberno de Bagdad
volveu insistir en que a única
solución para a crise é a fin da
ameaza e unha resolución a prol
de acabar co embargo internacional, pero recalcou o feito de
que cada iraquí defenderá a súa
vida e a súa casa “porque xa
non ten nada que perder”.♦

Uribe insiste en pedir unha intervención internacional contra as FARC

A chegada de militares estadounidenses a Colombia
aumenta a violencia
A.N.T.
O atentado contra o Club El Nogal de Bogotá motivou que o presidente colombiano, Álvaro Uribe, solicitase novamente unha intervención armada internacional
“para acabar co terrorismo”.
Xustamente, a chegada ao país
dun continxente de militares estadounidenses ao país recrudeceu
a violencia da guerrilla, dos paramilitares e dos narcotraficantes.
Colombia vive arestora momentos de grande inquedanza política e un aumento da violencia
que non só pon en perigo a estabilidade do goberno de Álvaro
Uribe, senón que pode provocar a
xeneralización da guerra en todo
o territorio dun xeito máis decidido. De fondo segue a estar o convencemento mutuo, de exército,
paramilitares e guerrilleiros de
que o conflito pode acabar cunha
vitoria particular e que, neste intre, os cadernos do diálogo deben
seguir pechados nas gabetas.
Os 35 mortos e 162 feridos
do atentado contra o Club El Nogal, centro social de parte da elite económica de Bogotá, foi un
duro golpe para a administración
colombiana. Aínda que o goberno acusou directamente a guerrilla de esquerdas das Forzas Armadas de Colombia (Farc) do
ataque, as fontes gobernamentais
xa non están tan seguras de que
este grupo cambiase tanto os

seus métodos como para golpear
directamente na capital contra un
estamento moi relacionado co
sistema político vixente.
Para moitos analistas da historia do conflito colombiano, este
atentado parece máis ben obra de
grupos de narcotraficantes, ao xeito das que sementaran de terror o
país na era dourada dos cárteles,
cando Pablo Escobar trouxo en
xeque o goberno de Bogotá. Segundo esta tese, os narcos estarían
moi descontentes coas recentes
extradicións aos EE UU de 38 traficantes de cocaína e este atentado
sería un aviso de que o seu poder
segue a ser temíbel en Colombia.
País ensanguentado
Entrementres Álvaro Uribe solicita apoio internacional para unha gran guerra contra o terrorismo, as Farc e demais grupos
guerrilleiros responden armas
na man á última intervención
estadounidense na política interior colombiana. A través do
plano Colombia, a primeiros de
2003 chegaron ao país 60 militares estadounidenses, pertencentes ás Forzas Especiais, que
se encargarán do adestramento
dun continxente colombiano para a protección dun oleoduto
propiedade da empresa norteamericana Occidental Petroleum.
O aumento dos ataques gue-

O presidente de Colombia, Álvaro Uribe, segue apostando pola erradicación da guerrilla sen diálogo.

rrilleiros respondería entón a unha demostración de forza e á renovación das permanentes demandas de territorios desmilitarizados para recomezar o diálogo. En resposta, a guerrilla sofre
unha actividade renovada dos
paramilitares, que mataron ao redor de 60 persoas no que vai de
ano, principalmente campesiños
e activistas sociais e sindicais relacionados coa esquerda.

Segundo o goberno, a guerrilla conseguiu aproveitar o ambiente de distensión da era Pastrana para se rearmar coa máis sofisticada tecnoloxía terrorista, en
previsión dun cambio de estratexia se “frutifican as operacións do
goberno contra as súas tradicionais bases”, dixo o vicepresidente
Francisco Santos. A administración tamén afianza a loita contra
os paramilitares e nos corredores

do palacio presidencial colócanse
fotografías publicadas nos diarios
que recollen operacións das forzas antiterroristas colombianas
combatendo en plena xungla os
ultradereitistas.
O presidente Uribe enfróntase cun ambiente social moi polarizado, onde aumenta entre a
opinión pública urbana, allea ás
zonas de conflito militar directo, o pedimento de penas de
morte. Incluso o líder dos conservadores (presentes en moitos
gabinetes na historia recente do
país), Carlos Holguín, solicitou
que esta condena se reestablecese para “parar a corrente terríbel
do terrorismo”.
Mais actualmente parece difícil que a administración dea
ese grave paso na lexislación penal. O Fiscal Xeral da Nación,
Luis Osorio, defendeu o actual
sistema xudicial e avogou por intensificar os traballos para capturar os delincuentes. “Os mecanismos actuais de punición son
suficientes para crear unha sociedade xusta”, defendeu. Actualmente, a pena máxima en
Colombia é de 40 anos de cárcere mais narcotraficantes e culpados de delitos económicos conseguen beneficiarse de moitos
descontos de pena, algo xa denunciado reiteradamente por diversas organizacións de defensa
dos dereitos humanos.♦

Ciclismo, ¡vaia carreira!
MANUEL PAMPÍN
Claro que, ben mirado, non é
nada novo baixo o sol; a Volta a
Galicia non se celebra desde hai
tres anos, e a Volta a España non
pasa por ista terra de Breogán
desde hai dez, cando no Xacobeo
93 a Xunta tirou a casa pola fiestra e patrocinou dous anos seguidos a proba.
Segundo os responsábeis de
Unipublic, a empresa que organiza as carreiras, non hai volta a
Galicia porque a Xunta e os
concellos galegos, agás Ourense
e Ferrol, dixeron que nada de
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A letra dunha canción que soa
moito ultimamente é “non me
chames iluso por ter unha ilusión…”, e nestes días dame a impresión de que somos moitos os
galegos que nos sentimos ilusos,
inxenuos e, o que é pior, parvos
de remate ao comprobar o que
pasa co ciclismo no noso país.
Acaba de iniciarse a temporada ciclista, e mirando o calendario, ¡¡¡non hai ningunha proba por etapas de profesionais en
Galicia!!! Tiven que miralo varias veces, pero é verdade: mentres comunidades coma Andalucía, Valencia, mesmo A Rioxa, e
as xa históricas e afianzadas Cataluña e Euskadi teñen as súas
roldas, a nos quédanos o recurso
de ver este extraordinario deporte pola televisión.

A Volta a España do 93 foi a última que veu a Galicia gracias ao patrocinio do Xacobeo.

NOVOS TŒTULOS DE

Marea Negra
O naufraxio dun barco petroleiro enche o
mar de
alcatr n. A vida das gaivotas est ameazada, pero os animais dunha
granxa da ribeira b tanse ao
mar a socorrelas.

O angazo
Pepi o traballaba no campo e gozaba angazando a herba, pero na casa pasaban fame e emigrou
Am rica. Cando volveu, vi a rico e esqueceu o angazo que
tanto quixera.

Grandes contra
pequenos
O sapo rifou coa raposa e declaroulle a guerra. Dous ex rcitos
enfront ronse nunha desigual batalla. Nun bando, os animais cati-

E ademais un novo volume da Enciclopedia Temática Ilustrada
vos ao mando do sapo. Noutro, os animais grandes capitaneados
pola raposa.

A NOSA TERRA

bicicletas… se a decisión se tomara por utilizar eses fondos
para axudar nas crises do “Prestige” ou dos pataqueiros da Limia, por exemplo, pois macanudo; pero moito me temo que ese
diñeiro irá parar ao peto de xente como Xoán Pardo, El Fary,
Camilo Sesto ou Norma Duval
neses festivais de verán que, un
ano si e outro tamén, tira da
chisteira pública o señor Pérez
Varela para ensalzar a ¿cultura?
e o ¿idioma? galegos.
¿E por qué non son as cidades galegas remate e/ou saída
dalgunha etapa da volta española?; por cartos non será, xa que
o prezo anda polos 48.000 euros (uns oito millóns de pesetas
de antes), máis ou menos o que
cobra por actuación o histórico
Xoán Pardo… pensando mal (e
neste caso creo atinar) igual a
Xunta non quere ningunha concentración multitudinaria que
supoña escoitar berros e ver
pancartas incómodas, e se é difícil evitalo a carón dunha praia
con chapapote ou nunha rúa,
¡imaxinen ao longo de 200 quilómetros…!
Para un próximo debate
queda sobre o tapete a posibilidade de crear un equipo ciclista
galego, similar ao que existe en
Euskadi, con financiamento público e de empresas privadas…
¿É que na Secretaría para o deporte existe tal incompetencia
que son incapaces de xestionar
unha competición de varios días coa axuda económica de
grandes compañías galegas?
Que lle pidan consello a Baltar
(xa saben, o autor da célebre
frase “a maquinaria do PP é imparábel”); el é un experto no de
conseguir votos, e podería facelo mesmo coas empresas para
salvar o ciclismo.
Xúntanse a fame e as ganas de
comer; a inutilidade dos dirixentes deportivos do goberno galego,
e as outras “prioridades” que teñen Fraga e os seus asesores; no
horizonte próximo está o “Xacobeo 2004”, e coma sempre, ahí vai
aparecer de novo o corno da abundancia; Galicia arderá en festas,
virán os mellores artistas internacionais, igual volven contratar de
embaixador galego polo mundo a
Julio Iglesias (lembren a “ganga”
dos 300 millóns de ptas. que cobrou no 93 por non facer nada), e
volverá xurdir a propaganda da
Xunta nos valados de campos de
fútbol e nos selos postais. Seica xa
existen presións políticas desde o
PP de Galicia para que a Volta a
España 2004 pase por aquí; a consigna será mostrar as nosas “excelentes estradas”, e que os políticos
saian na tele poñendo “maillots”
de cores.
¡Coa enorme afección que hai
en Galicia polo ciclismo! E este
ano a carreira sairá de Xixón, a
só uns quilómetros de chan galego, o que faría moi doado que a
viramos nós. Unha mágoa coma
tantas outras veces, a pesares de
que o mesmísimo Manuel Fraga
tivo a idea de celebrar unha Volta
ciclista a Portugal e Galicia, pero os veciños xa teñen a súa proba moi ben asentada no calendario internacional.
Nada, a agardar un ano máis.
As bicicletas, en Galicia, nin
para o verán nin para o inverno.
¡¡¡Vaia carreira levan os nosos
dirixentes políticos!!!♦

ADEUS AO GRITO NEGRO
O poeta mozambicano José
Craveirinha era un dos
símbolos da literatura en
lingua portuguesa.
O seu máis famoso poema
leva por título O grito negro.

Un libro
para Casares
O Consello da Cultura Galega está a
preparar un libro de homenaxe ao que
fora o seu presidente, Carlos Casares co
gallo do primeiro cabodano da súa morte. O volume será presentado o día 8 de
marzo, véspera do día do seu falecemento, e conta coa colaboración dun
amplo grupo de poetas, narradores e
críticos ademais dos membros do plenario da institución. O libro leva por título A semente aquecida das palabras.♦

Fran Alonso, coordenador
de Ablativo Absoluto.
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Poesía,
trovar en ablativo

Miguel Fernández Cid,
director do CGAC.

Apúranse mudanzas no mundo editorial
poético. Xerais ultima a preparación dos
últimos títulos da colección Ablativo
Absoluto que desaparecerá cara a fins de
ano. A editorial botará entón a andar unha nova colección de carácter poético
coincidindo coa celebración do seu 25
aniversario. Ao tempo chegan os primeiros libros de Arte de trobar, do Pen Clube, unha escolma de Cabanillas a cargo
de Rábade Paredes e o libro de Xavier
Seoane gañador do premio Caixanova.♦

CGAC e ARCO
O CGAC non estará en ARCO contra
o que viña acontecendo os anos anteriores e o seu director, Miguel Fernández Cid indicou que o centro dedicará
á compra de obra o que estaría previsto que se invertise na instalación da
caseta na feira. No tempo, inaugura na
súa sede de Compostela a mosra de
vinte obras Imaxinando espacios, recreando realidades, composta por fondos da colección ARCO depositados no
centro galego ata que dentro de dous
ou tres anos se transladen a Madrid.♦

sábado día 15 o poeta
chairego Manuel María
se converterá oficialmente en académico
cando lea o seu discurso en Vilalba, onde se transladará o pleno da
institución para asistir ao acto público. Será o mesmo día que peche
en Póvoa de Varzim a xuntanza
Correntes d´Escritas. Encontros

O

de Escritores de expressão ibérica,
ao que asisten entre outros Carlos
Quiroga, Lídia Jorge, Luis Sepúlveda, Anta Paula Tavares ou Germano Almeida. De Portugal tamén
nos chega unha notícia que está no
ruxe-ruxe do teatro: Quico Cadaval será profesor de interpretación
na edición de Operación Triundo
lusa que comeza neste febreiro.♦

Nº 1.069
Do 13 ao 19 de febreiro de 2003
Ano XXVI

Manuel María
homenaxea
O Parlamento ten nos seus fondos as coleccións
aos poetas
de Carvalho Calero, Elena Quiroga e Ramón Vilar Ponte da Terra Cha
na súa
C
V
Entre as salas de plenos e comisións, preto dos grupos parlaentrada
mentarios e das oficinas administrativas, no Pazo do Hórreo
na Academia
atópase unha biblioteca espe-

A biblioteca das súas señorías
ARME

IDAL

cializada en temas de relevancia para o traballo dos deputados. Pero nos seus fondos atópanse tamén os libros e os arquivos que pertenceron a Ricardo Carvalho Calero, Elena
Quiroga e Ramón Vilar Ponte.
Abonda dar unha volta pola sala
deseñada polo arquitecto Iago
Seara para comprobar a especialidade da biblioteca do Parlamento. Colocados en andeis e distribuídos por temas atópanse milleiros de libros de dereito, economía, infraestruturas, sanidade,
comunicación, agricultura ou
pesca, clasificados case como a
división das propias consellarías
do goberno. Os deputados son os
principais usuarios desa información pero para acceder a ela contan cun equipo de especialistas
que lles proporcionan a documentación necesaria para o tema
que requiran. “Funciona fundamentalmente como centro de información. Os deputados consúltannos os temas e nós encargámonos de buscar as fontes de información, normalmente para
documentar as iniciativas parlamentares”, explica Fernando Negueruela, bibliotecario e documentalista no Parlamento. O groso das consultas refírese á documentación xurídica e é nese ámbito onde se moven máis habitualmente os traballadores do
servicio. “Tamén hai varios deputados que entran directamente
nas salas de libros e agora teñen
acceso ao catálogo desde a rede”,
sinala Negueruela.
A creación da biblioteca está contemplada no propio regulamento do Parlamento de Galiza e é tradición nas cámaras
lexislativas europeas. O fondo
da galega conta cuns 35.000
volumes sen contar as publicacións periódicas. Na actualidade recibe 300 revistas ás que
ten asinada subscripción.
A xoia da Cámara
A cotío o que se procura é unha
resposta áxil a temas puntuais da
propia actividade parlamentar
pero na galega existen tamén
fondos que se prestan a investigacións máis demoradas. Unha
sala con dous andares atesoura os
volumes especializados en temas
xurídicos e económicos especialmente pero xa nos propios lomos
dos libros adivíñase que unha
parte deles contan con algunha
singularidade. Trátase da biblioteca da escritora Elena Quiroga e
do seu home, o historiador Dalmiro de la Válgoma. A colección
de libros da parella componse
duns 6.000 volumes con especial

A. PANARO

dedicación á literatura e a historia
ademais de xenealoxía e heráldica, especialidade de Dalmiro de
la Válgoma. O Parlamento adquiriuna a través da propia Elena
Quiroga e no fondo facíase tamén coa xoia bibliográfica da
institución. Na colección da escritora e o historiador chegaba ao
Pazo do Hórreo o Processionarium de 1569, un volume do que
non hai constancia no “Catálogo
colectivo do século XVI” do Ministerio de Cultura que só recolle
a existencia dun exemplar depositado na Biblioteca Nacional.
En 1997 o Parlamento inaugurou unha sala dedicada a Ricardo Carvalho Calero. Dentro
atópase a biblioteca do escritor e
investigador, mercada á súa familia. A sala, habitualmente pechada, garda tamén a mesa de
madeira e a cadeira na que o escritor traballaba e un académico
retrato seu preside a estancia. Os
libros de Carvalho Calero –arredor de 4.000 volumes– están á
vista ordenados na biblioteca
que leva o seu nome pero non é
aínda posíbel acceder a un catá-

logo que mostre o contido da colección. Do escritor chegou tamén ao Parlamento o arquivo
con manuscritos e correspondencia. No fondo de Carvalho Calero anterior a 1936 só aparecen
cartas de carácter familiar e non
é difícil adiviñar as razóns da desaparición de documentos de carácter máis político deses anos.
Na sala do galeguista atópase tamén unha ampla colección de
textos históricos de dereito
–arredor de 3.000– mercados directamente a un libreiro.
Inédito de Vilar Ponte
En cambio, a documentación política é un dos puntos de maior
interese no arquivo de Ramón
Vilar Ponte, o último adquirido
polo Parlamento. Aínda sen catalogar, nos fondos mercados á familia atópase un inmenso epistolario con centos de cartas de Manuel Antonio, Vicente Risco,
Castelao, Casares Quiroga, Cabanillas ou Otero Pedraio. Nas
caixas que saíron da casa familiar
de Vilar Ponte, ademais dos li-

bros gardáronse tamén as coleccións de A Nosa Terra, Nós, Lar
ou Céltiga do galeguista xunto
con documentos de indubidábel
valor histórico como o carnet do
Partido Galeguista de Antón Vilar Ponte. Ao Parlamento chegaron co seu legado intelectual unha morea de manuscritos entre os
que se atopa a obra inédita da súa
autoría Pastor Díaz (Puritano y
romántico). O arquivo de Ramón Vilar Ponte está a ser estudiado por un grupo de investigadores da Universidade de Santiago, coordinado por Xesús Blanco
Echauri que leva dous anos catalogando e analizando a obra do
fundador das Irmandades da Fala. O arquivo de Vilar Ponte non
está instalado en ningunha das
dúas salas da biblioteca senón
que se atopa depositado nas dependencias de Presidencia.
Ideada como servicio para os
deputados, a do Parlamento non é
unha biblioteca pública. Para acceder aos seus fondos requírese
solicitar unha autorización previa
na que se debe facer constancia
do obxectivo da consulta.♦

A.N.T.
O próximo sábado día 15 ás
18 horas o Auditorio de
Vilalba acollerá o acto oficial
de ingreso na Academia do
poeta Manuel María. O
escritor chairego pronunciará o discurso titulado “A Terra Cha. Poesía e paisaxe” e
o académico Xosé Luís Méndez Ferrín será o encargado
de darlle resposta no
protocolario acto.
Do Instituto de Estudios
Chairegos e das arredor de
trinta asociacións culturais
da comarca parte a
solicitude para que un dos
seus máis destacados escritores celebre o acto de entrada
na Academia en Vilalba. Manuel María aceptou de bo
grado e preparou un discurso que ten como protagonista a comarca e os seus
poetas. “Desde sempre a Terra Chá foi agredida,
xeográfica e culturalmente.
Despedazárona en dous
bispados, tres partidos xudiciais e tamén na última división comarcal” comeza a falar o poeta que está contento
de ter a posibilidade de trasladar o acto académico á capital chairega. “Cabanillas
leu o seu discurso en Allariz,
Cunqueiro en Mondoñedo
–ao que asistín- e Alonso
Montero en Ourense, é unha
posibilidade coa que conta a
institución e a min gústame
poder facelo na capital da
miña tribo” sinala, el que coñece perfectamente o regulamento do acto, “teimas de
antigo procurador”, ironiza.
Crecente,
Aquilino e Díaz Castro
No discurso descubrirá a
paisaxe da bisbarra a través
dos seus poetas máis
importantes. “Sosteño que
hai unha escola poética da
Terra Chá e unha subescola
de Vilalba”, di e mención especial terán no seu
parlamento os nomes de Crecente Vega, Aquilino Iglesia
Alvariño e Díaz Castro, tres
poetas con presencia tamén
na biografía de Manuel
María. Explica o poeta que
Crecente Vega é curmán da
súa compañeira Saleta, que
Aquilino Iglesia Alvariño
xestionou a publicación do
seu primeiro libro, van alá xa
máis de cincuena anos, e que
a Díaz Castro tivo a
oportunidade de coñecelo
♦
cando ía xa vello.♦
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Miudezas
PILAR PALLARÉS

Burla Negra contra a marea de mentiras
A.N.T.
Do teatro, das artes, da literatura, do audiovisual... proxectos hai en todos os sectores para continuar na loita contra a
marea negra producida polo embarrancamento do Prestige.
A asemblea celebrada pola plataforma contra a Burla Negra o pasado día 8 en Compostela demostrou que no mundo
da cultura non falta imaxinación nin folgos para protestar
contra o estado do país despois da chegada do petróleo.
O venres 14 ás 20.30 horas as
paredes da Subdelegación do
Goberno de Pontevedra converteranse en pantallas sobre as
que se proxectará o audiovisual
Devolución das mentiras e o
chapapote, con fotografías, vídeos e son que non eluden sinalar os culpábeis cando se cumpren tres meses do atentado.
Con ese fin de difundir esa
mensaxe están ideados tamén a
maior parte dos proxectos de Burla Negra, por exemplo, o filme
que elaborarán conxuntamente
directores nacionais e internacionais arredor da traxedia ou o
vídeo divulgativo que se proxectará en asociacións veciñais, culturais e noutras entidades para
“dar a coñecer a verdadeira mensaxe de Nunca Máis” plataforma
na que se integra Burla Negra.
En colaboración co Colexio Profesional de Xornalistas abrirase
unha exposición fotográfica sobre a magnitude do atentado.
Da parte do mundo do teatro
construirase unha carpa itinerante que visitará distintas localidades con espectáculos referidos á catástrofe pero xa na feira
de Padrón sorprendéronse hai
quince días cunha acción teatral
inesperada que lembrou a compradores e vendedores que nas
praias aínda hai chapapote. Os
protagonistas chámanse Fantoches en batalla e prometen continuar visitando feiras e reunións co seu petroleiro de car-

tón duns sete metros que racha
para que saian do seu interior
gobernantes e petróleo.
Caza en Antroido
En Burla Negra están convencidos de que antroido non pode
quedar á marxe dos últimos
acontecementos e convidan,
por exemplo, a botar man o
martes das festas dun recorrido
disfraz moi á moda dos últimos
tempos: o de cazador. O colectivo Chapapote prepara postais
especiais para estas celebracións pero antes xa festexa o
día de San Valentín coa campaña Chapapote no corazón.
Acariñouse a idea de colaboración entre os distintos sectores
da cultura para diversas iniciativas e unha dela tomará corpo cando se edite o disco-libro que está
a preparar a plataforma no que se
incluirán imaxes, vídeos, música
e textos literarios. Para remitir os
traballos poñen a disposición o
enderezo electrónico discolibroburlanegra@yahoo.com. Avisan
que os escritores non deberán pasar de 45 versos ou 4.000 caracteres para poesía ou narrativa. Contan xa cunha manchea de traballos literarios, unha participación
da que tamén gozará a futura exposición plástica Botella tirada
ao mar que xa recibiu arredor de
300 obras artísticas. O 17 de marzo o colectivo Chapapote, composto por uns cen deseñadores

PACO VILABARROS

1

- Os governos da direita
adoran as catástrofes naturais. Reconcílian-nos
cos cidadáns. Ou máis ben
–pensan os governos da direita– os cidadáns reconcílian-se
con eles: por terríveis que sexan, os resultados xamais son
entre nós tan devastadores como no Terceiro Mundo, o que
equivale a dizer a maior parte
da humanidade. Somos privilexiados, e todo grazas
–constatamo-lo agora– ao ben
fazer dos que velan por nós.
As previsións dos nosos políticos no poder amansar a ferocidade da natureza.
En todo caso, se houver
máis mortos e máis destruizón
dos habituais no mundo occidental, sempre fica o recurso
de lembrar que a desgraza é
invencível como o fado. Hai
forzas que nos transcenden.
Agardar a que escampe e consolar-nos pensando que, comparadas coas catástrofes naturais, as calamidades provocadas polos governos son unha
miudeza que lles podemos
perdoar.
Os nosos governos de
direita –o estatal e o nacional–
saben-no. Por iso o chapapote,
o desespero e o esforzo dos
mariñeiros e as aves mortas
desaparecen de súbito e a
TVE e a TVG deciden
deleitar-nos con imaxes de todas as nevadas en todas as localidades e as palavras de
todos os corresponsais
entrevistando un ou dous viciños por localidade: a notícia
do século. E o perigo
potencial das inundazóns en
Zaragoza revela-se
surprendentemente máis
importante que calquer “Prestige”. Esta-nos ben, por ser
uns “repunantes” e non
deixar-nos convencer de que a
maré negra “estava de dios” e
o PP fixo as cousas o mellor
posível.
2- Estas persoas da
farándula non se inteiran. Non
só non se decatan de que receber subvenzóns do Estado trai
como consecuéncia lóxica dizer amén a todo o que os
governos da direita fagan ou
deixen de fazer, senón que
van e teñen a ocorréncia de
dizer que o labor dos actores
debe ser un espello que reflexe a verdade, porque as
máscaras teñen en realidade a
funzón de revelar. Puro disparate agora que os governantes
do PP lle colleron o gosto á
representazón e converten cada intervenzón pública no teatro das mentiras.
3- Hai algo que non
marcha aquí: tanta teima en
convencer-nos de que a razón
está sempre de parte das
maiorias, e resulta que á
maioria da povoazón dá-lle
por comezar a berrar “Nunca
máis!” a todas horas e nos lugares máis inesperados, e
decide non ver as bondades e
vantaxes da guerra. Se somos
tantos, poderán ainda os
governos de direitas continuar
a chamar-nos disidentes?♦

Unha das actuacións dos Concertos Expansivos celebradas o sábado 1 de febreiro.

gráficos, animadores e debuxantes, abrirá unha exposición itinerante que terá un avance no Salón
do cómic de Granada do que editarán un catálogo mentres preparan o volume de banda deseñada
Formato Prestige. Ás 12 da mañá
do domingo 16 botará a andar na
Praza da Ferrería de Pontevedra a
Manchada Popular do Chapapote na que non só participarán artistas senón que todo o mundo está convidado para que a mancha
se estenda por toda a cidade.
A voz da cidadanía
Sabedores de que este é un momento histórico que ten que deixar pegada na memoria colectiva
preparan en colaboración coa editora Difusora de Letras, Artes e
Ideas un volume no que se recollerá todo tipo de material creado
arredor da batalla contra o chapapote. Panfletos, carteis, folletos,
pintadas, entradas de concertos,
camisetas, billetes pintados, postais... todo merece ser gardado
para que non se lle perda o rastro
no futuro á dinámica oposición

levantada arredor de Nunca Máis.
Para remitir material ábrese o correo electrónico info@edenia.org
ou o enderezo postal, Difusora,
Rúa da Paz, 12, 32005 Ourense.
Diante quedan días de importantes convocatorias. Burla Negra apoia a manifestación e o movemento contra a guerra e insta a
participar na do día 23 en Madrid
á que queren darlle un “tinte propio con símbolos galegos, moitas
gaitas e percusión, cunchas de
vieiras, pandeiretas, globos negros ou sereas de barcos”.
“Na asemblea valorouse
positivamente o resultado de
accións como a marea gaiteira,
a manifestación de Compostela
ou os concertos expansivos e
sinalouse a necesidade que
existía de vertebrar o mundo da
cultura para demandar un cambio global no país” destaca o
escritor Sechu Sende, membro
da xestora de Burla Negra.
A Plataforma contra a Burla Negra decidiu instalarse definitivamente no enderezo de
Compostela situado na Avenida de Lugo 2-A Entrechán.♦
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Olor a orquídeas

As imaxes
de Rande

Un detective galego en Un nicho para Marylin
Título: Un nicho para Marilyn.
Autor: Miguel Anxo Fernández.
Edita: Galaxia.

Que unha novela negra e detectivesca se faga co galardón dun
premio de prestixio, hoxe xa non
escandaliza a ninguén. Dise que
un dos factores que caracterizan á
literatura (mellor, á narrativa) actual é a súa democratización. Un
afán que a leva a experimentar
con calquera tipo de modalidade
expresiva, particularmente Unha
con
aquelas
consideradas constante
“menos litera- ao longo
rias”. Non todo da novela é
o que se le é li- a referencia
teratura e al- á séptima
gunhas cousas arte.
que non se len
como tales si
son literatura,
unha parte dos spots publicitarios,
por exemplo, constitúen microcontos de perfección exquisita.
De aí que o feito literario teña hoxe unha extensión moi superior á
de hai algunhas décadas. Obsérvese, sen embargo, que isto non
implica que calquera texto sexa
literario, non significa a asignación automática de valores literarios por exemplo a toda esa miriade de memorias famoseicas de
enorme tirada e soporte publicitario envexábel. Con todo, isto supuxo a promoción dun tipo de escrita moi popular, a novela de
quiosco, que antes se consideraba
moi próxima ao aliterario, con
non moitas modificacións aínda
que si substantivas. Unha vez que
o lector aceptou este fenómeno, o
círculo fechouse.
Este tipo de escritas adoitan
a ser portadoras da denuncia
dunha sociedade que é fonte de
conflitos. O calificativo de “literatura de evasión” desde este
punto de vista, resúltalle impro-

pia. Como protagonista principal adoptaron unha sorte de horoes de personalidades complexas, contradictorias, seres encalecidos pola vida, como Frank
Soutelo o detective de Un nicho
para Marilyn, duros, de volta de
todo e un tanto amargados, ás
veces cínicos e case sempre irónicos, que poñen todo o seu empeño na resolución do conflito,
pero que se ven sobrepasados
polo alcance da acción, a pesar
do cal rematan por ter éxito.
Como se pode adiviñar, polo
dito deica agora, Un nicho para
Marilyn, a segunda (lembremos
O sabre do francés) estrea literaria de Miguel Anxo Fernández
no ano pasado, narra unha historia que decididamente bebe destas augas. Típica, cos seus pertinentes tópicos, sen faltar a bonita secretaria, efectivísima, secretamente namorada do seu xefe,
sen que este se percate. O exóti-

co, pero non tanto, é un detective
galego en L.A.; unha vítima, un
fillo da emigración. Ademais está ben acompañado por outros
emigrantes que tamén fan patria
na cidade, como o dono do Peirao, ese restaurante que ten no
menú pratos galegos, mesmo algún escrito en galego. Porque a
ligazón de Frank Soutelo con
Galiza ten dous eixos fundamentais: o cultural e o gastronómico.
Pero moitísimo máis exótico
é o tema, o contrabando de mortos. Os cadáveres de famosos
son os que máis cotizan. Neste
caso, Frank Soutelo acepta buscar o corpo de Marilyn, presuntamente desaparecido do seu
mausoleo, por encarga dunha
millonaria excéntrica, antiga actriz secundaria que casou ben,
boa pagadora. As mellores páxinas da novela son precisamente
aquelas nas que se retrata aos
sospeitosos. Miguel Anxo Fer-

nández soubo pintar tan ben o
sórdido mundo que crearon
arredor deles que, en sucesivas
aparicións, nada máis ler o seu
nome o lector sentirá o penetrante olor das orquídeas, semellante ao empalago dos corpos
en descomposición que tanto
atrae a estas mentes depravadas,
como a de Tara Colbert, pero especialmente salientábel é o caso
de Sugar Jones, unha personaxe
moi ben creada.
Unha constante ao longo da
novela é a referencia á séptima
arte, diríase que era de agardar
dado o desempeño diario do autor e tamén a natureza do asunto
que se narra. Non debe ficar só
niso, pois neste tipo de temáticas
a interrelación entre cinema e literatura é moi grande, abonde
lembrar, como botón de mostra,
o nome de Dashiell Hammett.
Así mesmo, a novela gañadora do último García Barros é
dona dunha rica fraseoloxía. Miguel Anxo Fernández demostra
que a coñece á perfección e emprégaa con esmero. Polo demais
hai poucos segredos que contar,
e a trama non a imos revelar, acción con desenvolvemento liñal,
matóns, tiros, persecucións, capítulos breves, grastronomía
(bastante gastronomía), remate
apoteósico con sorpresa incluída, todo como marcan as regras
do xénero. Tal vez merecera ser
traballada un chisco máis, afondar un pouco máis no nó, non
precipitar tanto a resolución sobre a presentación. Pero é o que
hai, unha novela negra, de factura canónica e de lectura amena.
Dicir, para rematar, que Frank
Soutelo merece máis oportunidades. A personaxe está ben
configurada na súa primeira
aparición e o lector deste xénero
soe ser moi fiel.♦
XOSÉ M. EYRÉ

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. DIÁRIO COMBOIO.
Raquel Miragaia.
Laiovento.
4. RESISTENCIA.
Rosa Aneiros.
Xerais.
5. PRECIPICIOS.
Beatriz Dacosta
Francka Editora.

3. TERRA DE IRIA.
Anxo Angueira.
A Nosa Terra.
4. ANTÓN AVILÉS DE
TARAMANCOS.
Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
A Nosa Terra.
5. AIRE PARA RESPIRAR.
Antón Baamonde.
Xerais.

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

A editorial Galaxia publica, en
edición trilingüe galega,
española e inglesa, A batalla
de Rande. Mapas e gravados
(1699-1715), de Román Pereiro Alonso. Nunha coidada edición de luxo, o volume quere
aproximarse, co poder das imaxes históricas, á real dimensión
da batalla que enfrontou nos
albores do século XVIII as flotas española e francesa contra
holandeses e británicos.♦

O novo
neno salvaxe
Xogo de imaxes que pelexan entre si, contradinse e crean un novo discurso. A través do mito do
neno salvaxe, O mono no espello, de Xabier López López, pescuda na condición
humana. A
anécdota é
tan cotiá como plausíbel.
Un home,
arrodeado pola droga da literatura, rescata un meniño
perdido na
praia ao que
ninguén foi recoller entrada a
noite. Relato sobre a
complexidade da existencia, desde a conciencia persoal e social.
Edita Sotelo Blanco.♦

Clásicos de ouro
A colección ‘Xabarín de ouro’,
de Xerais, bota a andar restaurando tres títulos fundamentais
na literatura universal. Tomando como orixe aquela xa
famosa ‘Xabarín’, ocupada en
traducir para o galego o mellor
das letras infantís e xuvenís da
historia, esta nova serie baséase na edición digna e en novas
e actualizadas traducións
para que os
galegos
poidan
acceder na
súa propia lingua a Lewis
Carroll (Alicia
no país das
marabillas),
Jack London
(A chamada
da selva) e
Carlo Collodi
(As aventuras
de Pinocchio).
Traducen Teresa Barro e Fernando Pérez
Barreiro, Gonzalo Navaza e
Antón Santamarina, respectivamente. As ilustracións corren a cargo de
Federico Fernández.♦
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Retrato de Xosé Neira Vilas
Regueira publica a primeira biografía do autor de Memorias dun neno labrego
Título: Xosé Neira Vilas. Narrador, poeta,

xornalista, historiador da nosa emigración.
Autor: Ramón Regueira Varela.
Edita: Ir Indo.

Detrás do libro agora publicado
adivíñase un contacto directo co
biografado. Os puntos de atención sobre os que pilota o estudio
de Ramón Regueira intúense
deste xeito como a propia memoria de Neira Vilas á hora de “contar” dalgunha maneira a súa propia vida. O autor de Xosé Neira
Vilas fai especial fincapé, por
exemplo, nun tempo que a cotío
só pasaría por ocupar un par de
liñas que retrataran a infancia de
aldea do escritor. Ramón Regueira non pasa por alto esta etapa
que o propio escritor recoñece
como fundamental na súa formación e no seu transcorrer vital.
“Traballou na terra desde pequecho, rozando, sachando, abirtando, levando as vacas a pacer ó
monte, axudando na restreba, na
malla, na cocedura do pan, na
vendima, no axofrado das vides...
Apandou molladuras e friaxes,
vestiu con remendos, tivo escaso
compango, xergón de carochas,
loitos e medos. Con todo, a súa
infancia foi moi vital, máis alá de
toda estreitura” conta o biógrafo
no primeiro capítulo do libro daquel cativo que se “erguía con estrelas para traballar e ía á escola

directamente dende o agro”. Con
párrafos como este achéganos
Ramón Regueira á nenez de Neira Vilas e non é difícil intuír que
detrás deses dados, boa parte deles nunca escritos, manexa como
fonte documental privilexiada a
propia voz do escritor a rememorar os primeiros anos da súa intensa vida. Na convivencia dos
avós Maripepa e Santiago escoita
as primeiras historias aquel rapaz
rebuleiro que
non tarda en Neira Vilas
participar en todas as activida- viviu
des tradicionais máis de
e culturais da corenta
comarca, alanos
gunhas delas
creadas por el transterrado
mesmo como o antes desta
grupo de teatro volta ao
nacido en 1946.
lar familiar.
Xermolo de todo o que viría
despois, fai ver
dalgún xeito o biógrafo, da súa
querencia por contar historias e
do seu incansábel ímpetu á hora
de criar iniciativas culturais tanto
a unha beira como a outra do
Atlántico, mar que decidiría cruzar con só 19 anos para comezar
unha vida de emigración que non
deixa só fonda pegada na súa biografía senón que marca de forma
extraordinaria a súa propia obra.

O jazz de Llorca
Título: Mr. Cal.
Autor: Fernando Llorca Atlantic Band.
Edita: Clave Records.

A fusión da bossa
Título: O son da terra.
Autor: Mugardos.
Edita: Madame Mir.

O son da terra é a aposta
coa que pretende, nesta
ocasión, recompensar o seu
público Xavier Mugardos. A
bossa vese fusionada co
folk, co funky, co jazz nos
temas dos que é autor o
propio Xavier. Para a súa
interpretación, e seguindo a
tendencia dos dous discos
anteriores, vese acompañado
doutros músicos, nesta
ocasión da guitarra de Tato
Vázquez e da voz de Ruth
Pazos, sen esquecer a
colaboración de Joâo Alberto
e Simón García. Esta
mestura de estilos e músicos
contribúe a crear un disco
multicultural.♦

O batería vigués Fernando
Llorca presenta no seu disco
Mr. Cal unha boa mostra do
jazz que se fai en Galicia,
esta vez como líder do seu
novo proxecto, a Fernando
Llorca Atlantic Band.
Especialmente preocupado
polos arranxos e polo
redondeamento das pezas, o
presente traballo arrédase do
jazz con reminiscencias
folquies. A nova aposta do
batería vigués recorda os
primeiros traballos da
formación Clunia, na que se
facía acompañar dos
músicos Nani García e
Baldo Martínez.♦

XAN CARBALLA

¿Como mentar a Gumersindo se non é a través da propia
memoria de Neira Vilas? Gumersindo é o parente carpinteiro que
reclama ao mozo nun requisito
imprescindíbel do que saben ben
todos os emigrantes. E Gumersindo aparece citado na biografía
de Ramón Regueira. Ningún
emigrante esquece o nome do
que lle abreu as portas do país de
destino, tampouco Neira Vilas
podía pasar por alto ese dato na
súa biografía. Comezaría logo o
ronsel de traballos nos que o mozo trataría de abrirse camiño en
Buenos Aires. Empregado nunha
casa maiorista de tecidos, nunha

panadería ou nunha casa madeireira. Comezarían tamén os intensos anos de formación, de
compromiso galeguista e de dinamización cultural con tantas
iniciativas que levan o selo de
Neira Vilas naquel Buenos Aires
onde fervía a cultura que se negaba en Galiza. Con Anisia Miranda, compañeira do escritor e
“socia” en tantos proxectos, funda, por exemplo, aquela aventura
que foi Follas Novas, empresa
creada para editar e difundir o libro e a cultura galega por América. Tamén con Anisia inicia outra
viaxe fundamental na súa vida, a
que os leva á Cuba revoluciona-

ria coa que os dous se ilusionan.
Intensa actividade de novo nunha
xeira na que non deixa á marxe o
seu compromiso vital coa cultura
galega e aquela teima de neno labrego ávido de lecturas e contos.
Ramón Regueira recolle, pomos
por caso, de novo esa faciana do
escritor ao promover as revistas
infantís Zunzún –da que se tiraban 250.000 exemplares– e Bijirita e tampouco será forzado relacionar este labor co que desenvolverá no seu regreso á terra,
cando abra a súa casa de Gres para que os nenos da comarca teñan
a man os libros que a el tanto lle
costaba conseguir de cativo.
Máis de corenta anos de
transterrado ata esa volta ao lar
familiar, á “Casa do Romano”
na que creará unha biblioteca
pública, un museo etnográfico e
unha sala de concertos e exposicións. Toda unha institución
cultural nos mesmos eidos que
Neira Vilas camiñaba de neno,
cando se erguía coas estrelas e,
moitas veces, “xa caneara dúas
leguas” cando chegaba á escola.
Acoden á biblioteca (que conta
cun fondo de case nove mil volumes) rapaces dende un radio
de máis de dez quilómetros que
len, fan os deberes e levan libros en préstamo.♦
MARÍA LAXE
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A cultura nacional dos guetos xudeos
Unha antoloxía da poesía yiddish
Título: Anthologie de la poésie Yiddish. Le

Miroir d’un peuple.
Autor: Varios. Edición e tradución de Charles Dobzynski.
Edita: Gallimard.

Hai perto de dous anos anos
apareceu na colección Poésie,
de peto, da editorial francesa
Gallimard, unha máis que interesante escolma, Anthologie de
la poésie Yiddish. Le Miroir
d’un peuple, preparada e traducida polo poeta francés, de orixe xudea, Charles Dobzynski,
un dos responsábeis da revista
Europe, e membro durante
moitos anos do Partido Comunista francés. Dobzynski, que
de neno falaba yiddish, publicou por primeira vez esta escolma en 1973, desde aquela,
ata a última versión, de novembro de 2000, foi corrixindo e
engadindo poetas e poemas.
Como a língua e a poesía galegas, a língua e a poesía yiddish
retoma o seu camiño a mediados
do século XIX, despois dunha
travesía do deserto de dous séculos, aínda que ambas sobreviviran nas cancións e nos contos
populares. O primeiro grande
poeta en yiddish, do século XIX,
é Itzhak-Leibush Peretz (18521915). Arredor da súa figura xirou a vida literaria xudea en Polonia. El é o que dá o disparo de
saída a unha poesía que pasará
en século e medio polo clasicismo, o simbolismo, o romantismo, o realismo, o futurismo e o
expresionismo, quer dicir, por
todas as correntes poéticas que
conforman a poesía ocidental.
O yiddish é a lingua, do tronco xermánico, falada polos xudeos pobres do leste europeo, Rusia, Polonia, Romenia, Hungría,
etc, sobre todo. Unha lingua desprezada –mesmo pola burguesía
xudea–, lingua, di Dobzynski,
“da dispersión e da perennidade
dun pobo, língua dos pequenos
oficios e dos duros sacrificios,
dos traballos escuros e dos combates contra o escurantismo, a
miseria, a opresión, lingua dos
ghettos e língua de liberdade”.
Desprezada polos que viron nela
a lingua das boas mulleres, do
clero baixo e da peble, descoñecida pola burguesía que a consideraba unha xiria, pero lingua
que educou a xeracións enteiras.
Lingua que conformou e conforma unha poesía que foi a única
fortuna e ás veces o derradeiro
recurso dun pobo desposuído.
Mediante a sua lingua, o poeta yiddish volta tomar posesión
do seu destino e da historia. Faise terra, árbore xenealóxica e
nación, mais unha nación, como
escribía Karl Marx nese libro
que mellor non existise, titulado
A cuestión xudea, “quimérica”.
Quimérica foi, efectivamente,
pois estivo privada de territorio
–e habería que matizar se aínda
non o está, malia o estado de Is-

Chaïn-Nahmes Bialik, á esquerda, durante un congreso sionista. Na imaxe da dereita, Itzmak-Leibush Peretz, primeiro grande poeta en yiddish (1852-1915).

rael, pois este viola día a día os
ensinos do Talmud– e de Estado, mais que se sustanciou na
poesía e na cultura antes de se
facer realidade.
O yiddish, o poeta yiddish
inscríbese na tradición do Talmud, na tradición de Martín
Buber, unha tradición que, hoxe, en Israel, é esmagada polos
sionistas. Lembremos que Buber, nos anos trinta, cando foi a
Xerusalém voltou escandalizado: quedando naquela terra, faríase mal a outros, algo prohibido polas crenzas xudeas.
Z. Bauman,
nese grande libro que é Como a
Modernidade e poesía
Holocausto, re- galega,
produce a se- a poesía
guinte anécdo- yiddish
ta do Talmud:
Ulla bar Kos- retoma o
hev estaba re- seu camiño
clamado polo a mediados
goberno. Esca- do século
pou para pedir XIX,
asilo ao rabino despois
Joshua ben Le- dunha
vi de Lod. As
forzas do go- travesía
berno chegaron do deserto
e arrodearon a de dous
cidade. Dixe- séculos.
ron: se non nolo entregades,
destruiremos a cidade. O rabino
Joshua achegouse a Ulla bar
Koshev e convenceuno para que
se entregase. O profeta Elias soía aparecerse ao Rabino Joshua,
mais desde ese momento deixou
de facelo. O rabino Joshua fixo
xexún moitos días e finalmente
Elias revelóuselle. “¿Supónse
que teño que aparecerme diante
dos delatores?”, preguntou. O rabino Joshua dixo: “Eu obedecín
a lei”. Elias replicou: “Mais, ¿a
lei está feita para os santos?”. Esta é a tradición yiddish, esta é a
tradición hoxe esquecida en Israel, e se se miran as biografías dos
poetas yiddisd escolmados, verase que a maioría deles pertenceron a movementos revolucionarios, comunistas, socialistas,
anarquistas, moitos foron eliminados por Hitler ou por Stalin,

outros morreron como voluntarios do Exército vermello, ou
pertenceron a sindicatos revolucionarios en diferentes países.
Se ben o poeta yiddish –como os seus lectores, dos que están afastados por fronteiras xeográficas e políticas– descobre na
súa língua máis que unha herdanza, un arraizamento, a verdade é que o internacionalismo do
militante yiddish, cando menos
dos seus poetas, (na antoloxía
están presenten as miserias e as
loitas dos proletariados dos dous
lados do Atlántico) está fóra de
toda dúbida: a sua práctica política é a mellor testemuña.
Se ben, a mediados do século XIX, cando aparece con forza,
a poesía yiddish reclámase da
propria tradición e máis do clasicismo, os camiños da modernidade poética entran axiña nela.
Todos os camiños seguidos pola
poesía europea occidental e
oriental –sobre todo a rusa e a
polaca–, aparecen na literatura
yiddish. Ora ben, o poeta nunca
esquece nin a condición do seu

pobo, nin un certo profetismo
herdado da Biblia e dos libros
sagrados do xudaísmo, nin tampouco os poetas que conformaron, en diversos países, o que se
coñece como os “Yongue”, grupo que fai entrar nos primeiros
anos do século vinte a poesía
yiddish na modernidade. Algúns
deles, como Moshe-Leib Halpern, influído por Rimbaud e
Lautréamónt, debelador da “vida
moderna” e do maquinismo, non
poden esquecer a condición do
seu pobo nin un certo profetismo, que abala entre o pesimismo
e a confianza. Outros, como H.
Leivick, agoiran o nazismo, e case todos, por non dicir todos, dos
90 poetas escolmados cantan a
condición do seu pobo.
A poesía yiddish é case que
completamente descoñecida fora
dos círculos xudeus e xudaizantes. Nesta escolma, ao lector soaralle o nome de Marc Chagall, o
grande pintor, tamén poeta en
yiddish, e quizá o de Chaïm-Nahman Bialik, escritor sobre todo en
hebreu, pero que publicou algúns

Marc Chagall, ademais de pintor, escribiu poesía en yiddish.

poemas en yiddish. Un poema
del, “A cidade da masacre”, describe un progrom e intúe o holocausto. Mais esta grande escolma, presenta grandes poetas que
nada teñen que envexarlle aos
grandes poetas do século XX de
calquera literatura. Trátase de nomes como Peretz Markish (cantor
da guerra civil española, de Stalingrado, etc. e máis tarde fusilado por Stalin), Moshe Kulbak, Jacob Glanstein –que soubo presentir a traxedia do pobo xudeo antes
de 1938–, Itzik Fefer, Avrom
Sutzkever, Elhoven Vogler, unha
especie de Verlaine que canta as
miserias e as singularidades de
París (onde morreu en1969),
Moshe Nadir ou Melech Ravitch,
que describe o debalar dos Aborixens, nunha época na que eran ignorados do resto do mundo, etc..
Todos eles conforman unha pléiade de poetas dos que se pode sentir orgullosa calquera literatura, e,
ademais, representan a verdadeira
voz dun pobo que fixo a sua nación na poesía e na cultura. Unha
voz que continúa a falar.
A presente antoloxía leva
como subtítulo “O espello dun
pobo”. Nela se reflicten as dores e esperanzas da nación
máis martirizado do século
XX, un pobo que hoxe, infelizmente, ten a conciencia secuestrada, mália os raios de esperanza que se albiscan. Un pobo
polo que un dos seus grandes
poetas (Itzhar-Leibush Peretz)
suplicou. Súplica que serve para todos os pobos do mundo,
para Israel, que non acaba de
encontrar o camiño, e para o
noso nun momento coma este.
Conforta
Conforta o meu pobo, cómprelle consolo
Fai o seu corazón máis firme e o seu
espírito máis forte,
Non sexas o vento que apaga a faísca,
¡Atizáa máis forte, pois a noite é veneno!
¡Verte máis oleo, bate a mecha,
Pois a noite é pezoña e o sono é morte!
Conforta o meu pobo, cómprelle consolo.
¡Fai o seu corazón máis firme e o seu
espírito máis forte!
¡Vímolo arder xa máis dunha noite
Ser victorioso xa en máis dun combate
En que a bandeira nunca das nosas mans
caíu!
Érguese –forte como muralla de ferro
No caos do mar onde se axitan as óndas,
¡Oh fai forte o meu pobo e alenta a súa
chama!
¡Oh fai forte o meu pobo e que non debilite!
Que as forzas de vida radiosas cintilen
En columna de lume na noite que surxe!
¡A noite canta, espreitando o dia como un
vixia!
¡Guinda, flecha de ouro, o seu raio luminoso
Para saudar desde o alto a columna de lume!
¡Conforta o meu pobo, cómprelle consolo,
Fai o seu corazón máis firme e o seu
espírito máis forte!
X.G.G.
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Unha marea que acabou en mareo
Debate na dúas sobre o Prestige
Programa: El debate de la dos.
Presenta: Josep Puigbó.
Canle: TVE-2.
Data: 11 de febreiro de 2003.

Presentábase interesante o Debate de la dos deste martes,
baixo o título de “A marea do
Prestige” e cos líderes da oposición galega como participantes, máis o semidefenestrado
Palmou destinado, a priori, a
achicar chapapote da mellor
maneira que soubera.
Conscientes eramos, e o programa só fixo ratificalo, da liña
“light”
que
adoita ter este O
espacio, e de
moderador
que varios non
debaten se un moderou
non quere, sen- tanto que
do este “un” o acabou
acartonado pre- por deixar
sentador Josep o programa
Puigbó. Un de- en
bate significa
pequenos
unha contenda
de argumentos, monólogos
coa idea de dis- que a penas
puta verbal, e escapan
non unha sim- do guión
ple sucesión de prealocucións sen establecido.
a penas lugar
para o cruce de
puntos de vista.
O moderador modera tanto que
acaba por compartimentar continuamente as intervencións e os
temas, deixando a cousa máis
ben en pequenos monólogos que
a penas escapan do guión preestablecido, ao que está sempre
máis atento que ao que din os debatintes.
Mais o debate, levado tan

PACO VILABARROS

meditamente por eses carreiros,
estivo precedido dun insólito
exordio, vía satélite desde París,
desde onde Martín Villa, enviado do departamento de asuntos
indios, se explaiou a gusto, máis
que nada para glosar a súa venerábel figura. Non é a primeira
vez que se presenta coma un pai
da patria que vén brindar o seu
último servizo ao país, coma un
vello senador romano tipo Charles Laughton en Espartaco, e
máis alá do ben e do mal (ainda
que máis perto do ben, que é o
goberno). Se ben, nunca dá aclarado en qué consiste exactamente tal servizo.
Beiras foi o primeiro en intervir, ofrecéndose rápidamente voluntario tras da plática interminábel do ex-ministro, de quen pensou que ía falar todo o programa
“esa especie de nuncio apostólico, transmitido por vía dixital”.
Puigbó clarexoulle, sen punto de
humor, que era vía satélite. O do

humor non encaixaba, nin no
programa, nin nas características
dos outros tertulianos. Esa axilidade e ironía que tan ben domina
Beiras non adorna a Touriño,
quen estivo correcto na obrigatoria cortedade das intervencións,
ao xeito dun debate sincopado.
Só nos primeiros “rounds”
os dous líderes puideron argumentar con certa fluidez, mentres o crispado Palmou se defendía desde o curruncho coa
batería coñecida de verdades
oficiais, escomezando pola primeira e máis importante: o
acertado de ter alonxado o buque. A ese cravo se aferrou Palmou durante todo o programa,
facendo del dogma de fe cunha
lóxica similar á daquel razonamento de “aceptamos polbo
como animal de compañía”.
Para axudalo en tal empeño e
noutros semellantes, unha vez
esvaido o etéreo Martín Villa,
contaba cun escudeiro que repre-

sentaba “ás xentes do mar”. O
malo é que este, o coñecido presidente das cofrarías da provincia coruñesa, xa asiduo de programas e fotos oficiais, non despertou ata mediados do programa. Algún trastorno debía aqueixalo, pois o presentador xa advertiu que “non se atopaba nas
mellores condicións”. Cando
abriu a boca adiviñamos que
quería dicir algo así como: “a
culpa é dos que estaban antes e
non tiñan un protocolo”, e algo
sobre do Mar Exeo. Á hora das
conclusións xerais volveu repetir
o mesmo. Realmente non se sabe de que índole eran os seus
atascos, imos supor que se tratase dunha afonía (por un xesto
que fixo de levar a man á gorxa)
ou dun raro “jetlag” de vó nacional. Por un momento fixo temer unha reedición do “show”
de Fernando Arrabal naquel programa de Dragó, pero só quedou
en intervención bochornosa como “palmeiro” de Palmou.
O outro representante dos
afectados, un mexilloeiro de
Arousa foi máis por libre, aínda
que tampouco dixo gran cousa.
Tampouco o moderador lle deu
pé a tal e ao final referiuse a eles
como que estiveran “moi caladiños”. Pois se quixera levar mariñeiros con cousas que dicir e
con capacidade de facelo tiña
moito en que escoller, aínda que
é probábel que fosen de “Nunca
Máis”, e rompería a cuota.
Concisos, ¡qué remedio!, e
clariños estiveron o representante desta plataforma e o alcalde de Carnota, para ser respostados polas consignas repetitivas de Palmou. O alcalde de

Muxía, que se reclamou “zona
cero” coma antes fixera o seu
veciño, tamén estivo no seu papel, de areais case resprandecentes e todo case arranxado.
Tivo un arranque inseguro, ao
trabucar “escora” por “eslora”,
pero saiu máis ou menos do paso ao atinar a dar os metros desta. Beiras botoulle en cara descoñecemento en materia de
ventos, pero alí daba todo igual,
cada quen colocaba a súa “morcilla” e tira para adiante. O argumento inamovíbel dos populares, por máis que repetido,
non deixa de resultar humorístico: ¿cómo pode o edil muxián,
máis que ninguén, pretender
que o desastre sería pior do que
teñen de non terse alonxado o
barco? O de que as mentiras mil
veces repetidas acaban pasando
por unha verdade non funciona
con este argumento, ¡home!
Tamén houbo un experto en
mareas negras que logo desapareceu do mapa. Interviu para
falar das solucións para o selado do buque, alí onde Palmou
dixo aquelo de que “a mellor
solución será a que os científicos estimen como mellor solución, e hai que poñela en práctica e xa está”. E así, entre aspectos só esbozados, moitos
minutos de publicidade e os recortes do presentador a temas
como os das respectivas cacerías porque “non tocaban”, foise
esluindo este mareo do Prestige que, querendo abarcar moito, non deixou aprofundar en
case nada o que, probabelmente, era o que se pretendía.♦
GONZALO VILAS

Finou Augusto Monterroso,
o contista breve de Centroamérica
A.N.T.
Sabía Augusto Monterroso que nunca se podería enfrontar á
potencia daquel breve conto do dinosauro que era case máis
coñecido que el mesmo. O pasado día 8 de febreiro morría en
México o escritor que renovou o conto e a fábula e que, como
dixo en varios dos seus discursos, só aspiraba a “ocupar algún
día media páxina dun libro de escola primaria do meu pais”.
Conseguiu Monterroso o anceio
de escritor que repetiu tanto cando recibiu o Premio Nacional de
Literatura Miguel Angel Asturias como o Príncipe de Asturias.
A súa non é unha obra breve, libros de relatos, novelas e ensaios
compoñen a bibliografía dun dos
máis relevantes escritores latinoamericanos que, sen embargo,
vai ser sempre citado por ser autor do relato máis breve da historia literaria: “Cando espertou, o
dinosauro aínda estaba alí”.
Pola biografía de Augusto
Monterroso corre a historia de
Centroamérica. Nacido en Honduras o 21 de decembro de 1921,

criouse en Guatemala, país do
que se exiliou en 1944 pola súa
oposición ao réxime ditatorial.
“A raíz da intervención norteamericana que cancelou o proceso democrático alentado polo
noso pobo durante unha década
de gobernos lexitimamente
constituídos aos que servín no
exterior con dedicación e lealtade” dixo cando recollía o Premio
Nacional de Literatura. Viviu en
Bolivia e Chile –onde traballou
con Pablo Neruda– e instalouse
definitivamente en México sen
que nunca saíse da súa cabeza a
idea de volver a Guatemala. En
1959, xa no exilio, publica o seu

primeiro libro, Obras completas
(y otros cuentos), ao que seguirían un feixe de títulos como La
oveja negra y demás fábulas,
Movimiento perpetuo, Lo demás
es silencio, La palabra mágica,
La letra e, Viaje al centro de la

fábula, La vaca ou o libro de
memorias Los buscadores de
oro. Nos últimos meses presentaba o que será o seu derradeiro
libro, Pájaros de Hispanoamérica, un volume que ten tamén
moito de autobiografía e no que
elabora o perfil dun amplo grupo
de escritores latinoamericanos
entre os que se atopan Ernesto
Cardenal, Miguel Angel Asturias, Bryce Echenique, Borges,
Rulfo, Sábato, Cortázar ou Onetti. Son “tan só o trazo de certas
pegadas que algúns paxaros que
me interesan deixaron na terra,
na area e no aire e que eu recollín e tratei de preservar” escribe
no prólogo do libro.
“Un escritor non debe saber
como se escribe. O belo da arte
é o experimento, a aventura”
afirmou nunha ocasión este autor, mestre de escritores, que se
gababa de cada novo libro seu
era diferente a todos os anterio-

res. Coa brevidade e por veces a
inxustiza das clasificacións literarias, Augusto Monterroso pasa por ser definido como o mellor autor dos contos máis breves. O escritor sabía desa súa
fama e defendía que cumpría
“dicir o que hai que dicir sen
engadir cousas cando algo xa
está ben dito”. Co ironía que o
caracterizaba explicaba a súa
máxima literaria cun claro
exemplo. Para el a Julio César
sobrábanlle palabras cando dixo
“vin, vin e vencín”. Abondaríalle con afirmar tan só “vencín”.
“Escribo e publico pouco para
ben da literatura”, afirmou en
máis dunha ocasión pero a veneración que lle profesan boa
parte dos escritores latinoamericanos, entre eles García Márquez, Álvaro Mutis ou Echenique, abondan para afirmar que
nesta ocasión, Augusto Monterroso mentía.♦
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estudios internacionais

Adeus ao poeta
moçambicano José Craveirinha
Caminho publicará o seu diario como preso político
A.N.T.
Na cripta dos heroes repousa o corpo do poeta José Craveirinha no seu Maputo natal. Con 80 anos morría en Joanesburgo –onde fora tratado dunha doenza cardíaca- o pasado
día 6 de febreiro unha das voces fundadoras da poesía
moçambicana. Gañador do Premio Camões en 1991, o de
Craveirinha é un dos nomes fundamentais da literatura
portuguesa e un símbolo da independencia de Moçambique.
O corpo do poeta ficará para
sempre ao pé do de Samora Machel, o seu amigo e primeiro
presidente do Moçambique independiente. O governo decidiu
que no seu enterro tería tratamento de “heroe nacional”.
Apenas no 2002 Moçambique
celebraba o “ano José Craveirinha”, xusto cando o poeta que
adicou a súa vida a se converter
nunha das voces máis sonadas
do espíritu moçambicano celebraba o seu oitenta cumpreanos.
“Entendo que o poeta é sempre
os outros. Ele quando escreve
está a pensar nos outros. É por
isso que ás vezes as coisas coinciden e tornan-se profecías” dicía Craveirinha do oficio que o
cautivou desde ben cativo.
De José Craveirinha quedan
para a literatura un feixe de libros pero, singularmente, unha
manchea de poemas que por veces chegan a converterse case
en símbolo. Un deles, aquel no
que o poeta afirma que quere
ser tambor: “Só tambor velho
de gritar na lua cheia da minha
terra/ Só tambor de pele curtida
ao sol da minha terra/ Só tambor cavado nos trances duros da
minha terra/ Eu/ Só tambor reventando o silêncio amargo da
Mafalala”. A Mafalala, o bairro
de Maputo onde naceu Craveirinha o 28 de maio de 1928.
Comezou a ler desde moi
neno, con once anos xa manexaba as obras de Junqueiro, Antero
ou Victor Hugo e recitaba estrofas enteiras de Os Lusíadas.
Lembraba Craveirinha que o
primeiro achegamento á poesía
atopouno na casa, da man dun
pai que facía versos e que non tiña competidor no desafío, o encontro de recitados que se podía
prolongar dun día para outro. As
dificuldades económicas da casa
impédenlle continuar os estudios reglados e aparece outra figura que amparará a formación
do poeta. A profesora Gracinda
do Carmo Silva guía os seus estudios e nos últimos anos Craveirinha lembraba a carta recibida pola súa filla cando gañou o
Prémio Camões. Dicía que a nai
sempre confiara en que aquel
alumno ao que protexera tiña un
futuro prometedor.
De mozo aínda inicia a súa
carreira xornalística e o seu
compromiso coa independencia
do seu país. Os seus primeiros
artigos estámpanse no xornal O
Brado Africano, escrito en portugués e ronga e portavoz da Associação Africana, e nel escribe

poemas e relatos que tempo despois se recollerían no libro Hamina e outros contos (Caminho,
1997). Chibugo é o seu primeiro
título poético, publicado en
1964, ao que despois engadiría
títulos como Cela I , Karingana
ua Karingana ou Maria, o libro
de elexías a súa muller que escribiu durante dúas décadas.
Non faltaron críticos que o calificasen como un dos títulos imprescindíbeis da poesía contemporánea en língua portuguesa.
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José Craveirinha.

cere da PIDE pola súa oposición
ao colonialismo portugués.
En 1991 un xurado presidido
por David Mourão Ferreira concédelle o Premio Camões, o galardón máis prestixioso da língua portuguesa que celebra nesa
ocasión por vez primeira un autor africano. Primeiro presidente
da Associação de Escritores
Moçambicanos desde a súa fundación en 1987, Craveirinha
ocupou distintos cargos públicos
relacionados co mundo do libro
no governo do seu amigo Samora Machel. Na súa morte, o escritor Mia Couto recoñecíao co-

mo voz fundadora da literatura
da que el tamén forma parte e
Eduardo Lourenço non dubidaba en calificalo como “mito” de
Moçambique. “Eu sou carvão! /
E tu arrancas-me brutalmente do
chão/ e fazes-me tua mina
patrão/ E tu acendes-me, patrão,
para te servir eternamente como
força motriz/ mas eternamente
não, patrão” di o seu poema
“Grito negro”, un dos máis coñecidos do escritor, que remata:
“Tenho que arder/ Queimar tudo
com o fogo da minha combustão/ Sim!/ Eu sou o teu
carvão, patrão”. ♦

Um valedor da lusofonia
MANUEL BARROSO
Nascido em 1922, na então cidade de Lourenço Marques
(hoje Maputo, capital de
Moçambique), o passado dia 6
morreu na África do Sul, o poeta e contista moçambicano José Craveirinha, primeiro Presidente da Associação de Escritores Moçambicanos e homem
de cultura em permanente preocupação cívica.
Morre o poeta que escreveu
coisas tão bonitas como “Suam
no trabalho as curvadas bestas
/ e não são bestas / são homens,
Maria! / Corre-se a pontapés os
cães na fome dos ossos / e não
são cães / são seres humanos,
Maria!” (in “Reza Maria”)
Mia Couto, outro dos grandes da literatura moçambicana,
refere a propósito deste seu
amigo e compatriota, figura incontornável e de referência da
escrita em língua portuguesa,
que “se perde o chão da litera-

A diáspora colectiva de hoxe e
onte centra a temática deste
número. Fernando PérezBarreiro reflexiona
sobre a
emigración
galega. Ana
Paula Beja
toma dous
valores: a
diáspora lusa
e o multiculturalismo canadense. FuMei Chang
analiza o comportamento político dos chineses de ultramar respecto a Taiwán. Patrick O’Sullivan dá
conta dos estudos históricos
sobre a emigración irlandesa.
Tamén se inclúe unha serie de
traballos sobre o futuro da
Unión Europea.♦

Cerna

Sou o teu carvão, patrão
Ningún perfil de José Craveirinha pode prescindir do seu compromiso anticolonialista. Militante da Frente de Libertação de
Moçambique sufriu persecucións, censura e cárcere dos
anos 1965 a 1969. “Não podía
cruzar os brazos perante o meio
e aquilo a que assistia e que também vivia”, dixo nunha entrevista a Maria Leonor Nunes a
respeito do compromiso co seu
país mentres insistía en que nada
do que pasara fora para ser recompensado. No día despois da
súa morte, a Editorial Caminho
(que sacou do prelo hai dous
anos o primeiro volume do que
será a súa obra poética completa) anunciou que en breve ten
idea de publicar o seu diario inédito do tempo que pasou no cár-
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tura moçambicana”, chegando
mesmo a acrescentar que “José
Craveirinha é para os moçambicanos o que Camões ou Gil
Vicente é para os portugueses”.
Eugénio Lisboa, ex-Conselheiro Cultural de Portugal em
Londres e ex-membro da Comissão Nacional da Unesco
(em Portugal), considera que se
desaparece do mundo dos vivos
“um daqueles casos em que o
Homem que não confunde a
obra e a obra que não confunde
o Homem”, para referir-se à coerência desta pessoa, reservada
mas de total entrega à vida.
Malangatana, um dos maiores nomes das artes plásticas
desse país africano, refere que
José Craveirinha “soube utilizar a sua figura literária e de
Homem, de forma correcta...
tornou-se um ensinador como
Homem e como político”. A
preocupação deste poeta pelas
coisas sociais e culturais é bem

expressa no seu comentário a
Malangatana dizendo que “a
utilização do pincel não é útil,
quando não esta acasalada à
preocupação social e política”.
Homem preocupado com a
consolidação da Lusofonia e da
divulgação da Língua Portuguesa em Moçambique, chegou a
denunciar alguma falta de apoio
à disseminação da Língua Portuguesa nas escolas primárias e secundárias de Moçambique; José
Craveirinha acabaria por merecer o Prémio Camões em 1991,
um maiores galardões atribuídos
no âmbito da Lusofonia.
Retirando-se do convívio
dos vivos, não se perderá a sua
memória cívica e, especialmente, a sua obra, iniciada por
Chigubo ou Xigubo e continuada, até aos nosso dias, passando por Cela 1, Babalaze das
Hienas, Hamina e Outros Contos, Karingana ua Karingana,
Maria, Xigubo, etc. ♦

Inclúese un amplo dossier sobre a maré negra e as
consecuencias a curto, medio
e longo prazo que van ter para
o medio ambiente de Galiza.
Ademais,
Ramón
Muñiz dá
conta da
contaminación de carbón que sofre A
Coruña. Virxinia Rodríguez olla Afganistán un
ano despois
da toma de Kabul por parte
dos EE UU. Antón Masa
explica a condena por delito
ecolóxico a Ence-Elnosa. Xosé Veiras e Susana Fonseca relatan a experiencia vivida no
Cumio de Johanesburgo.♦

R.T.G.
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No repaso xeral aos festivais
teatrais do pasado ano, Xurxo
Avendaño recorda o
Festiclown. Rubén García, a
Mostra de
Teatro de
Ribadavia.
Vanesa Martínez, a Mostra de Teatro
Cómico Festivo de
Cangas.
Arthur Trillo
repasa os
quince anos da
Mostra de Teatro de Cee. José Leitão dá
conta da actualidade teatral de
Portugal. En canto aos textos
incluídos, Iván Caloto presenta ¡Sssh! e Patricia Piñeiro,
Silencios de guerra.♦
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¿Por que decidiu escribir unha
novela sobre a resistencia portuguesa á ditadura de Salazar?
Nunha viaxe a Portugal visitei o cárcere de Peniche que está
recreado no libro. Alí abriron un
museo no que se reconstrúe a cadea e se gardan lembranzas dos
reclusos e da represión daquel
tempo. Móstranse, por exemplo,
os documentos que proban como
se controlaban aos visitantes que
chegaban a ver os seus presos.
Sorprendeume que se expuxeran
coa propia sinatura dos gardas
que facían ese seguimento. Non
pasou tanto tempo e moitos deles
estarán aínda vivos e pensei que
iso non pasaría nunca aquí. De repente nunha sala puiden ver os
contos que o preso Dinís Miranda
lle escribiu ás súas fillas cativas.
Nunca chegaron ás destinatarias
porque non permitiron que saíran
da cadea. Era militante do Partido
Comunista e pensaron que podían conter mensaxes secretas. Impresionoume a capacidade de terror que aquel rexime impuña. Os
gardas estaban adestrados pola
Gestapo e moita xente pasou vinte anos incomunicada. Partín dese
espacio e fun para atrás na historia á hora de construír a novela.
Sorprende a documentación empregada, por exemplo, as descricións de San Pedro de Moel.
Comentei o tema co escritor
portugués Jorge Marmelo e el
dicíame que non escribiría sobre
iso porque lle quedaba demasiado cerca. O Pinhal do Rei, que é
un dos espacios da novela, impactoume. Son máis de once mil
hectareas de piñeiro para producir madeira coa que se construíron as naos. Imaxino que ao ser
unha mirada de fóra percibes
cousas que aos que son de alí
non se lles tería ocorrido. A novela, en maior ou menor medida, respecta a realidade. Por
exemplo, no 1939 houbo unha
revolta obreira na fábrica de
cristal. Na novela tamén aparece
aínda que se sitúe anos despois
porque hai cousas que necesitei
cambiar para ficcionar.
Dous protagonistas dunha
forte historia de amor pero tamén moitas personaxes con
entidade propia. A ningún deles lle deu o don da felicidade.
Era moi difícil manter unha
historia como a de Dinis e Filipa
durante tanta distancia sen ter
nada máis que contar. A relación
entre eles dura moi pouco tempo
e logo permanece porque tiveron
resistencia e porque crearon eles
mesmos a súa historia na cabeza.
Busquei que houbese contraste
nas personaxes. Impactáronme,
por exemplo, a pesar de ser tan
distintas Isaura, a nai de Dinis, e
Ana Barbosa, a muller lexítima
do seu pai. As personaxes eran as
que ían pedindo paso, teñen o
seu ritmo e flúen ata que xa non
serven na narración e é necesario
acabar con elas. En canto á historia de amor, entendo que non
hai razóns para ocultar os sentimentos porque casos así e aínda
máis duros aconteceron. Interesábame, especialmente, a coherencia e a resistencia desas persoas a través dos anos, como a
do propio Álvaro Cunhal. Hai
momentos en que é a propia

Rosa Aneiros
‘Álvaro Cunhal pediume que fose fiel
á memoria da resistencia portuguesa’
CARME VIDAL
Rosa Aneiros (Taraza, Meirás, 1976) non pode ocultar o entusiasmo cando fala da súa última
novela Resistencia (Xerais). Apaixónase coa historia que relata, coas vidas que sufriron a opresión por se opoñer á ditadura de Salazar e refírese ás personaxes que constrúen a obra como a
persoas reais, só que é ela a que lles deu vida. Xornalista e escritora, Rosa Aneiros asegura que
nunca escribiu tan apegada á realidade, coa intención de respectar a memoria de todos os resistentes, como lle pediu o propio Álvaro Cunhal. Autora da novela Eu de maior quero ser e do
libro de relatos Corazóns amolecidos en salitre, con Resistencia ofrécenos unha novela longa, lineal na súa estrutura e cun punto de vista narrativo que garda o regusto das novelas clásicas.

A. PANARO

existencia deses outros protagonistas a que che motiva para escribir a novela.
Algunha lectora dicíame
que a súa novela parecía estar escrita por Isabel Allende.
¿Como ve a comparanza?
Non son capaz de valorala
porque me resulta difícil analizar este libro a nivel literario.
Bótome a falar de inmediato dos
personaxes, como se os coñecese verdadeiramente. Trátase
dunha novela escrita por e para a
historia, os recursos estilísticos

non tiveron relevancia á hora de
contruila. De feito, cando a relín, quería pasar as primeiras páxinas para chegar á fin do libro.
Cústame falar tamén da súa estructura porque nin sei hoxe como cheguei a escribila. Non empreguei o ordenador, fíxeno a
man e deixei a última páxina para o día do aniversario de cando
saíron da cadea. Para min foi o
mellor proceso creativo que tiven no sentido de gozar como
autora. O esforzo maior non foi
a construción da historia que re-

sultou fácil ao ser lineal senón
meterme na pel dos personaxes.
¿Sabe Álvaro Cunhal que
vostede lle dedica Resistencia?
Sabe. Falei nunha manchea
de ocasións con el. Ás veces
penso o moito que me dá a min
para contar o proceso de elaboración da novela. Por exemplo, ese
encontro con Cunhal. Sabía que
estivera preso en Peniche e interesábame falar con el para que
me contase a súa experiencia.
Un día mandei un correo ao PCP
e non tiven resposta ata que tem-

po despois recibín unha chamada telefónica. Dicíame o meu interlocutor que el estaba moi velliño e retirado da vida política
polo que me convidaba a falar
con algún dirixente máis novo
do partido. Nisto preguntoume
se tiña moito interese. Respondín que si, que me tería gustado
moito falar con el e foi entón
cando a persoa que estaba ao outro lado do teléfono identificouse: era Álvaro Cunhal. Deume
un consello que me axudou e
que condicionou bastante o proceso creativo. Díxome que era
necesario respectar a verdade da
xente que vivira todo aquilo, pola súa memoria e a súa historia.
En todo momento tiven moito
pudor de ficcionar de máis.
É dicir, as personaxes non
existen pero as situacións si.
As situacións existen porque
me cinguín á realidade á hora de
contalas. Despois daquel primeiro contacto, Cunhal chamoume
moitas veces. Lembro que un día
lle preguntei onde estivera preso
Galvão, o do Santa María, e el
debeu pensar que o ía meter como personaxe e botouse a berrar:
“¡é un fascista, ese non entra!
Posibelmente tivera medo de
que trabucara os protagonistas.
En certa medida dáme certo reparo meterme na historia dos
portugueses pero aos que leron a
novela pareceulles que se trataba
o tema de xeito adecuado.
Opta por un estilo clásico,
cunha narración en terceira
persoa, omnisciente.
As ferramentas da escrita
valéronme na medida en que
me permitían contar a historia.
Non busquei grandes artificios
senón a maneira máis cómoda
de contala. Noutros relatos precisas xogar con máis recursos,
coa sorpresa de buscar unha
ollada distinta. Quería neste caso unha mirada que só dixese
que eu xa o sei todo e o único
que quero é contalo. Obsesionábame a historia. É certo que hai
un punto de vista omniscente
pero tamén que hai elementos
que non a fan tan clásica, a pegada xornalística, poño por caso. Percibo máis a presencia do
xornalismo nesta novela que
noutros traballos literarios meus
e coido que é polo propio proceso de documentación. Noutros textos acodes máis á fantasía, neste estou apoiada no real.
O escritor Jõao de Melo
di que para coñecer a historia
de Portugal hai que recorrer
á literatura ¿é adecuda a súa
novela para coñecer a oposición ao salazarismo?
Coincido coa idea. Por exemplo, nada mellor que ler a Lobo
Antunes para decatarse do que
aconteceu na guerra de Angola.
Nestes casos a prensa non vale, é
a literatura a que explica realmente o que é a guerra. Os medios de
comunicación presumen de obxectividade e xa nesa afirmación
introducen a mentira. A verdade
dunha guerra non son as cifras
nin as perdas senón o sufrimento
da xente. En Lobo Antunes podes
saber o que sente un soldado na
frente ou percibir a dor do pobo.
Os números agochan as caras que
son as que doen e na literatura entras no valor do sentimento.♦
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A Frouseira

Un desmaio
traizoeiro
XERARDO PARDO DE VERA

O
Portada do Heraldo de Galicia, nº 107 do 22 de novembro de 1932 cun poema
de X.L. Parente. Á dereita, a súa caricatura e, por baixo,
autógrafo na súa obra Con prisma azul.

Xosé Lois Parente,
poeta e galeguista na II República
O 17 de febreiro é o centenario do nacemento en Maceda
SANTIAGO PROL
Atopamos un exemplar de Con
Prisma Azul (La Región, 1933)
de Xosé Lois Parente nos fondos
do que, nos anos 20 e 30, foi o
Seminario de Estudos Galegos
(hoxe en mans do Instituto Padre
Sarmiento adscrito ao CSIC). Escaneamos unha crítica moi eloxiosa de Francisco F. del Riego
no nº 159 de Heraldo de Galicia
(27.XI.1933). Sabíamos que aparecía telegráficamente citado no
III tomo do Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores de Couceiro Freijomil (1952), en Dos
Mil Nombres Gallegos de Francisco Lanza (1953) e na entrada
correspondente da Gran Enciclopedia Gallega (vol. XXIV). Orabén, foi Carballo Calero o que o
centrou en Historia da Literatura
Galega Contemporánea (1981):
“Unha carreira literaria truncada
nos seus comenzos foi a de Xosé
Lois Parente. Moitas das súas
composicións en galego son de
exaltación patriótica; outras de lirismo amoroso ou fantástico.
Mesmo temos unha lenda ao vello estilo”. No vol. I do Diccionario da Literatura Galega (1995)
podemos ler: “Poeta da época de
anovamento de preguerra. Receptivo á estética de Amado Carballo, adoitandose incluír na escola deste”. Exhumábase unha
referencia do escritor Álvaro de
las Casas de 1939 que encadraba
ao autor de Con Prisma Azul
dentro do vangardismo: “Preciosismo literario, ultraísta, con vivaz paixón cara o telúrico, dunha
discreta personalidade entre os
vangardistas”.
A primeira lectura que fixemos do poemario deixounos reconfortados, maiormente as
composicións impresionistas e
animistas. Sobarda o volume as
140 páxinas: 30 poemas en caste-

lán dos que salientamos o que lle
dá nome ao libro e tamén o que
–anecdóticamente– lle adica a
María Romero de Torres, filla do
sonado pintor cordobés no primeiro aniversario da súa morte
(1931), que Parente coñecía dende a adolescencia, xa que logo remataba os estudios de bacharelato naquela cidade andaluza. Aparece outra composición adicada á
Virxe dos Milagres na que arremete contra os caciques. Nunha
nota previa, o autor aclara que os
versos da súa alcoba e os do ambigú van na lingua de Castela e
os outros (16 composicións), “os
respirados ao aire puro das miñas
montañas” van en galego.
O primeiro poema que inxerta no noso idioma dedícallo
a Vicente Risco e segue as consignas do ideario daquel Partido Galeguista (PG) de primeira
hora: Debrúzome na hora do
caír da tarde / no antepeito do
balcón da serra / e gózome en
ver o val galego / como docemente toupenexa... / Bárbaros
progresistas da cibdade! / trepai agusto que dormit´ a aldea
/ Non sabedes o qu´é dormir un
sono / un brando sono, sin tropel d´ideias! Inclúe outro no
que o protagonista é Alexandre
Bóveda co que compartíu encendidos mitins en 1932 pola
Limia e o titulado Diante do
San Mamede, adícallo a Otero
Pedrayo que lle fixo un prólogo
moi aceso no que define a súa
poesía como cosmopolita e non
provinciana. “Estes poemas naceron na paisaxe orixinaria da
Terra de Maceda, nai de augas e
de inxenios, ordenada pola rexa
exemplaridade da penedía azul
do San Mamede”. Azul que semella –consonte o propio poeta– unha cor perfumada, a cor
do imposíbel...

Militante
na dereita galeguista
Foi Parente militante activo da
corrente conservadora do PG
dende a súa constitución en Decembro de 1931. Otero Pedrayo,
que o califica como un intelectual dono de todas as calidades
dos mozos galeguistas, manifesta
que o coñeceu falando aos labregos nun mitin na contorna de
Maceda: “Batía nas almas a verba de Xosé Lois Parente, moza e
leal coma o sentimento da Galiza
inmorredoira”. En 1932 xa existía unha agrupación local do PG
liderada polo poeta. En Agosto
de 1933 escribía en Heraldo de
Galicia (nº144): “Nun intre máis
ou menos breve, Galiza ten que
conquerir a súa liberdade como a
conqueriron Polonia, Lituania,
Irlanda, Exipto, como a van
abranguendo a India e Vasconia”.
Orabén, remata o artigo dicindo
que, se o rumbo da autodeterminación galega “é esquerdista algún día, é porque vós nos abandoastes e nos deixastes asoballar”. Posicionamento inequívoco na liña de Risco e a súa élite
de galeguistas puros, afastados
do partido de masas e interclasista con penetración social que anceiaban Bóveda, Castelao e Suárez Picallo. As Mocedades Galeguistas en Maceda (incluídas na
FMG) tentaron sumarse aos proxectos de creación de escolas nacionalistas (dende 1934), consonte a tese doutoral de Xavier
Castro, O Galeguismo na Encrucillada da II República (1985).
Alí atopamos a Parente citado
varias veces, mesmo cando o 8
de febreiro de 1936, a Dereita
Galeguista (DG) ourensá escíndese formalmente do PG. O manifesto secesionista, publicado en
Heraldo de Galicia o día 10, apa-

rece asinado por Vicente Risco,
Xosé Lois Parente e outros oito
militantes máis. Catro meses despois colaborían na campaña do
plebiscito estatutario cun sesgo
tradicionalista e confesional.
En maio de 1938 apareceu
unha extensa colaboración poética de Parente –nas antípodas de
toda a súa traxectoria– en Misión,
unha revista quincenal en castelán fundada por Ricardo Outeiriño en febreiro do ano anterior.
Alí tamén estaba o seu amigo
Manuel Casado Nieto, Risco,
Otero, Cuevillas... O vate de Maceda tiña inxertado na etapa republicana en Heraldo de Galicia
(1930-36) poemas e bastantes artigos políticos; tamén catro composicións na revista Nós como
poeta do tempo das avangardas.
Xosé Lois Parente, que nacera e vivira os anos da infancia
en Maceda no seo dunha familia
acomodada (seu pai era boticario e súa nai mestra), que estudiara parte do bacharelato en
Córdoba, case toda a carreira de
Famacia en Compostela e logo
en Madrid, que fixera estudios
de Dereito posteriormente, rematou como técnico de telégrafos na xefatura de Maceda (dende 1926). Aínda que no 36 se
decantou pola Dereita Galeguista tivo problemas. Xavier
Castro apunta que os sectores
máis recalcitrantes das dereitas
viron na DG un perigoso virus
que podía infectar o campo conservador. Por iso mereceron, antes e despois do levantamento,
as súas invectivas. O poeta
Lorp-Dic revelounos que tivo
que trasladarse “con carácter
forzoso” para Zaragoza. Ese
exilio da terra nai que tanto
amou e versificou, simboliza
outra faciana máis daquela senrazón e aceda irracionalidade.♦

s aguillóns mutuos,
as adhesións a un e
outro bando, as
recíprocas esixencias de demisión nos eidos políticos e
gubernamentais galegos, os
sablazos... Todo un mostrario de motivos que abonan
o campo para vindeiras
vendettas obrígannos a non
crer na realidade
trampulleira da paz entre
cuiñistas e fraguistas. Semella, acreditan en privado os
propios interesados, que as
navallas se deixan na faixa
ata despois das eleccións. É
dicir: todo pola pasta. Mais
os movementos refrexos de
atacantes e defensores
(segundo dende o recanto
dende onde se vexa o ring)
tenden ás veces a
manifestarse involuntaria e
traizoeiramente, como esas
contraccións electromecánicas que sufren
mesmo os membros
amputados.
Digo eu que se o de Lalín
non estará, por agora e en
agarda de tempos millores,
recurrindo á guerrilla, aos
infiltrados, aos terceiros homes (ou aos primeiros, pero
con terceiras intencións).
Quero dicer que o indesexado mareo (de mar) do noso
presidente producíuse cando
se atopaba perto de máis ao
alento de Cacharro e Pérez
Varela, dous tempraneiros
defensores do “caudillo del
Deza”, qué risa. Hai quen di
que ese bafo pode ser letal,
probe presidente, ainda que
eu penso que non é tan fero
o can... Máis, abofé, ollando
o agobio a que entrambos
submetían a don Manuel
empurrándolle a copa de
auga (raro amaño para un
baixón de tensión o de zucre
en sangue, que eu mesmo
padezo con frecuencia), tal
parescía que tentaban rematalo afogándoo, ou que brindaban... Cóstame pensar
que Cuíña recurra aos Bruto, aos Mercader, aos
Dolfos... O certo, repito, é
que os dous de marras
fixeran votos polo
lalinense..., se gaña,
lóxicamente, que amiguiños
sí pero a vaquiña polo seu.
Coa que está caendo, eu
que don Manuel íame só (ou
na compaña da filla médica,
á que relembro, aló en
Perbes, como unha mociña
encantadora, digna filla da
súa nai) aos jolgorrios, si é
que non ten cousa millor
que facer. Alá el ¡A mín plín,
que non son de Lalín! Haxa
♦
saúde.♦
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Extramundi
a nova odisea psicofonica
MAR BARROS

Inconformismo, cultura molesta, rock extraterrestre que coquetea co funk, o hip
hop, a psicodelia e o pop dadaísta. A formación compostelá Psicofónica presenta o
seu novo traballo Extramundi, unha viaxe galáctica por unha atmosfera alternativa.

Carlos Santiago, Xavier Olite, Fran Pérez, Marcos Teira e Suso Alonso.

Baixo a filosofía do “copia, pega,
inventa, faino ti mesmo”, a banda
compostelá acaba de editar o seu
segundo disco Extramundi, lonxe
de etiquetas que a encadren, instalándose nun estilo moi persoal.
Cun repertorio aberto, onde
todos os xeneros teñen cabida, cargado de
letras críticas
abichadas de
ironía, o novo
disco tenta ser,
en palabras do
vocalista Carlos Santiago,
“unha metáfora
do Extramundi,
do mundo propio que propón
a
Picofónica
ante o intento
de facernos vivir nun mundo
sumido na me- Pepe Sendón.
diocridade. Para poder ser extraterrestres na
nosa terra”.
Dende a súa constitución en
1998 e despois de presentar o seu
primeiro disco Psicópolis, a Psicofónica érguese como unha das
propostas máis orixinais do panorama musical galego, baixo a bandeira da independencia e a ironía.
Como sinala o vocalista do grupo,
a crítica é un elemento constitutivo
do grupo. “Non somos militantes
pero si contestóns”.
Psicofónica propón con este
disco unha viaxe por outras galaxias sonoras, entre a psicodelia e
o pop dadaísta entre a loucura, a
sensualidade e o inconformismo.
Con Extramundi e querendo
fuxir da órbita da vulgaridade e
da monotonía, lonxe da música
máis comercial, Fran Pérez, Suso Alonso, Xavier Olite, Carlos
Santiago, Marcos Teira e Pepe
Sendón, lánzanse á procura da
“enerxía elemental e salvaxe do

rok`n´roll”. Por esta razón, este
novo traballo arrédase da tendencia marcada no primeiro disco, para situarse nunha canle
menos electrónica e performática. Como explica Carlos Santiago, “Extramundi está máis próximo ao rock,
porque o que
nos interesa
agora é o contacto coa xente, o directo,
buscar
algo
máis sensual”.
A súa marcha pola beira
máis comercial
da música é un
tanto incerta e
difícil, porque
decidiron desmarcarse dela
optando pola
autoproducción
e a autoxestión. Para a
edición deste último disco contaron co apoio de Madama Mir. “É
complicado, porque se sacrifica
o punto de vista máis mercantilista. Non tes moita promoción,
pero, a cambio, tes liberdade e
independencia para transgredir e
criticar. Pretendemos sobrevivir
no medio de toda esta mediocridade na medida da nosa intelixencia”.
A proposta da Psicofónica
xoga cos sentidos ata deixalos
pampos, teletransportándoos á
atmosferas alternativas a outras
dimensións lonxe da “dictadura
do rosa”. “Outro mundo é posíbel a nivel musical -sinala o vocalista- pero actualmente estamos dominados pola mediocridade e aínda que se fan traballos diferentes dos comerciais, o
mercado non quere transmitir
outras realidades, néganselles
oportunidades, igual por motivos
ideolóxicos”.

Novo espectáculo
Pero ademais de ter novo traballo discográfico, o grupo
compostelá presenta tamén un
novo espectáculo, que mantén
os seus sinais de identidade
como a proxección de vídeopoemas, pero despoxándose

de todo elemento teatral e reducindo as secuencias electrónicas. Consegue, así, unha
posta en escena máis contundente e directa. Unha boa ocasión para comprobalo será o
sábado 15 en Vigo, na sala
Nashville. Un estalido de loucura psicofónica.♦
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Viaxe ao pais de

Rosalia
MAR BARROS

Terra literaria que pariu grandes xenios, pero tamén terra de lendas populares, de pazos, de festas, de exquisitez culinaria, de tradición, de familiaridade. Así é a terra de
Iria. Un entorno que se presta para revivir o vello oficio do camiñante e a parola.
Aproveitando a luz do outono, sen
máis compaña que a súa mochila
e a conversa que lle ofrecían os
paisanos dándolle conta da historia e das tradicións, Anxo Angueira, recorre polos camiños cubertos
de parras, toda a zona, para publicar Terra de Iria. Viaxe ao país de
Rosalía de Castro da editorial A
Nosa Terra. A subida ao monte de
Meda, unha sorte de atalaia omnipresente e sagrada dende a que
observa toda a extensión das Terras de Iria, supón o arranque do
libro, para logo baixar e perderse
por entre as aldeíñas e os lugares
afastados que a compoñen.
Nas Terras de Iria os creadores
literarios vanse sucedendo ao longo dos tempos, dende o trobador
de Padrón, Macías o Namorado,
pasando por Manuel Antonio ou
Borobó ata chegar os novos autores como Cándido Duro ou Lois
Gil Magariños, que foron creando
o lado máis literario da súa terra.
Sen embargo, a figura máis destacada segue sendo Rosalía de Castro. Dende as súas páxinas poden
recorrerse grande parte dos escenarios locais, Lestrove, Padrón ou
as augas do Sar.
Pero as Terras de Iria son algo
máis que literatura, son tamén tradicións e lendas populares, case sempre asociadas ao agro, ao río e ao
mar, aínda presentes na memoria
dos máis vellos. Como por exemplo, o culto ao lume. Alumea, pai./
Cada grao seu toledán!/ Alumea, fillo./ Cada espiga, seu pan trigo!/
Alumea o liño./ Cada freba, seu cerrillo. Así comezaba todo un ritual á
fertilidade que tiña lugar o último
día de abril. A práctica consistía en
prender fachos coas xestas e ir polos
campos que se ían sementar de liño,
trigo ou millo, con elas acesas e
cantando as coplas. Hoxe en día, os
cambios nos cultivos e nos usos da
terra fixéronas esmorecer.

GONZALO

Lugar de Herbogo. Abaixo, dorna en Cesures.

Limites artificiais
“Houbo alguén que seccionou
a xeografía galega en provincias pero que non tivo en conta os límites naturais. O río
Ulla, con pontes ou sen elas,
non separa as singulares aldeas no mapa. Así que nas terras
de Iria non hai provincias”,
explica Anxo Angueira. Pero
esta división, aínda que artificial, deu lugar a estampas curiosas e arrepiantes. Ao pertencer a diferentes demarcacións, aldeas veciñas tiñan no
ámbito relixioso diferentes destinos e diferentes provincias. Polo
tanto, era habitual ver pasar no inverno, coas crecidas, as barcas
transportando os mortos cara o
seu obrigado cemiterio ao non haber pontes.

Botando man de moita bibliografía, da axuda dos amigos, que
en ocasións andan ao seu lado e de
moita conversa, xorde este libro de
viaxes, que en palabras do autor,
fala doutras anteriores. Así se evocan as verbas de Otero Pedraio recollidas en Pelegrinaxes, pero ta-

mén as de Sarmiento, que xa
en 1754 lembraba a intensa
navegación fluvial do Ulla.
A Terra de Iria é unha terra de contrastes e contradiccións e un bo exemplo é o
Porto de Cesures. Xa recordaba Rosalía a postal que configuraban as dornas, barcos típicos de mar, sucando o Ulla,
cara Cesures, un enclave fluvial pero á vez moi mariñeiro.
Anxo Angueira tenta dar
conta de todos estes aspectos
ao tempo que repara no patrimonio, na riqueza natural e culinaria que singulariza a zona,
pero subliña que “Galiza é un país pequeno que non darás andado
nunca. E a terra de Iria é moi pequena pero moi grande na súa
historia, na súa cultura e literatura, costumes e tradicións”.♦

Cosmopolistismo
MARGA ROMERO

E

spaña abandona Europa.
O seu afán cosmopolita
vai moito máis lonxe.
Sae do telón acoirazado e
das vacacións en Mallorca
para emprazarse á beira do
fanatismo relixioso e
xenófobo de Bush,
bendicido polo Opus e os rosarios de adoración
nocturna. Padécese o goberno da charramangada, cun
presidente parodia do gran
ditador e acomplexado.
Tiña ganas de guerra de verdade. A vida dáche unha
oportunidade e hai que aproveitala. Rapaz consentido
medrado entre o amidón da
dereita máis reaccionaria
quere darlle lustre á
situación estratéxica de
España, soña con avións, xoguetes, xa obsoletos,
espallados polo territorio e
baixo unha gran bandeira,
con moitas estreliñas. A memoria non dura, doado é
achantar o barco e, despois
de todo, só lle cómpre tapar
os furados. Unha dor nova
para esquecer a vella.
Mentres o fuel segue a
chegar. O barco tan
cosmopolita, de todas partes
e tan apátrida provocou que,
malia o alcanfor, a couza rille a madeira de Fraga, visitador de feiras. Dúas batallas
que loitan contra a
dignidade das persoas. A
mesma guerra: a liberdade
de expresión. Na caza de
bruxas o correcto non é unha
historia de parados, nin aquí
lembrar que xa van pola ducia as mortas pola violencia
de xénero. Pretenden
contentarnos con 100 Euros
ao mes, e as que “non traballan” dobremente
condenadas: na casa e sen
esmola. Na partida desde
Madrid mudan de lugar
pezas inútiles e outórganlles
responsabilidades como a
das Illas Atlánticas, ou Consellerías de familia. Todo se
mestura coa indignación.
Sufrimos un goberno cosmopolita que lle permite a
entrada a moita xente de fóra. Magoa que algunha se
empeñe chegar en batea. Isto
non se quere ver. Na balada
de Marie Sanders Brecht dicía que a carne aumenta o
prezo nos arrabaldes, isto sábeno os da trama de terroristas internacionais que
operan nos locais de alterne
e que nos regalan o
exotismo e a fame das rusas,
checas, albanesas que
chegan ata Corgo, como antes as portuguesas,
dominicanas ou
colombianas. Escravas en
Europa enchen a España de
Aznar-Bush de
cosmopolitismo, rostos, xestos, medo, sen palabras. En
Iraq elas van enchendo as
despensas. As palabras son
denuncias: Non á guerra.
Nunca máis. ♦
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Bárbara
Monteagudo
‘As pequenas
compañías foxen
das subvencións
da Xunta’
A.N.T.
Sotto Tempi é a obra que
vai presentar o vindeiro 22,
dentro do ciclo de curtos de
teatro que se inclúen no
programa da décima edición do Festival Alternativa do Teatro Galán. ¿Que
tenta evocar Sotto Tempi?
Baseándonos un pouco
na improvisación, tentamos
falar do aleatorio, do feito de
vivir en ciclos que van pasando, pero que son o mesmo.
Son bailarina aínda que por
problemas médicos non podo
actuar, por iso para esta obra
curta inspireime nas palabras
do diario de Frida Kahlo, entendendo o corpo como funcionamento, pero tamén como sufrimento. O paso do
tempo, o medo ás trabas que
nós mesmas nos poñemos
son outros elementos fundamentais dentro do curto, pero
sempre cunha visión positiva, fuxindo do tráxico.
Esta é a primeira vez
que se inclúe no festival
unha sección adicada a
curtos de teatro. ¿Este tipo
de espectáculos ten cabida
fora dos festivais?
Estas iniciativas non teñen moita saída no país, porque non hai moita demanda,
pero tamén porque á xente
non lle interesa. Unhas cousas levan as outras. Outro
punto a ter en conta é a falta
de espacios para representar
este tipo de espectáculos.
Por iso estas iniciativas son
beneficiosas, porque así o
público entra en contacto
coas propostas diferentes.
Por todo o país están a
xurdir festivais alternativos de teatro, como é o caso do que se está a celebrar
en Vigo, ¿a qué se debe?
En teatro hai moita demanda de compañías, sobre
todo pequenas, que non se
queren meter no circuíto de
subvencións da Xunta, porque entrarían nunha dinámica
de crear obras por obriga, como se tiveran que facer os deberes. Polo tanto, estes festivais xorden espontaneamente
e créanse novos circuítos.♦

Antón Lopo.
Enma Couceiro.

POESÍA NOS ABANOS
MAR BARROS

Obxectos femininos creadores de verdadeiras linguaxes cos que a alta sociedade
comunicaba os seus amores e desaires de xeito, hoxe, case cómico, cómplices
agora arcaicos, os abanos aínda seguen sorprendendo como soporte artístico.
Follas Novas Edicións vén de publicar O libro dos abanos (Palabras ao aire), testemuña da exposición de abanadores pictórico-poéticos presentada o pasado ano na
Galería Noroeste. Un total de trinta e cinco poemas doutros tantos
autores entre os que se atopan María do Cebreiro, Emma Couceiro,
Estevo Creus, Luz Pozo, Chus Pato, Xohana Torres, M.A. FernánVello ou X.M. Álvarez Cáccamo
retoman a pegada marcada no século XIX da arte efémera.
Os xeitos de escribir sobre o
abano son tantos como poetas hai
que se decantasen por utilizar este
enigmático complemento feminino para inmortalizar a súa poesía e
o seu sentimento. Sobre o papel ou
a tea con versos escritos en liña
recta ou curva, en horizontal ou
vertical, pero tamén sobre a madeira, con debuxos ou sen eles. É dicir, a creatividade en estado puro,
como se pode apreciar en O libro
dos abanos. Deste xeito estes mensaxeiros de pudor e atrevemento,
confidentes de sorrisos provocadores ao tempo que invisibles, silenciadores de bágoas e odios adquiren unha nova dimensión artística.
Agora esquecidos, durante
moito tempo os abanos foron
símbolo de distinción e elegancia.
As donas levábanos aos actos sociais e comezaba todo un xogo de
movementos, que os pretendentes
descodificaban de inmediato.
Non todos se puideron resistir as
peticións de poemas para os abanadores, perdendo así a súa función máis inmediata de dar aire
para poñerse ao servicio do galanteo, a seducción e o cumprido.
Curros Enríquez, Rubén Darío, Maupassant, Malarmé, Machado foron algún dos autores
que cambiaron o papel dos cadernos polo dos abanos para materializar as súas creacións. A pesar de que na actualidade escribir
poemas nos abanadores semella
unha práctica excéntrica, no século XIX moitas donas foron
agasalladas con poemas nos abanos cos que os autores pretendían loubar a súa beleza ou valía.

Abano do Noroeste
Alada flor aberta
Que tempera e desperta
A música do vento.
Vertebral instrumento
Das cordames do ar.
Brisa de namorar.
Biombo acordeón
Que tangue unha paixón

Claudio R. Fer.

E enmascara o rubor
Nas sedas do solpor.
As raíces na man,
versátil, lene chan,
o cáliz, val de mel
dun país de papel,
e os pétalos, azar
dos caprichos do ar,
ventureiro galano
é a flor dun abano.

Iolanda Castaño.

Luz Pozo.
Tamén se pensa que Rosalía de
Castro se decantou, nalgún momento da súa vida, a seguir unha
tendencia estendida na súa época,
para a Condesa de Pardo Bazán.
De ascendencia romántica,
os abanos poéticos son derivacións dos luxosos albumes de
poesía, onde ademais do valor
dos autógrafos poéticos engadíanse as ilustracións pictóricas e
composicións musicais. Foi unha arte circunstancial que quixo

servir de homenaxe á muller.
Insubmisión pour femme
Nesta mostra orixinal, que só contou en Galiza con dous precedentes, a exposición celebrada en Vigo
en 1922 e a de 1996, cada autor
dispuña dun abano para a creación
literaria e plástica, soporte que como explica Anxo Tarrío no libro,
facía máis intenso e decisivo o momento de deixar reflectidas as pala-

X.M Álvarez Cáccamo

bras no abano por ter que ser necesariamente unha serie limitada.
Dende o abano de Luz Pozo,
unha verdadeira obra de arte en
miniatura ou o de Ánxeles Penas,
que destacan pola súa creatividade pictórica e polo detalle, o libro
tamén presenta outra serie de abanadores máis austeros como é o
caso da obra de Antón Reixa ou o
de Chus Pato coa lenda “insubmisión pour femme”, nos que a palabra érguese como protagonista.
Con maior ou menor presencia da pintura ou da poesía, o libro tenta ser unha homenaxe a
tradición antiga e occidental da
escritura en abanos, eses obxectos misteriosos que esconden
historias de amor e desencontros,
soporte para a galantería pero tamén para a creación.♦
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Mundo libre

Soños Eléctricos

César Lorenzo

LUÍSA VILLALTA

P

arece que nos tocou do lado que chaman mundo libre, iso que até non hai
moito, nen trinta anos, ser libre,
ou crerse ou aspirar a selo, era
pecado. Pero agora, desde que
o pecado non ten vixencia, ser
libre honra a quen di selo...
sempre dentro dos cánones e os
novos dogmas da liberdade. O
presidente estadounidense, na
súa pastoral urbi et orbe tras os
atentados, perguntábase a si
mesmo en acto de profunda reflexión o motivo de que tantos
pobos (árabes) odien o imperialismo americano: “porque
somos libres”, respondeuse facéndose eco da convicción
principal e necesaria para aunar
tantos e tantos corazóns do
mundo occidental. En modesta
escala, o presidente do seu clube de fans, e de paso presidente
do goberno español, tivo oportunidade o pasado sábado de
imitar convincentemente o seu
ídolo cando un asistente ao preceptivo mítin de todos os fins
de semana tivo a ousadía de o
interromper cun non menos
convincente “Non á guerra” antes de ser botado a empurróns e
con ostensiva violencia do
recinto. Con xesto filosófico e
impasíbel ante a contradición
existencial de estaren a silenciar
violentamente un pacifista
declarado, o mitineiro presidente do goberno caiu na conta de
que se estaba a producir un acto
de espontáneo e lexítimo exercicio de liberdade, así o
declarou (“porque estamos nun
país libre”) e, unha vez reducido e expulsado o pacifista ofensor, todos estiveron novamente
de acordo e en paz para
continuar valorando moi positivamente a perspectiva de
chulearse co matón americano
nunha guerra contra Iraq, que
en realidade non cesou desde
hai máis de dez anos.
Todo isto sería de chiste se
non fose dramático e simbólico.
Dicía Pessoa que as palabras son
xente. Efectivamente “liberdade”
finalmente é iso, o contraditorio
significado que encarna un cidadán soportando no seu proprio
corpo a acepción restrinxida e
utilitaria da palabra segundo
convén ao poder. Con ese
cidadán expulsado violentamente estamos sendo expulsados o
80% dos habitantes do denominado mundo libre que dicemos
tamén “Non á guerra”, en pleno
uso da nosa liberdade, como dixemos o domingo na Coruña
“Nunca máis”. Pero as palabras,
como a xente, non poden soportar durante moito tempo a tortura da manipulación e esta
violencia con que se nos reduce
non é unicamente metafórica. O
chamado mundo libre estase a
enfrontar coas verdadeiras
dimensións significativas da palabra liberdade que, como a xente, non cabe de nengunha
maneira pola estreita porta do
cínico despotismo en que
vivemos.♦

O básquet si é o rei na pantalla
Coincidindo coa celebración da
fin de semana ‘All Star’ na liga
da NBA, é bo pensar no papel
que ten o baloncesto nos videoxogos. Este deporte, só maxestuoso nos EE UU porque no Estado español, por exemplo, está
desterrado dos medios de comunicación, ten todas as características para se converter no
rei das pantallas. É un xogo rápido, cheo de diferentes posibilidades (mates, rebotes, triplas,
tapóns…) e cun grao de suspense altísimo antes de que o
crono dea o gañador final.
É por iso que todos os xogos de básquet que se levan
publicado teñan colleitado certo
éxito en Galicia, non só entre os
siareiros máis incondicionais
senón entre xogadores todoterreo que encontran na recreación do baloncesto un bo xeito
de pasalo ben diante do orde-

nador. Arestora, gracias ás tarxetas gráficas de última xeración e aos potentes microprocesadores, as vantaxes deste tipo
de títulos consegue un pulo importantísimo co NBA 2003.
Tivo que ser EA Sports o
que conseguira crear un xogo
tan potente, realista e espectacular coma este. O xigante norteamericano, que agora mesmo
domina a maior cota de mercado no mundo dos videoxogos
gracias aos seus acertos comerciais, puliu xa o motor gráfico que tiña de anteriores NBAs
e condensou todos os avances
en xogabilidade para facer de
cada partido unha experiencia
emocionante.
A licencia que a asociación
nacional de básquet norteamericana lle concedeu ao xogo favorece moito o seu alto nivel. Cada
xogador está reproducido con

agarimo. Inclúense detalles tales
como vendas, protectores de xeonllos ou coxas, tatuaxes e fitas
para o pelo. O mesmo sucede
cos uniformes. Tamén se pode
escoller esta tempada xogar algúns encontros ou todos con camisetas históricas de épocas de
gloria dos diferentes equipos.

Xogar, xogar, xogar
Seguramente, os responsábeis
do NBA 2003 viviron con esa palabra pegada nas súas pantallas
de programación durante todo o
proceso de manufactura. Nótase
que houbo un compromiso total
con facer moi xogábel o título e
todos os seus compoñentes están enfocados a facer máis divertido xogar ao baloncesto.
Podemos escoller varios tipos de partido, desde os de exhibición ata dirixir unha das fran-

quicias durante varias tempadas.
O sistema de xestión non está
moi logrado pero iso xa é unha
eiva histórica de EA Sports.
Cando escollemos un equipo podemos decidir o cinco inicial e os suplentes non só atendendo ás medias xerais senón
ao sistema de símbolos que nos
indican, tamén durante o propio
xogo, qué atletas son mellores
reboteando, lanzando de tres,
facendo mates ou defendendo.
Tamén durante o partido, o locutor, cunha transición dos comentarios moi conseguida, vainos
indicando os alcumes e incluso
algúns datos biográficos dos
mellores baloncestistas da liga.
O mellor deste xogo, que rolda os 50 euros de prezo é a súa
capacidade para trasladarnos
aos pavillóns dos EE UU. O peor, o público, que parece sacado
daquel vello PC Basket 4.0.♦

Meu Santo, Miña Santiña

francisco a. Vidal

Santo Covade, traficante portuario
Cucufate, Cugat ou Covade, é un
dos santos a quen a Igrexa, para
pasmo dos crentes, lle retirou o
título por razóns de credibilidade.
Daquela, ¿que teñen os outros que non ten este?
laro que en Roma non teñen por que saber que Cugat en catalán, Covade en
galego ou Cucufate en castelán, é
un santo moi aprezado e venerado
en todo o estado español, que ten
un santuario moi famoso, que ostenta o padroado de pobos de
grande renome e que arrastra tras
de si a moitos fieis que piden a súa
intercesión para acadar os máis
dispares favores. Pero segundo os
expertos haxiógrafos do Vaticano,
a súa vida non é moi críbel, e por
iso decidiron retirarlle o título.
E sen embargo, a súa non é unha vida tan distinta da dos demais
devocionados do almanaque.
Gañara o título con todos os
honores que a santidade pide, con
milagres, martirio e caridade, pois
viñera desde Alxer, nun momento
de fame negra, nun barco fretado
por el e o seu amigo Felio, para
traer mercadorías a Barcelona en
tempos de Diocleciano, co santo
fin de repartilo entre os pobres e
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sen pretensións económicas de
ningún tipo (aseguran as haxiografías), só coa santa e bendita
idea de socorrer aos máis necesitados. E ao parecer, amparados na
súa boa fe, atracaron e descargaron sen pagar os portes e dereitos
de alfándega, polo que foron denunciados por contrabandistas.
aquel tempo, as autoridades tampouco entendían
que non é o mesmo o contrabando que o estraperlo, negocio que auxilio social, e Galerio,
o encargado deste negociado
dentro da administración local,
mandouno prender por matuteiro, por non pagar uns impostos,
portes e taxas cos que o bendito
armador non contaba.
Galerio chegou a pensar que
Covade lle estaba tomando o pelo
cando lle dicía que non tiña con
que pagar, pois ¿como era posíbel
que non poida abonar uns impostos
e si puido fretar un barco e enchelo de mercadorías? ¿A que rede internacional de caloteiros pertencía?; de maneira que, moi a pesar
seu, mandou que lle aplicasen todo
tipo de castigos para que falase.
O improvisado e inexperto armador non estaba disposto a con-
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tar máis que aquilo que as haxiografías aseguran que era a única
verdade: que só querían aliviar as
penas dos cidadáns, que só traían
roupas e comida, que só querían
exercer a virtude da caridade, pero Galerio non o cría. ¿Por que ían
exercer a súa particular filantropía
precisamente alí, en Barcelona,
habendo tantos lugares, tan necesitados ou máis ca eles?
s verdugos azoutaban a
Covade e este non daba
máis explicacións que o
de que todo foi por ben; os verdugos apertaban as cadeas e as cordas do poldro, e el seguía sufrindo en silencio, ata que, de súpeto,
o ventre do inmaculado armador
rebendou e as tripas saíron e caeron ao chan como un saco visguento, e cando os verdugos e o
propio Galerio que tal viron coidaron que o reo lles ía morrer alí
mesmo, el, con toda a naturalidae
que só un santo bendicido polas
gracias da divindade pode ter, recolleu os intestinos e volveunos
meter no seu sitio.
Aquilo foi demasiado para os
esmirrados torturadores, que á
vista de tal portento ficaron cegos
e desmaiados, e incluso Galerio
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caeu redondo, morto para sempre.
O substituto de Galerio, revisou o caso e, como tampouco entendía o tipo de negocios en que
Covade andaba metido, mandou
que o asaran nunha grella, untado antes con graxa e mostaza, a
ver se iso o facía falar. Pero no
intre en que o poñían sobre o lume, o reo comenzou a cantar salmos de loubanza a Deus e o fogo
apagouse. Non contentos con
tantas mostras de inocencia e divina intercesión, os xuíces decidiron rematar dunha vez cortándolle a cabeza na praza pública
de Terrassa.
sen embargo, agora, despois
de tantos portentos e sufrimentos, a Igrexa retíralle o
título. Seguro que no Vaticano
non saben que na parte de Castela, os fieis refírense a el para que
lles axude a encontrar os obxectos perdidos, atando un fío nun
dedo e ameazando con el cara o
ceo: “San Cucufate bendito, los
cojoncillos te ato, hasta que no
aparezca... no te desato”.
¿Ou sacaríanlle o título porque
é un santo moi influenciábel, e el
que soportou tanto martirio, agora
non soporta un apretonciño?♦

E

Pierre
Bourdieu
FRANCISCO CARBALLO

P

ierre Bourdieu (19302002), ten tan alta
credibilidade en
Europa que os franceses
falan de HiperBourdieu.
Un coloso de sabeduría
social á beira de M. de
Foucault, de Alain
Touraine, de Barthes, de
Baudrillard, Derrida...
Bourdieu “pensaba a
política sen pensar
políticamente”. Foi un
sociólogo que desde a
análise da cultura, desde o
discurso crítico, rebentou o
cilindro do pensamento
único e espiu a política
neoliberal.
Con Camus viviu anos
na Arxelia; coñeceu todo o
dramático colonialismo
francés en África e
apostou pola liberación
das colonias. Profesor no
College de France,
dedicou tempo e saúde a
rachar a cobertura do
neoliberalismo para
construír outra
alternativa. Estaba con
Attac. Participaba en
foros científicos e
militantes cando se
despediu, un 23 de xaneiro
do 2002.
Igualou, pois,
investigación sociolóxica,
reflexión filosófica e
actividade social.
Demostrou que, lonxe de
opoñerse ás ciencias sociais
e a militancia, poden
constituír as dúas caras
dun mesmo traballo. A
análise da realidade social
conleva o esforzo pola súa
transformación:
scholarship with
commitment. Coa falaz
globalización financieira
hai toda unha “política
secreta” que é preciso
desenmascarar.
De todas as numerosas
obras de Bourdieu, lembro
tres: “La misere du
monde” que pon perante os
ollos os grupos humanos
masacrados polas clases
dominante e dirixente. Son
as grandes vítimas ás que
Bourdieu libera do
esquecemento. “Homo
academicus”, fermoso
diagnóstico dos burócratas
da educación E por fin, o
ensaio lacónico e mordaz:
“Culture et politique”.
Lembranza de Pierre
Bourdieu ante a posta en
escena dos Goya: unha
expresión de compromiso
de artistas como
Bourdieu; expresión
rexeitada polo poder
aznarián, polos
intelectuais orgánicos da
dereita e perante a
presidenta do Parlamento
que os tratou como a
GESTAPO e os expulsou
de tan degradado espazo.
¡E non digamos o Sr.
Fraga que se reserva a
política! ¡Que páxina para
♦
Pierre Bourdieu!♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de Manuel García Cambón
Íamos, xa dixen, disfrutando da
alta noite estrelecida de Compostela, á saída do Café Avenida,
onde participáramos na habitual
tertulia nocturna de Manuel Garcia Cambón; pena a cal me acollía cando retornaba por uns días
a Santiago, dende que fun forzado a trasladarme ao que sería o
meu MadriGaliza.
Volvín así, naqueles noctívagos paseos polas rúas, a tratar de
máis perto o extraordinario creador de FIMSA, a empresa industrial de ponla de madeira de
maior capacidade de produción,
agora, da Península... e tamén
fora dela. Da que poido dicir que
ollei iniciar o seu desenrolo, dende o meu observatorio familiar
cesureño, na outra banda do
Ulla: no Paraíso.
■ OS SUCESIVOS SOCIOS DE
CAMBÓN. Cumprido o servicio
militar, no Reximento de Artilleria, de gornición no Hórreo
(onde hoxe está o Parlamento
galego), Manolo Cambón, cuio
oficio era o de carpinteiro, emprendeu a súa actividade industrial montando un aserradoiro
no lugar onde nacera, Ponte
Carreira. Serrería que foi progresando axiña, asociándose
Cambón con sucesivas persoas
que aportaron capital ao seu
negocio.
Coido que a primeira foi un
acaudalado farmaceútico, cuias
fillas casaron logo cun afamado
psiquiatra e un xerente nacional
do PPO. Medrou o negocio de
Manolo Cambón de maneira que
a principios dos anos coarenta
estableceu outra fábrica de aserrar máis grande, na Ponte de
Cesures. Exactamente no barrio
padronés, ou parroquialmente,
do Paraíso. Onde se extenderían
logo as enormes instalacións de
FIMSA, á ourela dereita e coruñesa do río Ulla, pola Veiga da
Foz.
oupen entón, cando volvín
ao meu pobo, tras anos de
guerra e posguerra, da singular persoalidade daquel self
made man de Ponte Carreira que
se asociara xa con outro capitalista: un Sarrasquete, de Santa
Uxía de Ribeira, e que naquel
tempo moraba en Santiago; de
onde viña no tren cada mañá
cunha carteira moi abultada, que
parecía chea de documentos e
papeis de negocios, pero asegún
dicían os mal pensados, traía nela Sarraquete as sobras do condumio, para alimentar as aves de
corral do galiñeiro que tivo no
Paraíso, nun rincón da fábrica dil
e de Cambón.
Logo formou sociedade
máis forte García Cambón co
wolframista de maior potencia
económica da zona de Santiago:
Parga Ribas ou Moure. Unido o
capital é o talento empresarial
do excarpinteiro transformaron
a industria propiedade de ambos, sen dúbida, na principal da
madeira en Galicia.
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■ O EXEMPLO DE ABDÓN.
Nas oficinas que tiñan establecidas en Cesures traballaba un

Manuel Garcia Cambón e unha das factorias de FIMSA da que era propietario.

contábel asturiano, con moi boas
amizades en Santiago, e de moita confianza de Cambón. Tratábase de Abdón, antigo xogador
do Real Oviedo e despois medio
dereita do Valencia, onde non
sei se chegou a ser internacional.
Pero era de esquerda, e cando
caeu Asturias nas mans de Franco veu prisioneiro ao campo de
concentración de Santa Isabel,
onde coincideu con Vilas, fundador da Central Huevera e antigo socio, no wolframio, de Parga Moure..
onectou Vilas a Abdón
cos directivos do Club
Santiago, que nomearon
ao estupendo futbolista, e socialista asturiano, adestrador do
seu equipo aínda antes de sair
do campo de concentración.
Cando puido deixalo foi empregado de seguida no boiante negocio de Parga e Cambón.

C

■ AS MIÑAS VIAXES CLANDESTINAS. Andaba eu daquela
–en tales días espranzadores do
final da II Guerra Mundial– de
correveidile do PSOE, mantendo
a comunicación clandestina da
organización socialista en Galicia, que sobrevivira nas minas de
Silleda, coa executiva de Madrid. E para ir ao campo de concentración das minas de Carboeiro, rexido verdadeiramente polos meus compañeiros socialistas, tiña que ir, dende o meu pobo, nos camións que recollían o
leite para Nestlé, ou ben nos de
Cambón.
A primeira vez, o camión de
leite deixoume no cruce de Chapa e tiven que ir dende alí, cam-

po a través, ata as minas, xa entón abandonadas. Pero nas demais viaxes nas que fun cumprir
a miña misión de enlace, Abdón
arreglou co seu xefe Cambón
que algún dos seus grandes vehículos me levara directamente á
explotación mineira; co pretexto
de transportar para ela materiais
de construción nos camións que
logo retornarían cargados da madeira dos montes cercanos.
forte empresario sabía
moi ben o motivo das miñas viaxes e ainda me
abonou certas comisións polo
cemento e os ladrillos, que coa
aparencia de axente dos seu negocio, lle vendera a Sociedade
de Minas de Silleda.

O

■ O REI DA GHEADA. Nunha
daquelas viaxes que en misión
clandestina facía a Madrid,
coincidín na capital de España
con Manuel García Cambón, e
lémbrome que o acompañei a
unha xuntanza que tivo cun grupo de destacados financeiros.
Resplandeceu, falando con eles,
o luminoso talento de Don Manuel, que en cuestión de negocio madereiro, ninguén era capaz de poñerlle o mingo.
Pero o que máis chamaba a
atención eran as súas persoalísimas e típicas gheadas que resoaban como latigazos de coiro,
azoutando a pel verbal dos banqueiros. Pois as gheadas viñan
ser a sinatura que marcaba a orixinalísima persoalidade de
Cambón. Sostendo rexamente
isa maneira de pronunciar o gue
coma unha aspirada larínxea,
anque falase o excarpinteiro

nun casi perfecto castelán. Iso
nuns anos nos que a gheada
considerábase un fenómeno
despreciábel da fonética galega;
se ben se ocupara dil, con respeito, Alonso Zamora Vicente.
Hoxe, que tan bos falantes reivindican o valor lexical da gheada, merece lembrarse a Manuel García Cambón coma o
máximo virtuoso dela: ¡O auténtico e inesquecíbel rei da geada, ou gheada!
■ FRANQUEIRA E CAMBÓN.
Moitos anos máis tarde asistín, a
guisa de visoteiro, a unha xuntanza dos que entón parecían os
maiores self-made-men de Galiza. Os homes que partindo dunha
posición modesta, fixeran unha
gran fortuna nos seus negocios e
eran propietarios dalgunhas das
mellores industrias do país. Trataban de constituír o Banco Industrial de Galicia, que axiña
frustrou o ministro de Facenda,
Monreal Luque. Empezaban a
súa actividade conxunta, mercando o Balneario de Cabreiroá,
coas súas augas, por un millón
por barba, o que foi un prezo tirado.
ara iso reuníronse en Verín,
na casa de Recaredo, un rico
comerciante que foi un diles.
Mais o que verdadeiramente os
inspiraba e dirixía non era outro
que Euloxio G. Franqueira, o
prohome das COREN, e o velo
alí falando daqueles asuntos que
alí os traían, co creador de FIMSA, cavilei que nunca vira xuntos a dous homes de tanto talento natural, e con raíces coa terra,
♦
coma Franqueira e Cambón.♦
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O Trinque
Lacón con grelos
grelos
O mes de febreiro é ideal
para facer unha paparota de
lacón con grelos. Arestora,
esta verdura está en comida e
o pernil xa zugou sal e fume
bastante e está listo para ir á

pota. Xa saben, ben ao xeito
tradicional, ben na pota
exprés ou incluso en
deconstrución, baixo
influencia das normas da
nova cociña de autor.♦

Carral
■ EXPOSICIÓNS

OS ECOLATAS
¿Axúdasnos a salvar o planeta? Este é o título da mostra
que acolle o Auditorio Municipal ata o 15 de febreiro.

A Coruña
■ ACTOS

SAFARI FOTOGRÁFICO
Continúa o
ciclo de
cinema
adicado á
Nouvelle
Vague no
CGAI da
CORUÑA.

A agrupación cultural Alexandre Bóveda vai percorrer
a comarca de Melide e arredores o domingo 16. Para
participar na excursión hai
que anotarse no 981 244 355
ou no local da asociación.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

PACO OTI
Ata o 22 de febreiro a Casa
da Cultura albergará a mostra de cómic deste coñecido
deseñador, que ultimamente
andaba polo mundo do teatro, e que o seu amigo Xaquín Marín recomenda visitar e animar ao autor para
que continúe por este camiño
tan preciso e pouco doado.

Cambre
Cambre
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
A sala de exposicións da Biblioteca Municipal acolle, ata
o 18 de febreiro, esta mostra.

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)

Bautista
Álvarez
falará sobre
a historia
recente do
nacionalismo
este xoves
13 na
CORUÑA.

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe (Durán Loriga 10)
ofrece durante este mes un ciclo adicado á Nouvelle Vague
que abranxe desde os precedentes, o documental, curtametraxe así como o momento
central desta corrente. Esta semana proxectarase a fita Paris
nous appartient (Jacques Rivette, 1960) este xoves 13 ás
20:15 h.; o venres 14 ás 18:15
h. van proxectar Os paraugas
de Chergurgo (Jacques
Demy, 1963) que tamén poderemos ver o luns 17 ás
20:15 h.; o sábado 15 proxectan Adieu Philippine (Jacques Rozier, 1962) ás 20:45
h; Une simple histoire (Marcel Hanoun, 1958) poderá ser
vista o martes 18 ás 20:15 h.;
o xoves 20 ás 20:15 h. e o venres 21 ás 18:15 h. proxectan
La pyramide humaine (Jean
Rouche, 1959); este mesmo
día ás 20:45 h. e o sábado 22
ás 18:15 h. poderemos ver Ma

Carballo

voiture avec Maud (Eric
Rohmer, 1961). Comeza un
ciclo adicado a Adolfo Aristarain-Federico Luppi coa
proxección de Lugares Comunes (2002), que poderemos ver o venres 14 ás 20:45
h. e o sábado 15 ás 18:15 h.
Dentro do cinema de Produción galega proxectaranse, o
mercores 19 das 20:15 h. en
diante, os traballos de Tomas
Conde e Virginia Curiá, A
escola das areas e Good
night mon ami, e Taxia de
David Robles. Máis información en www.cgai.org.

OLLADAS
SOBRE PICASSO
O mércores 19 e o xoves 28
vaise proxectar esta fita con
motivo da exposición Picasso Novo que está a acoller a
Fundación Barrié. Trátase
dunha cámara situada diante
dun cabalete sobre o que está
tendido un papel e que capta
o camiño seguido polo pensamento creativo do autor;
película de Henri G. Clouzot galardonada co premio
especial do xurado en Cannes
en 1959. Ás 20 h. na Fundación Barrié con entrada de
balde ata completar aforo.
■ CONFERENCIAS

HISTORIA RECENTE DO
NACIONALISMO GALEGO
Bautista Álvarez, parlamentario do BNG, falará este xoves 13 ás 20:30 h. sobre
este tema no local da agrupación cultural Alexandre
Bóveda (Linares Rivas 49).

CULTURA E DEPORTE
Augusto C. Lendoiro vai
falar, o venres 14 ás 20 h,
sobre este tema no salón de
actos Caixa Galicia.

D E

C U L T U R A

RAMÓN CAAMAÑO
O Museo de Bergantiños ten
aberta unha mostra deste vello fotógrafo da Costa da
Morte ata finais de febreiro.

E S P E C T Á C U L O S

Garcés ata o 28 de febreiro.

JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ
O Pazo Municipal acolle unha mostra dos seus traballos.

GRÁFICA GALEGA
Esta mostra colectiva vai poder visitada no centro de arte
Atlántica ata finais de mes.

Quince anos sobre os escenarios e
outros tantos de investigación da
tradición astur, fan desta banda unha das referencias clave no panora-

ALFONSO COSTA

LUÍS SEOANE,
ACUARELAS

Organizada poa Fundación
Luís Seoane para renderlle unha pequena homenaxe a Maruxa Seoane coas acuarelas
que, recentemente, ela mesma
doóu á fundación, e que
abranxen desde os anos 50 ata
o 79. No libro-catálogo figuran as acuarelas acompañadas
por textos de X. Chaves, pintor e poeta; Paula Fdez-Bañuelos, historiadora e teórica
de arte; e Rainer Schiestl,
acuarelista, pintor e ensaista,
ademais dun saúdo da propia
Maruxa. 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.

PIRANESI,
ARQUITECTO DE

Llan de Cubel

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.

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

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

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

DAVID MARSHALL

IERMA

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

O grupo de teatro A.C.A.B
vai representar esta obra o
venres 18 ás 20:30 h. no

ma da música folc. Estarán no Clavicémbalo de LUGO o venres 14. En
COMPOSTELA actuarán este xoves
13 ás 22 h. no teatro Principal.♦

Forum Metropolitano do
Parque Europa.

A Estrada
■ EXPOSICIÓNS

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchez que podemos visitar, desde este xoves
13 na sala Caixanova. Un
percorrido polo sufrimento
dos máis cativos, tamén dos
adultos, que viviron toda a
súa vida conflitos armados en
diversas partes do mundo.

MOSTRA DE
ARTESANÍA GALEGA

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

Fene

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

■ EXPOSICIÓNS

HUMOR CRU
Este venres 14 pecha a mostra sobre o desastre do Prestige no Museo do Humor.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

ALMUDENA FERNÁNDEZ
O ciclo Miradas Virxes
achéganos o seu traballo ata
o C.C. Torrente Ballester.
■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

DOMINGOS A ESCENA

CHAPAPOTE

■ EXPOSICIÓNS

E

Aposta polo teatro amador
do concello que leva ao
centro cívico de Caranza os
domingos ás 19 h. Este domingo 16 poderemos ver a
obra Só para homes da
man do grupo Oquetiqueiras. ... Deus me dea todo é
a obra que o grupo de teatro

O Acuario vai acoller unha
mostra colectiva sobre a
maré negra provocada polo
fuel do Prestige.

CARME CADARSO
As súas pinturas estan penduradas na biblioteca González

A sala de
exposicións
coruñesa de
Caixa
Galicia
acolle
unha
mostra
sobre o
arquitecto
romano
Piranesi.

■ TEATRO

Carteleira
Carteleira

O ESPECTÁCULO
DEBE CONTINUAR
Este xoves 13, no Pazo da
Cultura poderemos ver como Factoría Norte escenifica esta obra.

Actividades Mil Lúas
Este centro social autoxestionado da
CORUÑA ofrece un amplo abano de
actividades para a semana. Este xoves 13 das 17 en diante, haberá un
Obradoiro de Percusión; ás 21, a
conferencia: Pola paz, non á investigación militar, unha denuncia dos
gastos militares. O venres 14 haberá,
ás 16:39, un Obradoiro de Danzas
Africanas; e ás 21:30, a obra de teatro Acto sin palabras, unha peculiar
visión da obra de S. Beckett da man
de El vecino de al lado por 3 euros.
O sábado 15 ás 11:30 h. comeza o
Curso de Máscaras que terá unha
duración de 5 sábados. O domingo
16 haberá, das 11 h. en diante, un
Mercado con sesión de vermouth; ás
15, haberá un Xantar Popular Vexetariano; e ás 19:30, un obradoiro de
escoita musical con Jimmi Smith; ás
22 h. un Obradoiro de Malabares.
O luns 17 ás 11:30 h. e ás 17 terá lu-

gar o Taller de Intervención Teatral; ás 16:30 h., Obradoiro de Danzas Africanas; ás 20 h. e ás 21 h. comezan os Obradoiros de Tai Chi; ás
21 h. terá lugar unha reunión aberta
para planificar actividades dos meses
vindeiros. O martes 18 ás 16:30 h. comeza o Obradoiro de Danzas Africanas; e ás 21 h. terá lugar unha Conversation en français. O mércores 19
ás 11:30 h. e 17 h. comeza o Obradoiro de Teatro; ás 20 h. e 21 h. haberá Tai Chi. O xoves 20 terá lugar o
Obradoiro de Percusión ás 17 h. e
ás 21 h. poderemos escoitar unha
conferencia sobre Consulta social
europera, onde se falará sobre a auténtica democracia participativa. As
actividades terán lugar no local do
centro en Orillamar 36 e para obter
información pódese chamar ao 981
270 197 ou contactar con lm.bsande@mixmail.com.♦

☞

RISCO EXTREMO.
Para rodar un anuncio publicitario uns deportistas de risco van a un hotel de alta montaña en construcción, pero alí se
agacha un criminal de guerra
iugoslavo que os persegue. Para
preadolescentes sen complexos.

☞

CIDADE DE DEUS.
Cine brasileiro con ecos
de Hollywood, aínda que menos
edulcorado. A vida dun rapaz de
favela entre tableteos de metralladora. Ben narrada e rodada.
Probabelmente a mellor fita da
carteleira galega destes días.

☞

ATRÁPAME SE PODES. Un rapaz fuxe de
casa e convértese nun falsificador que se fai pasar por piloto
de avións, rico herdeiro e axudante de fiscal. Ao tempo, un
policía séguelle os pasos para
prendelo. Comedia.

☞

O XARDÍN DA ALEGRÍA. Ao enviuvar, unha
muller descobre que o seu home
deixouna completamente arrui-

nada, de modo que, para non
perder a súa casa, amaña unha
solución: cultivar marihuana.

☞

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.

☞

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 Sheen), recibe o encargo de matar
o coronel Kurtz (Marlon Brando). Viaxe ao fondo do horror
baseado en O corazón da escuridade, de Joseph Conrad. Nova versión do clásico, con máis
de tres horas de metraxe.
O BARCO PANTASMA. Un grupo de recuperadores de barcos localiza un
vello transatlántico perdido e
decide remolcalo, pero no interior da nave as pantasmas do pasado cobran vida. Prescindíbel.

☞

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

☞

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

☞

☞

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

☞

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.♦

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.

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

☞

tra de fotografías sobre a
súa traxectoria.

Copenhague

A SEGA EN CASTELA
Unha historia tecida arredor do encontro que tiveron nesta cidade
dous científicos, dez anos despois
da bomba atómica en Hiroshima.
Teñen en común que as súas investigacións fixeron posíbel a fabricación da bomba. Michael Frayn
constrúe a obra sobre o interrogan-

te da utilidade da ciencia na cara
devastadora da guerra. Unha versión dirixida por Román Calleja
que pasará por LUGO este xoves 13
ás 20:30 h. no auditorio Gustavo
Freire; Poderá ser vista na CORUÑA
o venres 14 e sábado 15 ás 20:30 h.
no teatro Rosalía de Castro.♦

AO LONGO DOS TEMPOS

Ata o 20 de febreiro temos
a oportunidade de visitar
esta mostra no museo Provincial os galegos participaban na sega en Castela.

CONCHITA MONTENEGRO
O Edificio Multiusos da
Xunta acolle unha mostra
das súas pinturas ata o 15
de febreiro.

Este venres
14 remata a
mostra
Humor Cru
no Museo
do Humor
de FENE.

CAMIÑANTES
Teresa Gómez expón baixo
este título unha serie de esculturas en madeira. Na sala
Amarante ata o 15 de febreiro.

SEÑOR JOSÉ
No Laboratirio do Doutor
Faustrol poderemos ver
unha mostra de tallas de
madeira.

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

farería de Dep. de Pontevedra
e formou grupo, Arrias Moldes, con Acisclo Manzano e
Manuel Freire. Agora mostra
as súas obras, na galería Visol, ata o 28 de febreiro.

150 ANOS DE
FARO DE VIGO
Esta mostra sobre este coñecido xornal fai un repaso da
historia recente. Poderemos
visitala na aula de cultura
Caixanova ata o 1 de marzo.

PANCHO CASTELO
Dentro do ciclo Os nosos
artistas poderemos ver as
súas esculturas no Ateneo
ata o 27 de febreiro.

XABIER RIOMAO
As súas pinturas poden ser visitadas no Museo Municipal.

AS ESTACIÓNS
ESQUECIDAS
As obras de Odilo Mojón
están expostas baixo este título na Casa da Xuventude.

SOCORRO VÁZQUEZ
Poderemos ollar as súas pinturas na galería Studio 34.

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

COOL HAMSTERS
ANDRÉS FARO

do IES Rodolfo Ucha vai
representar o domingo 23.

A Guarda
■ EXPOSICIÓNS

dos por Marisol Fernández
Rocha, secretaria da citada
fundación. No Salón de Actos
da Escola de Maxisterio o
venres 14 de febreiro ás 19 h.

A música dos anos 40 e un
repertorio baseado no jazz
tradicional son o padrón sobre o que adaptan desenfreadas melodías de saxo. Temas alleos e propios que
poderemos escoitar no Clavicémbalo (Paxariños 23) o
próximo xoves 20.

■ EXPOSICIÓNS

ESQUECIDOS POR NOÉ
Este é o título da mostra que
organiza o Museo Nacional
de Ciencias Naturales e que
poderemos ver no Centro
Cultural desde este sábado
15 ata o 28 de febreiro.

GRANGEL
Dentro do ciclo adicado a
Os nosos artistas poderemos ver na biblioteca Provincial as súas esculturas.

O venres 21 estarán no Clavicémbalo co seu traballo,
centrado en recuperar melodías e romances da tradición musical menorquina.

MANUEL TORRES

TOMÁS Y LOS DEMÁS

Os debuxos deste artista
marinense van poder ser
ollados na sala Amararte.

Lugo
■ ACTOS

2 KULTUREN,

FAMILIA E EDUCACIÓN
Co gallo do XXV aniversario
do programa Preescolar na
Casa, esta fundación invita á
conferencia de Eva Kñallinsky Ejdelman, profesora
da Ftade. de Formación do
Profesorado da U. de Las Palmas de G.C; Alexandre Fernández Pumariño, presidente da Fundación Preescolar
na Casa, que serán presenta-

S’ALBAIDA

EIN DIALOG

Ata o 28 de febreiro poderemos apreciar esta mostra de
cerámica que está aberta na
capela de Sta. Maria, no
Centro de Artesanía e Deseño e no museo Provincial.

SANTIAGO ÁLVAREZ.
UNHA VIDA DE LOITA
O centro sociocultural Uxio
Novoneyra acolle esta mos-

O Centro
Cultural d`A
GUARDA
acolle a
mostra
Esquecidos
por Noé.

Pop-rock procedente de Asturias que pasará polo Clavicémbalo o sábado 22 para
nos presentar o seu último
traballo: Bazofia para cenar.

Maceda
■ ACTOS

XOSÉ LOIS PARENTE

■ TEATRO

SEXISMUNDA
Esta peza será representada
por Sarabela no teatro Principal este xoves 13 ás 20:30
h. e o venres 14 ás 22 h.

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.

Narón

O DR. JEKYLL E
A SÚA IRMÁ HYDE

OS ECOLATAS

Oleiros
Oleiros
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA

martes 25 e mércores 26 ás 20:30 h;
e na CORUÑA, no Coliseum, o sábado 28 e domingo 29 ás 21 h. e domingo 30 ás 20 h. Os prezos abalan
entre os 25 e 45 euros e xa se poden
conseguir as entradas nos telf. 986
110 500, para a provincia de Pontevedra, e 902 504 500 para o resto,
de 9 a 20 h. de luns a sábado, non
sendo festivos.♦

Esta banda de brutal-death
do Brasil tocará xunto con
Vórtice (gothic-black de
Pontevedra) o sábado 15 na
sala Clipper (zona Universidade) ás 22 h. por un prezo de 3 euros.

Pontevedra

¿Axúdasnos a salvar o planeta? Este é o título da mostra
que acolle o Auditorio Municipal ata o 15 de febreiro.

Presentarán o seu novo espectáculo
Todo por que rías en OURENSE, no
Pazo Paco Paz, o domingo 16 de
marzo ás 20 h; en SANTIAGO, no
Multiusos de Sar, o martes 18 e
mércores 19 de marzo ás 21 h; en
VIGO, no CC Caixanova, o xoves
20, venres 21 e sábado 22 ás 21 h. e
o domingo 23 ás 20 h; en LUGO, no
Pazo Universitario de Deportes, o

IMPERIOUS
MALEVOLENCE

Xosé Lois Parente, poeta
macedán e activo militante
galeguista na II República é
o título da charla que dará
Santiago Prol o sábado 14 ás
20 h. na Biblioteca Pública.

■ EXPOSICIÓNS

Les Luthiers

■ MÚSICA

O CEIDA, na sede do Castelo de Sta. Cruz, abre esta
mostra de fotografía submarina, que recolle os traballos
de Xosé Luís 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.

■ CINEMA

O mércores 19, ás 20:30 e
22:15, poderemos ver esta fita no Espacio para a Arte de
Caja Madrid, dentro do ciclo
do Cine Clube adicado ao cinema fantástico. Trátase
dunha incursión sui generis
nun dos clásicos da literatura
fantástica universal baixo a
dirección de R. W. Baker.
■ CONFERENCIAS

IRAK: INTERVENCIÓN

DUN XENOCIDIO

Ata o venres 21 poderemos
ver esta mostra fotográfica
no teatro Principal (de 20
h. a 22 h.) sobre as consecuencias da guerra no Irak.

Unha figura controvertida
que, co asasinato da súa
propia filla, conmoveu á
sociedade da II República.
O xoves 20 e venres 21.

Quiroga
Quiroga

DEBUXOS DA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA

■ EXPOSICIÓNS

Ata o 2 de marzo, o edificio Sarmiento acollerá esta mostra composta pola
Colección Rodríguez Moñino-Brey.

TODOS POLOS

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.

DEREITOS HUMANOS

Esta mostra de Amnistía Internacional vai poder ser
visitada na Casa da Cultura
ata o 14 de febreiro.

Santiago
■ CINEMA

YAGO
A programación cinematográfica desta sala (r/ do Vilar
51-53) abranxe un ciclo arxentino entre o xoves 13 e o
luns 17. Todas as proxeccións
son ás 18 h., 20:15 h. e 22:45
h. e o prezo das entradas varía
entre 3 e 4,25 euros. Información en www.salayago.com.

O CINE DE
E. GRANELL. IMAXES
SOÑO EN LIBERDADE

Esta mostra poderá ser visitada na sede da Fundación
Granell durante este mes.
■ CONFERENCIAS
Mayor
Zaragoza
falará sobre
os Desafíos
da Cultura
da Paz o
xoves 20
na Aula de
Cultura de
Caixa
Galicia en
SANTIAGO.

■ MÚSICA

ORQUESTRA SINFÓNICA
DE GALICIA
Este xoves 13 dará un concerto no Pazo da Cultura
das 21 h. en diante.

PUTAMISERIA
Este gurpo punk-rock e o
cantautor punk O Leo i
Arremecaghona actuarán
o sábado 15 ás 22 h. na sala Camawey. O prezo da
entrada é de 3 euros.
■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Volve este xa clásico programa de teatro infantil ao
teatro Principal da man do
concello, onde as crianzas,
ademáis de espectadores,
tamén actuarán como críticos. O domingo 16 e luns
17, Talia Teatro vai levar
ás táboas a obra Menos lobos, para maiores de 6 anos.
O domingo 23 e luns 24 a
compañía valenciana Combinats representará para os
maiores de 3 anos a obra
Palabras en los bolsillos.

AURORA RODRÍGUEZ
(E A BONECA DE CARNE)
Roberto Cordovani, gran
figura do teatro brasileiro,
estará no teatro Principal
con esta montaxe na que recrea a vida desta ferrolá.

OS DESAFÍOS DA
CULTURA DE PAZ HOXE
Federico Mayor Zaragoza
impartirá esta charla o xoves
20 na aula de cultura Caixa
Galicia ás 20 h. dentro do
ciclo adicado á cultura de
paz para un novo milenio.
■ EXPOSICIÓNS

GALICIA EN FOCO
XIII edición deste concurso
fotográfico, organizado pola Clube de Prensa de Ferrol, no que participan máis
de vinte reporteiros e que
poderemos ollar ata o 21 de
febreiro na sala do Colexio
de Arquitectos.

IGNACIO BASALLO
Mostra as súas obras no
CGAC ata o 23 de marzo.

FUNDACIÓN
TORRENTE BALLESTER
Exposición fotográfica e
creativa sobre Gonzalo Torrente de luns a venres de
16 a 20 h. ata o 31 de abril.

MANOLO RIVERA
Colga os seus lenzos na galería José Lorenzo ata o 27
de febreiro. Del di Idoia
Verdini que ten unha pincelada audaz e unha personalisima utilización da cor que

MILITAR E EMBARGO

O mércores 19 no teatro Principal terá lugar esta charlacoloquio impartida por Xulio
Ríos, director do IGADI, ás
20:30 h. Proxectarase un vídeo dunha viaxe solidaria realizada ao Irak no ano 2000.
■ EXPOSICIÓNS

Ourense
Ourense

Mª JESÚS REBOREDO

■ EXPOSICIÓNS

Na sala Teucro poderemos ver
unha mostra do seu traballo.

LAURA RODRÍGUEZ

S.T.CLOSION

A escultora, natural de Campolameiro, estivo na Escola
de Canteiros de Poio e no
Obradoiro de Cerámica e Al-

IMAXES PARA A HISTORIA

Nº 1.069 ● Ano XXVI ●
Do 13 ao 19 de febreiro de 2003

Nº 1.010 ● Do 26 de

Os alumnos de Belas Artes titulan deste xeito unha mostra
cos seus traballos que poderemos ver na súa facultade.

Cool
Hamsters
tocará no
Clavicémbalo
de LUGO o
próximo
xoves 20.

Nº 1.069 ● Ano XXVI ●
Do 13 ao 19 de febreiro de 2003

Nº 1.010 ● Do 26 de

plasma nun brillante cromatismo onde as cores se mesturan a golpe de sentimento.

Convocatorias

REMANSOS

RELATO DE AVENTURAS
ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS

As pinturas de Sula Repani
están expostas baixo este título
na sala de exposicións O correo galego ata o 28 deste mes.

CARLOS RIAL
Na galeria SCQ pode ser visitada unha mostra das súas esculturas ata o 26 de febreiro.

COLECTIVA
Unha mostra de varios artistas galegos vai poder ser visitada no c. sociocultural de
Fontiñas ata o 22 de febreiro.

SIN TI
Este é o título da mostra
que Carlos Capeán ten
aberta na galería Trinta.

OLLADAS CÓMPLICES

Branca
Cendán
interpreta a
Lili Berlín
na sala
NASA de
SANTIAGO o
xoves 13 e
venres 14.

O CGAC inicia con esta
mostra unha serie que ten á
súa 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.

O concello de Noia convoca este certame, ao que poderán concorrer con relatos
de aventuras persoas de calquera nacionalidade con único traballo en galego
de tema libre e inédito. A obra terá unha
extensión de entre 70.000 e 100.000 caracteres e presentarase por cuadruplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa cara, debidamente
grampados ou encadernados cun lema e
baixo plica. O prazo de admisión de orixinais remata o 6 de marzo no Concello
de Noia (Rosalía de Castro 2 -15200). O
premio será de 3.000 euros (non 300
como asegurabamos a semana pasada)
así como a publicación da obra gañadora. O fallo darase a coñecer o 6 de abril.

TALLER DE ADESTRAMENTO
DE ACTOR
Dentro do programa de actividades de
Alternativa 2003 poderemos realizar
no teatro Galán este curso impartido
por Kameron Steele. Trátase dun mé-

ORZAMENTOS XERAIS
DO ESTADO
A Fundación Barrié organiza na súa
sede da Coruña este encontro, que xuntará a recoñecidos axentes do sector,
para avaliar as consecuencias da Lei
Xeral de Estabilidade Orzamentaria
orientada á consecución dun obxectivo
de déficit, no tocante a prever a fixación dun teito de gasto. Tamén se analizarán todas as cuestións que cada ano
reaparecen á hora da aprobación dos
Orzamentos Xerais do Estado. Para
participar ou informarse hai que chamar ao 981 221 525 ou contactar con
www.fbarrie.org.

ránea e louca procedente do
Berlín de entre guerras bebe
da fonte inesgotábel do cabaré. A interpretación de Branca Cendán medra na ironía,
no humor, na militancia libertaria, na improvisación,
na ambigüidade e na crítica
social e política. A oportunidade para vela está na sala
Nasa o xoves 13 e o venres
14 das 22 h. en diante.

■ CINEMA

EL CHOJÍN

■ EXPOSICIÓNS

Hip-hop de Torrejón de Ardoz na sala Nasa o sábado
15 ás 21:30 h. Co seu terceiro traballo, Sólo para
adultos (totalmente anticomercial), demostrará a súa
gran calidade en directo e o
trato prioritario que a mensaxe ten na súa música.

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, ata o 21 de febreiro.

todo de adestramento físico e vocal moi
riguroso deseñado por un director de teatro experimental xaponés que pretende
redescubrir a habilidade e poder de recepción do corpo humano. O corpo debe ser usado como unha ferramenta de
expresión teatral na súa totalidade. Máis
información en teatrogaln@mundor.com ou no telf. 981 585 166.

MIL GRULLAS

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.

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

BALDO RAMOS

■ MÚSICA

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

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA

AS OBRAS COMPLETAS
DE WILL SHAKESPEARE

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

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.

VARI CARAMÉS
NA CATEDRAL

Este xoves 13 tocará, baixo
a batuta de Salvador Mas,
e acompañada polo clarinete de Sabine Meyer. E o
xoves 20, interpretarán
obras de Beethoven baixo a
dirección do catalán Ros
Marbá. Ás 21 h. no Auditorio de Galicia (www.auditoriodegalicia.org).

LILI BERLÍN
O relato desta diva extempo-

Festival Alternativa 03
Chega a III edición desta arriscada e
singular cita do panorama cultural
galego. Da man da sala Nasa e do teatro Galán COMPOSTELA acolle este
festival alternativo de teatro música
e danza. O venres 21 ás 22 h. e o sábado 22 ás 23 h. na Nasa, comeza o
programa desta edición coa estrea en
Galiza de Mundopolski: extragedia
y rebelión da man da compañía Fábrica de teatro imaginario de Bilbao, un laboratorio de investigación
teatral que se afasta de fórmulas estereotipadas e que crea pezas orixinais que converten o teatro nun
acontecimento. Curtos de Teatro é
un programa de pezas curtas que,
apesares de celebrar a súa X edición,
está integrado por primeira vez no
Festival Alternativa e que poderemos ollar no Teatro Galán (Gómez

O Concello de Santiago organzia unha
nova edición deste premio literario no
que poderá participar o alumnado dos
centros de secundaria de todo o país,
maiores de 14 anos. As obras, escritas
en galego, serán orixinais e inéditas.
Haberá unha modalidade de poesía
(mínimo de 100 versos) e unha de conto e de teatro (mínimo de dez páxinas)
Establécense dous premios por modalidade: o primeiro estará dotado con
900 euros e o segundo con 600. Os traballos deberán presentarse baixo pseudónimoe cun sobre adxunto onde figuren os datos do participante. Xunto coa
copia en papel, tamén se entregará unha en diskette (formato Microsoft
Word) Os traballos enviaranse por correo certificado ao concello de Santiago, indicando o nome do certame. Irán
dirixidos ao Departamento de Educación e Mocidade (Pr/ do Obradoiro, 1,
15705, Compostela) O 11 de abril de
2003 remata o prazo de presentación
de traballos e a entrega de premios

O GUERREIRO VERMELLO
O colectivo Nemo de fantasía e ciencia ficción organiza o XIII ciclo de vídeo.
Desta volta poderemos ver
esta fita de Richard Fleischer (1985) o xoves 20 ás
21:30 h. no café Uf (r/ Pracer). Máis información en
http://nemo.hop.to.

DIVNA RICOLIC

XAVIER MAGALHÃES

Ata o 28 de febreiro poderemos ver as súas pinturas
na galería Bomob.

A galería Chroma expón,
ata o 19 de febreiro, unha
mostra das súas pinturas.

A MULLER EN ORIENTE

COLECTIVA

Ulla 7) ás 10 da noite. Estas pezas teñen o atractivo de seren procesos de
investigación sen a cobertura dunha
montaxe teatral pecha. Case todas
son creacións específicas para este
programa e, en moitos casos, procesos de futuros espectáculos: o venres
21 estará Helen Bertels con Yo, la
alemana; Roberto Traba e Minke
Lap con El faro errante; e a Cia
María a Parva con Curto de vista.
O sábado 22 é a vez de Juan Berzal
con Homme qui chavire; Miguel G.
Lorca e Bárbara Monteagudo con
Sotto Tempi; e Eugenia Iglesias con
A deshoras. Tamén existe un curso
de adestramento de actores impartido por Kameron Steele e do que se
dá máis información na sección de
CONVOCATORIAS, nestas mesmas páxinas do Lecer.♦

Das fotografías de Judit Gutiérrez despréndese unha
gran riqueza interior, alegría
de vivir, aceptación da realidade, equilibrio coa natureza
e co medio. Estes son os retrados de mulleres que poderemos ver do 18 ao 28 de febreiro na Casa da Xuventude.

ISIDORO BROCOS E
FAMILIA

Esta coñecida obra de Federico García Lorca vai ser
representadaa da man de Teatro del Norte (Asturias)
desde este xoves 13 ao sábado 15 no teatro Galán. Máis
información en www.teatrogalan.com.

LA BESTIA

ALICIA GONZÁLEZ

DESCONOCIDA

Colga os seus óleos sobre
táboa, tratados con técnicas

DOÑA ROSITA
LA SOLTERA

Esta obra, para cativos de
máis de tres anos, vai chegar ao Yago da man da compañía zaragozana La tía
Elena o sábado 22 ás17 h. e
o domingo 23 ás 12:30 h.

Vigo
■ ACTOS

VODAS DE OURO
Celebraránse no CVC Valladares o domingo 16 cun acto
especial adicado aos matrimonios cunha entrega de
medallas e a Unión Musical
de Valadares interpretará un
repertorio especial para a
ocasión. Ás 14:30 h. os homenaxeados participarán
nun xantar que terá lugar nun
restaurante da parróquia.

J.A. HERNÁNDEZ-DÍEZ

O Club Financieiro vai acoller, ata o 28 de febreir,o unha mostra cos seus traballos.

ARTURO CIFUENTES

Mostra de Isidoro Brocos
(Santiago 1841-1914) que
cultivou o relevo histórico e
relixioso sendo o máis interesante del o ter introducido
o costumismo na escultura
galega. Modesto Brocos
(Santiago 1852-1935) emigrou cando novo a Sudamérica onde comeza como ilustrador de revistas e gravadoren madeira e cobre, deixou
atrás unha escola pictórica e
especialmente gravadores.
Na sala de exposicións Caixa Galicia ata o 7 de marzo.

A compañía Librescena vai
representar esta obra na sala
Yago este xoves 13 ás 11:30 h.

mistas, na galería Sargadelos ata o 20 de febreiro.
Artista venezolano que toma
elementos de a cotío para xenerar novas estruturas de
pensamento que nos permitan reflexionar, con ironía e
humor, sobre a sociedade de
consumo, por exemplo as fotografías con nomes de filósofos. Seguindo nesa liña de
transpoñer os conceptos presenta, na galeria Ad Hoc, a
mostra Favoritos, integrada
polos traballos basados en
arquivos musicais en formato mp3. Ata o 15 de marzo.

■ TEATRO

Na sede da Fundación Granell (Praza do Toral).

A compañía de títeres Analía Sisamón de Jaén leva á
sala Yago este espectáculo
para maiores de 8 anos o
sábado 15 e o domingo 16
ás 17 h. O luns 17 e o martes 18 haberá representacións para escolares ás 11
h. Máis información en
www.salayago.com.

E(48)3

VIII PREMIO ÁNXEL CASAL

L. Portela, Xavier Ríos,
Manolo Pizcueta, Álex Calvo e Agustín Bastón colgan
as súas pinturas na galería
DUA2 ata o 28 de febreiro.

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. Ata o 24 de febreiro
na Casa da Xuventude.

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.

ÍÑIGO ROYO
A galería Bacelos (Progreso 3) ten aberta unha mostra coas súas fotografías,
vídeos e instalacións ata o
19 de febreiro.

terá lugar o Día das Letras Galegas.

ESTUDIOS NO ESTRANXEIRO E
PROGRAMA DE BOLSAS AFS
A asociación internacional de voluntarios AFS intercultura vén organizando
intercambios culturais entre máis de 50
países do mundo co obxectivo de ofrecer a oportunidade de coñecer outras
culturas e de forxar un carácter máis
tolerante, aberto e comprensivo. Por
iso, convocan un programa de bolsas
para o curso académico 2003-04 para
estudiantes de secundaria que non teñan recursos económicos para pagamento dos custos da estancia nun país
de calquera dos 5 continentes. Os bolseiros residirán cunha familia no país
de destino, realizarán viaxes e excursións, terán asesoramento sobre a convalidación de estudios e selectividade,
contarán con asistencia 24 h. e cun seguimento persoal e académico por parte do personal de AFS. Máis información en www.afs-intercultura.org ou
no telf. 915 234 595.♦

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

JOSÉ DE GUIMARÃES
O máis internacional e consagrado artista portugués presenta a súa primeira mostra retrospectiva feita no noso país.
A frescura, inxenuidade dos
seus cadros está presente en
centos de museos de todo o
mundo e as súas esculturas urbanas engalanan cidades de
todos os continentes. Amostra
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
Xunto con Sonia Navarro,
teñen unha mostra de pintura
e escultura na galería Ad Hoc.

LAXEIRO, OBRA GRÁFICA
Exposición formada por catro carpetas de gravados
(Seis gravados calcográficos do mundo de Laxeiro,
1981; En torno a la pintura,
1992 –texto e gravados–;
Nadal 93. Calcografías de
Laxeiro, 1993; Trilogía,
1995), feitas na súa derradeira época e na que mostra
a vertente máis madura,
máis lúdica e menos dramática do pintor. Poderemos
disfrutar deles na sede da
súa Fundación, na Casa das
Artes, ata o 16 de febreiro.

O FEMININO NA
PINTURA GALEGA
A visión da muller a través da
pintura galega na galería de

El Chojín
canta este
sábado 15
na sala
Nasa
compostelá.

Catro
carpetas de
gravados de
Laxeiro,
feitos na
derradeira
época,
poden ser
olladas na
Casa das
Artes de
VIGO ata
este
domingo 16.

Anuncios de balde
■ Licenciado, con ampla experiencia, dá clases particulares ou a grupos de Física e materias afíns (Termo,
Mecánica, etc.) a estudantes universitários de Enxeñerias, Peritos, CC
do Mar, Química, Física. Tamén de
materias de ciencias (física, química,
matemáticas, tecnoloxia, informática,
etc.) a estudantes de ESO e bacharelato. Zona de Vigo e Val Miñor. Telfs.
659 142 836 ou 986 222 318.

para amenizar calquera tipo de
eventos. Cecilia, telf. 655 367 503.

■ Vendo chalet adosado en Mos
(Pontevedra). Dous andares, garaxe
e servizos comúns. Telf. 600 835 981.

■ Busco traballo: repartidor, dependiente, dinamizador cultural, libreiro, peón... o
que sexa con tal de non ter que emigrar ás Canarias. Manuel 616 354 911.

■ Compro o volume 3 das Obras
Completas de Vicente Risco, “Etnografía” (Ed. Galaxia). Pago ben. Telf.
658 145 089.
■ Tecedeiras artesáns de Castiñeira (Vilariño de Conso - Ourense). Se
queres mercar un agasallo diferente
en liño, la, alpaca etc. informate e visítanos. Telf. 988 304 966.

arte Saga. Ata o 10 de marzo.

■ MÚSICA

ATLÁNTICA 1980-1986

CUADRO FLAMENCO

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.

A sala Ensanche ofrécenos
unha noite de flamenco este
xoves 13 das 22:30 h. en
diante con entrada de balde.

FRANK PETER
ZIMMERMANN
Este xoves 13 das 20:30 h.
en diante vai estar co seu
violín no C.C.Caixanova
acompañadao polo piano
de Christian Zacharias.

EMBRAMEOCEAN
O venres 14 esta banda rock
vai estar na sala Remache
das 23:30 h. en diante. O sábado 15 tocará Zona C, unha banda de metal fusión de
Vigo, ás 23:30 h. O prezo
das entradas é de 3 euros.

ESCOLA DE ALTOS
ESTUDIOS MUSICALES
A orquestra desta escola vai
estar o venres 14 ás 20:30
h. no C.C.Caixanova.

ALCOHOL JAZZ

A Rede

Cruzados do acid-jazz-funk
e o pálpito retro, afro e urbano popularizado por clásicos do cinema blaxplotation, o grupo madrileño
presentará o seu último disco, Suerte y Padrino, este
sábado 15 a partir das 00:30
h. no Iguana Club por 6 euros. O sábado 22 contarán
coa actuación de The Gift.

J CUP
A PENEIRA
www.apeneira.com
O histórico xornal comarcal do Condado
A Peneira tamén está presente na rede.
Na súa páxina electrónica incorpora as
seccións habituais da edición impresa como portada, opinión, local, comarcas,
Galiza e cultura. Tamén inclúe unha historia do periódico, unha lista de publicacións e a posibilidade de descargar un
PDF cos últimos números.♦

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.

Esta banda de jazz galega estará na sala Ensanche con temas propios e alleos fusionados con ritmos latinos e étnicos. Será o xoves 20 ás 22:30
h. e a entrada é de balde.
■ TEATRO

AMADÍS DE ALGURES
Esta proposta, para toda a familia, vai chegar ao C.C. Caixanova da man de Artello teatro o venres 15 e sábado 16.

FESTIVAL ALTERNATIVO
DE TEATRO
Durante o mes de febreiro
terá lugar este festival no
Auditorio do Concello. Trátase de montaxes realizadas
fóra dos cánones convencionais para lle dar paso á experimentación. O venres 14
o grupo Amaranto, de Barcelona, representará a obra
Marea Baixa. O venres 21
estarán Los Cafiolos que,
desde a Arxentina, traen a
montaxe Punto muerto. As
entradas custan 5 euros.

LA COMEDIA
A compañía viguesa Hermanos Lupano vai estar na
sala Ensanche o martes 18 ás
22:30 h. para representar esta obra divertida e delirante.
Un collage onde se mestura
cinema, televisión, cómic...

■ Licenciada, con ampla experiencia, dá clases particulares ou a grupos de materias de letras (Filosofía,
Historia, Historia da Arte, Lingua e
Literatura, etc.) a estudantes de
ESO e Bacharelato. Tamén a esudantes universitarios de materias relacionadas coa Filosofía. Zona de Vigo. 659 142 836 ou 986 222 318.
■ Empresa de Comunicación e Produción de contidos culturais procura
comercial. Enviar currículo a Caiagua
119 A, baixo dta. 36955, Meira - Moaña.
■ 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.es ou nos telf. 657
616 701 e 651 131 015.
■ Dona`s Trío, formación musical
–frauta, piano, contrabaixo– ofrécese

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

■ Alúgase praza de garaxe na rúa
Areal 138 de Vigo por 60 euros. As
persoas interesadas poden chamar
aos telf. 986 437 871 ou 651 977 086
e perguntar por Belén.
■ Precísase persoa para atender
tenda de alimentación ecolóxica e
artesán en Santiago. Razón no telf.
630 069 636.
■ Realizamos traballos de bioconstrución. Telf. 981 513 273.
■ Alúgase 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.

8.500.000 pta. Telf. 982 441 589.
■ Seleccionamos persoas maiores
de 18 anos con aptitudes empresariais. Traballo desde a casa, mínimo
insvestimento. Telf. 653 913 206 fóra
de horario comercial.
■ Alúgase cuarto e praza de garaxe
na rúa Martínez Garrido de Vigo. Telf.
986 277 213 a partir das 20 h.
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■ Alúgase casa de campo restaurada
en Meira (Lugo). Tres cuartos dobres
con baño e calefacción e 10.000 m. de
finca. Fin de semana ou tempada. Razón nos telf. 982 331 700 / 686 753 105.
■ Tecnoloxías da Información e da
Comunicación (TIC): Préstase asesoramento no campo das TIC. Deséñanse páxinas electrónicas.
Préstase asesoramento informático.
inferninho@galizalivre.org.
■ Compraría números 10, 19 e 26 da
revista Obradoiro. Telf. 606 521 536.
■ Se eres un apaixoado pola informática de balde e en galego visita a
páxina http://www.all4you.dk/FreewareWorld/links.php. Aceptamos todo
tipo de suxestións e colaboracións.
¡Temos máis de medio cento de programas traducidos á nosa lingua!
■ Consegue a camisola da selecçom
galega de futebol ao preço de 25 euros
(mais 4 de gastos de envio) solicitándoa
ao apdo. 2103, CP 15700 de Compostela, con os teus dados pessoais.

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

■ 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

■ Véndese casa de canteiría con
palleira (200 m2) e terreo na zona de
Chantada (Lugo). Ben situada.

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

CARLO

Os Alcohol
Jazz tocan
no Iguana
Clube de
VIGO este
sábado 15.

Carlo Colomnaioni foi o
creador do moderno estilo
de improvisación da comedia dll’arte, inspirada pola
comedia tradicional italiana. Nesta obra o espectador
ten a posibilidade de ver en
acción o mellor clown do
mundo convertido nun
“one man show”. O venres
21 no C.C.Caixanova.

Vilagarcía
ilagarcía
■ ACTOS

CASO PRESTIGE
A Plataforma en Defensa da
Ría de Arousa ven organizando desde o pasado luns 10 unha serie de actos sobre este tema. Este xoves 13, no pub La
Marina, estará Carlos Blanco a partir das 22:30 h. Na
Casa da Cultura e ás 20 h. temos as seguintes actividades:
o luns 17 haberá unha charlacoloquio, baixo o título Razóns Técnicas dunha Mala
Xestión, a cargo de Primitivo
González, catedrático de Enxeñería Naval da U. Politécnica da Coruña. O martes 18
intervirá Pedro Bermúdez
de la Puente, médico do Instituto Social da Mariña, sobre
Consecuencias Sanitarias da
Maré Negra. O mércores 19
realizarase unha mesa redonda sobre Consecuencias Socio-económicas da Maré Negra, na que estarán Francisco
Iglesias, Patrón Maior de
Ogrobe; Isabel Pérez Fdez,
Presidenta das Mariscadoras
de Cambados; Xurxo Olleros, Presidente da Asociación
de Hosteleiros; Xosé Figueira, do Consello Regulador do
Mexilón, Xavier Figueira,
de OPMEGA; e Carlos Oubiña, Presidente da Cámara
de Comercio. O vindeiro xoves 20 neste mesmo lugar e
hora, a charla-coloquio será
levada por Miguel Anxo Murado, investigador do CSIC,
que falará sobre Metabolismo
do Petróleo nos Seres Mariños e Biorremediación.

■ EXPOSICIÓNS

VII BIENAL INT.
DE GRAVADO
Esta é a mostra que Caixanova
achega á sala A. Rivas Briones.

Ponferrada
■ MÚSICA

SUGAR MOUNTAIN
Este grupo de rock de Pontevedra, con influencias
Altman Brothers, Free ou
Linyra Skynyra, estará na
Tararí o venres 21.

Braga
■ CINEMA

de Elia Suleiman Intervención divina, historia de amor
entre un palestiniano de Xerusalén e unha palestiniana
de Ramallah.

Caminha

■ EXPOSICIÓNS

Fotografías de Nuno Barros no Espaço Cultural
ata finais de febreiro.

REALIDADES
Paulo Bonito titula deste xeito á mostra de pintura que,
ata o 30 de marzo, pode ser
visitada no Espaço Alternativo PT. Son traballos realizados en 2001-02 nos que a expresión conlevou un estudio
de interactividade con varias
luces, en torno a situacións
máis ou menos cotidianas.

■ EXPOSICIÓNS

AO LONGO DO MIÑO

Porto
Porto
■ MÚSICA

BUNNYRANCH
Con distintas influencias chegan para desafiar o rock e axitar
o blues. Na FNAC o sábado 15
ás 21:30 h. (NorteShopping)♦

Xuntanza de galegos en Alcobendas

OS FILMES
QUE EU NÃO VI

Este ciclo está a se desenvolver no Espaço Alternativo
PT e ofrécenos a oportunidade de ver películas como Esquece tudo o que te disse, de
António Ferreira, historia
de amores, odios, separacións e reencontros, o xoves
13. Entre o 14 e o 20 de febreiro vaise proxectar a fita

Para axudar a que os nosos instrumentos tradicionais segan vivos e
esas gaitas e pecursión foráneas,
que comezaron en Ourense e xa
chegaron a Madrid, deixen de tocar
o nabo, a Xuntanza de Galegos en
Alcobendas organiza o II Encontro
de Gaiteiros Tradicionais Galegos
(gaita tradicional e percusión de
coiro). Celebrarase o sábado 8 de

marzo a partir das 16 horas na Praza da Artesanía de Alcobendas,
coincidindo co V Festa do Polbo á
Feira e a II do Mexilón. Invitamos
a todos os músicos tradicionais a
participar neste acto, onde non faltará empanada e mollaremos a gorxa con viño da nosa terra. Máis información no telf. 916 515 646 a
partir das 7 do serán.♦

tos de miles de galegos manifestándose o un de decembro en Santiago. Como se no
resto do Estado dixesen: se
ata os galegos, que sempre
estiveron calados, protestan,
é que chegou a hora.♦

8 400021 303104
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Q

rela Gaudí, entre os funcionarios do Museo Reina Sofía, nas rúas, nos máis diversos programas da televisión,
comezou cuns mariñeiros da
Costa da Morte recollendo
fuel e protestando, cuns cen-

uizá seña pecar de
chauvinistas, pero
cabe pensar que esa
corrente de manifestacións
contra a guerra, entre os actores nos premios Goya, no
poleiro das Cortes, na pasa-
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Cristina Pato
‘Tanto monta, monta tanto, Bush coma Sadam’
H. VIXANDE
A gaiteira Cristina Pato vén de visitar o Iraq acompañando a
unha delegación internacional. Acudiu a título persoal a manifestarse contra unha guerra que considera absurda e a dar o
seu apoio ao pobo iraquí. Nesta entrevista explica a súa postura.
¿Que fai a gaiteira favorita de
Fraga do ganchete de Sadam
Hussein?
Non fun ao Iraq do brazo de
Sadam, pero a única forma de
entrar nese país é facelo coa autorización do seu goberno. Iso
pasa coas visitas de delegacións
estranxeiras como coa prensa, á
que agora lle están a negar visados. Simplemente fun para opoñerme a algo que non é lóxico en
2003, como é a guerra.
¿Que alternativa cabe?
Eu intentei estar á marxe da
política. O pobo está bastante
castigado polo réxime e polas
guerras nos últimos trinta anos
como para que xa abonde. De
feito, máis que alternativas fun a
dar alento ao pobo iraquí.
¿Tan mal están?
É impresionante. Bagdad é
unha cidade normal pero manifesta unha decadencia desde
que comezou o embargo. Hai
cousas ridículas, por exemplo
non teñen cloro para a auga nin
minas para os lapis porque son
tecnoloxías de dobre uso, civil
e militar. Logo hai incongruencias como estar a construír a
mesquita máis grande do mundo. O pobo está resignado ante
a inminencia da guerra. Por outra parte, na cidade ves moita
miseria, todo está patas arriba e
en canto saes de Bagdad un quilómetro topas coas trincheiras
preparadas para a guerra.
No plano político, ¿cal é a
situación?
É unha dictadura forte. Como
visitante sénteste vixiado e hai espías por todos lados. Cando falas

con alguén sobre Sadam en seguida poñen a orella. O pobo iraquí
está sometido, politicamente é
unha situación moi grave.
¿Non hai oposición?
Eu non vivín o franquismo,
pero supoño que é algo parecido.
A sociedade está tan condicionada
que non ve alternativas e quen está fora desa perspectiva non consegue ter un punto de vista centrado na realidade. A nosa intérprete
ten un fillo de quince anos que
non pode saír do Iraq porque non
lle está permitido aos nenos saír
do país en tanto non rematen o
curso escolar; pois ben, a súa nai
estaba preparada para volver a
Bagdad a pesar da inminencia da
guerra porque está afeita a esa situación e actúa con resignación.
¿Que opinión ten da postura do Goberno español?
Non estou a favor da guerra
porque é un gran erro, á marxe
da postura que poda ter o Goberno. Ao final quen sufre é o pobo
do Iraq, non Sadam. Nisto estou
con Francia e Alemaña e contra
Bush, que está a conseguir dividir a Europa.
¿E a quen prefire a San George Bush ou a San Sadam
Hussein?
Tanto monta, monta tanto.
Sadam terá armas de destrucción masiva, non digo que non,
aínda que non o sei, pero Estados Unidos tamén, pero iso non
significa que estea a favor de
facer unha guerra contra Iraq
ou contra os Estados Unidos.
¿Entón para que serve?
Esta é unha guerra para controlar o petróleo; a liberación do

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

pobo de Iraq ou as armas de destrucción masiva son escusas. Do
que non hai dúbida é de que quen
vai pagalo caro é o pobo iraquí,

porque Sadam é dos que meten o
armamento debaixo dos hospitais para protexelos, pero Bush
está disposto a bombardealos.♦

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

A guerra
do amo
MANUEL CIDRÁS

P

or moito que nos falen de armas de destrución masiva, dos
kurdos e do respeto ás resolucións da ONU, a ninguén se lle escapa que trala guerra de Irak que se
prepara está o propósito
de eliminar un réxime desafecto e, en definitiva, o
control dos recursos petrolíferos do país. Quen
de verdade ten armas de
destrución masiva a esgalla son os Estados Unidos,
que son quen forneceron a
Iraq dunha mínima parte
delas para que gaseara aos
kurdos (e aos iranianos) e
os que veñen chuleando á
ONU sen disimudo porque donde manda patrón
non manda mariñeiro. Todo iso é coñecido.
A primeira guerra do
Iraq foi o banco de probas da nova orde internacional nacida do derrumbe do bloque socialista.
Daquela os Estados Unidos constituíronse como
única potencia global,
xendarme universal e todas esas cousas, e dende
entón ven exercendo ese
papel para goce dos sumisos, que queren ser alguén á sombra do Amo, e
preocupación dos que aspiran a ter algo que dicir
na escea internacional do
novo século. En Europa
represéntase, como en
ningún outro lugar, esta
diversidade de posicións.
Non se trata dun conflito
maniqueo entre bos e malos senón, se acaso, entre
sumisos e ousados.
A segunda guerra do
Iraq, ademais dun horrendo crime que vai producir máis vítimas que
ducias de torres xemelgas, é tamén un torpedo
baixo a liña de flotación
dos que pretenden constituír a Europa nunha potencia global que lle dispute aos Estados Unidos
a súa supremacía. Nesta
tesitura compréndese o
interés do eixo francoalemán (que polo seu peso
específico está chamado
a ter un papel decisivo
nesa potencia emerxente)
en desmarcarse da vontade unilateral do Imperio e
reclamar unha voz propia
no conflito, que é como
dicir no mundo.
Sabedores da súa posición subalterna, Aznar,
Blair e outros segundóns
queren medrar facéndolle a
pelota ao xefe. A súa sumisión dá noxo, como dá noxo pensar nas miles de persoas con nomes e apelidos
que poden pagar coa vida
unha disputa á que son
alleos. A guerra do Amo é
doblemente indigna. Por
iso a xente de ben, máis alá
de diferencias, está contra
♦
ela. Por dignidade.♦

