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VELAÍ A GUERRA. ESTABA DECIDIDA, só
había que marcar data. Algunhas das razóns empregadas
para xustificar a ocupación do Irak resultan sospeitosamente semellantes ás que poñían en circulación os imperios coloniais do XIX co fin de xustificar a súa expansión: “levar estabilidade á rexión e os beneficios da civilización cristiá”. A cadea de acontecementos parecía escrita desde que George Bush aprobou, tras o
11-S, unha resolución na que os Estados Unidos consagraban a
“guerra preventiva”, unha estratexia que os faculta para realizar calquera ataque en calquera lugar do mundo, cando o precisen os seus
intereses. Trátase en realidade dunha doutrina vixente en Latinoamérica desde que Monroe estableceu aquela máxima de América
para os americanos. Agora non é só aquel continente, senón o planeta o que debe aceptar un padroado que non escatimará o asasinato de opositores ou a manipulación informativa, segundo as propias
declaracións do presidente norteamericano. A actitude das Nacións
Unidas non lle permitiu desta volta aos Estados Unidos dotarse dalgún albisco de legalidade. O 19 de marzo, Kofi Annan lembraba
aínda que os Estados Unidos eran responsábeis da vida dos civís
iraquís. Tampouco, e iso resulta aínda unha novidade maior, a
OTAN xogará o papel de estaca de Washington. A atitude de Bush
pode así ser mellor recoñecida pola opinión pública mundial como
un novo cesarismo moi alonxado dos valores democráticos.♦

Carlos Casares
O galo de Antioquía

PACO VILABARROS

...un ferreiro chamado Antonio Madarro, máis coñecido
polo nome de “O Calatrón”, empezou a dicir
que lle sucedían cousa raras...
Unha preciosa narración pouco
difundida de Carlos Casares,
con ilustracións de Andrés Meixide,
que publica Galaxia
co gallo do primeiro aniversario
do seu pasamento.

Kofi Annan advirte de que o conflito empeorará a situación en Oriente Medio

A meirande parte dos países declaran ilegal
a invasión estadounidense
CÉSAR LORENZO GIL - RUBÉN VALVERDE

Xa non hai quen poida evitar a guerra. O ultimato a Sadam Husein foi o prólogo perfecto para que as tropas estadounidenses comezasen a ocupar a fronteira entre Kuwait e o Irak e se
perfilen as primeiras misións de bombardeos. Entrementres, no Consello de Seguridade, baleiro e desprestixiado, os antibelicistas alzan a voz para denunciar a ilegalidade da agresión.
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Mércores, 19 de marzo de 2003.
En Nova York reúnese o Consello de Seguridade das Nacións
Unidas para escoitar o derradeiro
informe de Hans Blix sobre as
inspeccións de armas no Irak. A
sala, chea, nótase baleira, inútil.
Só acoden á xuntanza os ministros dos países antibelicistas. Todos saben que os seus esforzos
contra a agresión ao Irak fracasaron. Arestora, o único son que
require atención é o das bombas.
O secretario xeral das Nacións
Unidas, Kofi Annan, foi moi duro
coa decisión norteamericana de se
lanzar á guerra tripando a legalidade internacional. “As condicións de vida de todos os cidadáns
de Oriente Medio van empeorar.
A situación política, tamén. E
lembremos que esa é unha rexión
moi conflitiva”, expresou diante
do consello. Annan, sabedor de
que o organismo que dirixe quedou duramente desacreditado polo Pentágono, advirte os invasores. “A vida e intereses dos iraquís
está baixo a responsabilidade dos
países que patrocinan o ataque.
Xa que non conseguimos consenso para desarmar o Irak, agardo
que o consigamos para minimizar
os danos sobre os civís que se van
ver afectados”, dixo.
Hans Blix chegou á reunión
co rostro abaixado. “Estou triste
porque non tiven tempo de demostrar o desarme do Irak”, lembrou. Os informes que aseguraban
que as inspeccións conseguiran a
destrución de máis armamento
que todos os ataques anglobritánicos desde 1991 quedarán agora
entre a poeira das gabetas.
A queixa foi compartida polo
ministro francés, Dominique de
Villepin. “A liña que debe seguir
a comunidade internacional nes-

tes tempos non pode ser a da imposición polas armas. Se o labor
dos inspectores estaba a dar froitos, non ten ninguén escusa para
tomar outra vía sen o recoñecemento da maioría dos estados”,
afirmou.
Os outros países contrarios
ao ataque ao Irak insistiron na
ilegalidade da agresión e avisaron do que supón a virada na política internacional que tomaron
os EE UU e os seus aliados ao
patrocinaren unha invasión unilateral. “O consello non pode
quedar calado diante do ataque”,
exclamou o ministro alemán,
Joschka Fischer. “Ninguén autorizou o derrocamento violento
dun líder soberano”, engadiu o
chanceler ruso, Igor Ivanov.
A ausencia dos ministros británico, estadounidense e español
foi interpretada polos demais representantes no consello como un
acto de burla e desprezo que pon
en perigo non só o papel das Nacións Unidas na resolución dos
conflitos, senón que atenta contra
o espírito da UE e incluso contra
o Tribunal Penal Internacional.
Falcóns nos Açores
Domingo, 16 de marzo. A carón
das praias de Lajes, nas Illas
Açores, o presidente dos EE UU,
George Bush, o primeiro ministro británico, Tony Blair, o presidente español, José María Aznar
e o primeiro ministro portugués,
José Manuel Durão Barroso, escenifican o fin da diplomacia. “O
tempo rematou para Sadam. É a
hora da verdade”, pronunciou
Bush na clausura dunha conferencia de guerra na que finalmente se decidiu que xa é impo-

DEPORTES: Manuel Pampín.
CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Lois Diéguez, Celso L.
Pazos, X.M. Eyré, X. Piñeiro, M. Vilar,
Lupe Gómez, Xavier Seoane, Adolfo
Boado, Xosé Freire, Marcos Valcárcel,
Rodolfo Dacuña, X. González Gómez, G.
Vilas, Franck Meyer, Heitor Mera.
FIN DE SEMANA: Borobó, Francisco
Carballo, Marga Romero, César Varela,
Xurxo F. Ledo, Luísa Villalta,
Francisco A. Vidal.
LECER: Eva Montenegro Piñeiro.
ÚLTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín, Ana
Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Fernando Rodríguez & Serxio Suárez
(Posonejro).

Fotografía:

Vendas:

Andrés Panaro, Xosé Marra, GAESA.

Xosé M. Fdez. Abraldes

Ilustración:

Redacción e Administración:

Xefe de Publicidade:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

Continúa na páxina seguinte

Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo
Edición Electrónica:

www.anosaterra.com
Teléfonos:
REDACCIÓN:

986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
CORREO ELECTRÓNICO:

Xefa de Administración:

info@anosaterra.com

Blanca Costas

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

E

PUBLICIDADE:

986 433 830*
Subscricións:

Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

Imprenta:

E.C. C-3 1958.

Depósito Legal:
ISSN:

C-963-1977 .

0213-3105.

Nº 1.074 ● Do 20 ao 26 de marzo de 2003 ● Ano XXVI

ATAQUE AO IRAK
Vén da páxina anterior

síbel dotar de cobertura internacional a agresión ao Irak.
Aznar defende diante do
Congreso dos Deputados que si
será unha guerra xusta. “A resolución 1441 permite o uso da forza. Non cómpre un segundo
mandato internacional. Nós agora imos cumprir o que por unanimidade esixiu o consello con ese
documento”, defende o presidente español ao tempo que anuncia

que 900 militares e catro barcos
partirán cara ao Golfo Pérsico. O
buque de asalto anfibio Galicia
abandona os rochedos das Cíes
–onde non conseguira desembarcar a tripulación ao xeito– para
darlle apoio loxístico á invasión
de tropas norteamericanas, británicas e australianas.
O anuncio formal da declaración de guerra que fixo Bush o pasado 18 de marzo, ás dúas da mañá (hora galega), soou parecido ás
ameazas
de
Adolf Hitler contra Austria ou
Checoslovaquia
a finais dos anos
30. Púñase en
marcha o cronómetro na conta
atrás do inicio
dos bombardeos.
O plano inicial
do Pentágono fala xa de dez baixas como máximo (dúas ou tres
por fogo inimigo,
o resto por acidentes), 72 horas
de operacións
militares para tomar enteiramente
o país e dous
anos de posguerra, baixo administración militar
directamente
controlada desde
Washington.♦

Paisaxe para despois
da ocupación
Ata para os propios iraquís, a guerra parece perdida en pouco tempo.
A estratexia que parece que van seguir os futuros opositores ao poder
ocidental en Bagdad está baseada
na que actualmente seguen os grupos guerrilleiros do Líbano ou de
Palestina. Incapaces de seguir unha
loita aberta nin de crear verdadeiros núcleos de poder, os altos mandos militares do Irak defenden agora refuxiarse en países limítrofes
(preferentemente Siria e Xordania)

para provocar desde alí ataques
contra as forzas de ocupación.
Para Dominique de Villepin,
o terrorismo non vai ser causa,
pero si consecuencia do ataque.
“Trabúcanse os que pensan que
se vai producir o fin da praga do
terrorismo. Máis ben exarcebaranse os ánimos dos terroristas.
Cada morto árabe será reivindicado polos integristas islámicos para cometer atentados”, dixo diante do Consello de Seguridade.♦

A UE baixo espionaxe
desde 1995
As oficinas utilizadas por Francia e Alemaña na sede da UE, en
Bruxelas, estaban a ser espiadas
a través dun sofisticado sistema
de escoitas telefónicas, polo menos desde 1995. Así o confirmaron os axentes de seguridade das
institucións comunitarias o pasado 19 de marzo, logo de detectaren unha rede que filtraba conversas telefónicas non só nas sedes francesa e xermana, senón
tamén en oficinas usadas polos
gobernos británico, italiano, español e austriaco.
O ministro de Exteriores de
quenda da UE, o grego George
Papandreu, restoulle importancia
ás escoitas. “A nosa organización é transparente. Os que precisen información sobre nós, non
teñen máis que acudir á nosa pá-

xina electrónica”
A pesar da ironía utilizada
por esta e outras autoridades, os
servicios secretos alemáns consideran que o dispositivo só puido
ser instalado por un corpo de intelixencia ao alcance tan só de
“dous ou tres estados no mundo”, segundo fontes xornalísticas alemanas.
Este descubrimento chega
poucas semanas despois de que
se soubese que os EE UU estaban
a espiar os membros do Consello
de Seguridade (ver A Nosa Terra
nº 1072). Tales informacións están arestora a ser investigadas
polos servicios de seguridade
deste organismo aínda que xa se
produciron as primeiras dimisións nas delegacións de Gran
Bretaña nas Nacións Unidas.♦

O novo século norteamericano e
a demanda industrial
Coa guerra do Irak, a administración republicana dos EE UU
consegue lanzar, cun considerábel apoio da opinión pública estadounidense, un amplo plano
para facerse cun control hexemónico do planeta. Este programa,
baseado na necesidade das grandes industrias petroleiras e militares consegue visos case que divinos mercé ás teorías do ‘Novo
século norteamericano’ e á teoría
do choque de civilizacións.
A conquista dos pozos de petróleo iraquís facilitará a independencia enerxética dos EE
UU sen necesidade de tocarlles
ás reservas de cru que o país garda celosamente para cando se
produza a fin dos recursos non
máis alá do 2150, segundo as
previsións dos organismos internacionais. Nun plano máis inminente, a grande industria de extracción e comercialización do
combustíbel, conducida polas
transnacionais Exxon-Mobil,
BP, Chevron-Texaco e Shell, necesitan con urxencia o petróleo
do Irak para cadrar as súas contas. Así o manifestaron nun documento que manexan as Nacións Unidas sobre o futuro
enerxético do planeta. Dentro do
gabinete Bush, alén do propio
presidente, o vicepresidente
Dick Cheney e a conselleira de
Seguridade, Condoleeza Rice,
manteñen aínda agora vencellos
con estas industrias e declararon

Países que comprometeron
apoio militar e político
á invasión
Afganistán, Albania, Australia,
Azerbaixán, Colombia, Corea do
Sur, Dinamarca, El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, España, Etiopía, Filipinas, Holanda, Hungría,
Islandia, Italia, Letonia, Lituania,
Macedonia, Nicaragua, Polonia,
República Checa, Romanía,
Turquía, Xapón e Xeorxia.♦

en diferentes actos públicos a
súa gratitude polo apoio recibido
durante a campaña electoral.
A outra gran beneficiada
pola guerra é a industria militar.
George Bush aumentara para o
actual orzamento o investimento en armas co fin de “afianzar
a seguridade nacional, ameazada tras o 11-S”, aínda que colocou as arcas norteamericanas
nunha situación de alerta. Como resultado, os centos de miles de postos de traballo relacionados con este sector viven
arestora unha puxanza descoñecida, gracias principalmente
aos ensaios de novas armas que
se produciron en Afganistán e
que poderán facer avanzar aínda máis o seu poder de destrución sobre o deserto iraquí.
As grandes axencias de noticias distribúen en todos os medios grandes catálogos de armamento, reproducido por infografías e descrito con detalle anatómico. A falta de información veraz, os xornalistas da guerra
sempre poden recorrer a esta feira de mostras da destrución.
A misión divina
Dick Cheney e Paul Wolfowitz
deseñaran no mandato de George Bush pai unha nova orde internacional que superaba a guerra fría e impuña unha hexemonía absoluta dos EE UU sobre o

mundo. O plano destes dous influentes políticos agora na Casa
Branca outra vez é desmiuzado
no xornal británico The Observer, que tivo acceso a documentos nos que se teoriza sobre a necesidade de que os norteamericanos actúen rapidamente na toma de control sobre os países
non aliados, denantes de que algunha outra potencia chegue ao
seu nivel militar e económico e
lle faga fronte. Este plano, consensuado coa extrema dereita israelita, indica a necesidade de
illar xeoestratexicamente a China, coa conquista dos recursos
enerxéticos do Caspio e do Golfo Pérsico e situar tropas de contención en países como Corea do
Norte, a India e incluso Rusia.
Ademais, témese a influencia en
Europa de Alemaña e a potencialidade do Xapón se conseguise saír da súa crise económica. O
espírito do novo século norteamericano contáxiase de cristianismo renacido, fanatismo integrista que profesa o propio Bush
e que considera a nación das barras e as estrelas como a destinada por un deus de Antigo Testamento para conducir o mundo
cara ao final da “perversión”.
The Observer dá conta de que
Bush conseguiu unir esa “política baseada na fe” que domina as
elites de Texas, Florida e outros
estados do sur co sionismo conducido desde Manhattan.♦

Actos convocados
pola Coordenadora Galega pola Paz
■ Concentración diante dos concellos o día do ataque, ás 12 da mañá
e ás 8 da tarde, de 30 minutos de duración.
■ Concentración os seguintes días ás 8 da tarde no mesmo lugar e durante o mesmo tempo.
■ Apoio ao paro laboral europeo convocado para o 21 de marzo ás 12
da mañá, durante 15 minutos.
■ Manifestacións comarcais o sábado inmediatamente seguinte ao ataque, ás 7 da tarde, nas principais vilas e cidades galegas, no mesmo lugar no que se produciron as do pasado 15 de marzo.
■ Boicot aos produtos de fabricación estadounidense.♦
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A manifestación de Vigo volveu ser a máis numerosa das celebradas no país.

PACO VILABARROS

Ducias de miles de galegos protestan contra a política de Bush e Aznar

Clamor contra a guerra
Galicia volveu amosar a súa oposición a un conflicto armado en
Irak. Ducias de miles de manifestantes saíron o sábado ás rúas
das cidades galegas para protestar contra a política belicista de
Bush, Aznar e Blair. “Non á guerra, Nunca Máis”, volveu ser o
berro máis repetido de cantos se corearon durante as marchas.

Aspecto da manifestación celebrada en Lugo.

X. MARRA

Vigo volveu acoller a concentración máis numerosa, reunindo a unhas 90.000 persoas, algo
menos multitudinaria que na
anterior ocasión. Tras a pancarta da Coordinadora Galega pola
Paz atopábanse os cabeza de
lista de todos os partidos que se
presentan á alcaldía viguesa,
agás a candidata do PP, Corina
Porro. Tamén estaban presentes
os responsábeis sindicais da
CIG , UXT e CC OO, así como
o presidente da Federación de
Veciños “Eduardo Chao”, Fernando Seixo. Representantes do
mundo da cultura como Antón
Reixa ou os pintores Menchu
Lamas e Antón Patiño, sumáronse á concentración. O manifesto final, “Pola paz mundial,
nón á guerra contra o pobo irakí”, foi lido polo actor Antonio
Durán “Morris”, a escritora
María Xosé Queizán, a poeta
Xela Arias e a violinista Laura
Quintillán.
Unhas 50.000 persoas déronse cita na Coruña, ante a

subdelegación do Goberno, para opoñerse ao ataque. O voceiro do BNG, Xosé Manuel Beiras, xunto con varios edís do
BNG e do PSOE, encabezaron
a protesta. Como no resto das
manifestacións, escoitáronse
berros contra o presidente do
Goberno Central, José María
Aznar, e o presidente dos Estados Unidos, George Bush.
En Pontevedra saíron á rúa
30.000 persoas, unha das máis
numerosas da historia da cidade. “Isto nos pasa por un Goberno facha”, “Con este Goberno imos de cú”, ademáis do
“Non á guerra, Nunca Máis”,
foron as proclamas máis coreadas. Representantes do Goberno Municipal e sindicais encabezaron a marcha, onde volveu
a estar ausente o Partido Popular.
Santiago rexistrou unha
concentración multitudinaria.
Máis de 25.000 persoas ateigaron a praza da Quintana. Representantes do Goberno Mu-

nicipal e o secretario xeral dos
socialistas galegos, Emilio Pérez Touriño, encabezaron a
concentración.
En Lugo a protesta reuniu a
15.000 persoas. Un grupo de
rapaces encabezaron a concentración baixo o lema “Non queremos educarnos na Guerra”. A
Praza maior de Ourense encheuse cuns 10.000 manifestantes. O número de asistentes
foi moi similar nas rúas de Ferrol.
Organización das protestas
A Coordinadora Galega pola
Paz asumiu a organización das
protestas baixo o lema “Pola
paz Mundial, non á Guerra
contra o pobo irakí”. Este colectivo está integrado por Adega, AS-PG, Asociación Chambo, Asociación de Mulleres Recandea, BNG, CAE, CAF, CIG,
Coordinadora de Crentes Galegos, Coordinadora Galega de
ONG,s para o Desenvolvemento, CC OO, EU-IU, Federación
Ecoloxista Galega, Fundación
Araguaney, Fundación para a
Igualdade María Xosé Arcos,
Galiza Nova, Obxeccción Fiscal Galega, INTERED Galicia,
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Manuel Montero, ex-conselleiro de Sanidade na manifestación ourensá contra a guerra.

I NTERMON -OXFAM, Movemento Rural Cristián, Mulleres
Cristiás Galegas, PSdeGPSOE, Seminario Galego de
Educación para a Paz, SLGCC LL, UGT, Unión de Estudiantes Árabes, UU AA, Voluntariado Social Rogas, XX
CC, XX SS.
Para este colectivo resulta
inadmisíbel un ataque militar
“contra un pobo que vén sendo
castigado brutalmente dende
1991, con sancións económicas
inhumanas e bombardeos”. A
Coordinadora Galega pola Paz
avoga “polo respecto ao dereito
internacional e aos organismos
internacionais como marco para
a resolución de conflictos, así
como o dereito inalienábel de
todos os pobos á súa soberanía
nacional e ao libre exercicio do
dereito de autodeterminación,
que posibiliten unha solución
pacífica”.♦
Dúas imaxes da mobilización compostelá.

Aparecen as primeiras
disidencias no PP

A. PANARO

Issam Alnagm Azzam, alcalde
de Muras (Lugo), foi a primeira voz disidente dentro do PP.
“Se Aznar quere saltarse o permiso da ONU, creo que o PP se
porá a outro lado”, declaraba a
semana pasada a La Opinión
este médico árabe de 54 anos.
Manuel Montero, ex-Conselleiro de Sanidade, foi a segunda voz crítica dentro do PP galego. Montero, presidente do
Colexio de Médicos de Galicia, acudiu á manifestación celebrada en Ourense.
A última voz que se descolga da postura oficial do PP é a
de Dositeo Rodríguez, cabeza
de lista nas vindeiras eleccións
locais polo Concello de Santiago. En declaracións á cadea Ser
sinalaba que “non entendo as
razóns da invasión”. Por este
motivo “rogo para que a ONU
impida unha guerra mala en si
mesma”. O alcalde de Arteixo,
Manuel Pose Miñones, tamén
se opuxo a un “ataque preventivo” contra o pobo iraquí. No
pleno municipal foi condenada
a posíbel invasión e o alcalde
declarou que “de momento non
me convenceron as razóns de
Aznar. Teño dous fillos novos e
non me gustaría que fosen a unha guerra”.
Resto do Estado
As voces discrepantes tamén
se oíron no resto do Estado, a
pesar de que os 183 deputados
populares no Congreso apoiaron a postura de Aznar. A postura máis sonada foi a de Manuel Pimentel, ex-ministro de
Traballo, que ameazou con
abandonar o PP no caso de que
Aznar “persista na súa escalada bélica”.
Entre os concelleiros, os
primeiros en desmarcarse da

postura oficial do PP foron os
dous edís do PP no concello de
Almonte, Huelva. Jesús Redondo e Rafael Márquez anunciaron a súa marcha do partido por
desacordo co Goberno, en especial en relación coa guerra de
Irak. “Non temos forza moral
para continuar no PP. Levamos
moitos meses meditando saír
do PP debido ás decisión do
executivo estatal en asuntos como a Lei Orgánica de Universidades e o PER. A pinga que colmou o vaso foi a postura ante o
conflicto de Irak”.
Os voceiros municipais
dos Concellos de Ayamonte,
José María Mayo, e Valverde
del Camino, Pedro Borredo,
tamén decidiron darse de baixa do PP. Borredo, avogado de
60 anos e membro da dirección provincial do partido, sinalou que “teño que ser coherente coas miñas ideas e coa
miña conciencia. Son católico
e por iso no quero que haxa
ningún conflicto bélico. Estamos falando dunha guerra na
que poden morrer moitos nenos e anciáns por razóns fundamentalmente económicas.
Estanse desobedecendo as resolucións de Nacións Unidas.
O pobo andaluz pode saír especialmente prexudicado, pola
presencia no noso territorio
das bases de Morón e Rota”.
Precisamente, tres dos cinco concelleiros do PP de Morón, acudiron o sábado “a título persoal” á manifestación
convocada na vila contra a
guerra. Sen embargo, a diferencia dos anteriores, “non nos
consideramos disidentes do
partido”. Enunciado que pode
demostrar que pese aos desmentido oficiais, existe un sector dentro do PP que se opón a
un ataque a Irak.♦
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Desarme global simultáneo
XESÚS REDONDO ABUÍN
O Pentágono ten infinitamente
máis perigo que a suma dos Sadam que hai na aldea global, que
os hai a mans cheas. Botou a
bomba atómica en Bikini, Nagasaki e Hiroshima con tal de deixar ben claro quen mandaba. O
de menos era a paz mundial, Hitler e Mussolini xa estaban no tacho. Secuestrou ao presidente
Noriega de Panamá non para
erradicar o narcotráfico: os narcos seguen campando ás súas anchas por todas partes, e no territorio onde se fraguan os golpes
de estado de exportación é onde
residen os máximos capos desa
mafia mundial. Secuestrou ao
xeneral panameño con tal de deixar ben claro que non hai galo
que cante máis alto do que canta
o Pentágono. Para canto máis no
ámbito do que considera o imperialismo ianqui o seu patio particular. O secuestro aquel ao Rambo non tivo outro motivo máis
que demostrar que non hai para
eles obstáculo que non salten. En
Afganistán fixo magas disque
para apresar a Bin Laden. ¿E onde está? Non o saben. E se o saben, calan. O que sí están é proxectando xa a construción dun
gasoducto e un oleoduto para canalizar o petróleo e o gas desde
Asia Central ata onde teñen eles
soberanía en praza.
Tan inverosímil é esgrimir
hoxe a causa da paz para bom-

bardear Iraq como onte o foi esgrimir o perigo nazi para botar a
bomba atómica en Bikini, Hiroshima e Nagasaki. Daquela xa
ondeaban sobre as torres de

POSONEJRO

Brandeburgo as bandeiras antinazis. Do que se trataba entón
era de mandarlle recado ao mundo de quen mandaba no curral. E
hoxe igual. Co agravante de que
posonejro@yahoo.es

as armas de destrución masiva pobos que sufriron ou sofren a
son hoxe moito máis sofistica- razón das armas nas súas carnes.
das e de que o fillo de Bush non En 1964 asistín á Sexta Confeé Roosevelt nin Blair é Chur- rencia Mundial da Minería en
chill nin Aznar Azaña. O de Az- Moscova. Estaban representados
nar xa é de diván. Pasa seis ho- alí os mineiros de 84 países. Nun
ras no rancho do fillo de Bush e momento dado subiu á tribuna o
volve facendo o chinclán con delegado dun país africano para
deixe texano. Medo mete pensar desgañitarse cun discurso de tres
nas mans de quen estamos. Non palabras: paz, paz, paz, acompadigo que sexa leve o de Sadam, ñada cada unha dunha puñada
digo que a mentidescomunal. Co
ra non é verdade.
que suscitou unE que o Pentágoha salva de
oxe
no ten infinitaaplausos. E eu
mente máis pericoma os
non hai consigna aplaudín
demais. Pero tigo que Sadam.
ven
que
agardar
a
Sadam é un malmáis humana
dito tirano local
ver o que vin faentre os máis de
cer cos palestinos
que esixir
en agosto de
cen que hai coa
o
desarme
global
1982 en Sabra e
aquiescencia do
Chatila para enPentágono. Cansimultáneo”
tender cabalmendo non son simte o porqué daples monicreques
seus con mando a
quela ovación
pechada a aquedistancia:
Kulas tres palabras e
wait, poñamos. E
o peor é que non hai quen lle tu- tres puñadas cheas de espanto.
sa hoxe ao Pentágono, tendo co- Non hai voltas que darlle. Ou
mo ten el armas de destrución imos a pautas internacionais que
masiva para rematarnos a todos exclúan a razón da forza pola
forza da razón na solución dos
dun gatillazo.
Hoxe non hai consigna máis antagonismos entre estados ou
humana que esixir o desarme imos aviados. Qué perigo ten esglobal simultáneo, sería de tolos ta OTAN, esta ONU, este Bush,
fiarse do Pentágono. Os que sa- este Blair, este Aznar e esa súa
ben ao pé da letra o significado ministriña de gama baixa. Por
humanista do vocablo paz son os min que non falen ambos.♦

‘H

A guerra como pretexto
JORDI CLIVILLÉ
Tanto nos medios de comunicación como nas roldas de
prensa posteriores a calquer foro económico, sexa este
institucional ou privado, os seus portavoces coinciden en
afirmar que estamos mergullados nun periodo de crise
económica. Por activa ou por pasiva asegúrasenos que
esta crise é debida ao clima prebélico ao que estamos sometidos. Non obstante, debemos recordar que hai aproximadamente ano e medio dicíasenos que as causas da ralentización do crecimento económico eran os atentados
do 11 de setembro. Ambas afirmacións son unha falacia,
antes dos atentados a crise non tan só estaba latente, senón que xa era unha realidade.
Para demostrar que a crise económica xa estaba instaurada antes dos atentados do once de setembro, só é
menester acudir a unha hemeroteca e consultar publicacións especializadas publicadas apartir do un de xaneiro
do 2001. Nin un só parámetro positivo, o único a ter en
conta a marcha ascendente e acelerada da bolsa, dato que
o director da Reserva Federal dos EU, xa naquelas datas,
calificaba de globo hinchado, dado que o valor de cotización das empresas non se correspondía nin aos seus resultados nin ao valor dos seus activos. Os demais indicadores mostraban que a economía mundial ía camiño dun
estancamento previo á recesión. Dito isto, imponse a búsqueda das causas que provocaron a crise e valorar o grau
de participación a asignar a cada unha delas.
■ CAUSAS DA CRISE. Intentamos furgar nas causas da
crise. Na miña opinión, a causa principal está no desequilibrio entre a producción de bens e servicios, coa demanda
solvente, é dicir, que nos últimos anos incrementouse as
produccións de bens xa existentes, ao mesmo tempo que
apareceron no mercado novos produtos, que dado que a capacidade adquisitiva da poboación dos países chamados ricos non creceu na mesma proporción, non atoparon consumidores abondo e os que responderon á oferta, na súa maioría, víronse obrigados a reducir o consumo doutros bens ou
servicios. En definitiva, a magnitude global da oferta, superou en moito, a capacidade da demanda. Se ao dito engadí-

moslle que nin os países en víincapaz de xerar plusvalías ao
as de desenrolo nin os subdemesmo ritmo de innovación
senrolados, non evoluiron posidas tecnoloxías, na práctica
tivamente, chegaremos á conunha cadea de produción hoxe
clusión de que non se crearon
queda obsoleta en cinco anos,
novos mercados e por tanto os
polo tanto verase forzada ao
investimentos efectuados resulendebedamento para poder
taron improdutivos. Un exemmanter a súa competitividade.
plo paradigmático, é a TelefoA innovación acostuma a comnía Móvil, cuxas empresas proportar un aforro no coste da
dutoras, ampliaron as súas caman de obra, o absolutamente
pacidades, aplicando novas teccerto sin embargo é que provonoloxías financiadas mediante
ca un incremento brutal dos
crédito e que a non resposta do
costes en amortizacións e intemercado situounas cun grau de
reses, situando ás empresas
endebedamento tal, que fai penun equilibrio inestábel susrigar a súa continuidade. Por
ceptíbel de se quebrar á máis
outra parte, as empresas distripequena variación do mercabuidoras do servicio, léase Tedo. En definitiva, o aforro en
lefónica Novafon... apostaron
man de obra transfórmase en
demasiado forte para obter dos
beneficio para Bancos e Caiactor Antonio Durán, Morris, na súa intervención ao remate da
Estados as concesións e só as O
xas. Chegouse a un punto, en
manifestación pola paz celebrada en Vigo.
PACO VILABARROS
sucesivas fusións, consolidaque as empresas de produción,
ción da débeda e redución de
aquelas que se dedican a fabriplantillas, salváronas, polo mocar bens ou transformalo, só
mento, da quebra. As súas perclima pre-bélico amosa mellor son unha correa de transmidas son milmillonarias. Algo sisión de recursos cara os granmilar está sucedendo no sector unha crise económica que se arrastra des grupos financeiros. Son
de ordenadores, empresas de
estes grupos financeiros, os
desde anos atrás”
Internet e empeza a se vislumque, no sistema actual, deciden
brar no sector do automóbil.
sobre a continuidade ou non
A ampliación forzada de novas tecnoloxías, non é ex- das empresas e mesmo dos sectores de produción. Goberclusiva dos sectores xa sinalados, está xeralizada. Veámolo. nos, empresarios e sindicatos, pouco ou nada teñen a dicer.
O primeiro que se debe plantear unha empresa para estar no No sistema capitalista o poder radica en aqueles que dispomercado, é ser competitiva, é dicir que a relación calidade- ñen de máis recursos, os grandes grupos financieiros disprezo dos seus produtos sexa a axeitada e ao mesmo tempo poñen de máis capital ca os gobernos e sen ningún xénero
xerar beneficios. Este obxectivo só o conquerirá coa per- de dúbidas, son o poder.♦
manente posta ao día dos seus sistemas de produción, na
JORDI CLIVILLÉ é economista
práctica pero o que na realidade sucede, é que a empresa é
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O deputado do BNG durante unha intervención no Congreso.

XAN CARBALLA

Guillerme Vázquez
‘Ao tempo que se ataca o Irak restrínxense as liberdades’
Guillerme Vázquez é o portavoz do BNG no Congreso dos deputados
para asuntos de política internacional. Participou nos últimos debates
sobre a invasión do Irak e opina que o PP está illado socialmente.
¿Que lle pareceu a postura de
Aznar no último pleno?
Segue na súa liña: apoio
político a Bush, aceptación de
que os norteamericanos usen
as bases e envío de tropas, aínda que señan auxiliares. Deixou patente que a da guerra
era unha decisión tomada de
atrás, con ou sen resolución da
ONU.
¿E cal é o punto de vista
do BNG?
O de que a invasión é inxusta, innecesaria e ilegal desde o

punto de vista desa legalidade
internacional da que se fala.
O pleno foi movido.
Movido, pero non máis ca
noutras ocasións. Hai deputados
do PP que actúan como hooligans, pero tamén houbo coros
de non á guerra. O que pasa é
que se outros fixesemos o que
fan moitos do PP seriamos postos a caldo polos comentaristas.
Non hai fisuras entre os
populares.
Siguen fieis ao seu caudillo.
Por ideoloxía ou por intereses

non rompen a
ferencie ao BNG
disciplina. Pero o
dos demais?
on apoiamos
máis preocupanNo xeral, non
te é ver como un está ocupación,
hai grandes difegoberno se arrerencias. A única
da da opinión como non pedimos
distinción está na
maioritaria, mes- a invasión
coherencia. Pormo dos seus voque nós sempre
tantes. Hai un di- de Israel”
dixemos que os
vorcio entre eles
problemas intere a poboación.
nacionais non se
¿Desde o hearranxan con inmiciclo, detectervencións militou nerviosismo
tares. Xa non
no PP?
apoiaramos
a
Non o sei, o
ocupación
do
que si vexo é que están illados. Kosovo e Afganistán. Igual que
A oposición actúa unida non pedimos unha invasión de
neste tema. ¿Hai algo que di- Israel, a pesar de que leva anos

‘N

incumprindo unha morea de
resolucións da ONU. A primeira interpelación realizada no
Congreso sobre este tema foi
nosa, no mes de setembro. Logo, o 17 de decembro, na Comisión de Exteriores, pedimos
que non houbese ningún ataque e só votamos nós a favor,
outros abstivéronse. Tamén
existen certas diferencias no
argumentario. Hai quen se
apoia moito nas posicións
francesa e alemana. É importante, pero nos preferimos ter a
nosa propia postura.
¿Podería resumila?
Queremos o desarme de todo o mundo, empezando polos
Estados Unidos que son os que
teñen o maior número de armas
de destrución masiva e que
ademais xa as usaron: a bomba
atómica no Xapón, as armas
químicas, en concreto o napalm, en Vietnam e o uranio retardado na ex Iugoslavia. Defendemos os dereitos humanos
e pedimos que se cumpran as
resolucións da ONU, pero sen
usar o recurso das invasións
militares, como dixen antes.
¿Que consecuencias terá o
ataque ao Irak?
Estase a impoñer un binomio perigoso: por unha banda
as intervencións exteriores e
por outra a restrición interna
de liberdades que xa se empeza a ver. Ademais, este tipo de
ataques condiciona moito para
o futuro a libre determinación
dos pobos.
¿A que atribúe a atitude
dos Estados Unidos?
É unha postura imperialista,
dirixida pola extrema dereita.
Queren impoñer a súa vontade
ao mundo e iso non é algo que
digamos nós, senón que o din
eles mesmos.
¿Cómo quedará todo despois do Irak?
Os Estados Unidos ignoran
a ONU. As atitudes pacíficas e
racionais quedan abeiradas. Todo iso creará unha maior incertidume. Polo demais, despois da
invasión do Irak, haberá un reparto do botín e a continuación
esquecerase todo. ¿Quen lembra hoxe o dos burkas de Afganistán?♦

Os catro xinetes da Apocalipse
XOSÉ LUÍS MUÑOZ
Velos alí, en Terceira, unha das Azores,
cunha cara de goce que non cabían en sí,
coma se se tratase dos auténticos catro anxos vingadores da Apocalipse. Segundo
San Xoán os ideou noutra illa, na de Patmos, un simbolizaba a Victoria, outro a
Guerra, outro o Xuízo, e o cuarto a Morte. Pero para esta ocasión prefiro aos xinetes apocalípticos de Blasco Ibáñez que
representaban a Guerra, a Morte, a Peste e
a Fame. Veñen máis ó caso.
Preguntaranse quen é o cuarto xinete. Pois o que por alí andaba, oficiando
de non se sabe moi ben que, o noso veciño, o Barroso, que axiña se apuntou ao
que fixese falta.
Déixolles á elección de vostedes que
decidan quen é quen. Quen o xinete da
Guerra, quen o da Morte, quen o da Peste
e quen o da Fame. Se non fose un asunto

tan noxento, mesmo sería un divertido entretemento. ¿Representa Bush a Guerra ou
a Morte?. ¿É Blair o que simboliza a Guerra ou a Peste?. ¿Vai Aznar arrastrando a
Peste ou a Fame?. ¿E que carallo pinta en
todo isto o Barroso? Pois ao mellor o mesmo ca Aznar: arrimarse aos curmáns de
Zumosol para así poder sacar peito sen
que ninguén lle dea unha patada no cu. E
se de paso lle deixan pór os pés enriba da
mesa do salón, pois entón xa é o non vai
máis da autocompracencia.
Se por un casual a teñen a man, collan
a foto dos tres actores principais; a que
saiu en todas portadas dos xornais do
luns, día 17, e fíxense ben nela. Non ten
desperdicio. No medio, o gran xefe texano, coa bandeira na solapa; o único con
insignia para que quede claro quen é o que
manda alí. Á súa dereita, o pirata británi-

co, que a este paso vai quedar só no Parlamento de Saint James. E á esquerda, o
esmirriado da clase, o que sempre vai á
sombra do matón, e que semella o máis
feliz dos tres despois de ter cumprido o
gran desexo da súa vida: sair nesta foto,
coma se de verdade fose algo máis co corre-vai-e-dille do gran xefe texano.
Pero o que máis me chamou a atención neste retrato foi o das garavatas. As
tres son azuis, quizais polo que esta cor
ten de aristocrática; pero cousas do subconscente, as tres, se nos fixamos ben, encerran unha certa simboloxía; unha relación bastante estreita coa mente de cada
un dos seus portadores.
De esquerda a dereita, vemos primeiro
a de Blair (Tony na intimidade), de liñas
crebadas, enredadas, mentireiras coma todo o seu discurrir neste asunto do Iraq.

Logo está a de Bush, reticulada, cuadriculada, simple coma o seu cerebro. E por último a de Aznar, lisa, plana.
O caso é que aí están os tres, despois
de teren decidido cruzar o Rubicón da
guerra; despois do “alea jacta est” que lles
enviaron a Iraq e ás Nacións Unidas. Aí os
vemos co sorriso do neno que se dispón a
xogar á guerra, ou do insensato que se
sente como enviado, como escollido de
Deus sabe que deus; aí os están deixando
ver as súas coidadas dentaduras. Só lles
faltaría un canino en cada comisura, pingando unha gota de sangue, para que o retrato fose perfecto.
P.D.: Este martes, día 18, volvín ver a
Aznar tratanto de explicar o inexplicábel
no Congreso de Madrid. Volvía levar unha garavata azul, lisa, plana.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Pourquoi, pourquoi ces cannons,
Pour quoi , pour quoi, si souvent
Au bruit étonnant
Qu´on ne l´imagine
Pourquoi pourquoi ces cannons,
Faissons nous la guerre au gents
Pour faire la guerre, mon enfant
Ça fait marcher les usines...

A
A unha católica do
PP. ¿E que pensas da
guerra? ¡Ai! ¡Non
me fales diso que
teño un disgusto!

En Celanova. Os
pisos non se venden,
pero non baixan.
Non se alugan, pero
tampouco descenden
os alugueres. Será
un capricho da lei da
oferta e da
demanda.

Rebelión na Casa
da Pradeira. Melissa
Gilbert, que na
infancia foi coñecida
intérprete daquela
sonada serie de
televisión co nome
de Laura Ingels,
agora preside un dos
principais sindicatos
de actores dos
Estados Unidos.
Acaba de berrar:
“Nada de listas
negras. Ollo con
volver á caza de
bruxas”.

Detalle erudito, a
conto do destes días.
Joyce, que era un
xenio para os
idiomas, converteu a
palabra battlefield
(campo de batalla)
en bluddelfilth,
palabra que en boca
dun inglés conserva
case a mesma
pronuncia, pero que
significa sangue e
suciedade.

o final todo ven dar no mesmo: o petróleo. A Galiza afundírona en residuos de
petróleo, os mesmos gobernantes que
non teñen escrúpulos en apoiar unha invasión,
a un país rico en reservas petrolíferas, poboado por unha comunidade empobrecida e debilitada despois de anos de embargo e miserias
abocada ao dominio dun ditador.
Estes mesmos gobernantes que escatimaron a utilización do exército para que axudase nos labores de limpeza, nuha guerra contra
a contaminación polo chapapote, para a recuperación dunha parte dese Estado que dicen
gobernar. Os galegos temos ainda que librar a
nosa batalla contra o fuel. O que ainda fica
despois de ¡4 meses! E continúa a entrar.
Pero a nosa guerra fica agora soterrada,
“perde actualidade” pola iniquidade dos
nosos gobernantes, que buscan outras guerras e outras batallas fora do noso país. ¿É
posíbel que se poida montar unha matanza só
para manter funcionando o vello
e caduco sistema capitalista?

A única guerra,
a do chapapote
ADELA FIGUEROA PANISSE

O petróleo é o goloso botín de guerra que perseguen
os Estados Unidos invadindo o Irak. O petroleo tamén xerou a crise aínda sen rematar do Prestige.
macións xeolóxicas favorecerían a súa concentración en bolsadas ou pozos. En Oriente
meio danse estas características. Tamén noutras zonas do mundo como nos EE UU, en
Texas por exemplo, que foi en tempos xeolóxicos pasados un mar epicontinental.
O Iraq posúe unha grande reserva de
petróleo, tamén Arabia, tamén Kuwait. Pero
os EE UU prefiren reservar o seu, gardalo e
ir buscar o dos outros
■ ¿POR

QUE O FUEL TEN ESA PECULIAR
COMPOSICIÓN QUÍMICA? A ma-

teria viva está feita de Carbono,
cidadanía Oxíxeno, Hidróxeno, Nitróxeno,
■ ¿QUE É O FUEL? Esta subsFósforo, Xofre... Nos medios
tancia é o refugallo de ter feito a exprésase, unha anaerobios o Oxíxeno, o Nitródestilación fraccionada do petróxeno e o Fósforo, escapan rapie outra vez,
leo. O petróleo é un produto misdamente dos sedimentos, ficantura de moitos compostos químido un concentrado de Carbono
en contra
cos que teñen a súa orixe na
(C) e Hidróxeno (H), misturado
transformación anaerobia de rede actuacións con restos dos materiais dos fonsiduos mariños doutras épocas.
dos. O C e o H forman composcoma as
Ao longo da historia da Terra os
tos quimicamente reducidos que
continentes teñen chocado e se
se van complicando máis e máis
da
guerra
ou
teñen separado nun mecanismo
co paso dos tempos formando
global que se coñece como tectó- as do Prestige” todo tipo de hidrocarburos que
nica de placas ou de deriva conengloban elementos pesados que
tinental. Neste proceso fican,
forman parte dos sedimentos
con frecuencia, rexións do planemariños como Titanio, Chumbo,
ta formadas por mares do tipo
ou outros como Vanadio, que
Mediterraneo, Mar Vermello,
pode ter tamén unha procedenMar Negro, etc en que a areación
cia orgánica (algúns animais
das augas vese moi dificultada. Os restos de mariños como as ascidias forman o seu sanseres vivos que van caindo ao fondo van sen- gue con Vanadio).
do transformados nun medio pobre en oxíxeno, é dicir anaerobio. O resultado é un produ■ O PETRÓLEO COMO COMBUSTÍBEL. A
to obscuro, rico en Carbono e Hidróxeno que combustión consiste en combinar un comvai empapando os fondos e misturándose cós posto con oxíxeno, aproveitando a enerxia
sedimentos. Un material deste tipo vémolo que se desprende deste tipo de reaccións quínos fondos das rías como na ensenada de micas de oxidación-redución. Un composto
Cambados, na de Sada etc. É un material pas- moi reducido dará moita enerxía cando se
toso oscuro, e que cheira lixeiramente a ovos combine co osixeno. Así os residuos orgánipodres, polo xofre que se desprende del.
cos que formaron o petróleo darán moita
Estes lameiros negros poden ser conside- enerxía ao se queimaren. Pero isto será máis
rados os materiais precursores do petróleo, se fácil para aqueles compostos formados por
pasados os séculos as condicións xeolóxicas moléculas pequenas que para as moléculas
favorecen a súa maturación en rochas sedi- grandes que se foron formando ao longo dos
mentares, e a súa posterior concentración no tempos xeolóxicos.
que se chaman “as trampas do petróleo”.
Por iso o petróleo se separa nos seus
compoñentes. Os materiais máis lixeiros son
■ ¿ONDE SE ATOPA? Para buscar petróleo os máis refinados, arden mellor e deixan
reconstrúese a historia xeolóxica da zona, pa- poucos ou ningún residuo. Son os gases
ra saber se esta sería favorábel á formación como o butano, propano, etc. O que vai
destes lameiros negros, e tamen se as tranfor- ficando despois de afastar o máis fino e

‘A

ANA PILLADO

mellor combustíbel é unha sustancia enriquecida en materiais cada vez máis complexos e máis pesados. Estos son hidrocarburos
de moléculas grandes, cicladas, complicadas
e misturados cos elementos pesados que
contiña a masa do petróleo no seu conxunto,
pero que agora estarán máis e máis concentrados. Este residuo é un combustíbel de moi
mala calidade, dificil de facer arder e que
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Son un educador
ilegal
Son un profesor de Educación
Secundaria; desde hoxe, e gracias ás instruccións da Consellería relativas á propaganda nos
centros educativos, veño de descubrir que os fundamentos éticos
do meu labor pedagóxico son
ilegais; si, cidadanía de Galicia,
considéreme desde hoxe un educador ilegal.
Son ilegal porque dentro das
aulas trato temas de actualidade, como a “insignificante

anécdota” do Prestige; ilegal
porque nos corredores pendurei
fotografías que amosan mariñeiros recollendo chapapote coas mans; ilegal porque cometín
a perversión de ensinar na clase
unha pedra manchada de piche;
ilegal porque, cando le a prensa, o alumnado pregunta en qué
consiste Nunca Máis; ilegal
porque participei nunha cadea
solidaria á beira do mar petroleado; ilegal porque favorezo debates sobre a traxedia humanitaria que supón un conflito bélico; ilegal porque nas paredes da
escola proliferan “mensaxes de

destrución masiva”, tales como
pombas da paz, murais do Ger-

Fé de erros
No número anterior, na páxina 11, ao final da noticia
“Frústrase o debate sobre
transferencia...” afirmábase
que os deputados do PSOE
non se sumaran á concentración contra a guerra diante do
Parlamento, cando os que non
o fixeron foron os do PP.♦

nika de Picasso e lemas contra a
guerra; ilegal porque nese espacio só deberían figurar as marabillosas páxinas do DOGA.
Por último, querería suxerirlle á Xunta que, na súa admirábel
cruzada a favor da obxectividade, se preocupara un chisquiño
da información que emite a Televisión Pública de Galicia; non
vaia ser que o noso alumnado fique aparvado ante tal “sobredose
de neutralidade”.♦
CARLOS NEGRO ROMERO
PROFESOR DO CPI
EUSEBIO LORENZO BALEIRÓN
(DODRO)
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Vén da páxina anterior

deixará muito residuo se o fai. É o máis
barato dos produtos do petróleo. A utilización deste material é, preferentemente
como asfaltos, ou como combustíbel de
baixa calidade. O negocio consiste en
comprar moi barato e vender caro. O
negocio está nas marxens.
Existen outras fontes de enerxia
alternativas ao petróleo. O que acontece
é que este responde a un modelo de
sociedade no que grandes compañias
constrúen grandes barcos para vender a
grandes compradores. No intermedio
aseguradoras, subcontratas, intermediarios financieiros, corrupción aos máis
altos niveis para favorecer compras e
vendas forman todo un entramado difícil
de contrarrestar e de combatir. Outras
formas de enerxía exixen tamén o paso a
outro modelo de sociedade que procure o
desenvolvemento sustentábel e a clareza
informativa. O mundo do petróleo, tal
como se desenvolve na actualidade non é
compatíbel con ese modelo. Por iso hai
gobernos que se empeñan en manter esta
situación aínda en contra da opinión de
tantos cidadáns.
■ CONCLUSIÓN. A situación do mundo no que vivimos non é para estar optimista acerca das espectativas de futuro.
Sabemos moitas cousas. Temos un alto
dominio da tecnoloxia. Pero, por algunha circunstancia que se nos escapa, estamos gobernados por persoas ou grupos
que, buscando o lucro máis esaxerado
detentan o poder de maneira antidemocrática, tomando decisións sobre os cidadans que afectan gravemente ás súas
vidas, sen ter en conta a opinión pública
nin o ben común.
¿Onde situaríamos neste contexto o
obxectivo de Desenvolvimento Sustentábel
cacarexado polo noso goberno, mesmo en
cuñas publicitarias? ¿Ula a Declaración
Universal dos Dereitos Humanos? Nin un
nin outra son compatíbeis nin co caso do
Prestige, nin coa invasión do Iraq por parte
de estados que se proclaman defensores de
ambos. As tendencias tan descaradamente
ditatoriais e de desprezo á democracia
demostradas polos gobernos dos EE UU, e
o español son alarmantes. A corrupción
que favorece enriquecimentos desmesurados e o submetimento aos grupos económicos internacionais por parte dos gobernos fannos temer o pior.
A cidadania exprésase unha e outra
vez en contra de actuacións como as da
guerra ou as do Prestige. ¿Cando van ser
escoitados os cidadáns? ¿Que teñen que
facer para que isto aconteza?
A sociedade terá que arbitrar sistemas
de control dos poderes eleitos para alén
do tempo que media entre as eleccións.
Algunhas voces álzanse xa. Algúns convenios están a ser artellados neste sentido.
Eu teño confianza no meu pobo. E tamén
a teño nas boas xentes demócratas do
mundo, que practican a solidariedade
entre os pobos e entre as xeracións.
Necesitamos ter esperanza.♦

Carta aberta ao deputado
Carlos Revuelta
XAQUÍN FREIXEIRO ÁLVAREZ

C

remos que a crítica política é o abc da
democracia e o saber encaixala a proba do nove para calquera político de
categoría. Vostede, que ven de usar palabras
de groso calibre, chamando sinvergonzas,
aproveitados e case ladróns aos que ostentan
o goberno local do Barco, síntese acosado
por unha composición gráfica na que se lle
recorda que votou a favor da guerra no Congreso. Realmente hai que ter cara para situarse de acosador en acosado en cuestión de días e ocupar un amplo espacio no xornal La
Voz de Galicia (15 marzo 2003) que dispón
dunha ración semanal, polo menos, para desacreditar ao nacionalismo galego.
Dí que non sabe quen fixo o folleto pero
que se sinte acosado polos nacionalistas porque vostede é de Valladolid e, xa se sabe, os
nacionalistas andan por ahí acosando os de
Valladolid. Sr. Revuelta, non veña crear problemas de convivencia onde non os hai.
Compartimos con gusto a veciñanza, amizade
e ilusións de cambio con numerosas persoas
que chegaron a esta comarca doutras procedencias. Non somos excluíntes e iso sábeno
ben todas e todos os que nos tratan a diario.
Vostede coñece incluso a máis dunha persoa
non galega que milita no nacionalismo.
Case sempre acontece que cando un non está safisteito consigo mesmo bota sobre os demais a carga dos seus problemas. O que a vostede lle pasa, si me permite dicirllo, é que se sinte incómodo: o seu voto favorábel á guerra supón un xiro de 180 graus nas súas posicións;
vostede manifestárase contra a outra guerra do
Golfo, a do 91, e un cambio tan grande en tan
pouco tempo, debe deixar mal corpo. Pero iso
é unha decisión súa, que algunha xente lle pode

parecer mal porque esperaba outra cousa de
vostede que, segundo parece, estaba á esquerda
do PSOE. Eu non tiña espectativa ningunha e a
súa persoa, sempre me foi bastante indiferente.
O non a guerra é un clamor social e claro vostede vai pola rúa e sinte que a xente o mira mal
polo que representa. Son os incomenentes de vivir nun pobo pequeno, foi vostede quen escolleu o oficio de deputado que lle dá unha notoriedade e unha dimensión pública. Pero pode
que tampouco estea moi satisfeito dos seus resultados ao fronte do PP no Barco, os resultados
son magros, e o seu partido aparece enleado
nunha mesta capa de chapapote e incompetencia que o ten afastado da sociedade.
Quéixase de que ninguén lle pediu a súa
opinión sobre a guerra. Vostede pode expresala contando cun diario entregado, La Voz de
Galicia, que lle concede amplos espacios cando queira. Pero tivo o privilexio de poder expresar co seu voto no Congreso ese antibelicismo do que presume, pudo votar non á guerra e daquela todos os medios lle pedirían a súa
opinión persoal, unha ocasión espléndida para,
cun xesto no que prevalecera a conciencia sobre a disciplina política, poñer o seu cargo a
disposición da paz mundial. Pero prefiriu ser
un número, un voto máis no saco de Aznar e
Bush, e claro as explicacións na tribuna só as
dan os xefes, e o seu falou ben claro, todos coñecemos pois a súa postura e a súa responsabilidade. Porque quero dicirlle, e remato con isto, que se finalmente se produce o que parece
inevitábel, as vítimas desta guerra caerán sobre
a conciencia de todos os que, podendo desde
os seus postos facer algo por evitala, tomaron
partido polo belicismo, desoindo o clamor pacifista dos cidadáns do mundo.♦

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

¿E Israel que?
Aínda que me pese teño que admitir que estou completamente
de acordo con Aznar, Bush e
Blair. Tal e como di a resolución
1441 non podemos aceptar que
un Estado Criminal poida “incumprir as resolucións do Consello de Seguridade da ONU”.
Máis de 26 resolucións da
ONU (que eu coñeza) desde 1947
é motivo mais que suficiente para
xustificar unha intervención militar
da comunidade internacional contra este país. Este Estado criminal,

lonxe de acatar as resolucións da
ONU (único organismo que se pode definir como comunidade internacional), vai impor nos territorios
ocupados no caso de ataque americano no Golfo Pérsico: o toque de
queda, a declaración dos territorios
ocupados como áreas militares pechadas á prensa, manterá as prácticas de detencións masivas e a destrucción de fogares e infraestructuras, o posible traslado forzoso da
poboación civil polo interior do
seu territorio ou a outros países.
Este Estado é Israel.♦
RENATO NÚÑEZ
(TEO - A CORUÑA)

Nunca máis
en Castela
Hai uns días, por mor do traballo, pasei por un lugar que a
poucos galegos lles soará: Medina de Pomar. Trátase dunha
vila “señorial” do norte da provincia de Burgos. O que me
chamou a atención foi atoparme con varias pintadas de Nunca Máis. O caso é que isto non
é novo xa que teño atopado nos
lugares máis inverosímiles de
Castela e en matrículas non galegas as dúas sonadas verbas

así como a bandeira “chapapoteada”.
Nin que dicir ten que isto
faille a un sentirse fachendoso e
lembrar que a boa xente que non
comunga co pensamento único
precisa símbolos ou un “bandeirín de enganche” para loitar, como hai anos foi o de “nucleares:
non graciñas”. Para rematar só
lembrar que xente boa e ruín
haina en todas partes e que estamos precisados de símbolos,
mitos e boas ideas. Adiante,
nunca máis.♦
XOÁN M. CASTRO REI
(CALDAS DE REIS)J11

Na parroquia
de San Vitorio
(O Saviñao)
encóntrase a capela
de Guadalupe
(século (XVIII).
Tiráronlle o cal e
deixaron á vista o
cachote.
Pena, porque o seu
mérito e curiosidade
era ser unha réplica
dos templos
mexicanos, coas
súas dúas torres e
mesmo o seu
chamizo, no medio,
para o sol
(aínda que por alí
maormente chove) e,
por suposto, coa súa
capa branca.

Vén Aznar
das Azores,
fachendoso no
avión, fumando un
puro, botando
risotadas ante os
xornalistas.
Fai bromas: ¿Que?
¿Como quedou a
liga? Nin se lle nota
que acaba de asinar
unha declaración de
guerra.

XXI Edición da
Feira do Viño de
Chantada. A
pregoeira era a
secretaria xeral do
Ministerio de
Agricultura, Isabel
García Tejerina.
Tanto lle gustou o
sitio que marchou ver
a ribeira. Pasaba
unha hora e non
volvía. O Conselleiro
agardando.
Deu por fin o pregón
pasadas as dúas da
tarde, xa case non
quedaba xente, os
obrigados e poucos
máis.♦
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Ourense

Baltar loita
pola supervivencia
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Baltar perde posicións ante Cabezas que,
aproveitando a presión que exerce Madrid,
permítese negar as pretensións do presidente
do PP provincial de colocar os seus nas listas.

NON POÑADES ESA FACE, EN QUINCE DÍAS NOS
DAREDES A BENZÓN!!

PLANTU/Le Monde 18 de marzo 03

125 cidades
norteamericanas
contra a guerra
Os consellos municipais de
125 cidades dos Estados
Unidos
pronunciáronse
maioritariamente nos últimos tempos contra a invasión de Irak. Unha das últimas en facelo foi a de Nova
York, cuxos munícipes decidiron o pasado día 12, por
31 votos contra 17, criticar a
decisión do Goberno estadounidense de lanzar un ataque contra o país árabe. Un
dos responsábeis municipais
neoiorquinos afirmou que
“nada relaciona a Sadam
Hussein coa traxedia da Torres Xemelgas”. O Consello
desta cidade é maioritariamente demócrata, só tres dos
seus cincuenta membros
pertencen ao Partido Republicano, e representa os cinco distritos de Nova York.
Con anterioridade xa
protestaran contra a política
de Bush os mandatarios de
capitais como Los Ángeles,
Chicago ou Michigan (El
País, 14 de marzo).♦

As escolas e
o Prestige
A veterana revista Cuadernos de Pedagogía contradí
implicitamente as recentes
directrices da Consellería
de Educación de evitar nos
colexios as mencións ao
Nunca Máis e á guerra. No
seu editorial do número
321, correspondente a febreiro, pode lerse: “A escola é un escenario privilexiado para converter o Prestige
en materia de estudio: para
descifrar o papel dos medios de comunicación e o
sentido do que se di, se fai e
se agacha; para fomentar a
solidariedade e a cooperación; para investigar e tratar
interdisciplinariamente todos os fenómenos que conflúen nunha traxedia deste
calado, e para comprender a
importancia da defensa do

No instituto Sta. Irene de Vigo este martes 18 de marzo. M. NÚÑEZ / Faro de Vigo

medio ambiente e do desenvolvemento sostíbel. Por
certo, esqueciame de dicir
que o tema do medio ambiente tamén foi expulsado
da Lei de Calidade”. O editorial vén asinado polo director Jaume Carbonell
Sebarroja.♦

Receita nazi
para engaiolar
á poboación
O diario arxentino Página
12 incluía, na súa edición
do lúns 12 e nas páxinas
dedicadas á próxima invasión de Irak, unha cita do
nazi Goering que di así: “A
xente sempre pode ser levada a obedecer as ordes dos
líderes. Todo o que hai que
dicirlle é que está a ser atacada e denunciar aos pacifistas por falta de patriotismo e por poñer o país en
perigo. Isto funciona en

calquer país”. A cita foi tomada do discurso do ex
Reichsmarschall des Grossdeutschen Reiches Hermann Goering durante o
xuizo de Nuremberg.♦

O
correspondente
da SER dormía
Iñaki Gabilondo, condutor
do programa matutino da
Cadea SER, chamou o pasado luns 17 ao correspondente da emisora na capital turca para informarse da situación nese país. O correspondente comezou a súa intervención con estas palabras: “Segundo o New York
Times de hoxe...”. Cabe
pensar dúas cousas. Ou ben
que aínda non se erguera da
cama ou é que tanto ten que
haxa correspondentes se toda a información vén de
Washington.♦

KIKO DA SILVA/La Voz de Galicia, 19 de marzo 03

Como xa adiantabamos hai unhas semanas, nada do que se move no feudo do presidente do
Partido Popular en Ourense é
alleo ao conflito derivado da
destitución-demisión do ex eterno herdeiro de Fraga, Xosé Cuíña. O seu amigo Xosé Luís Baltar segue traballando condicionado pola fundada sospeita de
que el é o seguinte na lista de Rajoy e Aznar no imparábel proxecto de homologar o PP de Galicia co resto do Estado.
O máis recente movemento
coñecido do líder conservador
ourensán foi o intento de incluír na candidatura ao Concello de Ourense e en postos de
saída a un dos seus homes máis
fieis: Miguel Ángel Santalices.
O ex vicepresidente do Parlamento galego vive na marxinación despois de que perdera o
posto e Baltar non conseguise,
malias presións sobre Fraga Iribarne, facelo conselleiro. Non
é o único fracaso nesa liña do
presidente ourensán do PP, que
fracasara anteriormente na recomendación do seu propio fillo, Xosé Manuel, ou do deputado Roberto Castro. Nada lle
sae ben a Baltar Pumar nos últimos tempos e non é por casualidade.
Tampouco conseguíu incluír
na candidatura que lidera Manuel Cabezas a Santalices. O
propio alcalde desmentiu ese
extremo e puntualizou que a lista é cousa súa. Hai que lembrar
que a pesar de que o presidente

da Deputación repetirá como
número dous, houbo fundados
rumores sobre a posibilidade de
que quedase fóra, ante o que o
propio Baltar dixo aquelo de
“non creo que se atrevan”. E así
foi, despois de que dera un serio aviso á maioría absoluta de
Fraga coa ameaza de plante de
cinco deputados liderados polo
seu fillo.
Así as cousas, a negativa de
Cabezas de incluír a Santalices
entre os do seu equipo municipal marca as distancias e debuxa
tendencias. Semella claro que a
intención de Baltar era ser a
chave dunha hipotética repetición da maioría absoluta na única gran cidade galega na que
goberna o PP e na que teñen posibilidades de gañar. Sería un
punto máis de presión sobre a
dirección do partido para evitar
a súa xubilación forzosa. Ademais, a semana pasada Cabezas
Enríquez foi recibido en Madrid
polo presidente Aznar, e lóxicamente deberon falar da situación política da provincia logo
da crise desatada coa traumática
marcha de Cuíña, e non só do
pouco que fai o Goberno nos orzamentos do Estado polo benestar dos ourensáns.
Cabezas sitúase en posición
dominante mentres Baltar trata
de atar o máis firmemente posible as candidaturas da provincia,
incluíndo ao seu cuñado en Esgos e facendo o imposíbel por
colocar o seu fillo na primeira liña da sucesión.♦

Algaradas
BIEITO IGLESIAS

N

´O Correo publican episodios dun Bellum Iogurthinum,
unha guerra librada por causa do iogurte, que non contra
Iugurta. O estilo dos redactores do diario santiagués fica
moi por baixo do de Caio Salustio Crispo, pulcro historiador
romano, pero aínda así logro informarme da batalla entre Danone
e Leche Pascual. A primeira marca –catalá– vén de 1920, cando
un espilido xudeu barcelonés, Isaac Carasso, contratou a un
nobel de medicina perito en fermentación e bacterias: Illya
Metchnikoff. Copou o mercado desde a década dos sesenta. Agora, o outro grupo lácteo –castellano– faille a competencia cunha
pasteurización que escusa neveira. Os catalaos din que iso non é
iogurte nin can que lle ornea. Ninguén se preocupa deste casus
belli, de sacado os implicados na lideira (eu, que non podo ver os
iogurtes, tampouco me mato pola tirapuxa), pois a xente non dá
feito a manifestarse e a boicotear os actos do PP. Marina Mayoral
lamenta na Voz que a estudiantina lle armase a Gallardón tremendo batifondo. Encontra pouco cívicas esas algarabías, bota en falta un debate sereno, propio dunha república platónica de sabios,
cos estudantes medindo as palabras como se fosen Demóstenes.
Quero chamar a atención sobre a pobreza argumental dos defensores da intervención militar en Iraque, que supera a inopia dos
antibelicistas. Porque o mundo non está cheo de intelectuais
olímpicos (a película máis vista das televisiós españolas en 2002
foi El calzonazos, ¡anda bo o conto!). Cando eramos novos, boicoteamos a Gil Robles na universidade compostelana ó berro de
“¡Asturias!,¡Asturias!”. Claro que Gil Robles sabía máis ca nós,
pero nin a política nin a moral son patrimonio de sabidos.♦

Latexos
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Franquismo
sen Franco
X.L. FRANCO GRANDE

O

prietas las filas dos
deputados populares
foi xa obxecto de tantos comentarios que non vén
a conto volver de novo a el.
Pero convén lembralo para
poñelo en relación con outros
usos máis democráticos e civilizados que fomos vendo
estes días, por exemplo, os
usos parlamentarios
británicos: vimos ós
deputados de Blair protestar
e dimitir, rexeitando a súa
política de lacaio de Bush. É
o normal nunha sociedade civilizada, na que aínda contan
a vergoña e a dignidade –valores, polo que se ve, ben ausentes da nosa.
Pero aquí seguimos moi
lonxe dos usos democráticos.
Hai quen di que, como aquí
nunca houbo democracia, ata
certo punto é lóxico que non
existan usos democráticos e
que haxa que aprendelos.
Mais iso non é certo:
vintecinco anos é tempo
dabondo para, en circunstancias normais, ter creado
maneiras civilizadas de
democracia. E para que a sociedade as asuma como súas
¿Que pasou aquí para que
se teña dado o espectáculo do
prietas las filas que tanto nos
avergoñou a algúns e que tan
ben lle pareceu ós 183? Paréceme que é moi sinxelo: moitos non saíron, nin queren saír, das maneiras autoritarias
do franquismo e do seu
estilo. E tamén é lóxico:
abonda con reparar de onde
proceden os 183, chega con
saber como pensan e que
intereses son os seus para ver
que eles son o franquismo
acubillado na democracia, ou
sexa, o franquismo sen Franco, pero –non o esquezamoscos mesmos valores que
Franco cultivou. Coa diferencia, que non é pouca, de que
el era menos frívolo.
Paréceme que isto é moi
claro, e deixa explicado o noxo á vida parlamentaria, o
medo á verdade, as
prevencións co diálogo civilizado, o mirar de esguello á
oposición, o ter asumido
como natural que non hai por
que dar contas a ninguén dos
actos de goberno, a
incomprensión da pluralidade
nacional, as actitudes despóticas e pouco civilizadas... o
estar mentindo hoxe a mañá
tamén
O peor é que á xente pareceulle ben este autoritarismo,
que confundiu con autoridade.
Pero tan esaxerado uso se fixo
do autoritarismo que agora xa
se albisca un espertar diante
de realidades como o Prestige
ou a invasión de Iraq. Ou
diante dese sainete do AVE a
Lleida, que ía ser tres veces
máis rápido cós homólogos
franceses. Tanta desfeita xunta non debera durar moito
tempo.♦

Polémica sobre os acordos entre ambos os políticos

Fraga racha por completo
o diálogo político con Beiras
A. EIRÉ
Despois de dez meses, Fraga dá
por roto o diálogo institucional
con Beiras. Fraga afirma que
Beiras non cumpriu o pactado:
non presentar a moción de censura en troques de constituír
no Parlamento unha comisión
de investigación sobre a catástrofe do Prestige. Beiras négao. O BNG anunciou a moción de censura o 3 de decembro antes de que o PP aceptase constituir a comisión de
investigación, un día despois.
“O que conta é o que se fai”.
Con estas palabras tentan zanxar desde o BNG a polémica
aberta por Fraga Iribarne ao
acusar a Xosé Manuel Beiras de
faltar á súa palabra. O venres 14
de marzo, Fraga acusou a Beiras de violar un acordo polo que
non presentaría a moción de
censura se se abría unha investigación sobre o Prestige no
Parlamento galego.
Beiras non só nega calquer
acordo con Fraga, senón que tivese falado con el despois de
saberse que o presidente da
Xunta, en plena crise, marchou
de cacería a Aranjuez. Beiras
recorda que, daquela, pediu a
dimisión de Fraga. O 24 de novembro, na clausura da Asemblea de Galiza Nova, Beiras declaraba que a postura de Fraga
significaba a “máxima deixación política”, afirmando que
“non existe Goberno, un órgano
capaz de tomar as decisións”.
Desde o BNG consideran
que as acusacións de Fraga
“emárcanse dentro dunha estratexia que tenta dividir os nacionalistas”. Unha estratexia
que viría de vello, “pasando uns
de bos a malos, segundo as comenencias, nos medios máis
afíns ao PP que son os que lle
dá cobertura a estes infundios”.
Desde o BNG pergúntanse
“se é máis forte presentar unha
moción de censura ou pedir a dimisión como fixo Beiras reiteradamente”, para negar calquer
clase de pacto. Tamén sosteñen,
como evidencia de que non existiu ese acordo do que fala Fraga,
que o Presidente non deu a coñecer no debate da moción de censura ese susposto pacto, “cando,
de existir, sería o tempo e lugar
adecuado”. Fan ver tamén que
Beiras “xa estivo moi duro con
Fraga no debate da Autonomía”.
As acusacións de Fraga terían certo sustento en que no BNG
existiu un importante debate sobre a comenencia ou non de presentar a moción de censura. Beiras, entre outros, sostiña que podía ser vista como electoralismo
e que a manifestación do 1 de decembro xa ía ser “unha moción
de censura de xeito indirecto”. A
discusión levouse ao Consello
Nacional que aprobou por ampla

Manuel Fraga e Xosé Manuel Beiras deron por rachado o clima de diálogo institucional, iniciado en xaneiro de 2002.

maioría presentar a moción. No
mesmo debate parlamentario,
Beiras aclararía que foi “a deixación política e a ausencía de Goberno” o que levou ao nacionalistas a dar o mesmo paso da censura que o PSdG-PSOE. Sería
precisamente a decisión dos socialistas a que arrastraría aos nacionalistas a presentala. Pero o
BNG anuncia a moción de censura antes de o PP aceptar a constitución da comisión de investigación. Así que os nacionalistas
negan a causa-efecto.
Os intermediarios
Segundo pudo saber A Nosa Terra, existiu o intento por parte
do PPdG para apartar da moción de censura aos nacionalistas, illando ao PSdG-PSOE.
Formaría parte da estratexia
posta en marcha polo PP había
meses. Por outra banda, os nacionalistas levaban a súa estratexia máis por facerlle fronte á
crise e mobilizar a sociedade
que pola batalla parlamentaría.
Dúas persoas próximas ao PP
puxéronse e contacto co BNG,
concretamente con Xosé Manuel
Beiras, aínda que existiron outros tanteos parlamentarios. Desde o BNG recoñecen estes “contactos”, pero aclaran que partiron
do PP, negando que existise pacto en ningún momento.
Beiras recoñece que mantivo contactos con “algunhas persoas do entorno presidencial”

pero négase a facilitar os seus
nomes e a súa identidade. Unha
destas persoas podería ser o secretario xeral do PP, Xesús Palmou. Outra, un empresario, segundo aponta Luis Villamor en
La Voz de Galicia, extremo desmentido polo PP.
No BNG nin afirman nin
desminten esta posibilidade, matizando que a iniciativa “sempre
partiu do PP”. Beiras, pola súa
parte, contradí a Fraga e afirma
que non falou con el directamente, como sostén o Presidente,
desde que o chamou nos primeiros días da catástrofe para porse
á súa disposición. Chamada que
non tería resposta de Fraga, segundo se puxo de manifesto precisamente no debate da moción
de censura. Beiras afirma a respeito das declaracións de Fraga
que “non quero crer que minte”,
inclinándose a pensar que obeceden a “fallos da memoria”.
Batalla política
Xavier Sánchez de Dios, pergúntase en Faro de Vigo “a ver
porque tanto lio”. Segundo este
comentarista, Beiras faría ben
en reclamar unha comisión de
investigación antes de presentar
a moción e a aceptación do presidente sería “democráticamente impecábel”.
O pretendido acordo entre
Fraga e Beiras sae á luz cando o
PP decide unilateralmente pechar
a comisión. Indirectamente Fraga

ven xustificar este peche con que
Beiras rachou o pacto, “desautorizado polo seu partido”.
Pero non foi o PPdG o que,
nun primeiro momento, decidiu
paralizar esta comisión, senón
que foi a negativa de Madrid a
que comparecesen os altos cargos relaccionados co Goberno
central, comezando polo Delegado do Goberno, Arsenio Fernández de Mesa.
A polémica, polo tanto, semella á vez un intento de xustificación do peche da investigación por parte do PP e un intento de meter o ferrete entre as
posíbeis divisións nacionalistas. Hai que ter en conta que é
simultánea no tempo ao anuncio de Xosé Manuel Beiras de
que estaría disposto a presentarse como candidato a unhas próximas eleccións. Beiras volta,
deste xeito, a ser blanco dos
ataques da dereita. Fraga, que
nestes catro meses seguía a defender o diálogo, dao agora por
roto definitivamente poñendo
como disculpa a moción de censura. Beiras xa o dera por roto
daquela “ante a deixación de
funcións por parte de Fraga na
crise do Prestige”.
“O problema para o PP é
que o BNG non ten un Paco
Vázquez como ten o PSOE”,
afirman os nacionalistas en referencia ás chamadas de Palmou ao alcalde coruñés para
que impida un acordo municipal dos socialistas co BNG.♦

Ensinar
a boicotear
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O Ministerio obrigado a prorrogala ata o día 24 pola presión das confrarías

C

A Xunta declárase ‘desconcertada’
ante a apertura da veda por Madrid
A. EIRÉ
En 24 horas mudaron no Ministerio de Agricultura e Pesca tres
veces de opinión sobre a apertura da veda nas costas galegas
para o 17 de marzo. Ao final as
cofradías da Costa da Morte
desprazáronse a Madrid e lograron unha prórroga ata o 24.
O Goberno galego expresou oficiosamente o seu “desconcerto” e
a súa “sorpresa” pola apertura da
veda nas costas galegas decretada polo ministro de Agricultura e
Pesca, Arias Cañete. En menos
dunha semana mudaron en Madrid catro veces de opinión. Dun
día para outro, os barcos que se
botaban ao mar para coller chapapote tiñan que partir na procura de peixe. Non o fixeron.
Pola contra, os representantes
das confrarías decidiron marchar
a Madrid a entrevistarse co ministro Arias Cañete. Dicíanlles que
non ía recibilos. Pero deulles o
mesmo. Ao final foi Carme Fraga, secretaria de Pesca Marítima,
quen se entrevistou con eles. A filla de Fraga Iribarne asumiu as
responsabilidades do ministerio
na confusión creada e decidiu
prorrogar unha semana máis as
axudas aos mariñeiros. Non se
modificaba a orde ministerial para levantar a veda, pero os traballadores do mar seguían recibindo
unha semana máis as axudas.
Os mariñeiros galegos, enfadados coa actitude do Ministerio,
tiñan decidido unanimemente
quedar no porto porque aínda tiñan os barcos cheos de chapapote.

Henrique López Veiga reunido con representantes das confrarías.

Arias Cañete pactara o día 10 coas comunidades autónomas afectadas polo Prestige abrir a veda o
17 de marzo. Os mariñeiros protestaron. O Ministerio, co apoio
da Xunta decidiu adiar a apertura
da veda ata o 24. Pero, a última
hora do día 14, asinaba unha orde
que autorizaba a pesca desde o 17.
O conselleiro López Veiga
avalou a apertura da veda con
pretendidos informes do Instituto
Oceonográfico, afirmando que
Galiza “está a punto de ver o fin
da situación”. Pódese ollar que
rápidos foron as analises e comprobacións do Instituto Oceanográfico para tomar o trasacordo.
Ante a protesta dos mariñeiros,
Henrique López Veiga, permanecía
calado. Pero fontes oficiosas da
Xunta declarábanlle a Europa Press
o seu “desconcerto” e “sorpresa”
polo levantamento da veda na Costa da Morte, a zona máis castigada
polo chapapote. A orde permitíalle

aos barcos pescar con todas as artes
entre as seis e as 12 millas. Esta zona é de titularidade estatal.
As autoridades autonómicas
recoñeceron a súa marxinación na
toma de decisións, afirmando que
eles “nunca terían feito o mesmo”.
Reeditábase de novo a mesma situación ca nos primeiros días da
catástrofe do Prestige, cando o Goberno de Madrid levou as cousas
ao seu xeito e saíronlle de mal en
pior. A Xunta asiste agora pasmada
a toda unha cadea de despropósitos
e contradicións sen que tampouco
levante a voz, tendo que ser os mariñeiros os que se despracen a Madrid para exercer as presións e reclamar os seus dereitos. “¿Para que
sirve a autonomía senón defende
os nosos dereitos?”, perguntábanse
na confraría de Fisterra.
Na procura dun motivo
Tanto desde o sector coma desde

fontes da propia Xunta afirman
que non se entende esta “precipitación por abrir a veda”, na zona
máis contaminada. Sen os estudos
axeitados, sen darlle tempo aos
mariñeiros a arranxar os barcos.
Fronte os que afirman que esta presa está inducida polo apuro
que ten o Goberno central de
deixarlle de pagar aos mariñeiros
que non faenan, outros explican
que o cambio de opinión do ministro de Pesca se debe á presión
de sectores marítimos cántabros
e bascos que temen perder a
campaña do bocareu e que os
produtos franceses copen o seu
mercado. A Xunta non tería forza para impoñer o seu criterio.
Pero, ¿por que non quedaba excluida a Costa da Morte como
estaba previsto ao comezo? Ninguén resposta. Aínda que, de crer
a fontes da Xunta, está visto que
teñen máis forza os mariñeiros
que o Goberno autonómico.♦

A Coruña
Repítese sempre cando faltan tres
meses para as eleccións municipais: o goberno municipal do
PSOE organiza na Coruña unha exposición de autopropaganda que
este ano titula: “A cidade dos sentidos” cun presuposto que pode chegar a 500.000 euros (98.065 euros o
aluguer dunha carpa de máis de cen
metros de longo). A maiores, o concello adica este ano outro millón de
euros para publicidade, cantidade
moi importante se temos en conta
que os orzamentos municipais para
o ano 2003 só adican unha partida
de 100.000 euros como axudas á
rehabilitación de edificios e outro
tanto para formación e emprego; as
axudas para as persoas discapacitadas é de 294.000 euros e a mesma
cantidade para as escolas infantís.
Acudín a esta exposición para
ver se había algunha novidade sobre os grandes proxectos, que están pendentes desde hai anos; teño
que confesar que quedei defraudado. Sobre o porto exterior só aparece unha foto co seguinte texto:
“Punta Langosteira. Proxecto. Estudios xeotécnicos. Ensaios no
modelo físico. Outros estudios”;
nin unha mención aos prazos de
execución nin aos investimentos

500.000 euros para
autopropaganda
MANUEL MONGE

A exposición “A cidade dos sentidos” segue
publicitando proxectos que levan anos parados ou pendentes. Cada catro anos o concello fai o seu grande reclamo publicitario.
previstos. Da chegada do tren de
alta velocidade só hai unha foto da
actual estación de San Cristobal e
superposto un edificio do que din
vai ser a estación intermodal. Da
Terceira Ronda hai un mapa, que
xa foi presentado públicamente
hai anos; sen prazos, nin cartos.
Outra foto do que pode ser a Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Bens, pero sen
concretar nada. Do metro lixeiro
aparecen pintadas as futuras líneas, pero o único que se especifica
é que terá 21 vehículos. Plano Director de Alvedro: despáchase cun

plano da futura ampliación e novas instalacións, pero non hai
compromisos.
Entrando xa en detalles direi
que busquei desesperadamente algún texto en galego, que non aparece en toda a exposición, e só atopei o seguinte na sección correspondente a Alumbrado público:
“Se me deran a escoller, eu non sei
que escollería, se entrar na Coruña
de noite ou entrar no ceo de día”.
No apartado de Monumentos hai
unha variada referencia con foto
dos adicados a Porlier, Linares Rivas, Millán Astray... pero non se

X.M. SARILLE

menciona a Castelao.
Por outra parte, a mostra ten
pouco rigor porque manipula ou
esconde datos importantes: fálase
das 29.167 toneladas de tráfico
pesqueiro do porto no ano 2001,
ocultando que no 2000 foron
43.698 e 70.000 toneladas en
1990. Aparece o dato dos 654.092
pasaxeiros de Alvedro no ano
2001, pero non se di que no 2002
foron 532.248.
A exposición comprende tamén un apartado titulado Onte e
hoxe con moitísimas fotos, pero
hai ausencias significativas: aparece o solar de hoxe –sen edificar, un
ano e medio despois do derribo–
pero non está a foto de onte do que
había nese solar: o edificio do asilo de Adelaida Muro, que tiña as
galerías de máis lonxitude da cidade. Numerosas fotos de onte da
praza de María Pita, pero, curiosamente, non aparece a foto de hoxe
coa praza chea de chiringuitos ou
terrazas cubertas porque o goberno municipal sabe que é unha chapuza rexeitada pola cidadanía.
En definitiva, moita foto,
moita azafata, moitos cartos investidos, pero os proxectos de
♦
futuro seguen sen concretarse.♦

oa comida-lixo
conséguese unha
alimentación deficiente.
Susceptíbel de criar graves
prexuízos para a saúde. Técnicos en nutrición dos EE.UU.
demostraron que aos nenos
que comen con frecuencia
hamburguesas de Mc
Donald’s auméntalles a agresividade, o insomnio e os soños
angustiosos. A doce fast-food
cataboliza as reservas de “tiamina” no corpo e provoca unha carencia de vitamina B-1
que deteriora o sistema nervoso. Unha especie de carbunco
gringo que facilita a pasaxe da
B-1 ao B-52.
A sabiduría europea nunca reaxiu adecuadamente ante estes fenómenos. Cunha liberdade moi mal entendida
deixamos que a estupidez
americana chegase mesmo
aos nosos estómagos. No entanto sabemos que hai dúas
necesidades que coinciden
neste momento. Unha é parar
a guerra, para o cal hai que
presionar seriamente ao
imperio e a outra é protexer a
saúde mental e corporal das
persoas, para o cal resulta indispensábel evitar moitos dos
produtos que proceden dos
Estados Unidos.
Agora que os falconciños
galegos do PP envían os inspectores aos colexios para
proibir as expresións de Nunca Máis e de Non á Guerra,
(¿alguén sabe a que máis se
dedican os inspectores?
¿estarán en Iraq?), non
estaría mal que lles ensinásemos aos nosos alunos toda a
negatividade de comer esa
merda e de ver esa morea de
lixo que se pasa polas televisións. E convidalos a non
consumir nin mercar nada da
factoría americana. Podemos
matar tres paxaros dun tiro,
afirmar a liberdade de expresión e de cátedra, formar ben
e abrir unha nova vía para
obrigalos a comportarse
humanamente.
Cómpre un boicot a todo
o que se importe de Estados
Unidos. Inclusive se criarían
postos de traballo autóctonos
se tomamos gaseosa La
Revoltosa ou tinto do Douro,
como fixo o caballerito no
primeiro xantar co
Emperador, mentres o texano
bebía a purrela ianki con bacallao á vizcaína.
Que ningún bambi interprete esta postura como
excesivamente radical. Unha
vez que razoasen
volveríamos a mercar as súas maravillas, que son
moitas, polo menos desde
que o grande Walt Whitman
escribiu o primeiro verso.
Xuro que nin outra coca-cola. Nin ford. Fiel a Citroën.
Nin marlboro. Ai! E desde
logo, nunca máis comer
algo que sexa pior cando entra que cando sae. Menos
mal que O Padriño está en
vídeo na casa.♦
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Constituídas delegacións europeas e ultramarinas

Nunca Máis consolida a súa presencia no exterior
tos galegos e lecturas do manifesto. Tamén puxemos bandeiras e repartimos camisolas, aínda que o acto máis sobranceiro
foi levar dous autobuses á manifestación de Madrid, particitución dedicouse a organizar o pando con bandeiras e pancarta
envío de mercancías e volunta- propia”.
rios ás zonas afectadas polo
Entre os plans de futuro de
vertido do Prestige en Galiza. Nunca Máis Granada está a or“Principalmente en Carnota, ganización do festival “Gracias
que é onde menos problemas Granada” no Palacio de Congretivemos coa Xunta”, admite sos da Cidade.
Raúl Río.
En Sevilla, a organización é
Das fiestras de moitas casas moito máis recente. O primeiro
vascas penduran bandeiras de acto, o de presentación, tivo luNunca Máis e hai camisolas coa gar o 13 de febreiro. Posterioresta sentencia en galego e en mente, colocaron bandeiras de
vasco, coa ikurriña nas costas. Nunca Máis nun cruceiro que en
Tamén levaron autobuses á ma- tempos a Xunta lle agasallara á
nifestación do 23 de febreiro en Junta de Andalucía.
Madrid e, conta Dani Álvarez, o
No outro extremo da Penínseu portavoz, “imos presentar- sula, en Asturias, non existe
lles aos partidos unha moción unha organización da Plataforpara aprobar nos concellos. A ma Nunca Máis, pero está en
idea é que fagan de acusación preparación unha manifestaparticular e que lle pidan ao Par- ción e un concerto no que estalamento Europeo que esixa res- rían representadas as Comuniponsabilidades”.
dades autónomas afectadas poPor último, o próximo día lo vertido do Prestige. Aínda
seis no Palacio Euskalduna de que senllos actos, a celebrar en
Bilbao presentaXixón, non están
rase un disco pacompletamente
ra recoller cartos
perfilados, preplataforma
para a Plataforvese que se celema Nunca Máis ‘Nunca Máis’
bren o venres e
de Galiza. É unsábado dezaoito
actúa
no
Estado
ha iniciativa de
e dezanove de
Radio Euskadi español, Portugal,
abril, coincidincoa que colabora
do coa Pascua.
Nunca Máis Se- Bélxica, Francia,
Por último,
kula ez Berriro.
nas Canarias non
Madrid é ou- Suíza, Venezuela,
hai propiamente
tro piar de NunorganizaArxentina, Uruguai, unha
ca Máis, aínda
ción, pero en
que formalmente Estados Unidos e
Lanzarote
un
non está constigrupo de persoas
tuída unha plata- Australia.
dedícase “a pór
forma. “Creouse
adhesivos por toun Grupo de
dos lados e a leApoio a Nunca
var a bandeira de
Máis e Todos
Nunca Máis ás
Somos Nunca
manifestacións
Máis”, explica Roi Riveira. “A contra a guerra”, explica María
nosa actividade –engade Roi– Montilla, integrante deste coleccentrouse na preparación da tivo. “Nunca Máis uniunos moimanifestación do 23 de febrei- to, se vexo a alguén con adhesiro”.
vo no coche, pároo”, engade.
O rotundo éxito da mobilización madrileña deu asas ao Gru- Europa
po de Apoio. A súa cooperación
cos partidos políticos, os sindi- A organización máis activa e orcatos e a organización Marea ganizada de Nunca Máis fóra da
Humana é habitual e en numero- Península Ibérica é Nunca Máissos lugares do centro da capital Europa, con sede en Bruxelas. O
do Estado hai bandeiras pendu- acto máis relevante desta entidade, unha concentración na capiradas das fiestras.
Andalucía conta con dúas tal belga á que asistiron 350 perorganizacións de Nunca Máis: soas –ese día había catro granGranada e Sevilla. En Granada des manifestacións en Bruxenaceu a raíz dun artigo publica- las–, tivo lugar o 23 de febreiro
do nun xornal local o cinco de en Bruxelas, coincidindo coa
decembro e asinado por Lois mobilización de Madrid.
Nunca Máis-Europa tamén
Manuel Juiz. “Eramos un grupiño de xente que daquela tra- organiza viaxes á Galiza para
taba de rescatar o Centro Gale- formar parte do voluntariado
go, hoxe desaparecido –conta o –a seguinte ten lugar do 29 de
propio Lois–, asumimos o ma- marzo ao 6 de abril– e coordina
nifesto de Nunca Máis e come- as actividades doutros grupos
zamos a organizar recollidas de espallados polo continente,
sinaturas, viaxes de solidarie- aínda que un dos seus intedade, degustacións de produc- grantes, Miguel Allo, recoñe-

H. VIXANDE
Á constitución da Plataforma Nunca Máis seguiulle a creación inmediata de numerosas organizacións semellantes tanto na Península como en Europa e no mundo. O seu obxectivo é denunciar
fóra das nosas fronteiras a situación provocada polo Prestige.

O mércores 19 de febreiro unha manifestación de Nunca Máis-Europa esixiu diante do Parlamento Europeo en Bruxelas a constitución dunha comisión de investigación sobre o Prestige.

En Barcelona a Plataforma colocou unha pancarta na Casa da Pedrera de Gaudí.

A rede peninsular da Plataforma Nunca Máis é bastante
completa, aínda que algunhas
das organizacións locais non
están vinculadas directamente
á entidade galega. Con todo, a
relación é moi estreita.
Catalunya é a zona de fora
de Galiza onde a Plataforma
Nunca Máis conta cunha organización máis implantada e
cunhas actividades con maior
continuidade. “De todos xeitos, temos un problema pola
falta de medios”, indica unha
das súas portavoces, Mónica
Coira.
A organización catalana coordínase coa Plataforma matriz
para os grandes eventos pero
tamén organiza actos pola súa
conta. A súa constitución tivo
lugar o un de decembro e o primeiro acto público que celebrou foi unha manifestación en
Barcelona o quince de decembro. Esta mobilización conseguiu a asistencia de vinte mil
persoas, “a pesar da falta de
carteleiría e escaso apoio dos
medios de comunicación na
convocatoria”, indica Mónica.
Outro acto importante –un festival musical– tivo lugar o 21
de decembro no Centro de Cultura Contemporánea de Catalunya.
Máis recentemente, o pasado mércores doce, os seus integrantes despregaron unha pancarta alusiva no edificio “La
Pedrera” de Gaudí e está previsto que o doce a Plataforma
participe con outras entidades
nunha manifestación relacionada coa Plataforma do Ebro.
Mónica Coira indicou que “estamos a traballar con outras entidades, tamén somos moi activos contra a guerra”.
Aínda que na mente dos integrantes de Nunca Máis de Barcelona está organizar un gran
festival coincidindo coa festividade de San Jordi, son reticentes
ante a posibilidade de que tamén
tome parte algún colectivo que
non conta coas simpatías desta
Plataforma.
En Euskadi aínda teñen que
andar máis cos pes de lá no que
atinxe á política. Para evitar
suspicacias, a Plataforma vasca
Nunca Máis Sekula ez Berriro
só admite integrantes a nivel
particular, pero non organizacións políticas, aínda que si está en contacto cos sindicatos.
Si forman parte da Plataforma
un número importante de centros galegos, aínda que non todos.
Nunca Máis Sekula ez Berriro naceu dunha manifestación organizada por Ecoloxistas Martxan e tras a súa consti-

A
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ceu que “no resto do continente
a organización está algo verde,
tentámolo en Alemaña e Holanda, pero houbo pouca resposta
porque é un mal momento coa
guerra”.
O acto máis recente de Nunca Máis-Europa tivo lugar no
Parlamento Europeo o mércores dezanove de marzo para
protestar porque “non vai para
adiante a comisión de investigación do Prestige”, xa que ese
día valorábase por última vez a
posibilidade de constituír a comisión de investigación. O acto
consistiu nunha manifestación
na que tomou parte do eurodeputado Camilo Nogueira.
Posteriormente, un grupo de
persoas entrou no Parlamento
levando con elas camisolas e
autocolantes de Nunca Máis.
No Estado francés hai actividade en París e na Bretaña. “Non
temos organización, pero si accións de solidariedade e algunhas actividades como unha festa
galega celebrada do 13 de decembro ou unha concentración
diante da embaixada de España o
23 de febreiro”, explica Olga
Nogueira desde París.
Nesta cidade editaron unha
camisola coa consigna “Marea
Negra Nunca Máis, Marée Noire Plus Jamais” que se adiantou
ás confeccionadas na Galiza.
“Tamén asistimos a actos como
os que hai contra a guerra e levamos bandeiras de Nunca
Máis”, explica
Dentro da Península, Lisboa é unha referencia senlleira.
A Plataforma Nunca Máis desta cidade constituíuse o dous de
febreiro e de contado xa participou na manifestación do oito
de febreiro convocada pola
Confederación Xeral de Traballadores Portugueses contra o
pacote laboral.
Outros actos foron a participación na manifestación contra
a guerra do 15 de febreiro e a
concentración diante da embaixada de España o 23 de febreiro coincidindo coa manifestación de Madrid. “A afiliación é
individual e non hai bandeiras
penduradas, pero si nos actos
políticos. Tamén fixemos camisolas e autocolantes e traballamos nun concerto para a segunda quincena de abril”, subliñou
Bruno Ruival, integrante da
Plataforma.
Ademais destes lugares, a
presencia de Nunca Máis en Europa chega a Londres e Suíza.
Alén dos mares
Tamén hai organizacións da
Plataforma ou coordinadas con
ela noutros continentes. En Venezuela constituíuse o domingo
23 de febreiro coa asistencia de
Irene Gurrea, Antonio Faro, Alberto Puente e Xosé Manuel
López Trelles. O día de creación adheriuse ao manifesto e
solidarizouse coa manifestación
que se celebrara en Madrid horas antes.
Brisbarne (Australia), Arxentina, Uruguai e Miami tamén
contan con grupos organizados
fóra do noso continente.♦

A comarca fica esquecida no Plan Galicia, segundo Nunca Máis

Dez mil persoas demandan en Cee
investimentos para a Costa da Morte
P.B.
Ao redor de dez mil persoas xuntáronse o pasado domingo 16
de marzo en Cee, na que foi a manifestación máis numerosa
da historia da vila co ánimo de demandar solucións reais para as comarcas con maior grado de afectación pola marea negra do Prestige. Á cabeza unha pancarta co lema “A Costa da
Morte esquecida”. Sol, bo humor e ata bágoas nas fiestras
desde as que varias vellas se sumaban con aplausos á protesta.
“O parador non é a solución” foi
unhas das consignas máis escoitadas durante unha manifestacións á que moitos acudiron con
cámaras de fotos e de vídeo que
recolleron as imaxes dunha mobilización xa histórica. Nunca
tantos participaran nunha mobilización na vila, dicían membros
da plataforma. “Non sei se somos 25.000, 30.000 ou 35.000.
Do que estou certo –bromeaba
Xurxo Souto– é de que se xuntou
máis xente que na festa da Xunqueira”. Tamén con brincadeiras
exercía de anfitrión Miguel de
Lira. “Despois da manifestación
de Madrid moitos decían que tiñamos que ir á Unión Europea.
Pois aquí estamos en pleno corazón da C-E-E”.
Non é a primeira manifestación que se celebra na Costa da
Morte con motivo do Prestige
pero sí, despois de catro meses
do accidente, a que acadou
maior entidade. A razón, denunciar “o esquecemento e a marxinación deste territorio no chamado Plan Galicia 2003”, tal e
como recolle un manifesto que
asinaron máis de 60 persoas relacionadas co mundo da cultura
que teñen en común o nacemento ou a veciñanza nas comarcas
que forman Costa da Morte (ver
número anterior de A Nosa Terra). Esta “foi con moito –lembrou, o historiador Xosé María
Lema, encargado de ler o manifesto que elaborou con Manuel
Vilar… a zona máis perxudicada
polo vertido do pretroleiro”. Sen
embargo, engadiu, “no Plan Galicia 2003 só aparece unha única
cousa. Un parador de turismo
como remedio milagre para a
súa recuperación, como se isto
abondase para sacarnos dun
atraso secular que ten moito que
ver co abandono destas terras
occidentais polas sucesivas administracións”.
Lema laiábase de que “despois de tantas declaracións
grandilocuentes” os máis afec-

tados “volvamos quedar esquecidos e burlados polos gobernantes”. O manifesto reclama
un efectivo Plan Especial que
“poña ao día “ esta zona costeira do país que vai desde Monte
Louro a Caión. “De pésames
compasivos e de declaracións
de boas intencións estamos sobrados”, dixo. Representantes
do sector foron os encargados
de ler o manifesto de Nunca
Máis que demanda a demisión
dos responsabeis políticos, unha
solución definitiva para o barco
e plan reais de recuperación,
medios modernos e suficientes
para loitar contra o fuel e para
que non se volva repetir a catástrofe. Tamén explicaron a importancia de non “abrir as rías”
mentres non exista “consenso
total” e “verdadeiras garantías
de que o marisco e o peixe gozan das mellores condicións de
salubridade”. Entre as demandas, a inclusión da Costa da
Morte no parque das Illas Atlánticas. Antes interviu o poeta Paco Souto que adicou aos mariñeiros un poema de Avilés de
Taramancos.
Nas pancartas a sinatura de
vilas como Muxía, Camelle, ou
Carnota que “berra Nunca Máis”
e na que tamén se podía ler
“América, Suíza, Canarias ¿e
despois?” ou dos voluntarios de
Corcubión co lema “Nunca Máis
tanta incompetencia” ou outras
como “a Costa da Morte non se
compra”. Houbo quen levou a
serea que debuxou Castelao en
cartón pedra cunha mascarilla e
tamén quen se vestiu de Aznar
con orellas de burro, do Fraga
cazador, ou Quixote “da Mancha”. Na manifestación participaron, alcaldes da comarca representantes do BNG entre eles
o seu portavoz, Xosé Manuel
Beiras e do PSOE, sindicatos,
Adega e outros colectivos. Ao
seu inicio, Xavier Aboi da CIGMar demandaba diálogo co sector antes de abrir as rías.♦
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Protesta contra Fraga durante un mitin do PP en Noia
A.N.T.
Unha concentración realizada en
réxime de auto convocatoria na
que participaron organizacións
como Nunca Máis, o BNG, o
PSOE ou a Plataforma contra a
Guerra, realizou unha protesta
contra Manuel Fraga e o PP nun
acto deste partido celebrado o
venres 14 de marzo en Noia.
O acto consistiu nunha con-

centración na alameda de Noia,
xusto ante o local no que o PP
celebraba a presentación das súas listas ás eleccións municipais
na comarca da Barbanza.
So a presencia dun forte continxente policial, os asistentes á
concentración berráronlle pacificamente a Fraga consignas alusivas á catástrofe do Prestige e á
marxinación da que é víctima

Noia nos plans de recuperación
previstos polo Estado e a Xunta.
O acto concluíu ás oito e dez da
tarde, cando Manuel Fraga e as
forzas da orde marcharon do lugar.
Posteriormente, tanto os responsábeis de Nunca Máis como
os militantes do BNG abandonaron a concentración, pero un pequeno grupo de persoas, entre as

que se atopaban o alcalde socialista de Noia e outros militantes
do seu partido, quedou concentrado ás portas do lugar onde se
celebrada o mitin do PP, ao que
asistiran 2.000 persoas.
Cando os asistentes ao mitin
saíron do local, produciuse un
conato de enfrontamento cos
congregados fóra. Houbo insultos pero non lesionados.♦
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¡NUNCA M IS!

Organizacións sindicais, estudiantis e ANPAS estudian realizar accións conxuntas

O ensino rexeita a censura da Xunta nos centros
P.B.
Organizacións sindicais, estudiantis e asociacións de pais reuniranse en autoconvocatoria o xoves 20 de marzo en Compostela para estudar que medidas tomar en relación á consigna da Xunta que obriga a retirar dos centros informacións sobre o Prestige e contra a
guerra porque, denuncian, vulnera a libertade de expresión.
Nunha circular a Administración indícalle aos directores que
deben proibir calquer “resolución, acordo, asamblea, consulta, votación, referéndum ou similar, declaracións ou manifestacións; de coñecimento, xuízo
ou vontade sobre cuestións
alleas ao ámbito que competencialmente lle é próprio”.
A Dirección Xeral de Centros
e Ordenación Educativa asinou a
circular o mesmo día no que se estaba a celebrar en case que douscentos centros do país un referendum sobre a guerra organizado
pola Coordenadora Area Negra e
no que os participantes se posicionaron de xeito contundente en
contra do ataque a Irak. A Administración xustifica estas “instrucións” en base á “proliferación da
existencia de publicidade e propaganda” nos centros e as “reiteradas reclamacións e preguntas formuladas” que segundo mantén o
director xeral, Alberto González
Armesto, recibiu o seu organismo.
O documento di ademais que os
taboleiros de anuncios e demais
instalacións dos centros teñen que
utilizarse exclusivamente para
“fins propios do servicio públicos
docente” e que o seu emprego para fins distintos resulta claramente
ilegal. Neste sentido lémbralle aos
directores a súa obriga de garantir
o cumprimento da lei.
Á espera de que se acorden
máis actuacións os sindicatos
CIG, CC OO, UGT STEG e
CSIF xa asinaron un escrito conxunto no que piden á Consellería
que retire o documento. “Tráta-

se dunha circular própria dun goberno represor que pretende coartar á comunidade escolar a libertade de expresión e de comunicación”, sinala Anxo Louzao,
Secretario Nacional da CIG-Ensino, organización maioritaria no
ensino. A circular, comenta,
“atenta contra os dereitos fundamentais tanto do alunado como
do profesorado” e traduce a concepción do ensino como “correa
de transmisión de valores asentados na intoleráncia, no pensamento único e na visión manipuladora dos feitos”. Segundo conta o portavoz da central sindical
mentres a Xunta pretende sacar
dos taboleiros de anúncios dos
centros as bandeiras de Nunca
Máis, os posicionamentos contra
a guerra e outras informacións, o
Conselleiro de Educación remite
cartas aos centros de ensino facendo un chamamento para que
o alumnado asista ao partido de
fútbol no estádio Bernabeu o dia
15 de abril a favor dos damnificados polo Prestige.
A CIG fixo un chamamento
aos directores e ao profesorado
para que remitan escritos ao Conselleiro “expresando a ilegalidade
de ditas instruccións xa que conculcan os dereitos fundamentais e
a normativa que garante o dereito
de expresión”. A Lei de liberdade
sindical, Real Decreto de dereitos
e deberes do alunado e mesmo toda a normativa relativa a currículos, que recollen entre os contidos
educativos, a educación para a
paz e a educación para o coidado
do médio ambiente, son algúns

Pancarta de Nunca Máis na fachada do Instituto de Redondela.

dos documentos aos que se refire
o sindicato maioritario no ensino.
“É evidente -mantén Louzao- que
se o resultado do referéndum feito nos centros escolares fose a favor da guerra e en contra da paz,
o Conselleiro non actuaría desta
maneira. Pretenden intimidar aos
centros escolares e ao profesorado máis dinámico”.
Desobediencia civil
O alunado tampouco ficou calado
e os CAE chaman á “desobediencia civil activa” contra o que consideran un “despropósito” propio
dun “goberno despótico”. “É partidista e sectario que apareza xusto despois das mobilizacións polo
Prestige, referendum contra a
guerra e ás portas dunhas munici-

Pensar e rebelarse
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS
Un ensino laico e gratuito, que eduque en principios de solidariedade, que conduza a construcción
de códigos morais e de comportamento cívico e cidadán baseados na defensa da paz, da xustiza social e da igualdade, que sexa favorecedor da asunción de conceptos que rachen coas discriminacións de xénero, raciais, confesionais e que defendan unha educación integral onde o espiritu crítico
e a reflexión racional anule o dogmatismo, o autoritarismo, a sumisión... Todos estes aspectos que
deberían ser o cerne sobre os que tería que sustentarse a función do educador, veñen de ser dinamitados polas autoridades da Xunta de Galicia. As
trompetas de guerra non só anuncian unha carnicería perpetrada contra os habitantes dun pedazo
do globo que representa o berce da nosa civilización, senón que levan os seus sons de destrucción ás aulas dos nosos centros de ensino. Unha
circular da Consellería de Educación vén de prohibir que nos centros escolares, ergo educativos, se
colguen carteis que amosen o Non á guerra ou que
manifesten apoio á iniciativa cidadán Nunca Máis.
Con tal decisión, non só conculcan dereitos constitucionais que repousan nas conquistas da revolución francesa e que amparan o dereito de pensar e
expoñer libremente as opinións, senón que dan o

pistoletazo de saida a unha das prácticas habituais
dos reximes totalitarios: a introducción do medo
na conciencia dos cidadáns. É ese medo, que fora
empregado pola ditadura de Franco para silenciar
ou provocar o autosilencio de moitos seres anónimos que deron a súa vida e a súa liberdade pola
defensa do direito de pensar e opinar, o que volve
a agromar agora con inusitada forza represiva.
Tratan de atemorizar e intimidar, queren trasladar
as responsabilidades e as sancións a aqueles directores e directoras dos centros escolares que non
cumpran estas instruccións, intentan meterlle medo aos claustros de profesores e profesoras, pretenden eliminar o anceio de protesta dos profesionais do ensino que se atopan orfos de referencias
solidarias cercanas (isto é tráxico no mundo rural),
pretenden provocar a submisión e a parálise do
pensamento libre e, en último termo, buscan o noso silencio para facernos cómplices da guerra. Como pai e como ensinante, négome a baleirar as
conciencias dos meus alumnos e alumnas, négome
a privalos do dereito a que fagan publico o seu
Non á guerra ou a prol de Nunca máis, négome a
roubarlles a posibilidade de que saiban que outro
mundo é posíbel e négome, a que comecen un xenocidio no meu nome e co meu silencio.♦

pais, indican. Mentres o conselleiro saía ao paso das críticas subliñando que a circular está fundamentada na normativa vixente e
tiña a súa orixe en denuncias presentadas polos pais, a representante das ANPAS posicionábase publicamente en contra da medida.
Hai directores que xa sinalaron
que manterán o normal desenvolvemento das actividades previstas
e a Coordenadora Area Negra
asina un texto na súa páxina web
no que baixo o título “acusámonos de defender a libertade” láiase
do que considera a “regresión democrática que supón a marxinación da voz plural” e a “censura”.
O PP xa se negou a que o
conselleiro de Eduación Celso
Currás compareceza no próximo
pleno do Parlamento para dar ex-

PACO VILABARROS

plicacións tal e como solicitara o
BNG. Para a responsábel de Ensino da formación nacionalista,
Tereixa Novo, a postura da consellería é “antidemocrática e fascista”. A deputada mantén que
circular non responde ao criteiro
do interés público e si ao do PP e
cuestiona a súa legalidade. Por
outra banda, o Secretario de Educación da Executiva do PSdeGPSOE, Carlos Pajares, acusou a
Xunta de “crear polémicas innecesarias” cun “acto de censura
inaceptábel”. Amosa, dixo, que
ao PP “lle molesta que se eduque
nos valores da paz”. Esta reacción, engade, “só se entende dende o desnortamento no que se
move o Goberno”. O PSOE tamén presentou dúas preguntas
dirixidas ao Goberno.♦

Convocada unha concentración
o luns 24 en Santiago
A.N.T.
A Plataforma Nunca Máis
convocou unha concentración
na Praza do Obradoiro de Santiago o luns 24 de marzo ás oito da tarde con ocasión dunha
visita dunha delegación da
Comisión de Política Rexional, Transportes e Turismo do
Parlamento Europeo para tratar a crise provocada polo
naufraxio do Prestige.
Ademais de reclamar solucións á catástrofe con credibilidade, a Plataforma tamén pretende protestar pola
súa “marxinación” na rolda
de conversas que a Comisión
celebrará neses días. Segundo
denuncia Nunca Máis, esta
organización envioulle á Comisión varias cartas nas que
lle solicitaban unha reunión
bilateral cos seus integrantes,
pero a resposta foi negativa.
O único que admitiu esta Co-

misión foi “unha cea informal compartindo mesa e
mantel con outras organizacións”.
O desplante á Plataforma
Nunca Máis levou a que varias organizacións decidisen
organizar viaxes a Compostela para participar na protesta.
Tanto a CIG, como entidades
como Contramaré.org, ou como a Federación de Veciños
de Vigo teñen preparados autobuses, aínda que é necesario
apuntarse previamente.
Por outra banda, a organización comarcal de Compostela de Nunca Máis vai
recibir con bandeiras á delegación da Comisión de Política Rexional do Parlamento
Europeo. Así que acordou
presentarse no aeroporto de
Lavacolla o mesmo luns 24
ás seis da tarde, que é cando
chega o seu voo.♦
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Xenocídio e
censura
Mª DO PILAR GARCÍA-NEGRO

O

primeiro bate todas
as marcas atribuídas
ao nazismo: é
mesmamente a versión
aperfeizoada do mesmo no
século XXI, a face brutal do
imperialismo aplicada manu
militari á destrución de
povos do planeta que cometeron o nefando pecado de
acumularen o 70% das
reservas de petróleo do
mundo, teren o seu
território nun lugar
xeoestratéxico vital para o
control de Europa e de Ásia
e, sobre todo, non se submeteren aos desígnios do Amo
Mundial. Xenocídio
anunciado, premeditado e
criminalmente apoiado polo
Governo español, que se
converte en cúmplice de
máis destrución, morte, tortura e sofrimento,
mesmamente as razóns
polas que se teñen gardado
tantos minutos de siléncio.
¿Cantos, cantas horas de siléncio e de desolación total
cumpriria gardar, a priori e
a posteriori, por tanta masacre? E, nestas, a Xunta de
Galiza e a Consellaria de
Educación e Ordenación
Universitária non ten mellor
ocorréncia que aplicar –ela,
que tantas cousas
incumpre!- a vella e ráncia
política censorial, para proibir que nos centros escolares
exista información,
emblemas ou propaganda
de ‘Nunca Máis’ ou contrária á guerra xenocida. Para
isto, para pór valados ao
mar, para negar as
evidéncias, para proibir, para acadarmar o ensino en
consignas e en fundamentalismo reaccionário e españolista…, para isto si funciona
a Consellaria de Educación.
Para vixilar que os centros
de ensino (marca Opus Dei)
privados non incorran en
práticas racistas e clasistas
co alunado non grato por
ser a criatura de 10 anos filla de obreiros (sic, ‘Montespiño’, A Coruña, coléxio
concertado e
subvencionado); para facer
cumprir o Decreto que obriga a que a língua galega
teña unha mínima presenza
no ensino; para garantir
que todos os escolares teñan
unha praza no ensino público, con comedor e transporte escolar; para que haxa
bolsas de estudo en cantidade suficiente…, para isto
non funciona. Si para as-os
estudantes, cal autistas
forzosos, ignoren en que país viven (‘Prestige’, ‘Nunca
Máis’…) e en que planeta
viven (masacre sobre
Iraque, nazismo actual).
¡Morra a história, viva a
♦
censura!♦

Pontevedra

A Xunta expedienta ao Concello de Pontevedra
pola pancarta de ‘Nunca Máis’
X.C. GARRIDO

A delegación de Cultura alega que a pancarta supón un deterioro do patrimonio
cultural e paisaxístico. O concello non a
retira e porá outra co ema “Non á guerra”.
Desde o pasado 10 de decembro
figura na fachada principal da
casa consistorial unha pancarta
co lema “Nunca Máis” co que o
Concello de Pontevedra expresaba a súa solidariedade cos afectados do desastre ecolóxico e
económico do “Prestige” e mantén dita enseña lembrando a vixencia do problema.
Con data 31 de xaneiro a Delegación Provincial de Cultura
abriu un expediente de acordo coa
lei de patrimonio cultural de Galiza, atendendo a un escrito dun
particular que consideraba que dita faixa afeaba e impedía apreciar
correctamente ao edificio así como romper coa estética e harmonía paisaxística do contorno. Idea
compartida pola Delegación que
bota man do apartado la lei que fai
referencia ao deterioro dos bens
inmobles que conforman o patrimonio cultural e do que forma
parte o edificio municipal no que
textualmente se anima a denunciar aquelas accións que supoñan
un “perigo de destrución ou deterioro dun ben integrante do patrimonio cultural de Galicia”.

Fíxose público dito procedemento sancionador coincidindo
coas instrucións enviadas pola
Consellería de Educación aos
Centros ordenando a retirada de
proclamas de “Nunca Máis” ou
de “Non á guerra” co cal deixa
en evidencia as intencións da
Xunta que non responden a ningún criterio estético senón de
censurar unha lexítima liberdade de expresión que non obedece a propaganda partidaria ou
electoral no sentido en que Fraga Boullosa, Delegado de Educación, se refire ao “Non á guerra” ou ao “Nunca Máis”.
Desde o punto de vista estético, hai que ter en conta que é habitual pendurar das construccións máis emblemáticas da cidade diferentes faixas. O pazo da
Deputación, o Liceo Casino, o
Casino Mercantil, e outros edificios históricos da zona vella,
usan a miúdo deste tipo de anuncios. O problema é o contido da
tela e non a súa vistosidade, como a súa vez este foi a orixe da
polémica pola bandeira de “Nunca Máis” que lucía o Ravachol

–vestido de voluntario– durante
o Antroido pontevedrés. Xa entón se escoitaron voces contrarias a politizar a festa e a “contaminar” as tradicións. Agora non
se fai ningunha referencia á
mensaxe e céntrase a polémica
no impacto visual, pero o é evidente a intencionalidade de facer
desaparecer calquera alusión que
lembre a situación que vive o país. O Delegado de Educación
tampouco recoñece explicitamente que sexa o contido o que
induciu a enviar a circular senón
que o problema é que se dedican
moitas horas lectivas a estes temas e “o 50 ou 60 % do temario”
aínda non está dado como conse-

cuencia “destas cousas”, tamén
argumentan que responde as demandas dos país “protestando
por esta cuestión”.
O alcalde referiuse ás ameazas da Delegación de Cultura declarando que non ía a retirar a
pancarta, en calquera caso, o que
faría sería colocar outra de “Non
á Guerra” na fachada posterior
do edificio: “O PP, está claro, si
utiliza a Administración pública
para intereses partidarios. O que
pasa é que lle molesta que se poña unha pancarta que lle está recordando, diariamente, no edificio máis importante do concello,
a súa incompetencia como gobernantes”.♦

Ao Conselleiro Núñez Feixóo
XESÚS CANCELAS FRANCO

Supriman a peaxe de Rande, antes de privatizar AUDASA. Pódeno facer agora que a empresa é ao cento por cento do Estado.
Sr. Conselleiro, Alberto Núñez Feijoo, que (8.602 millóns de pesetas) de beneficios. ¿Sería
non estamos de acordo coas súas declaracións capaz de calcular os miles de millóns de benefipúblicas de que “a retirada das peaxes sería cios ata o ano 2048 e permanecer pasivo?
nefasta para a comunidade xa que habería
Do que se trata, Sr. Conselleiro, é de reque indemnizar ás concesionarias cos impos- ducir esas ganancias e favorecer os usuarios
tos de todos... ou as de que un goberno que que non temos vía alternativa ou que pagaacepte suprimir unha
mos o dobre ou o triple
única peaxe está renunen euros/km que no
ciando a facer máis auprivatización de ENA resto da A-9 ou da autoestradas no futuro...”
toestrada do val Miñor,
se o goberno galego non por exemplo.
por diversas razóns.
¿A quen hai que inreacciona e reclama
demnizar no caso da su■ PRECEDENTES NA
presión da peaxe da
unha parte dos beneficios SUPRESIÓN DE PEAXES.
Ponte de Rande ou da
Debería “poñerse ao
que emigrarán a Madrid día” e repasar os acordos
remodelación de tarifas
para que todos cidadáns
do consello de ministros
ata o 2048 só terá
desde 1997 ata o día de
sexamos iguais cando
e comprobará as
utilizamos a A-9?
como perdedores os usuarios hoxe
A realidade é outra,
supresións noutras coSr. Conselleiro, dado que
da A-9 e á Comunidade munidades autónomas
serán o ministerio de ecoen contraposición coas
Autónoma”
rebaixas concedidas a
nomía ou o goberno cenGalicia o 4.02.2000 cotral os que teñan que remo proba do trato discrinunciar a unha parte dos
cuantiosos beneficios da A-9, pero non hai que minatorio.
indemnizar a ninguna concesionaria, polo de
Debería repasar algúns dos documentos
agora. A A-9 aínda é unha empresa pública elaborados pola Xunta como os de 10 de fe100% e os seus beneficios van parar integra- breiro de 2000 ou do 8 de novembro de 2001,
mente ás arcas do goberno central aínda que sobre a postura oficial da Comunidade autóprocedan de todos os galegos. Concretamente, noma neste tema ou a inexistencia de vía alno 2002, AUDASA obtivo 51,7 millóns de euros ternativa á Ponte de Rande, respectivamente.

‘A

Debería preocuparse polo encargo que
ten a Xunta de cumprir o acordado polo parlamento galego (20.03.2002) ou de cumprir
as promesas do presidente sobre o compromiso de garantizar a supresión da peaxe de
Rande no momento da privatización de ENA
(11.04.2002).
A privatización de ENA se o goberno galego non reacciona e reclama unha parte dos
beneficios que emigrarán a Madrid ata o
2048 só terá como perdedores os usuarios da
A-9 e á comunidade autónoma, en xeral, e
como beneficiarios o goberno central e os
compradores. Un tema escandaloso desde o
noso punto de vista.
Parécenos grave, Sr. Conselleiro, que
eses beneficios non revirtan en Galicia nin
nos usuarios da A-9 que a utilizamos nun
80% por motivos de traballo, sanitarios ou de
estudios e nalgúns casos dunha maneira obrigada pola ausencia de vía alternativa.
Por todo iso, solicitamos que, cando lle pareza, discutamos o tema en conxunto, pero
procure que sexa antes de que remate o proceso de privatización para que a SEPI modifique
as condicións de venta, favorecendo a liberación de peaxes nos “bucles urbanos” como lle
chamaba o Sr. Álvarez Cascos na reunión en
Vigo na que vostede estaba presente. Agardamos que reflexione sobre cómo se pode poñer
fin a este trato discriminatorio e inxusto que
padecemos desde hai 22 anos aproveitando o
momento da privatización. Reciba un saúdo.♦
XESÚS CANCELAS FRANCO é Presidente da
Plataforma Cidadá pola Supresión da Peaxe

Nº 1.074 ● Do 20 ao 26 de marzo de 2003 ● Ano XXVI

Explotación de galegos na hostalería andorrana
MAR BARROS
O pasado 11 de marzo o BNG denunciou no Congreso a explotación laboral dos emigrantes galegos por parte de numerosas empresas hostaleiras do Principado de Asturias,
que vén acontecendo dende hai anos “sen que o goberno central e da Xunta de Galicia tomen as medidas legais oportunas.
Gracias ao convenio firmado
por Francia, España e Andorra,
polo cal este último país se beneficia das liberdades de entra-

da, circulación, residencia e establecemento de traballadores,
máis de 6.000 galegos teñen o
seu traballo no Principado. Sen

embargo, as condicións laborais
responden, na súa maioría, a un
“sistema de explotación, cunha
lexislación laboral e sindical
virtualmente inexistente”, segundo denuncia o deputado
Carlos Aymerich.
Neste sentido, os nacionalistas presentaron na Cámara Baixa unha iniciativa na que preguntan ao goberno qué medidas

pensa adoptar ao tempo que demandan unha investigación por
parte da Fiscalía.
Horarios superiores aos permitidos pola lei, contratos irregulares ou condicións infrahumanas son os puntos centrais da
denuncia presentada por tres
mulleres na Inspección de Traballo de Andorra, entre elas a luguesa Ana María Estevo. “A si-

a tramitación ía tardar vinte días,
nos cales non podiamos traballar.
Pero comezamos sen papeis ata
que unha inspección de traballo
descubriu as irregularidades
¿Tomou algunha medida para solucionar a situación?
Elevámoslle as nosas queixas á xefa de sección e ao encargado de persoal. Pero obtivemos
sempre a mesma actitude de prepotencia e de desconsideración
cos empregados. Non nos solucionaron nada. Atópaste entón
nunha situación ante a que non
sabes actuar, porque estamos falando dun país non comunitario,
con outras normativas e dereitos
laborais dos que ninguén te informou. Non tes coñecemento de

sindicatos, nin de a onde acudir.
Ademais xa te van preparando
psicoloxicamente para que non
te movas moito advertíndote de
que Andorra non é España, de
que teñas coidado co que fas.
¿Contaron co apoio do goberno andorrano, do español
ou da Xunta de Galicia?
Non. Eu teño que dar as gracias ao Sindicato Andorrano de
Traballadores, que me axudou
moito, xunto con xente do Bloque e da CIG. Gracias a eles
presentamos a denuncia ante a
Inspección de Traballo deste país. A situación laboral está moi
mal e sábeno, pero o sindicato
non conta con denuncias para
emprender as acción oportunas.

tuación –indica o deputado nacionalista Carlos Aymerich- é
semellante aos peores anos de
emigración a América. Agora o
papel dos ganchos é desempeñado por empresas temporais que
exercen de intermediarias, como
é o caso de Gonvedra en Pontevedra e Empleo e Gestión en Vilagarcía, que ofrecen unhas condicións enganosas”.♦

Ana María Estevo
‘No 50% dos hoteis as condicións
de traballo son inhumanas’
M.B.
A Ana María Estevo bastáronlle tres meses traballando na hostaleiría
andorrana para comprobar as condicións laborais infrahumanas dos
traballadores. Sen embargo, ao contrario do que sucede de cote, o seu
caso rematou nunha denuncia ante a Inspección de Traballo de Andorra.
Empresas de Pontevedra son
intermediarias entre as traballadoras e as empresas do país
de acollida, ¿foi o seu caso?
Non, pero sei que se fretaron
dende aquí varios autobuses. Nós
decidimos facer unha tempada en
Andorra, pero collemos unha lista de teléfonos de hoteis e chamamos ao primeiro. Ofreceunos
unhas condicións de traballo que
nos pareceron axeitadas. Un soldo de mil douscentos euros, manutención e vivenda a cargo da
empresa, unha xornada de oito
horas, un contrato escrito.
¿E cal foi a realidade coa
que se atopou?
Nada do acordado. O primeiro
contacto que tivemos co Hotel
Sport o día da chegada xa non foi
apropiado. Leváronnos a unha tobeira de catro habitacións, para
dez persoas, onde a cociña e a sala
estaban habilitadas para durmir.
Cun só baño para todas, que necesitábamos utilizar no mesmo intervalo de tempo. Non tiñamos nada
para cociñar porque a normativa
do hotel prohibíao. A manutención
corría a cargo da empresa, pero o
que nos daban non era comida. Ti-

ñamos que ir á cantina do lado e
mercar un bocadillo para poder
comer algo. Nos tres meses que
estiven alí perdín once quilos.
¿E no plano económico?
Outra sorpresa. Cando recibo
a primeira nómina, o soldo acordado non figuraba, só me pagaban mil euros, pero como o contrato fíxose de xeito oral non
puiden facer nada. As horas extras e os festivos non se me pagaron. As xornadas superaban
amplamente as oito horas. E coma min todas. Alí nós eramos
máquinas programadas para traballar e tratábannos como tal,
sen importarlles o noso estado de
saúde nin de ánimo. Non eramos
persoas. En ocasións perigou a
miña vida e a única resposta que
tiven foi que seguise traballando.
Pero a empresa xa tramitara o permiso de traballo que
precisaba por ser emigrante.
Non. De feito, empezabamos
a traballar dous días despois da
chegada, e non sabiamos nada
deste documento. Dende a oficina do hotel mandáronnos a Emigración para un recoñecemento
médico. Alí infórmannos de que

A petroguerra
PERFECTO CONDE

P

or desgracia, cando estas liñas cheguen ao lector, no Iraq estarán caendo
a chuzos as bombas de Bush, e Aznar
e Blair continuarán aplaudindo a maior burrada da historia polo que ten de violencia
imperialista exercida en nome dunha mentira. A mentira que conta o presidente norteamericano cando nos di que a súa intervención militar vai dirixida a favorecer a liberdade e a democracia nos territorios da
antiga Mesopotomia e o seu contorno.
George Bush minte coma un canalla. A
súa insistencia en ir á guerra non ten nada
que ver coas armas de destrución masiva
que puidera ter Sadam Husseim, nin co terrorismo, nin coa democratización do Iraq.
Bush desencadea esta guerra co único obxectivo de dominar o Golfo Pérsico e as súas vastas reservas de petróleo. Coa rexión
baixo control, os Estados Unidos buscan fixar a posición e ditar as regras do mercado
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mundial do petróleo impondo condicións
aos países dependentes do combustíbel importado (Europa, Xapón e China).
Isto non o digo eu. Isto é o que di Michael Klare, norteamericano, director do
Centro de Estudios sobre a Paz e a Seguridade Mundiais, do Hampshire College,
en Amherst, Massachussets, Estados
Unidos, autor dun libro, Resource Wars.
The new landscape of global conflict, no
que analiza a nova paisaxe do conflito
mundial á vista das guerras que se fan
polos recursos económicos.
Segundo a tese de Klare, Bush usará a
súa esperada vitoria militar no Iraq para
presionar ao goberno do Irán a que renuncie as súas armas de destrución masiva e
deixe de apoiar o terrorismo, so pena de
afrontar o destino padecido polo Sadam.
Detrás virá a presión a Siria, para que se
someta a Israel en cuestións fundamentais
como é o caso das lombas de Golam.
Os Estados Unidos cada vez dependen
máis da importación de petróleo, dado que
as súas reservas domésticas van camiño de
esgotarse. En vez de buscar fontes alternativas de enerxía, o goberno de Bush empé-

ñase en aumentar a disponibilidade de petróleo no exterior e está disposto a utilizar
a forza bruta para asegurar esa disponibilidade. O petróleo do Iraq é o eixo da guera.
Probabelmente George Bush, que ten
unha dilatada experiencia persoal relacionada cos intereses do petróleo, pero unha
intelixencia minguada, non é o principal estratega da actual guerra do petróleo. O presidente norteamericano ten ao seu lado a un
vicepresidente, Dick Cheney, e a unha asesora de Seguridade Nacional, Condoleeza
Rice, que coñecen moito mellor ca Bush a
dependencia que teñen os Estados Unidos
da importación de grandes cantidades de
petróleo a prezo barato. De acordo co Departamento de Enerxía dos Estados Unidos,
ademais do stock petroleiro xa coñecido,
que se sitúa en 12.000 millóns de barrís, no
Iraq hai unhas reservas aínda non cartografadas que se calculan en 200.000 millóns de
barrís. Un rexime favorábel en Bagdad resulta imprescindíbel para os Estados Unidos, non só para controlar esas enormes reservas senón para neutralizar o xadrez que
puidera querer xogar a Arabia Saudita arredor do prezo do petróleo. Item plus, petro-

O seu caso non é o único.
Por desgracia o 50% dos traballadores de hostalería de Andorra atópanse nunha situación parecida, cando non peor. O que é
realmente indignante é que os organismos competentes, tanto españois como andorranos, non tomen as medidas necesarias para
controlar estes abusos e manter
informados aos emigrantes dos
seus dereitos e obrigas laborais.
¿E canta xente denuncia?
Ninguén. A xente ten medo,
supoño que a posíbeis ameazas
ou a que non os contraten noutra
empresa do país, non sei. E, ademais, carecen dos medios para
elevar as súas queixas, por inexistencia ou por descoñecemento.♦

leiras norteamericanas como a Halliburton,
presidida ata o 2000 polo hoxe segundo de
Bush, Dick Cheney, ¿canto lle poden sacar
ao negocio iraquiano?
Como di Michael Klare, a disputa polo acceso aos recursos vitais (petróleo,
auga, terra cultivábel e minerais estratéxicos) está a intensificarse no mundo enteiro. Iraq é agora a expresión máxima, e
horriblemente dramática, desa intensificación. O menos malo de todo, pero tamén malo, é que todos somos culpábeis.
O principal, Bush e o seu imperialismo.
Pero tamén cada un de nós que enchemos
o depósito do noso coche máis do que debiamos, quentamos as casas do primeiro
mundo por riba da calor que necesitan,
sobreconsumimos de todo, non reciclamos de verdade nada, e gastamos o que
non temos porque non hai de abondo no
mundo. Despois desta guerra teremos que
reflexionar todos. En todo o mundo. En
todos os mundos. Aínda que varios centos, miles quizais, de persoas non poderán participar na reflexión. Por teren sido
asasinadas inxustamente nunha guerra
que todos contribuímos a facer.♦
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Di que a Administración renuncia a políticas que frenen o descenso de galegofalantes

O Consello da Cultura reclámalle
á Xunta que consensúe un novo plano de normalización
P.B.
O Consello da Cultura Galega ven de facer balance da actuación
da Xunta en política lingüística entre 1980 e o 2000 nun traballo
no que se subliña a necesidade dun plano extratéxico de normalización no que se implique o conxunto da sociedade. O informe
conclúe que a Administración renunciou, coa súa política, a atallar a perda de galegofalantes e subliña o papel do nacionalismo
como principal motor de promoción da lingua fóra do goberno.
“O traballo –explican desde Cidadanía, a equipa que se encargou desta investigación– é unha
avaliación global da política lingüística da Xunta, que pretende
dar conta e facer balance, do
acontecido nas últimas décadas,
pero, sobre todo, procura cumprir
unha función para o presente e o
futuro, con información útil e
marcos de interpretación constructivos de cara a normalización
da lingua galega”. “Propuxémonos –indica Henrique Monteagudo, Coordinador da Sección de
Lingua do CCG– ofrecerlle á sociedade galega e de xeito especial aos seus responsabeis políticos, elementos de reflexión e xuízo, para mellor afrontarmos unha
das máis fermosas e máis estimulantes tarefas colectivas con que
se enfronta o noso país: a plena
normalización da súa lingua”.
O informe sinala que o obxectivo da política lingüística da
Xunta foi o da normalización sen
conflito o que supuxo a “renuncia a políticas activas de promoción do uso do galego nun momento no que os responsábeis
políticos sabían que o descenso
de falantes era importante e continuo”. Atribúeselle á Xunta, como maior logro, o incremento do
prestixio do galego pero indícase
que fóra das actuación neste ámbito e no da formación “escasamente se formulan accións que
tendan a frear a perda de galegofalantes e só timidamente orientadas a gañar novos ámbitos e
uso”. A lingua galega, din, deixou de ser un conflito porque en
boa medida tamén deixou de formularse como un problema que
require unha solución. En relación a isto, o CCG cita o incumprimento das normas sobre o galego no ensino como un dos ám-

bitos nos que se pon de manifesto que no Goberno “tenden a
comprender a lexislación lingüística favorábel ao galego como unha lexislación tendencial e
desiderativa e non impositiva”.
Ensino, administración e medios de comunicación foron “as
grandes liñas de actuación” da
Xunta. En canto aos avances nos
medios diagnostícase a “ineficacia e ineficiencia” das acción
institucional e das axudas públicas e en relación ao ensino valórase de xeito positivo o salto na
cualificación pero advírtese unha
falta de competencia para o uso
oral que fai que persoas que estarían dispostas a falar galego
“non son capaces de dar o paso
por falta de seguranza”.
As actuacións dos poderes
públicos, apúntase, teñen que ver
“case que en exclusiva” coa Dirección Xeral de Política Lingüística que “non tendeu a actuar
de xeito coordinado con outras
institucións”. Tampouco no plano interno da propia administración autonómica se deu, en opinión do Consello, unha colaboración efectiva entre os distintos
departamentos”. Segundo a análise presentada “envíanse mensaxes contraditorias” e incluso os
avances do grao de galeguización doutras institucións “non
viñeron derivados polas accións
desenvoltas en colaboración coa
Dirección Xeral”.
Nacionalismo,
motor de promoción
Nas súas conclusións, o informe
sinala que a asunción da normalización lingüística como obxectivo dos poderes públicos é parte
do éxito do galeguismo e que durante este período (1980-2000)

É certo que normalmente resulta doado
entender unha lingua da mesma área lingüística. Máis aínda se un está afeito a
manexar dous idiomas. E maiormente se
o tipo de mensaxe pertence a un nivel de
lingua standard e fai referencia a asuntos
que a persoa coñece ben na súa propria
lingua. Por exemplo, unha declaración
en catalán de Jordi Pujol resulta no seu
conxunto comprensible para un galego.
O galego é tamén, á recíproca, doado
para un catalán...
Con todo, a “facilidade” sistemática,
en todos os contextos, para alguén que
ten o primeiro contacto co galego, resulta
sospeitosa: seica non será a mostra dunha
perda das súas características como lingua, dun calco profundo do español que o
acaba convertindo nun dialecto?
Non é esta a primeira vez que se chama á reflexión sobre o asunto nin, de certo, ha ser a derradeira, o que proba a gravidade e a permanencia do problema.

Carteis da película Harry Potter que finalmente non foi exibida en galego.

os principais axentes que activaron a normalización lingüística
na sociedade foron os sectores
sociais vinculados ao galeguismo e particularmente ao nacionalismo, ao introducir a temática da normalización nos ámbitos nos que podían influír e inducir, en boa medida, as accións
das administracións.
“Van ser os nacionalistas
quen problematicen a lingua galega, quen consideran que a súa
situación social non é a desexábel, e que isto ten solución, para
o que haberá que activar os medios públicos adecuados. A dialéctica goberno galego/nacionalistas vai ser o fío nucleador do
proceso de normalización lingüística no interior de Galiza”. A

“centralidade da lingua para os
nacionalistas” convírteos, engádese, no “principal motor de promoción fóra do goberno”.
Necesidade dunha nova política
“De costas a aqueles axentes sociais que máis promovían o galego dentro da sociedade” foi como desenvolveu a Xunta, segundo analisa o CCG, a súa política
por entender que estes “crispaban a convivencia lingüistica” e
“por seren comprendidos como
adversarios políticos”. Unha situación que resultou “contraproducente” e que segundo propoñen os responsábeis do traballo
nas “bases para a revitalización
dunha política lingüística máis

Conxeito

Galego ‘fácil’
HENRIQUE HARGUINDEY
Naturalmente, podemos introducir
matizacións: o galego dos “políticos”
(mesmo distinguir os nacionalistas e os
non nacionalistas), o dos sectores populares (e aquí tamén os da cidade e os “da
aldea”), o das distintas xeracións (novos
e vellos), etc. pero globalmente é innegable a perda acelerada da calidade do galego que se fala. Ben polo autoodio e a
sumisión ante o “idioma fino”, ben a
consecuencia dunha educación desgaleguizadora, non só se está a producir a
substitución idiomática en Galiza (o español desprazando ao galego) senón que
o proprio galego está sendo substituído

por unha variante desnaturalizada. Non
descubrimos o Mediterráneo, pois xa
distintos expertos teñen sinalado o proceso, común nas linguas asoballadas.
Neste contexto vivimos todos. Dende
un dirixente político da oposición e probable futuro gobernante que calca o seu
galego do español coa ferinte má colocación dos pronomes persoais (“Llo digo
eu: o sei moi ben”, exemplo inventado)
ao alcalde nacionalista da maior cidade
do país que calca os tempos compostos
do español só que utilizando o verbo ter
(“Hoxe teño visto unha cousa sorprendente,” é un supoñer). Naturalmente, a

efectiva” debería mudar sustancialmente.
A esta altura do traballo advírtese que para “poder dispoñer
das dúas linguas funcionando de
xeito operativo na sociedade, ten
que desenvolverse unha política
lingüística máis decidida que incorpore os criterios de eficacia,
eficiencia e conformación democrática no seu desenvolvemento”. O Consello fundamenta o
“consenso necesario” na apertura dun diálogo político, social e
interinstitucional. “O castelán
non vai deixar de coñecerse e
utilizarse”, din, “endebén, isto
non pode predicarse da lingua
galega” se non se aplican “accións positivas que promovan o
seu coñecemento e uso”.♦

práctica lingüistica do partido que actualmente goberna Galiza é ben máis nefasta.
Pero non se trata de sinalar bos e maos ou de facer acusacións e erguer tribunais. Todos, en maior ou menor medida,
nos vemos afectados por factores sociais.
Eu decátome a posteriori moitas veces de
que onde preguntei Que pasou? debería
ter preguntado Que foi?, onde dixen
Chórame o ollo debía ter dito Bagóame o
ollo ou onde empreguei Xa entrei en calor debía ter usado Xa quecín.
Igual que ao longo do día somos quen
de controlarmos a nosa expresión nas
distintas situacións utilizando diferentes
rexistros, tamén podemos, con pouco esforzo, acadar un bó nivel de galego. É un
deber de todos, pero moito máis daquelas
persoas que pola súa actividade social ou
profesional (na política, o sindicalismo,
os medios de comunicación, o ensino ou
a función pública, por exemplo) están influíndo no uso social da lingua.♦
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Membro do claustro da Universidade da Coruña

Xosé Luís Armesto
‘A xubilación de Meilán abre expectativas na Universidade’
HORÁCIO VIXANDE
Ex decano da Facultade de
Ciencias da Universidade da
Coruña, Xosé Luís Armesto
forma parte do claustro e é
unha das principais voces do
grupo opositor Nova Luce. É,
ademais, responsábel de CIGUniversidade en Galiza.
Veñen de celebrarse unhas eleccións sindicais entre o profesorado universitario. ¿Pode valorar satisfeitos os resultados?
A nivel galego, somos a primeira forza, con dezanove delegados. As segundas forzas son
UGT e CCOO, con doce representantes cada un. En Compostela aumentamos un delegado e pasamos a oito e en Vigo mantivemos os sete que tiñamos. Estes
son uns resultados excelentes.
Na Coruña a situación é moi diferente porque o rectorado promove unha candidatura, a Agrupación Independente, algo insólito nas universidades. De todos
xeitos, non conseguiu a maioría
absoluta, acadou dez delegados e
as centrais sindicais sacamos unha suma de once, a maioría absoluta e na Coruña as centrais non
temos problemas entre nós.
A acusación de que o rectorado promove unha candidatura é grave.
Vou dar só algúns datos: o asesor xurídico da Universidade, que
ademais é profesor, votou dúas veces, unha como asesor xurídico e
outra como profesor. Meilán tamén votou dúas veces: unha primeira por correo e, cando lle avisaron que podía haber algún problema co seu voto, anulóuselle ese
voto e votou persoalmente na súa
mesa electoral. Ademais, Meilán
non enfrontou as eleccións sindicais como o que eran, senón que o
fixo como se fosen unhas eleccións a claustro e como un refrendo á súa xestión. A participación
foi moi superior á rexistrada en
Santiago e en Vigo. De todos xeitos hai que lembrar que estas eran
as terceiras eleccións sindicais na
nosa Universidade e que nas primeiras a candidatura de Meilán levou a maioría absoluta pero nas
segundas e nas terceiras non, quedou con dez nos dous casos.
¿Cambian algo as cousas?
Meilán xa perdera a maioría
absoluta hai catro anos e aquilo
era esperanzador pero non cambiaron moito as cousas. Por centros, a CIG gañou en Filoloxía,
Ciencias e en Educación. A UGT
en Informática. Entre as tres centrais tivemos bos resultados en todas as facultades, pero Meilán
arrasa en Fisioterapia, onde conseguiu 42 de 44 votos posíbeis, e nas
Escolas Universitarias, onde case
todo o profesorado é titular de escola universitaria e hai poucos
doutores. Isto é relevante porque
nunha universidade son importantes a docencia e a investigación,
algo que non fan os titulares de escola porque non son doutores e ca-

Os reis na súa visita a Pharmamar.

Zeltia
inaugura en
Madrid unha
produtora
de farmacos
mariños

PACO VILABARROS

recen da capacitación necesaria ¿Seguirá a ser o candidato?
Aínda que Meilán se xubila
para investigar. Pois ben, o futuro
dunha universidade non pode es- o seis de xullo é probábel que as
tar baseado no poder dun colecti- eleccións se atrasen uns meses.
vo que non investiga e Meilán só Agora non hai nada decidido sose apoia nese sector. No claustro, bre futuras listas, pero tamén hai
onde por lei os profesorado fun- que recalcar que nas pasadas
cionario doutor ten o 51% dos re- eleccións dixemos que a candipresentantes, tivemos maioría os datura de Barxa era unha candide Nova Luce, como tamén a tive- datura de futuro, non como a de
mos nos PAS, pero Meilán com- Meilán, que tiña data de caducipensouna co apoio abrumador dos dade porque se xubilaba, así que
profesores non doutores e coas é moi fácil que presentemos o
grandes presións que exerceu so- mesmo candidato.
Está en marcha a elaborabre os alumnos elixidos.
Fala de caciquismo na uni- ción dos estatutos.
Eu formo parte da comisión
versidade.
Falo. Por exemplo, o persoal encargada de redactar o borrade administración e servicios dor, pero a súa creación atrasouprecisa dunha titulación para pa- se moito e perdeuse un tempo
precioso. As elecsar dun grupo a
cións a claustro
outro nunha opon 2006
foron en xullo de
sición. Pois ben,
2002 e a comiMeilán creou unsión creouse en
ha titulación pro- harmonizaranse
febreiro deste
pia para este co- as licenciaturas
ano, sete meses
lectivo. O título
tarde. Ademais,
non é oficial pero en Europa,
temos que entrea universidade,
por
iso
non
ten
gar os traballos o
dentro da súa
21 de marzo e esautonomía, recosentido falar
tamos a día 14.
ñéceo e permíte¿Qué modelles ascender. É das titulacións”
lo de estatutos
unha forma de
sairá?
pagar servicios
Os estatutos do 92 elaboráprestados polo apoio electoral.
De todos xeitos, Meilán ronse por consenso e nos pretendemos empregalos como baxubílase proximamente.
O próximo seis de xullo. se pero adaptándoos á lexislaSuponse que cando marche, ción, pero Meilán quere uns esmoita da xente que se sente en tatutos minimalistas, unha nordébeda con el considerarase li- ma que permita gobernar coas
bre. De todos xeitos, os cam- mans libres. Os anteriores cambios son complicados. Nas últi- biounos para poder presentarse
mas eleccións a claustro nós fa- á reelección, unha decisión que
labamos de empate técnico, pe- está pendente dun fallo xudicial.
¿Que hai da Fundación
ro despois impúxose polas preque creou?
sións a distintos colectivos.
Está aí. Agora ten unha orNesas eleccións o candidato
de Nova Luce era o catedrático ganización de postgrao relaciode Álxebra na Facultade de In- nada con Latino América e conformática, Xosé María Barxa. seguiu que lla financiase o Mi-

‘E

nisterio de Educación pouco antes de marchar Raxoi. Quizais
busque o futuro aí. Os seus colaboradores están a facer unha
campaña para nomealo profesor
emérito, algo que lle vai solucionar os problemas económicos da xubilación, pero non
poderá ser rector. El andará pola
Universidade, que non é o mesmo que marchar para casa, pero
non se sabe se terá influencia.
Tamén está pendente o
problema das titulacións.
Niso aplicou o café para todos.
Pediu que o claustro se pronunciase e el incluíu as máis de trinta
propostas nunha lista de obxectivos, pero el escolleu a preferencia.
Nós temos como cuestión clave
facer unha universidade pública e
de calidade. Agora hai sobre trinta
titulacións de licenciaturas pero
máis de cen masters polos que se
pagan seis mil euros de matrícula.
Iso é o mesmo que privatizar a
universidade, porque a xente ten
que pagar como se estivese nun
centro privado. Con respecto ás titulacións, propoñemos a implantación das novas, pero non estamos pola duplicidade. En Medicina tampouco, o que non significa
que non defendamos a descentralización do ensino clínico nos hospitais, tanto na Coruña como en
Vigo. Pero de todos xeitos, a cuestión as titulacións non ten sentido
abordala na actualidade porque en
2006 terá que producirse unha
harmonización europea de títulos
que pode cambiar o mapa completamente.
Ou sexa, aquí tamén disenten de Meilán.
Hai que ver o sistema universitario libre de localismos e ten
que rexer o principio de complicidade. Isto significa que se na Coruña temos Arquitectura e Enxeñería de Camiños, tamén terá que
implantarse Obras Públicas.♦

A.N.T.
A empresa Zeltia, fundada polo histórico grupo dos Fernández e fabricante no seu día dun
dos símbolos do campo galego, o famoso ZZ, vén de inaugurar unha nova sede dunha
das súas filiais, Pharmamar,
na localidade madrileña de
Colmenar Viejo. A empresa
dedicarase a producción de
fármacos mariños e a súa materia prima está composta por
materias obtidas no mar.
Zeltia acadou unha importante cotización en bolsa
hai poucos anos ao anunciar
a producción dun novo produto contra o cancro. A súa
filial Pharmamar, pioneira no
sector, instalarase recentemente en Madrid. Os novos
laboratorios agora inaugurados supoñen un investimento
de 22 millóns de euros. O
edificio aberto consta de 15
mil metros cadrados, un tercio dos cales serán dedicados
a albergar experimentos de
investigación. O número de
empregados é de 300.
Pharmamar ten previsto
lanzar ao mercado un novo
medicamento antitumoral na
segunda metade deste ano.
O empresario, Xosé María
Fernández, continuador da
gran saga, estivo acompañado
na inauguración polos Reis de
España, pola ministra de sanidade Ana Fernández e máis
polo presidente da Xunta,
Manuel Fraga. A empresa terá
o seu domicilio fiscal en Madrid, comunidade á que contribuirá cos seus impostos.♦
Comprobe
a eficacia de anunciarse en

A NOSA TERRA
Chame ao telf. 986 433 830
e solicite as nosas
tarifas publicitarias ou
a través de
publicidade@anosaterra.com
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NO PASAMENTO DE LOIS TOBIO
“Foi fermoso vivir coa ilusión de estar axudando a restaurar
a vella casa común, escanastrada por alleos e alleeiros, para
despois enriquecela con novas construcións. E agora, vendo
con gozo como segue a traballar e loitar a xente moza na
mesma dirección, a que sinalaron os nosos devanceiros des-

de o Rexurdimento, paso os anos finais da miña vida, estas
últimas décadas, a observar o que pasa ao meu arredor e no
mundo, agradecido ao destino por me ter concedido o
don, que tantos non acadan, de compretar o ciclo da vida”.
(Lois Tobío. As Décadas de T.L.)

Foi fundador e actual presidente do Seminario de Estudos Galegos

Morre Lois Tobío, figura principal do galeguismo
XAN CARBALLA
Aos 96 anos de edade, o pasado 13 de marzo morría en Madrid Lois
Tobío, unha das principais figuras do nacionalismo galego no século
XX. Diplomático da República, fundador do Seminario de Estudos
Galegos, que actualmente presidía, historiador, tradutor de Rilke e
Goethe,... O seu corpo foi incinerado no cemiterio da Almudena e no
verán as súas cinzas esparexeranse na ría do seu Viveiro natal.

Calmo amigo de tantos lonxes, sinte
coma inda o alento teu aumenta o espacio.
Nas mouras trabes que as campás sosteñen
ceiba a túa voz. Eso que a ti te rilla

Rilke, en alemán primeiro e
despois na versión galega de
Tobío, á que el mesmo incoporara derradeiras correccións.
O acto finou coa lectura dun
fragmento final do Fausto de
Goethe, libro que Tobío traduciu case a piques de cumprir os
seus noventa anos, e que publicou Laiovento: “Todo o pasaxeiro / é soamente un símbolo; /
o inacabable / aquí é un feito, /
o indescritible / realízase aquí; /
o eterno feminino / turra de nós
para o alto”.
Tobío exercera como diplomático da República en Bulgaria e nas últimas semanas amosárase preocupado pola situación da guerra, sendo quizais un
dos seus últimos xestos públicos, asinar un manifesto pola
paz. As derradeiras palabras do
acto de despedida pronunciounas Isaac Díaz Pardo, que situou
a Tobío á par de Castelao, como
a grande figura do galeguismo
no século XX.♦

No pasamento de D. Luís Tobío
Cimiterio da Almudena (Madrid)
Venres 14 de Marzo 2003
Para nós era Don Luís. Don Luís o galego
esgrevio que encheu a historia de Galicia do
século XX, que personificou, xunto con
Castelao, a loita por manter no exilio aceso
o lume dunha Galicia soñada, tronzado ese
soño pola forza das armas –como en España enteira– e que os levou polos camiños do
mundo. Aquí remata o camiñar físico de D.
Luís: Viveiro, Santiago, Berlín, Sofía, Madrid, Nova York, A Habana, México, Montevideo e de novo Madrid finalmente, a carón de nós que nos alimentamos durante
moitos anos do seu calor e do seu saber. D.
Luís pulidor da nosa lingua na historia de
Galicia, tamén editada no exilio, e que nos
serviu de almofada a tantos e tantos galegos
aos que se nos ocultaba a historia do noso
propio país. D. Luís home de Estado, Conde Gondomar do século XX coa súa elegancia personal, co seu falar pausado e engaiolante. D. Luís xurista eminente, mestre de
moitas xeneracións e albanel de tantos alicerces sobre os que se edificou a nación galega. D. Luís cabaleiro enamorado, fillo e
pai exemplar, cuidado e mimado ata o derradeiro alento e que recolleu tanto amor como sementou, ¿verdade Constanza?
Hai un par de anos un fato dos seus
“devotos” organizamos unha homenaxe
no Ateneo de Madrid. Era unha débeda
que tiñamos con el, que nos desacougaba
e que dalgún xeito tentamos pagar aínda

farase forte con este alimento.
familiarízate coa metamorfose.
¿Cal é a túa experiencia máis dolorosa?
Se o beber éche amargo, faite viño.
Nesta noite sobexa sé ti a máxica
forza na encrucillada dos teus sensos,
do seu estraño encontro o senso.
E se o terrestre se esqueceu de ti,
dille á tranquila terra: eu fluio.
Declara á auga bulidora: eu son.
Sonetos a Orfeo, de Rilke
Versión ao galego de Lois Tobío.
XAN CARBALLA

O acto de despedida de Lois Tobío en Madrid estivo rodeado de
poesía. Recitouse a Rosalía de
Castro, a Rilke e leuse a Goethe.
A ceremonia fo íntima por desexo expreso da família, e alí estiveron a súa filla Constanza e o
seu home, Isaac Díaz Pardo,
Inés Canosa, Henrique Albor,
unha sobriña do finado co seu
home e o fillo, Alexander Schmuck e Marga Romero, Mariví
Villaverde, Manuel Lombao,
Gonzalo Brey ou o poeta Miguel
Losada, representando ao Ateneo, entidade á que pertencía
Tobío e que pechou a porta en
sinal de dó os días 13 e 14.
Os actos comezaron coa intervención de Marisa Vázquez,
representante do BNG na emigración, quen leu un comunicado reivindicando a memoria de
Lois Tobío, e Marga Romero
leu un primeiro poema do libro
Follas Novas de Rosalía de Castro para despois lerse o derradeiro dos Sonetos a Orfeu, de

Soneto XXIX

Adeus, Don Luís
MANUEL LOMBAO

Alexander Schmuck e Marga Romero recitando o soneto de Rilke na ceremonia de despedida a Tobio. BENITO

estando seguros de que era un pago moi
pequeno. Un libro publicado nesa data recolle algunhas colaboracións ademáis do
que naquel acto se dixo.

Non quería ser un adeus adiantado
pero eramos conscientes de que o tempo
non tiña volta atrás. De feito el non puido estar connosco.

O camiñar físico remata aquí. Hai 53
anos na Chacarita en Bos Aires dicíanlle
adeus ao irmán Daniel. Hoxe, en Madrid e
na Almudena dicimos adeus a D. Luís Tobío polo que tamén chora a Terra galega
o seu “pranto matricial” como dixera do
rianxeiro Valentín Paz Andrade . Porque
–malia as dificultades e os atrancos– D.
Luís Tobío levou a cabo unha misión
“salvadora e esgrevia” como sinalaba o
seu querido Pondal para os poetas.
Cando este verán espallen as súas cinzas pola fermosa ría de Viveiro estou seguro que, como gran amante da música que
era, gustaríalle escoitar “O canto dos espíritus sobre das augas” que escribira Franz
Schubert na súa amada lingua alemana.
E tamén estou seguro de que ocorrirá o
que D. Luís describe no limiar dos “Sonetos
a Orfeu” de Rilke que el verteu ao galego:
“rexurdirá da morte ca súa integración no
Todo, ficará para sempre luminoso, coma inmorrente figura, coma constelación pura”.
Para D. Luís, o merecido descanso pero dende esa constelación que a nós non nos
dé acougo ata que academos a Galicia que
eles soñaron e o mundo polo que gastaron
as súas vidas: libre, xusto, culto e en paz.
Que axeitado foi esa especie de epitafio que se leu no acto de despedida, en
alemán e en galego, da primeira estrofa de
soneto que remata o citado libro de Rilke:
“Calmo amigo de tantos lonxes, sinte
coma inda o alento teu aumenta o espacio”.
Adeus, Don Luís.♦
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XAN CARBALLA

Constanza Tobío intervén na homenaxe celebrada en Gondomar na que se lle
deu o nome do seu pai ao auditorio.

Francisco Fernández del Riego e Lois Tobío en 1998, cando a entrega á Biblioteca Penzol da súa documentación sobre Rosalía de Castro.

Liñas de urxencia
EMÍLIO XOSÉ ÍNSUA
Nas súas estadías de verao en Viveiro, hospeEscrebo con bágoas nos ollos porque polo teléfono
meu pai acaba de me comunicar a nova da morte en dado no “Orfeo”, dedicaba a algúns dos que con
el compartíamos esas inesquecíbeis xornadas,
Madrid, aos 97 anos de idade, de Lois Tobío.
Veño de perder a un amigo verdadeiramente es- longas tertulias pragadas de revelacións, de despecial, dos que fan que anchee o corazón e a mente cubertas, de curiosidades, de lembranzas e de opiteime en descubrir máis e máis verdades que compar- nións sobre o divino e o humano. Perante o tributir co resto da humanidade. Veño de perder ao máis nal que xulgou o pasado verao a miña tese de
insustituíbel dos meus mestres. Todos vimos de per- doutoramento sobre Antón Villar Ponte non tiven
outro remedio que recoder a un viveirés, a un galeñecer a inmensa débeda
go irrepetíbel e universal.
en suxestións e testemuAs persoas somos, en
ñas que alguns parágrafos
boa medida, aquilo que os
do meu traballo tiñan con
que nos rodean e os que
aquelas tertulias con que
nos educan buscan de nós.
Tobío nos agasallaba e
As vocacións e as ideas
polas que lle estarei semque temos son, en grande
pre agradecido.
parte, sementes porfin
Consólame saber que
xermoladas que alguén
Viveiro tivo con el nos
pousou algún día no noso
últimos anos algún dos
corazón ou, co tempo xa
recoñecimentos e atenandado, que alguén regou
cións que sen dúbida mee coidou para que florisen
recía ese seu fillo ilustre
en todo o seu esplendor e
Tobio e Antón Alonso Ríos no I Congreso da Emigrae predilecto. Satisfaime
desen os mellores froitos Lois
ción en Buenos Aires.
constatar tamén que a teiposíbeis. Tobío era un demuda reivindicación que
ses xardineiros do espírito
da súa obra, da súa traque conmovían e transforonsólame saber
xectoria e do seu exemmaban, coa súa delicada
plo fixemos ao principio
intelixencia sempre disque Viveiro tivo con el,
só uns poucos acabou
posta a iluminar, ás persosendo asumida como
as que o trataban.
nos
últimos
anos,
cousa propia, rectificanEntregado por unha vido incomprensións e deda enteira á causa do galealgún dos recoñecimentos
sinformacións pré-exisguismo e a democracia,
que
merecía
ese
tentes, por practicamente
Tobío foi un traballador
todos os viveireses. Iso
incansábel no estudo e na
seu fillo ilustre e
mesmo deberá traducirse
divulgación do valioso da
nos días que veñen en
nosa historia e cultura,
predilecto”
iniciativas de todo o tipo
desde a Igrexa de Santa
para que a súa obra se coMaría ao Conde de Gonñeza e difunda, para que
domar, desde as moedas
a súa figura, agora que
antigas do Valadouro ás
morreu a persoa, siga vireviravoltas familiares e
va e actuante entre nós,
biográficas de Rosalía.
Verteu para o idioma galego as xoias das letras como o máis valioso dos exemplos.
Desde aquí, con emoción e dor, quixera enviar
alemás (Rainer Mª Rilke, Bertold Brecht, Goethe...), honrou as páxinas de numerosas revistas e á súa filla Constanza a máis fonda das apertas. E
xornais e foi especialista de contrastada pericia na loitando con este vacío no corazón e esta orfandaarticulación política, legal e institucional da Galiza de que me abura, quixera berrar, para que me essoñada (primeiro co Anteproxecto de Estatuto au- coite o seu espírito onde queira que vaia: “Irmán e
tonómico elaborado en 1931 polo Seminario de Es- mestre Tobío, Saúde e Terra por sempre!!”.♦
tudos Galegos, que el fundou; despois, dando base
legal ao Consello de Galiza presidido no exilio boEMÍLIO XOSÉ ÍNSUA é membro do Seminario de Estudos
naerense polo seu grande amigo Castelao).
“Terra de Viveiro”

‘C

Tobío e
Gondomar
CARLOS MÉIXOME
Non hai moito que coñecín a Tobío. Foi nunha visita que poderiamos cualificar de oficial. O pleno da corporación de Gondomar decidira, por unanimidade e a proposta do Instituto de Estudios Miñoranos, denominar ao Auditorio Municipal co seu nome. Ata a súa residencia madrileña desprazámonos para comunicarllo. Aceptou gustoso e feliz por vir o recoñecemento da terra da cal o seu admirado Don Diego Sarmiento de Acuña tomou
prestado o nome para identificar o condado co que Filipe III lle
recoñeceu os seus moitos e bos servicios.
Naquel mesmo ano 2001 visitámolo nalgunha outra ocasión,
tanto para falar, perfectamente lúcido e cunha memoria asombrosa aínda que xa un pouco canso, como para consultar algunha documentación que conservaba, sobre todo aquela referida á
edición dos dous primeiros tomos da Historia de Galiza que dirixiu, dende Trasalba, D. Ramón Otero Pedrayo, sufragou, dende Buenos Aires, D. Manuel Puente, e coidou da corrección e
edición D. Lois Tobío, dende Montevideo.
Daquela Tobío consideraba xa rematado o seu labor intelectual. Había algúns anos publicara “As décadas de T.L.” (1994),
o seu admirábel –zumega sinceridade– libro de memorias. A
súa filla Constanza, do mesmo nome que a esposa de D. Diego
de Gondomar, comentounos que no tempo da redacción de “As
décadas” D. Lois impúxose unha disciplina horaria que cumpría
estrictamente e que a penas recorreu á consulta de datos. Era como se tivese as setecentas páxinas do libro escritas no maxín.
Dúas cousas chamáronme a atención. Primeiro, que seguía
ao momento os acontecementos do mundo: pola mañá coa lectura do xornal; ao mediodía erguéndose, rigorosamente e sen
moito aviso, para achegarse a un pequeno salón e seguir as novas no telexornal; pola noite facía outro tanto. Segundo me contan, co mesmo interese seguía estes días os acontecementos en
torno aos desastres do Prestige e da guerra. Tamén coa lectura
de A Nosa Terra que sempre tiña preto do seu asento favorito e
que era o seu enganche semanal co seu país, no que tan poucos
anos viviu.
Este foi o segundo aspecto que provocou a miña admiración.
Unha persoa que residiu case toda a súa vida fóra de Galiza,
practicamente dende 1933 non estivo na súa terra máis que de
visita, e que sen embargo matinaba permanentemente, na altura
dos seus 95 anos, no futuro da mesma. A pesar deste afastamento participou nos momentos máis destacados do galeguismo
ao longo do século XX: fundador do Seminario de Estudos Galegos e do Partido Galeguista (o único ao que pertenceu), redactor do primeiro Anteproxecto de Estatuto, inspirador do
Consello de Galiza, arquitecto do Congreso da Emigración, artesán laborioso na primeira grande empresa editorial galega, colaborador da primeira emisión radiofónica en galego e tantas e
tantas cousas máis.
Finalmente estudioso e divulgador da vida e obra do seu admirado Sarmiento de Acuña, con quen tiña unha identificación
especial tanto pola coincidencia na carreira diplomática como
pola identificación co seu carácter e pensamento. O Conde de
Gondomar e Lois Tobío ficarán para sempre unidos. Os dous
tardarán en morrer de verdade porque serán sempre recordados.
CARLOS MÉIXOME é director do Instituto de Estudios Miñoranos
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‘Canto máis galego máis internacional me sinto’
A.N.T.
Entrevistamos en tres ocasións distintas a Lois Tobío. A primeira en
1986, cando editamos o noso caderno “O 36 na Galiza”, a segunda en
1994 cando sairon “As Décadas de TL” e finalmente cando entregou
a súa documentación sobre Rosalía de Castro na Biblioteca Penzol. Esta é unha pequena mostra do seu pensamento nacionalista.
¿Desde a súa experiencia política e diplomática, como ve
o futuro do problema nacional galego?
Existen no mundo, con máis
ou menos indefinición, unhas entidades que teñen certos caracteres comúns, sobretodo un sentimento fondo colectivo, que chamamos nacións. A humanidade
está organizada en grupos de xentes unidas por determinados vencellos. Unhas veces son maiores
ou menores, pero que se sinten
comunidade e que teñen tamén,
vistos desde fóra, unha persoalidade diferenciada. Estas nacións
buscan manter as súas características, e para iso dótanse duns aparatos criados racionalmente, que
son as institucións administrativas e políticas. Isto son medios,
elementos instrumentais para lograr o mantenimento e o progreso
na cultura, na economía e en todos os aspectos da nación.
Os aparellos para conseguir
esa finalidade poden variar, e
daquela o principio de que toda
nación debe constituírse en estado é inexacto. Toda nación ten
direito a organizar e a que lle
permitan ter os instrumentos para o seu mantimento e desenrolo. A independencia, os sistemas
federativos e confederativos, as
autonomías,... todos poden ser
instrumentos válidos para conseguir o obxectivo principal. Pero non son únicos nin excluintes
e a súa idoneidade depende en
parte do grau de conciencia da
xente de cada país.
¿Que senso tiña para o futuro a insistencia en que o Estatuto de 1936 tomase corpo nas
Cortes e a fundación do Consello de Galiza ao que vostede lle

deu fundamento xurídico?
O Consello de Galiza era un
xeito de manter no exilio a persoalidade política de Galiza. Cando
estabamos aquí na guerra non
pensabamos ata o final que íamos perdela. Dun xeito ou outro
poderíase establecer un sistema
potábel, mesmo unha monarquía
apoiada polas potencias aliadas.
Nesa situación hipotética galiza
debía seguir contando, e posto
que se plebiscitara o Estatuto había que darlle o estado parlamentario que frustrara a rebelión dos
militares. Sobre esta base tamén
se creou o Consello de galiza. Na
transición todos estes feitos, incluído Galeuzca, fixeron que o
pleito de Galiza estivese en candeleiro, e iso foi importante. En
política non só teñen valor os feitos reais e concretos, tamén hai
un aspecto místico ou de lembranza. O mundo esquéncese se
non mantés viva a reivindicación, mesmo en tempos nos que
poda parecer estéril.
Vostede pasou desde Galiza a Europa sen ter feito nin
tan sequer unha visita de estudos a Madrid.
No ano 1929 embarquei en
Vigo para Hamburgo e de alí
saltei a Berlín, onde botei un ano
estudando Ciencia Política. Coñecín Alemania antes que Madrid. O Berlín que coñecín era o
da República de Weimar, na altura o centro de Europa. Ao regreso din dous cursos en Santiago de Historia do Direito e xa en
Madrid, que fun a doutorarme,
fixen xa as oposicións á carreira
diplomática. No tempo entre
Berlín e Madrid, e despois Bulgaria, participei con certa intensidade na actividade do Partido

Queda moito entre nós de Lois Tobío* e
moito máis, estou seguro, descobriremos
nos próximos anos. Era un home dunha madeira especial, traballador incansábel e abnegado, militante ao cen por cen nas cousas
do país, en todo o que sentía no máis fondo,
comprometéndose sempre no que creía.
Non é cousa de rememorar agora os
seus méritos, que foron moitos, como pola
contra, hai que dicilo, indubidabelmente escasos os recoñecementos en comparanza co
debido, algúns deles algo tardíos. Con Tobío pasa o mesmo que con tantas voces singulares que da este país e que non sabemos
atraguer e valorar en si mesmas, persoas
dunha gran valía que podían aportar moitísimo ao enriquecemento da nosa vida social e política, pola súa ampla experiencia,
polo seu elevado nivel de coñecementos,
pola súa xenerosa disposición.
Lembro coma se fose hoxe o meu primeiro encontro con el, na súa casa de Madrid, na rúa Bonetero, ao pouco de ler un
magnífico artigo seu na Revista Española
de Estudios Internacionales, a propósito do
Conde de Gondomar, sobre quen se apaixonaba falando. Seguía con atención canto pasaba nun mundo en profundo cambio, rea-

Lois Tobío entrevistado por A Nosa Terra na súa casa de Madrid en 1986.

Galeguista, como antes fixera co
Seminario de Estudos Galegos.
Nas súas memorias As décadas de TL fala de como a vida o levou por trabailo e polo
exilio a máis de vinte países;
coñece a perfeizón varios idiomas. Con vostede fica en todo
o seu absurdo aquelo de que o
nacionalismo cúrase viaxando.
Cando un vai polo mundo é
cando se decata máis da realidade das nacións, porque ve as di-

O alento de Lois Tobío
XULIO RÍOS
firmando a contracorrente o valor dos ideais achegarme aquela tarde ata Lois Tobío.
de igualdade e de xustiza social. Voltaba a
O legado global de Tobío é o dun galesúa mirada nostálxica ao rexurdir de Alema- guista universalista, dun home que comprenña despois da unificadeu de boas a primeiras,
ción, con aquel Berlín
sen necesidade de meda súa mocedade á esditalo, o imponderábel
ra
un
home
pera dunha nova oporvalor da identidade cotunidade. Daquela, o
mo clave para entenderIgadi daba os seus pri- dunha madeira especial, se co mundo, para
meiros pasos e todo fo- traballador incansábel e desenvolverse no munron palabras de ánimo e
do, sen perder o norte
abnegado, militante
de estímulo. Logo proirrenunciábel das orilogaría o meu “Galicia
xes. Ese Tobío que deao
cento
por
cento
nas
e a Sociedade das Naambula pola diplomacións” (Galaxia, 1992)
cia, pola investigación
cousas do país”
e abordariamos a figura
histórica, pola tradución
de Plácido Castro, tan
poética ou ensaística,
similares ambos nas
polo xornalismo, en fin,
concepcións de fondo sobre o galeguismo e é o mesmo Tobío do Seminario de Estudios
a proxección exterior de Galicia. Sempre lle Galegos, do Estatuto, do Consello de Galiestarei agradecido a Henrique Albor por za... Porque forma parte dunha xeración for-

‘E

X.L. DÍAZ

feréncias que existen entre os
pobos e chega a unha situación
dialéctica: dunha banda o mundo propende á integración e mutuo coñecemento, pero por outro
tamén se dirixe a unha particularización que medra. As nacións
son a cada volta máis nacións
peculiarmente, diferenciadamente, e o nacionalismo é unha
corrente que segue e non se deterá a carón da outra gran corrente do internacionalismo e a

comprensión entre os pobos. O
que algúns non entenden é que o
mundo é dialéctico, e estas dúas
correntes non se opoñen senón
que se integran. Canto máis internacionalismo máis nacionalismo e viceversa. Isto descubrino sobretodo na viaxe a Centroeuropa, e canto máis galego
máis home internacional me sinto. Isto non o entende moita xente porque non ve o mundo como
é, un mundo dialéctico.♦

mada e educada na valiosísima idea do progreso con identidade, do positivo valor do
noso achegamento ao exterior para sermos
máis e mellores. É o universalismo galeguista que debería ser o pan de cada día, a nosa
“biblia” en tempos de mundialización.
Tobío foi un home bo e xeneroso, sempre lúcido e leal, con sentido colectivo do
seu facer, cosmopolita e culto, coherente
coas súas ideas primeiras que nunca abandonou por comenencias de ocasión. Fuxía
dos barullos e nunca andou á procura de
medallas nin desas homenaxes para maior
gloria dos seus promotores.Esa honestidade
intelectual, sempre admirada polos seus
amigos, é a outra cara, imprescindíbel, do
seu legado, a ter presente en tempos nos
que o cinismo prolonga unha sombra negra
sobre as nosas cabezas.
Mentres o reivindiquemos e fagamos
o esforzo de divulgar o seu pensamento e
a súa obra, Tobío seguirá entre nós. E
sempre sentiremos o seu alento.♦
LOIS TOBÍO era membro do Consello Asesor
do Instituto Galego de Análise e Documentación
Internacional (IGADI).
XULIO RÍOS é o seu director.
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O deseño do novo
colonialismo
MANUEL CAO

PACO VILABARROS

O Constitucional dalle á Xunta a xestión dos fondos

Sindicatos e patronal
reclaman un Plano Galego
de Formación Continua
RUBÉN VALVERDE
As organizacións sindicais galegas UXT, CC OO, CIG e a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), veñen de solicitarlle á Xunta a elaboración dun acordo tripartito -administración, sindicatos e
empresarios- sobre formación continua. Unha recente sentencia do
Tribunal Constitucional, de outubro do 2002, outorgoulle ao Goberno galego a potestade de xestionar os fondos destinados á formación
continua e que ata agora se atopaban en mans do FORCEM estatal.
A sentencia débese a un recurso
interposto pola Xunta no ano
1995, xa que consideraba que a
lei aprobada a nivel de Estado
interfería nas competencias da
Comunidade. Os sindicatos enviaron varias misivas para reunirse coa Consellería de Traballo
e Asuntos Sociais. Sen embargo,
aínda non houbo resposta por
parte da administración aducindo que “o curso dos acontecementos non o permite aínda”.
A transferencia desta competencia supón a xestión dunha cantidade moi importante de recursos
que terían como obxectivo “renovar as cualificacións requeridas
polo mercado de traballo”. As organizacións sindicais queren pechar o acordo porque temen a
aplicación dun novo modelo de
xestión da formación continua
que pretende poñer en marcha o
Goberno central. Este plan viría
substituír o actual FORCEM, no
que tanto os sindicatos como as
organizacións empresariais se encargaban de xestionar os fondos
de formación continua. O modelo
que prevé implantar o Ministerio
de Traballo e Asuntos Sociais encárgalle a xestión da formación
continua sexa xestionada directa-

mente ás empresas. A cambio, o
Estado bonificaría ás empresas
mediante desgravacións na cotización á seguridade social.
A CIG amósase contraria a
este modelo porque “deste xeito
non existe ningún mecanismo de
control sobre o que fan as empresas. Non se pode saber se
eses cursos se imparten ou non e
ademais non terán ningún tipo de
certificación oficial”, sinala Serafín Otero, responsábel de CIGFormación. “Por outra banda, no
caso de que as empresas se encarguen de xestionar eses fondos
e queiran ofrecer formación continua, terán que subcontratala a
academias privadas. Estes centros non aseguran unha formación igual para todos, non se
controla a asistencia, nin se homoxeneiza un mesmo modelo”,
engade Otero.
Por estes motivos, os sindicatos solicitan que se creen centros
públicos de formación continua
e que a xestión dos mesmos estea compartida polos sindicatos e
as organizacións empresariais.
Modelo catalán
Outro modelo que os sindicatos

estarían dispostos a negociar sería o que se implantou en Cataluña. A Generalitat recurrira no
ano 1993 o acordo estatal sobre
formación continua ao que chegaran o Goberno central, a Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE), a
Confederación Española de Pequena e Mediana Empresa
(CEPYME), CC OO e UGT. O
acordo particular acadado en Cataluña entre empresarios e sindicatos contempla que para empresas de menos de 250 traballadores a xestión corresponderíalle a
un acordo entre empresarios e
sindicatos. Para grandes empresas respectaríase o plan estatal
de bonificacións.
“Nós estamos de acordo co
seguimento e control dos cursos
de formación para evitar calquera tipo de irregularidade. O
que non podemos permitir é
que as empresas teñan o monopolio total porque entón o control sería imposíbel e polo tanto
as irregularidades estarían á orde do día”, apunta o responsábel de formación da CIG. Segundo el, “os sindicatos e organizacións empresariais dispoñemos da experiencia en cursos
de formación ocupacional, temos instalacións e equipos e
coñecemos á perfección as necesidades do mercado laboral”.
Polo momento o Plan Galego
de Formación Continua é unha
incógnita xa que aínda non hai
unha data fixada para que a
Xunta se sente a negociar.♦

No estado de situación da sociedade globalizada non é doado
analizar os eventos económicos sen ollar para as decisións políticas dos principais axentes mundiais. Na realidade, son os factores políticos os que están a condicionar as dinámicas clave unha vez que os grupos de interese se fixeron fortes no entramado
de poder da principal potencia militar do planeta. En efecto, no
documento The Project for the New American Century aparecen
con nitidez as propostas, obxectivos e estratexias que os dirixentes dos EE UU manteñen cara o novo milenio. Basicamente, trátase de organizar o mundo dacordo cos intereses do grupo
ideolóxico dos new con ou novos conservadores dos que George W. Bush é membro destacado. Este grupo ten un componente fundamentalista relixioso que permite entender a lexitimidade da súa misión aos ollos de Deus e a súa superioridade intrínseca sobre calquera tipo de institución ou sistema de organización alternativo. Nesa misión liberadora non hai atrancos legais
ou lexítimos que haxa que respetar pois nada se pode opoñer á
verdade revelada que coñecen, atesoran e propagan os que acreditan nos valores do movemento dos “cristianos renacidos”. Un
profesor norteamericano, Mark Hertsgaard, ven de relatar o
axeitado que resulta explicar as actuacións do inquilino da Casa Branca partindo desta estrutura de creencias e valores.
Mais, a posta en práctica deste proxecto global require do
apoio de grupos semellantes noutras partes do mundo –grupos
minoritarios ou pouco influíntes en moitos países– o que dificulta a expansión dos valores new con. Por certo, resulta clarificadora a posición defensiva da Igrexa Católica dado que o novo ideario fundamentalista representa un competidor formidábel e agresivo que leva anos arrinconando aos católicos en América Latina.
Para superar a falta de apoio ideolóxico, o pragmatismo anglosaxón dispón dun mecanismo ad hoc derivado do elemento de poder global que incorpora esta proposta. Se os EE UU van gobernar o mundo porque ten o poder militar e está disposto a utilizado convén contar con axentes que colaboren na nova tarefa de reordenación global. E aquí, é onde entran os aliados que aportarán o máis valioso que teñan, sobre todo, aquelo que lle falta aos
EE UU. É curioso que parte dos aliados de G. Bush sexan países
imperiais vidos a menos desexosos de estar presentes no novo reparto mundial e velaí o apoio máis ou menos entusiasta dunhas
elites burocráticas que ansían recobrar vellas glorias imperiais ás
beiras de Norteamérica. No Reino Unido, España e Portugal segue presente o imperio perdido en grupos que siguen instalados
directa ou indirectamente no poder do Estado e a posibilidade
imaxinaria de recobrar un lugar na historia semella un caramelo
moi difícil de rexeitar. Tal vez, Francia, decatouse de que xunto
con Alemania pode dar lugar a unha potencia máis poderosa a
medio prazo que os propios EE UU e por iso non tivo necesidade nen viu avantaxas en poñerse ás ordes de G. Bush.

‘España entregou o capital político
europeísta acumulado polas forzas
democráticas españolas
ao longo de 25 anos e liderou a
voadura dende dentro da UE”
E, a todo esto, ¿que aporta España á coalición patrocinadora? Probabelmente Aznar foi o aliado clave e principal nesta historia e iso explica o trato tan deferente do Presidente norteamericano. España entregou o capital político europeísta acumulado
polas forzas democráticas españolas ao longo de 25 anos e liderou a voadura dende dentro da UE coa elaboración da Carta dos
Oito e a deslexitimación explícita do eixo franco alemán. Esta
aportación foi moito máis importante para os EE UU que as bases militares ou o intento fracasado de influír nos países de
América Latina con voto no Consello de Seguridade da ONU.
Unha praza no G-8 e réditos económicos no botín colonialista
non sería un pago excesivo polo papel desempeñado por Aznar.
Ocorre que, unhas veces, as apostas gáñanse e outras pérdense
e non é recomendable xogar coas cousas de comer.♦

O goberno vasco considera unha estratexia política a sentencia sobre Batasuna

Calquera novo partido da esquerda abertzale
será perseguido pola xustiza
A.N.T.
A ilegalizacion de Batasuna
abre un novo marco de relacions politicas en Euskadi e
Nafarroa, segundo o punto de
vista de todos os partidos. Para os denominados constitucionalistas, ábrese agora unha
etapa na que “o terrorismo esta obrigado a recuar”. Para os
demais grupos, a sentencia do
Tribunal Supremo responde a
un programa político do PP.
O proceso de ilegalizacion de
Batasuna foi relativamente rápido, se se teñen en conta os precedentes noutras causas semellantes. O Tribunal Supremo conseguiu a unanimidade para decidir
que o partido da esquerda abertzale incumpre os requerimentos
da Lei de partidos e que, polo
tanto, debe quedar fóra da lei.
Ademais, ordena a liquidación de
todos os seus bens (que serán entregados a colectivos de vítimas
do terrorismo) e incluso podería
obrigar o Parlamento vasco a retirarlles aos parlamentarios deste
partido a súa acta de deputados.
Os ministros do Interior e de
Xustiza, Ángel Acebes e José
María Michavila, respectivamente, congratuláronse da sentencia
do Supremo e volveron gabar as
vantaxes da nova lei de partidos.
“A xustiza demostrou o que o goberno xa pensaba, que non condenar os atentados é colaborar activamente coa violencia”, explicou
Michavila. O próximo obxectivo
gobernamental é impedir que a
esquerda abertzale se presente ás
eleccións locais e autonómicas de
Nafarroa o próximo 25 de maio.
“Perseguiremos calquera organización que veña substituír a Batasuna con outro nome”, dixo Acebes en referencia á plataforma
Autodeterminaziorako Bilgunea
(AuB), organismo no que traballan os ata agora membros de Ba-

A ertzaintza clausuoru as sedes de Batasuna no verán pasado. Á dereita, manifestación en apoio a Batasuna polas rúas de Bilbao en setembro de 2002.

tasuna co fin de crear unha candidatura a eses comicios.
Xustamente, Arnaldo Otegi,
portavoz da extinta Batasuna,
anunciou a intención de seguir
adiante na constitución “dunha
alternativa do independentismo
para demostrar que Euskal Herria
non pode ser derrotada”. Otegi
relacionou a situación do País
Vasco coa inminente invasión do
Irak. “José María Aznar utiliza a
mesma receita para o pobo iraquí
e para o vasco. O fascismo español pretende aniquilarnos como
nación”, explicou.

O plano de ruta
O goberno vasco saíu ao paso da
sentencia do Supremo ao considerar que o fallo do tribunal atenta
contra os dereitos básicos dos cidadáns vascos. A deputada de Eusko Alkartasuna no Congreso dos
Deputados, Begoña Lagasabaster,
afirma que a ilegalización de Batasuna seguiu uns parámetros marcados desde a Moncloa baixo un
plano de ruta seguido perfectamente polo PSOE e polos xuíces.
“Este tipo de decisións danan moito a evolución de Euskadi porque

entorpecen calquera proceso de
paz que se queira discutir”, dixo.
O PNV tamén criticou duramente a decisión xudicial. “É un
atropelo á liberdade de asociación
e un ataque á capacidade dos vascos de se autoorganizaren politicamente”, explicou o portavoz do
partido, Joseba Egibar. Para Javier
Madrazo, conselleiro no gabinete
autonómico de Gasteiz e coordinador de IU-EB, a sentencia dana
no fondo a loita antiterrorista.
“Este tipo de medidas favorece o
mundo da ETA porque pode flamexar a bandeira do vitimismo

diante dos seus e impedir calquera achegamento cos outros xeitos
de pensar en Euskadi”, defendeu.
O único partido que arestora existe nas coordenadas da esquerda
abertzale, Aralar, confía aínda en
que o Tribunal de Estrasburgo desautorice a decisión do Supremo.
“Esta sentencia é un novo atranco
para a paz”, expresou a través dun
comunicado esta organización.
Aralar engade que esta decisión
“deixa en mal lugar o tribunal porque pon en dúbida a súa independencia e capacidade para subtraerse do ambiente.♦

Tres proxectos para 25 anos de historia
Dentro de sete meses, a esquerda
abertzale celebrará, se é que perdura, o vixésimo quinto aniversario da súa carreira política organizada. Neste cuarto de século, o
independentismo vasco de esquerdas atravesou diversas etapas nunha carreira democrática sempre
tinxida de polémica e unha tensa
relación coa violencia da ETA.
Foi en Bergara (Guipúscoa)
onde naceu Herri Batasuna (Uni-

dade Popular), o 19 de outubro
de 1978. Frutificaba así un proxecto para unificar diferentes
tendencias da esquerda nacionalista nunhas únicas siglas. Naquela primeira asemblea estaban
destacados líderes de opinión,
como o porteiro do Athletic, José
Ángel Iríbar ou o actual portavoz
de Aralar, Patxi Zabaleta. O proxecto nacía opóndose ao proceso
constitucional e reclamando que

Nafarroa e Euskadi se mantivesen baixo a mesma administración. Dous anos despois, HB
conseguía once escanos no Parlamento vasco e consolídase como
segunda forza da comunidade.
Caracterizados os seus primeiros vinte anos polas continuas entradas e saídas de militantes e dirixentes, as súas destacadas ausencias dos diferentes parlamentos e o encarceramento da

súa Mesa Nacional, HB pasou a
chamarse Euskal Herritarrok en
1998, no inicio dun proceso de
reconstitución que se viu favorecido pola tregua da ETA. Logo
de que esta organización retomase as armas, outro proxecto viu a
luz: Batasuna, que sufriu a primeira escisión da súa historia e a
creación de Aralar, que avoga sen
fisuras polo abandono das armas
por parte dos etarras.♦

Bilbao
Foi a crónica dunha ilegalización
anunciada: un equipo grande
contra un pequeno, e o árbitro estaba comprado e ademáis é caseiro. Tiña vinte días para ditar sentencia e sobráronlle dezaseis. O
público berraba máis que nun
derbi, vexan vostedes a primeira
páxina do xornal La Razón do 7
de marzo: “la opinión pública, inquieta ante la tardanza del TS y
del TC en la deslegalización de
Batasuna”. Con este estado de
cousas, a sentencia non podía ser
outra. ¿Ou acaso alguén imaxinaba que os xuices podían ditaminar outra cousa? ¿Pensa alguén
que no ambiente actual o Tribunal Supremo podía atreverse a repoñer na legalidade a Batasuna?
Son moitos os artigos que teño
escrito amosando razóns obxectivas que demostran que deixar fóra da lei a un partido que se relaciona con ETA non vai lograr acabar con ela. Antes ao contrario,
conseguirá que haxa máis xente

¿Onde quedaron os socialistas?
DANI ÁLVAREZ

A agardada ilegalización deteriora aínda máis a convivencia política en Euskadi.
na clandestinidade, e afianzará os
postulados daqueles que non teñen máis forza que a violencia e
máis razón que as armas. A falta
do auto, que á hora de escribir o
artigo non teño nas miñas mans, o
único que se probou ao longo dos
oito meses de proceso xudicial é
que Batasuna non condea os atentados de ETA. O Ministerio do Interior anunciou durante o verán
mil probas da relación ETA-Batasuna, pero aínda non son públicas.
A non condea dos atentados é unha demostración da talla moral de
quen o fai, pero non é unha proba
xudicial nun Estado democrático
e de Dereito.

O Goberno vasco anuncia que
recurrirá ao Tribunal de Dereitos
Humanos de Estrasburgo a Lei de
Partidos, e anima á sociedade
vasca a defender o dereito á libre
asociación. Neste contexto acaba
de xurdir AuB, as siglas dunha
plataforma que asegura que a solución ao conflito pasa pola autodeterminación. A pasada fin de
semana anunciou a súa concurrencia ás eleicións de maio. Non
fai falta ser Michavila para entender que esta é unha plataforma
que nace da esquerda abertzale,
pero sen rostros públicos que se
poidan relacionar directamente
con Batasuna. Así que, segura-

mente, a esquerda abertzale terá a
súa opción nos comicios.
Como o resultado do partido
estaba claro, agora preocupámonos polo estado da convivencia.
Todos os que buscan que Euskadi
sexa un país “ulsterizado”, dividido en dúas comunidades (nacionalistas e constitucionalistas)
que hoxe non existen na rúa, están
máis perto do seu obxetivo. ETA
ten infraestructura suficiente para
causar máis dor; o Estado adícase
mentres a ferir a sensibilidade dos
vascos clausurando medios de comunicación, sacando da legalidade por primeira vez un partido político nos 25 anos de democracia,

e comportándose como un auténtico frontón que repele calquera
disensión que se poida presentar.
O alcalde socialista de Donostia, Odón Elorza, quere que a esquerda abertzale teña a oportunidade de presentarse ás eleicións.
Mentres, outros socialistas amósanse satisfeitos polo funcionamento do Estado de Dereito con
esta resolución. No PSOE deberían saber o que é vivir na clandestinidade. Eles estiveron corenta
anos. O PSOE de hoxe é un partido dubitativo, que di “Non á guerra” coa boca pequena, por medo
a que a gadoupa da dereita española o liquide; é un partido que
non se atreve a plantarlle cara ao
pensamento único; que non se
opón á teimuda ofensiva nacionalista dirixida desde os tres poderes do Estado. Non sei se Elorza e
Maragall resistirán moito nesta
coxuntura. Mentres, eu pergúntome: ¿Onde quedaron os socialistas históricos?♦
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O 90% do Parlament xulga necesaria unha reforma estatutaria

Os partido cataláns ultiman
as súas propostas de ampliación do Estatuto
RUBÉN VALVERDE
Cataluña ultima a reforma do seu Estatuto. O acordo foi acadado no Parlament co 90% dos votos, 123 votos favorábeis, contra
12 -todos os partidos menos o PP-. Cada un dos grupos representados ten o seu modelo de reforma, aínda que existen importantes puntos de coincidencia, como a presencia nas institucións europeas ou o desexo de ampliar as competencias. A proposta non
foi ben recibida polo executivo estatal. José María Aznar declaraba en novembro do ano pasado, nun coloquio público en Sitges
que “é unha aventura, un risco e un experimento innecesario”.
O pistoletazo de saída deuno o
PSC, cando no comezo da lexislatura propuxo aumentar o teito
competencial catalán e afondar no
camiño cara unha administración
única catalana. Esta administración tería, para os socialistas cataláns, o control total en todas as
materias, agás defensa e control de
fronteiras. A reforma do Senado é
a proposta estrela do federalismo
asimétrico propugnado polo secretario xeral do PSC, Pasqual Maragall. A devandita modificación
consistiría en dotar de máis competencias á Cámara Baixa, capacitándoa para asumir unha verdadeira representación territorial.
Para Maragall, Cataluña debería ter representación propia
nos organismos decisorios da
Unión Europea. Ademais, tamén
propón aumentar as cotas de corresponsabilidade fiscal para que
progresivamente se vaian investindo os cartos no lugar onde se
recadan. A capacidade de xestionar recursos propios para infraestructuras é outra das propostas
dos socialistas cataláns.
A iniciativa do PSC, que conta en gran medida co visto bo dos
ecosocialistas de Iniciativa per
Cataluña, non foi vista con bos
ollos nun principio por CiU. O
partido de Pujol veu como os so-

PROPOSTAS DE REFORMA
Puntos coincidentes

CiU

PSC-ICV

ERC

Reforma do Senado
Representación exterior
(UE)
Administración Única
(Generalitat)
Axencia Tributaria
Propia

Aumenta a
corresponsabilidade fiscal

Tribunais de Xusticia

Axencia Tributaria
Propia
Tribunais de Xustiza

Competencias en
infraestructuras
Organización Territorial e
réxime local
Incremento de
competencias
Autogoberno derivado
dos Dereitos Históricos
Innovación Tecnolóxica e
Investigación
Pasqual Maragall.

cialistas afondaban no seu afán
soberanista, en canto que eles tiñan que aprazar unha lexislatura
máis a súa proposta de reforma
estatutaria do ano 1996, polo pacto de Goberno acadado co PP. Por
este motivo, Artur Mas, candidato
ás próximas eleccións, incluíu no
seu programa unha reforma estatutaria. Estaría baseada na propugnada por Pujol oito anos atrás
e que se concreta en sete puntos.
A principal iniciativa sería
converter a Generalitat na administración única existente en Cataluña, incluíndo a Axencia Tributaria. Deste xeito, Cataluña

contaría cun réxime de recadación propio e establecería co Estado un cupo similar ao vasco ou
navarro. En segundo lugar, CiU
propón a necesidade de contar
cunha Administración de Xustiza
propia, aspecto no que coincide
coa proposta de reforma de ERC.
O terceiro punto da proposta de
Pujol sería a proxección exterior da
Generalitat, para que participe en
ámbitos da súa competencia. Os
organismos da UE e todos aqueles
outros eidos externos que afecten a
aspectos como a lingua, a cultura, a
formación e a comunicación serían
competencia exclusiva de Catalu-

ña. Este punto coincide co proposto polo PSC, igual que a competencia en infraestructuras. O control sobre a innovación tecnolóxica
e o incremento sobre a capacidade
normativa de moitas competencias
que ten a Generalitat, completarían
o texto estatutario que pretende impulsar CiU.
ERC, pola súa banda, estaría
de acordo con algúns puntos dos
propugnados tanto polo PSC como CiU. Sen embargo, para os
independentistas cómpre revisar
o texto Constitucional para, a través dos Dereitos Históricos, confeccionar un estatuto que confira

a Cataluña un auténtico autogoberno. Sería unha aproximación
ás posicións oficiais vascas, defendidas por constitucionalistas
como Miguel Herrero de Miñón.
Para levalo a cabo, sería necesario, en opinión de ERC, un referendo popular, que serviría para
mitigar as resistencias que aparezan dende o Goberno Estatal.
Prazos de presentación
Falta menos dun ano para que se
esgote a lexislatura. Neste prazo
parece inviábel a presentación
dunha nova proposta. Por un lado, porque CiU se comprometeu
co PP a non propoñer a revisión
de ningún dos grandes textos lexislativos, como son a Constitución e o Estatuto. Doutra banda,
o Goberno central xa amosou a
súa oposición á reforma estatutaria propugnada por Mas “por
non ser prioritaria para Cataluña”, tal e como sinalou o Vicepresidente Mariano Raxoi. Por
outro lado, a esquerda catalana PSC, ERC e ICV- criticou o carácter electoralista da proposta
do Conseller en Cap, “porque levan gobernando 20 anos e non
presentaron no parlamento a súa
proposta con anterioridade”.
A proposta do PSC tamén foi
duramente criticada polo executivo Central e Autonómico e, polo tanto, ten poucos visos de
prosperar. Por este motivo, as
forzas catalanas agardarán ata
despois das eleccións estatais e
autonómicas para presentar no
Parlament as súas iniciativas
estatutarias. Para o PSC é prioritario que Rodríguez Zapatero acceda á Moncloa para poder ver
prosperar o seu proxecto. Pola
súa banda, CiU xa deixou claro
que estaría disposta a formar
parte do Goberno do Estado a
cambio de ser aprobada a súa
proposta de novo Estatuto.♦

O goberno de Belgrado atribúelle a un clan mafioso o asasinato

Toma forza a hipótese de que a morte
de Djindjic foi un axuste de contas
C.L.
O Parlamento serbio nomeou
como primeiro ministro a Zoran Zivkovic, en substitución
do asasinado Zoran Djindjic.
Con esta decisión, o partido
no poder, DS, ignora os pedimentos para que convocase
eleccións anticipadas, dado o
calibre da crise política do país.
O goberno de Serbia quere
arranxar rapidamente os danos
políticos que pode deixar o
magnicidio de Zoran Djindjic.
Para iso, o novo gabinete, dirixido por Zoran Zivkovic, contempla avogar polo continuísmo político e unha contundente
acción contra os supostos responsábeis do atentado mortal
contra o seu antecesor.
Forzas especiais da policía
detiveron nos últimos días varias persoas supostamente relacionadas co denominado Clan
de Zemun, unha organización
mafiosa composta por ex militares participantes nas Guerras
dos Balcáns, enriquecidas nos
últimos anos de Slobodan Milosevic e moi favorecidas polo novo goberno de Djindjic. Segundo a información que manexa a
policía serbia, os herdeiros da
organización criminal que dirixía o tamén asasinado Zeljko
Raznatovic, alias Arkan, decidiron asasinar o primeiro ministro
para evitar que este proseguise
enviando ao Tribunal Internacional de Den Haag militares
envolvidos na limpeza étnica en
Croacia, Kósovo e Bosnia, caso
de Milorad Lukovic, alias Lexión, ex militar de elite e actual
senescal da fortuna de Arkan.
Mais segundo outras informacións xornalísticas aparecidas
nos últimos días en Belgrado,
cobra forza a hipótese de que a
morte de Djindjic responde a un

Zoran Zivkovic, na imaxe xunto a unha fotografía de Djindjic, foi nomeado novo primeiro ministro de Serbia.

axuste de contas entre os grupos
delitivos e un político capaz de
pactar con que for por conseguir
o obxectivo de chegar ao poder.
Seguindo a liña destes datos, Zoran Djindjic pactou co Clan de
Zemun a súa participación na rebelión popular contra Milosevic
a cambio de entregarlle parte das
obras públicas no ‘novo réxime’.
Pero o feito de que a xustiza
perseguise os membros deste
grupo e que non se producisen os
devanditos gaños prometidos
agocharía a causa do atentado do
pasado 12 de marzo.
Continuidade
A votación parlamentaria na

que Zoran Zivkovic gañou o
seu nomeamento como primeiro ministro de Serbia mostrou o
camiño que o novo home forte
do país quere marcar no seu
mandato.
Xa anunciou a continuidade
da política do seu predecesor.
Para iso, Zivkovic pretende
asistir nun breve prazo de tempo a Washington e a Berlín, capitais dos dous principais investidores na rexión e verdadeiros referentes para calquera gobernante de Serbia.
O rival de Djindjic na vida
deste, Vojislav Kostunica, queixouse da falta de cintura política de Zivkovic ao prescindir da
sociedade serbia neste momen-

to. Para o último presidente de
Iugoslavia, o goberno de Belgrado debería estar agora composto por membros de todas as
forzas, nun gabinete de concentración nacional encargado de
xestionar o estado denantes da
celebración de eleccións anticipadas.
Zivkovic respondeu que o
pobo serbio non ten vontade de
seguir votando –así o parece
tendo en conta os últimos números nas diferentes eleccións,
cando a porcentaxe de voto non
alcanzou nin o 50 por cento do
censo– e que mudar o actual ritmo político no estado só prexudicaría o desenvolvemento democrático.♦

A esquerda ex guerrilleira
convértese na primeira forza de El Salvador
A.N.T.
O partido Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) converteuse no
máis votado nas pasadas eleccións locais e lexislativas de El
Salvador. O grupo esquerdista,
herdeiro da guerrilla que combateu neste país centroamericano ata os acordos de paz de xaneiro de 1992, retivo a alcaldía
da capital, San Salvador, e conseguiu ser a forza máis votada
no Parlamento, con 31 dos 84
deputados. Contodo, a dereita
continuará gobernando no país;
no Parlamento gracias ao pacto
entre a Alianza Republicana
Nacionalista (Arena), que gañou 27 parlamentarios, e o Partido de Conciliación Nacional,

que obtivo 16, e na presidencia
do país gracias a que as eleccións para ese cargo aínda se
celebran o ano que vén e seguirá no poder, polo tanto, o actual
mandatario, Francisco Flores.
O FMLN conseguiu o
triunfo en sete das principais
capitais salvadoreñas e a maioría dos municipios da área metropolitana de San Salvador,
nunha vitoria histórica, considerada por moitos o primeiro
paso para chegar ao poder ben
o ano próximo ou para a vindeira lexislatura. O novo alcalde da capital será Carlos Rivas,
un descoñecido na política nacional da esquerda, que tivo a
misión de substituír a Héctor
Silva, o carismático ex líder

progresista que agora pertence
ao Centro Democrático Unido,
tamén na oposición.
O gran derrotado destes
comicios foi o grupo dereitista Arena. A derrota en San
Salvador, onde concorrían
con Evelyn Yacir de Lovo, ex
ministra de Educación e amiga persoal do presidente Flores, pode desatar unha fonda
crise no funcionamento interno dun partido que goberna
coa benzón dos EE UU desde
hai tres lexislaturas. Non en
van os seus asesores electorais piden cambios urxentes
para romper a tendencia descendente, que persegue desde
hai tempo este partido creado a
finais dos anos 70 por banquei-

ros e militares ultradereitistas.
Igual que sucedera noutros
países latinoamericanos onde a
esquerda avanzou electoralmente a pesar da persecución
política e a escaseza de recursos, o FMLN teme que Arena
cree condicións moi difíciles
para concorrer aos vindeiros
comicios presidenciais. Non en
van, varios altos cargos da dereita xa “presaxiaron” unha
gran desfeita se a esquerda chegaba ao poder. “Lembremos toda a podremia que impuxo o
marxismo-leninismo na nosa
amada terra. Xuramos defender
a nación da pillaxe. Agora as
cousas non han ser diferentes”,
alertou o ex presidente do país
Armando Calderón.♦

Conversatorios
MONCHO LEAL

C

omunicación ven
sendo unha das
palabras máis
utilizadas. Repítennos
que o mundo ten unhas
posibilidades de se
relacionar que xamais
coñeceu. A realidade é
que a ignorancia camiña,
en paralelo, xunto ás
novas tecnoloxías.
Dubidar é sospeitoso, a
verdade vive en minoría.
Estivo outra volta polo
país Eddy Jiménez. Este
cubano, periodista,
escritor e profesor
universitario na Habana,
anda e fala a modo, mais
sempre avanzando.
Cando temos a
oportunidade de estar con
alguén que ven de Cuba,
a facer o que chaman
conversatorios con nós,
abertos a quen queira
participar, comprobamos
o distinto que é o modelo
que nos presentan os
noticiarios dunha Cuba
pechada, autoritaria,
morta, coa experiencia
acumulada, irrepetíbel,
viva, da Revolución
Cubana.
Con Eddy falamos
moito. Preguntón e
grande orador, é quen de
escoitar e mirar. Estivo
nos campus universitarios
galegos conversando de
Martí, do Che, da
desinformación, da
globalización.
Falou de que hai que
desmontar mitos.
Internet só pode ser
utilizada polo 3% da
humanidade. Ter
teléfono, computador,
saber ler, son barreiras
insuperábeis para o
resto. Dese 3%, case a
totalidade está no
primeiro mundo. Das
páxinas, o 71% están en
inglés. É certo que é
unha ferramenta que
debemos usar, sempre
sen esquecer que o
mundo non está
comunicado por iso.
En Estados Unidos,
seis corporacións
dominan o 92% dos
medios de comunicación.
Ten importancia mundial
porque inciden en todo o
planeta. Producen un
discurso acrítico, que non
cuestiona nada. Impoñen
modelos de lecer, de
beleza, modas. Que haxa
a cada máis programas de
televisión non supón máis
cultura. O
descoñecemento entre
pobos é un fenómeno que
quere reflexión. O futuro,
grande obxectivo, está a
esperar que as xentes se
movan e transformen.
Parando guerras, abrindo
camiños. Falando,
♦
facendo.♦

Nº 1.074 ● Do 20 ao 26 de marzo de 2003 ● Ano XXVI

Nº 1.010 ● Do

Nº 1.074 ● Do 20 ao 26 de marzo de 2003 ● Ano XXVI

Nº 1.010 ● Do 26 de

A oposición galega culpa a Xunta de ter unha política estudantil contraditoria

O goberno de Madrid pagará a viaxe
ao partido a prol das vítimas do ‘Prestige’
CÉSAR LORENZO GIL
A Xunta convida os escolares galegos a viaxaren a Madrid
para o partido de solidariedade cos afectados polo naufraxio
do Prestige. Os gastos correrán a cargo da Comunidade de
Madrid. A oposición critica unha decisión contraditoria coas
últimas medidas restritivas contra a comunidade estudantil.
Aqueles nenos que así o desexen terán a viaxe, a manutención e a entrada pagas para o
partido que se vai celebrar en
Madrid durante as vacacións de
Semana Santa a prol das vítimas do Prestige. Así o anunciou a Xunta de Galicia, que
xestionou o patrocinio por parte
do goberno autonómico madrileño para que poidan asistir ao
enfrontamento entre o Madrid e
un combinado de xogadores do
Celta e do Deportivo os rapaces
das comarcas máis desfavorecidas coa maré negra.
A través dunha carta asinada
pola conselleira de Xuventude,
Pilar Rojo, e o titular de Educación, Celso Currás, anímase a
que acudan á capital española
todos aqueles escolares procedentes das zonas máis afectadas. Para se beneficiar dos pagamentos ofrecidos desde o goberno madrileño, a Xunta ofrece
un formulario de solicitude co
que poder organizar a viaxe ao
Santiago Bernabéu.
Desde o goberno galego
considérase moi axeitado participar no partido do vindeiro
mes de abril e salienta que todas as mostras de solidariedade

cos mariñeiros deben ser aplaudidas pola sociedade galega. O
compromiso da Xunta con este
encontro foi total desde o intre
que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ofreceu
o seu club para xogar un partido para recadar fondos para os
afectados da traxedia. Incluso o
presidente galego, Manuel Fraga, asistiu a Madrid na presentación da cita.
Para Anxo Louzao, secretario xeral da CIG Ensino, sindicato maioritario do sector, xustamente repara nos condicionantes particulares deste encontro. “É un acto organizado
electoralmente polo PP. Non
dubido das boas intencións do
Madrid e dos equipos galegos
pero a ninguén se lle escapa
que todos os implicados pertencen, dunha maneira ou doutra, ao PP”. Para Louzao, a
Xunta promove só as mostras
de solidariedade que lle interesan e despreza as outras. “É incomprensíbel que se manteña
unha atitude positiva para unha
viaxe ao fútbol e despois se
ataque e se ameacen outras iniciativas, como a cadea humana
da Costa da Morte”, afirma.

Á presentación do partido en Madrid acudiu a Conselleira de Xuventude, Pilar Rojo, coautora da carta enviada aos centros, aquí reproducida.

Paradoxos
A deputada do BNG en Compostela, Tareixa Novo, reseñou as
contradicións das accións populares na relación coa comunidade
escolar. “Púxose en dúbida a legalidade de usar diñeiro público
para levar os galegos á manifestación do Nunca Máis o 23 de febreiro e en cambio acéptase sen
pensalo investir cartos da administración poucas semanas despois nun acto que pode incluso
ter relación con aquel outro”, subliña. Para Novo, é curioso que
as consellerías se puxesen en
contacto cos centros educativos
con esta proposta ao mesmo tempo que lles esixían a restrición
nos seus dereitos. “¿Non estabamos criticando a comunidade estudantil por facer actividade política? Supoño que este partido de
fútbol estará entre os actos de repulsa pola traxedia”, explica.
Manuel Luís Rodríguez,
parlamentario do PSdeG, critica a iniciativa ao considerar
que non é oportuna. “O problema é que a circular declara ilegal todo movemento contrario
ao goberno. Por iso é un erro
promover agora actos que, noutro contexto, poderiamos incluso aplaudir porque moitas veces cómpre que as administracións axuden a comunidade escolar a se organizar nas actividades extraescolares”.
Para Manuel Luís Rodríguez,
esta carta oficial invalida os contidos da circular sobre actividade
nos centros. “Non se poden queixar pola creación dunha
consciencia política no ensino e
ao mesmo tempo promover novas accións que teñen como denominador común a catástrofe
do Prestige”, recorda.♦

Xurxo Souto.

Antón Reixa.

Patricia Ferreira.

Imaxes
da marea negra

Foliada
en Barcelona

Galicia
en Nantes

Será o 25 de abril o día no que chegue ás pantallas O lapis do carpinteiro, película baseada na novela de
Manuel Rivas que supón a estrea de
Antón Reixa como director. A cita está protagonizada por Tristán Ulloa,
María Adánez e Luís Tosar nun reparto no que tamén participan Nancho Novo, María Pujalte e Manuel
Manquiña. A historia narrada por Manuel Rivas está baseada na vida do doutor Comesaña e a súa muller, Conchiña
e foi levada ao teatro por Sarabela.♦

Desde o 17 de marzo pódese visitar na
Casa das Artes de Vigo a exposición de
fotoxornalismo Marea negra, promovida polo colexio oficial de Xornalistas e a
Plataforma contra a Burla Negra. A mostra recolle 101 imaxes de 56 fotógrafos e
logo viaxará a Santiago de Compostela.
Máis de cen escritores enviaron textos
para participar no libro colectivo que
prepara Burla Negra e en Catalunya
acaba de sair publicada a novela Mar
Negra de Josep Lorman, unha historia
para rapaces co Prestige de fondo.♦

Galicia será a protagonista da Foliada organizada polo Ateneo Popular
de Barcelona que terá lugar do venres
28 ao domingo 30 de marzo. Xurxo
Souto encárgase do pregón e participa tamén xunto con Manuel Rivas
nun acto literario presentado por Helena González. A música correrá a
cargo de Os diplomáticos de Monte
Alto, As Garotas, Susana Seivane ou
Jarbanzo Negro e haberá teatro, comida e conferencias ademais dunha queimada que monta Pinto de Herbón.♦

Desde o mércores 19 ao luns 31 celébrase o festival de Nantes e, nesta
edición, haberá abondosas referencias galegas, en esencial nas dúas
películas que compiten na sección
oficial, Trece badaladas de Xavier
Villaverde e Os luns ao sol de Fernando León. No ciclo dedicado a
Galiza inclúense tamén O alquimista impaciente e Sei quen es de Patricia Ferreira, e Fisterra de Xavier Villaverde. Conferencias e exposicións
completan o programa do festival.♦

Amélie Nothomb,
Marilar Aleixandre
e Laura Restrepo.
Tres narradoras coa
sorte dos lectores
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emana esta na que se celebra o Dia das Letras Chairegas que nesta edición ten no escritor Darío Xohán Cabana o seu protagonista. Para a que ven os ollos estarán postos
no acto de entrega dos premios María Casares de Te-

atro que terán lugar o día 27 na Coruña. A Lugo
chegou o Salón do Libro, en Ourense abriuse unha
ampla exposición de Xesús Vázquez e en Pontevedra móstrase a vida de Avilés a través das súa fotografías, cando se cumpren once anos da súa morte.♦
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A exposición Atlántica provoca un debate
sen precedentes nun centro de arte
Razóns persoais opacan a situación da arte galega e o papel dos museos
CARME VIDAL
O nome e o número dos artistas implicados fan da polémica
xurdida pola exposición de Atlántica que abriu o Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) unha das de máis calado
na nosa historia da arte contemporánea. En poucas ocasións se
asistiu a un debate tan encendido e coa participación de tantos
artistas coñecidos como os días 13 e 14 nas dúas mesas redondas que organizou o MARCO. Lamazares, Manuel Moldes, Antón Goyanes, Ignacio Basallo, Antón Patiño ou Quintana Martelo son algúns dos artistas que participaron no encontro xunto con críticos e outros protagonistas do fenómeno atlántico.
critor Alfonso Pexegueiro, o
O MARCO coñeceu o malestar
crítico González Alegre e o arde moitos dos artistas que fortista Manuel Quintana Martelo
man parte da exposición de
que se presentou como “ o enAtlántica desde o mesmo día da
cargado do aparato loxístico”
súa inauguración, na xornada de
da exposición de Santiago de
apertura do centro. Pouco des1983 sen que por iso ninguén
pois dezaseis dos integrantes do
se puxera en contacto con el
grupo asinaban un comunicado
nesta ocasión para aportar dono que mostraban a súa disconcumentación. Ignacio Basallo,
formidade coa mostra comisaManuel Moldes ou Manuel Fariada por Antón Castro e o catácal criticarían no mesmo sentilogo do que se ocupou Antón
do que non se consensuara con
Patiño. A dirección do marco
eles a documentación incluída.
Marco decidiu, a proposta dos
A directora do
artistas, organizar
Marco, Carlota
dúas mesas reÁlvarez Basso redondas e nelas
s artistas
coñeceu que a
púxose en escena
“selección é teno malestar dos acusan
denciosa e o recreadores ante o
de
manipulación
sultado non é coque denunciaron
como “terxiver- a Antón Castro e rrecto” pero non
considerou desatisación manipulanada a elección de
dora” do que foi Antón Patiño.
Antón Castro e
Atlántica.
Antón Patiño coO primeiro
mo responsábeis
dos encontros espola súa experientaba previsto para
cia previa, feito
analizar os anteque se lle criticou no debate.
cedentes do grupo pero o debate
“Esta exposición fíxose á
desembocou xa na polémica de
marxe de todos nós” dixo Ignafondo pola exposición e o catácio Basallo na segunda mesa,
logo. O artista Antón Goyanes
moderada por Xavier Seoane,
referiuse ao ambiente pre-atlánao tempo que criticou que se
tico coas exposicións da Praza
“rexeitasen artistas como
da Princesa e puxo sobre a mesa
Bibián, César Otero, Díaz
un dato relevante: no 72 a mosFuentes, Saco, Permui ou Vidal
tra rebordara todas as expectatiSouto”. Ignacio Basallo mosvas coa participación de 80 artrou folletos de exposicións antistas. Nesas orixes, Goyanes
teriores a Atlántica que logo enmostraba probas para unha das
frontaría ao groso volume da
críticas que nos días previos se
actual mostra do centro públiverteran contra a cronoloxía elaco. “A realidade nosa foi así de
borada por Antón Patiño no capobre e agora vese que temos
tálogo, que sitúa con posterioricartos” dixo ensinando o catádade os inicios. Pero xa na meslogo da polémica e poñendo a
ma mesa o médico e promotor
Antón Castro en situación de
das exposicións de Atlántica,
responder ás súas declaracións
Roman Pereiro, comezaría a súa
de que só lle interesaban “tres
intervención criticando o fondo
ou catro” dos artistas da mostra.
da revisión actual que no Marco
O comisario defendeu o acerto
se fai do grupo. “Cometeuse un
de telo elixido a el para levar
erro e estamos aquí para corrixiadiante esta exposición inaugulo” comezou dicindo, chamando
ral do MARCO e levantou o oua atención tamén sobre a singularidade de que o debate fose deveo do público cando declarou
mandado polos propios artistas.
que ningunha “persoa de Vigo
“No catálogo recompilouse dome pode dicir que fixen mal uncumentación pero a Patiño falha montaxe”. Tivo despois que
loulle o subconsciente ao baseadesdicirse explicando que “nin
lo no seu propio arquivo e por
de Vigo nin de Madrid, nin de
iso é tendencioso” dixo. “Alí
París nin de ningunha parte” e
traballou todo o mundo e iso é o
que lle parecía “lamentábel”
que non se reflexa no catálogo”
que se cuestionase o que chaengadiu Pereiro, unha das voces
mou unha “metodoloxía” na armáis esperadas da xornada na
ticulación da “súa Atlántica”,
que tamén interviñeron o psidixo, destacando o papel de auquiatra Cipriano Jiménez, o estor do comisario.

O

Carlota Álvarez Basso presentando a primeira das mesas redondas do ciclo.

Cargar co saco
A intervención de Castro quentou máis os ánimos cando se propuña falar Antón Lamazares. “O
que máis me feriu foi que se fixera un catálogo que é un álbum
familiar, un atentado contra os
compañeiros e contra a idea de
grupo. Defendín que tiñan que
estar todos e en igualdade de
condicións e iso non aconteceu.
Agora alguén ten que cargar con
este saco” acusou Lamazares.
Manuel Facal, desde o público,
fixo cómputo das fotografías do
catálogo e acusou que “Patiño e
Menchu Lamas aparezan en
máis de cento sesenta cando hai
artistas que só están en dúas ocasións”. A Manuel Moldes sorprendeuno, por exemplo, “a categorización que na mostra se fai
do grupo fundador, como se fosen especiais” cando boa parte
dos participantes tiñan xa tras de
si certa traxectoria no mundo da
arte. Lamentou Moldes que non

se recuperara o espírito e o carácter participativo e autoxestionado das exposicións de Atlántica e que, pola contra, neste caso
non se contase co consenso dos
artistas. O pintor de Pontevedra
non aforrou referencias para
Castro pola montaxe da exposición e polas súas declaracións
de desprezo a boa parte dos artistas do grupo e a Patiño por ter
aceptado o encargo do Marco
sendo parte interesada e por utilizar o catálogo no seu beneficio. “Enterrouse definitivamente
Atlántica pero dunha forma
pouco elegante. Onde había rebeldía acabouse matando polo
conservadurismo e a xenerosidade daquela transformouse en
mezquindade e burocracia”. Así
as cousas esperábase a intervención de Antón Patiño, sobre o
que recaíron boa parte das críticas dos seus compañeiros. “Esta
expectativa é un feito insólito,
acontece en poucas ocasións”
comezou dicindo mentres cues-

Patiño e Lamazares polemizaron na segunda xornada.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

tionaba a posibilidade de “facer
unha mostra retrospectiva tan
chea de vida coa maioría dos artistas en activo”. Defendeu Patiño o seu labor de documentalista e dixo que se lle estaban “buscando cóxegas a un proxecto
elaborado cun esforzo sobrehumano”. Fronte ás acusacións,
respondeu que sempre tivo claro
que “Atlántica era unha fermosa
aventura colectiva” e afirmou
que se negaba a entrar “nunha
polémica artificial, de mal tono
que podía ser positiva como debate de ideas”.
Pero as explicacións non
abondaron para o público que
asistiu á mesa redonda do Marco. En dúas ocasións demandouse a retirada do catálogo e mesmo se presentou unha posíbel
acusación de delicto ao desaparecer na publicación o M. que
asinaba un debuxo de Moldes
que se inclúe sen ningunha identificación. Do público saíu tamén a denuncia de “manipulación ideolóxica” por parte de
Castro da exposición e reclamouse tamén que as críticas que
o comisario fixera no seu tempo
de Atlántica non aparecesen no
catálogo. No ambiente pairaba a
ausencia de Ánxel Huete, un dos
dezaseis artistas asinantes do comunicado que se negou a participar no debate por considerar que
non era abondo como rectificación. “Esta non é unha actividade máis do centro senón unha situación provocada polos artistas” explicaba Ignacio Basallo
mentres Carlota Álvarez Basso
recoñecía esa realidade e explicaba que a polémica mudara as
previsións que a directora tiña de
actividades parellas á mostra.♦
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Clube
de leitores
LOIS DIÉGUEZ

H

ai un síntoma claro do
que sucede co libro
galego se nos fixamos
nos escaparates das librarias
de Galiza. Apenas aparece
tras as vidreiras, fóra
dalgunhas que o teñen como
especialidade. Isto pon-nos a
tremar. Se un libreiro ou unha
libreira teñen complexo co
libro galego xa nos dirán
vostedes que poden pensar do
noso idioma e da nosa
cultura. Que estranos
subterfúxios poden utilizar
para prescindir, mesmo, do
seu valor comercial, da
gañáncia. En canto venden os
tres ou catro exemplares que
lles mandan nen sequer se
lles pasa pola imaxinación
pedir algun máis. E xa non
quero falar dos andeis do
interior, deses nos que, no
mellor dos casos, penduran
letreiros con iso de “Libros
Gallegos”.
Que durante estes dias
aparecese nos meios de
comunicación esa revista,
Biblos, que expón no
escaparate das suas follas a
produción da nosa criación
literária resulta un alentador
contraste fronte ao que antes
expoñíamos. Todo aquilo que
anime á leitura e poténcie a
nosa personalidade colectiva,
tan rica e diferente, é
louvábel. Porque anima a
sermos libres, a pensar, a
investigar, a percurar os por
que das cousas... exercícios
tan odiados hoxe polos
animadores desa cultura do
control, da uniformidade e da
pobreza. Porque poténcia a
variedade cultural e as
múltiplas formas de ver o
mundo. Porque axuda a que
podamos aprezar a
impresionante beleza dunha
flor silvestre ou o sagrado
respeito pola vida de calquera
ser.
Pareceu-nos ben o
primeiro número de Biblos.
Non coñecemos os critérios
polos que aparece este e aquel
libro, esta editorial ou aquela,
un tal autor... Supoño que,
pouco a pouco, irán pasando
novidades e os distintos
focamentos sobre a criación...
o que producimos nesta
imensa Galiza plural. O que
levamos feito. Hai libros de
ensáio sobre o noso idioma
que foron moi lidos e merecen
grandes tiraxes. Gostamos
desa idea introducida xa:
achegarmo-nos á cultura
portuguesa aproveitando a
identidade idiomática. O
intercámbio entre culturas tan
semellantes debe ser real e
efectivo, práctico e, portanto,
rendíbel en todos os sentidos.
As grandes obras necesitan
investimentos firmes. Un
xornal propriamente galego,
un Clube de Leitores... sonnos necesários como o pan, e
daremos-lles futuro na medida
en que axudemos. Faremo-lo,
como sempre,
entusiasmados.♦

A riqueza editorial galega
sorprende nos Salóns do Libro
A.N.T.
Arredor de 12.000 libros póñense á mostra nas carpas que a quinta edición do Salón do Libro organizado pola Asociación Galega de Editores
instala en lugares céntricos das principais cidades. No día de peche Santiago dobraba as vendas da edición anterior e en Lugo notábase na
primeira xornada un forte incremento con respecto ao ano pasado.
Contacontos, presentacións de
libros, debuxantes e xogos animan a carpa do Salón de Libro
en cada unha das cidades nas que
se instala. En Compostela estivo
ata o pasado domingo día 17 e en
Lugo permanecerá ata o 23 de
marzo para pasar logo a Vigo do

9 ao 13 de abril, Pontevedra do
30 abrila o 4 de maio, A Coruña
do 14 ao 19 de maio e rematar
posibelmente en Ourense. En
cada unha das localidades, o
Salón elixe unha praza céntrica
para se instalar na filosofía que
a Asociación de Editores ten de

facer visíbel o libro galego.
Cruz López é a directora da
quinta edición desta iniciativa
e sinala que precisamente esa
localización anima a afluencia
de xente que está a ser moito
maior nesta edición na que a
carpa abre d e10 da mañá a 21
da noite. “Ven xente de todo tipo, moita dela que non vai á libraría e sorpréndese da cantidade de libros que hai editados
en galego” sinala. Cruz López
comenta que as vendas en librerías tamén experimentan un

aumento xa que a xente pregunta por títulos que viu con
anterioridade na carpa. Cruz
López informa de que, contra o
habitual, non son as novidades
e a narrativa os xéneros de éxito nos Salóns senón eses outros
de máis difícil localización nos
establecementos tradicionais
como ensaios ou poesía. Dos
libros á venda no salón un 30
% corresponde a novidades e
un 70% son fondos das editoriais, moitos deles xa fóra do
circuíto do mercado.♦

Creada a Asociación de Teatro Profesional
P.B.
Santiago ven de acoller a presentación de ASCIPROTEGA, a
Asociación de Compañías Profesionais de Teatro de Galiza, un
organismo que nace co obxecto
de actuar como interlocutor entre a profesión teatral e a administración, outros sectores e profesionais da industria cultural e
os medios de comunicación.
Un dos obxectivos prioritarios de ASCIPROTEGA é o de
“fomentar a consolidación e
continuidade das compañías
profesionais” cos servicios de
carácter colectivo e asistencial
que se precisen. “Un dos cometivos máis urxentes –explica
o seu presidente, Francisco
X.Viétez Cendón de Nordesía
Teatro– é o de normalizar a
profesión caracterizada ata o
de agora pola precariedade e a
inestabilidade, pular pola existencia de convenios e acordos

Momento da presentación de ASCIPROTEGA.

marco como existen noutros
ámbitos ou porque a Administración recoñeza que o sector
ten que participar con voz e voto na política cultural”.

A. PANARO

ASCIPROTEGA está integrada
por Produccións Librescena,
Rara Avis Teatro, Os Quinquilláns, Teatro do Adro, Teatro
do Aquí, Caroza Teatro, Teatro

Buratini, Produccións Teatrais
Talía, Teatro do Noroeste, Ningures Produccións, Ancora
Produccións, Sarabela, Lagarta Lagarta, Volta e Dalle, Teatro Bruto, Nordesía Teatro, Casa Hamlet e Máscara Produccións e forma parte da Federación Estatal de Asociacións de
Empresas Productoras de Teatro e Danza organización da
que forman parte unhas 200
compañías que producen perto
de 500 espectáculos ao ano.
A organización de estudios
e actividades relacionadas co
sector, mediar e dirimir cuestións e conflitos que xurdan entre asociados ou con organismos relacionados coa profesión
teatral ou impulsar iniciativas
relacionadas coa defensa e potenciación do teatro, a lingua e
cultura galegas, son diferentes
aspectos que tratará de desenvolver a nova asociación.♦
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Tui mítico
A memoria de Tui é un luxoso
traballo de recompilación de
imaxes da antiga capital
provincial do Reino de
Galicia, que agora edita
Xerais. Roque Cameselle
encargouse dos textos que
acompañan as
fotografías escolmadas
por
Carlos
Díaz. Tratado como
un
percorrido
polos
primeiros
anos do século XX, o volume
trasládanos ao pasado baixo o
poder da fotografía e o reflexo
que esta arte fixo do evoluír
dunha vila, equilibrada a
carón do Miño entre o balbordo dinámico da fronteira con
Portugal e a quietude imposta
polo seu pasado episcopal.♦

Un saxofón e catro ollos azuis
Eva Moreda presenta
unha historia de amor, música e emigración
Título: O demo e o profundo mar azul.
Autora: Eva Moreda.
Edita: Positivas.

Veces hai nas que os humanos
experimentamos –se cadra,
como animais que somos–
certos magnetismos aos que
nos é moi difícil, ou imposíbel, fuxir. A séptima arte ofrece unha abondosa filmografía
onde mulleres “fatais” exercen esa condición tráxica que
as marca e á que tampouco
elas dan fuxido. Pois, ese número é aínda meirande na literatura, arte moito máis antiga. Dante mesmo baixou ao
inferno na
procura da
Unha
súa amada.
Mais, xa que historia
n o s q u e d a breve e
m o i t o m á i s intensa,
preto, lebre- salferida
mos o caso de dun lirismo
I r a ( X a v i e r que non
Manteiga,
entorpece
Galaxia,
2002). Mulle- a acción
res, sempre
mulleres, velaquí unha
consecuencia
do predominio histórico do
nome masculino sobre o feminino asinando obras literarias.
Con O demo e o profundo
mar azul fai a súa presentación unha autora, Eva Moreda, nova e moza, que só coñeciamos por traballos soltos,
merecentes dalgún galardón,
tamén en verso, velaí o accésit no Premio Minerva. Escolleu para iso unha historia
breve e intensa, salferida dun
lirismo que, malia estar sempre presente, como as ondas
do mar azul, non entorpece o
curso da acción. Unha historia da cal é fulcro Goro de Ferrería, personaxe central que
sofre dúas irresistíbeis atraccións: a metálica dun saxo do
que extrae melodías con habilidade, e a de catro ollos
azuis, os de María (esposa) e
os de Ena (filla).
Ambas atraccións marcarán a súa vida. Apurado polas
estreiteces económicas decide
emigrar para que aquel par de
ollos que medra día a día, a
súa filla Ena, non teña que sufrir privacións. Con el leva o
vello saxo, e este, en moi
pouco tempo, convertirase no
seu medio de vida. A medida
do que xa non dará fuxido
nunca. Velaquí, pois, unha
merecidísima homenaxe ao
gremio dos músicos que se
viron forzados a emigrar.
Desde a súa chegada á outra banda do mar azul, desenvolvese un proceso de asimilación cultural moi ben reco-

llido na contracapa (“Gregorio Gancedo, Goro de Ferrería, Gregory, Mr. Gancedo,
quenqueira que el fose..”),
que supón un afastamento das
orixes e que se reflictirá nas
diferencias económicas cos
outros emigrantes, canto máis
triunfa máis lonxe está dos
outros emigrantes, e tamén na
lingua, na mentalidade.
Quedan fóra outras posibilidades narrativas que
arrouparían a historia narrada, redimensionándoa, e que
evitarían que seña só a historia dun músico emigrante namorado duns ollos. A obra
gañaría moito cun chisco
máis de ambición, partindo
dunha estrutura ben elaborada onde a cadencia do ascenso no mundo da música (chega a tocar ao lado de nomes
moi famosos) e caída (na droga, no cárcere) están ben
marcadas.
Ás veces, os capítulos van
iniciados cunhas descricións
(que nunca se xustifican) en
cursiva, suxerentes, moi plásticas, que describen o proceso de adaptación de Goro e
que están entre o mellor da
novela, que, por outro lado e
obviando o mentado lirismo,
está construída sobre o recurso ao resumo, unha técnica
que dota á historia de moito
dinamismo e permite a lectura rápida que seica os tempos
demandan, ao cal se superpoñen as abondosísimas referencias musicais. Mais esas
cursivas non sempre están no
inicio, ás veces pasan ao remate do capítulo, e outras veces o lector tera que imaxinalas (aínda que se note ben,
polo contido).
Outro exemplo desta falta
de coidado é un índice confuso, onde o longo título do capítulo 14 leva a que se pense
que son dous diferentes. Cousas que din mal, pero que non
deberían impedir a ninguén a
lectura dunha novela que
achega unha historia baixo o
signo da traxedia, presentada
en breves capítulos seguindo
unha táctica (cos seus defectos, tamén, como vimos) habitual xa en bastantes autores.
Menos indulxencia merece,
sen embargo, a inxustificada
presencia de vocabulario culto na carta de Goro (home de
poucas letras).
Eis unha nova voz, polo
que lle damos e nos damos os
correspondentes parabéns, unha nova que ofrecerá o mellor
de si en canto sexa máis ambiciosa, o que a levará a ser máis
consciente da dimensión da
historia a contar.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Bocados
de retranca
Francka Editora presenta o
último Premio Terra de Melide de creación literaria. Lista
de espera, de Xoán Piñeiro, é
unha colección de sete relatos
que mesturan o
costumismo da vida galega,
a vida cotiá destes
últimos
anos, cun
ánimo permanente
por sacarlle
á vida a súa
dimensión
tráxica, disfrazar as grandes frustracións
da vida baixo unha boa capa
de humor. A existencia
tratada como permanente
espera.♦

O futuro
chega do pasado
Eva Moreda.

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. RELATOS MARIÑEIROS.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.

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

2. DIÁRIO COMBOIO.
Raquel Miragaia.
Laiovento.
3. O BOSQUE DE LEVAS.
Alfonso Álvarez Cáccamo.
Galaxia.
4. LISTA DE ESPERA.
Xoán X. Piñeiro.
Francka Editora.
5. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro
Galaxia.

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

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

Herbert George Wells
escribiu A máquina do tempo
en 1895. Alí, o prestixioso
autor inglés contaba unha
viaxe ao futuro mediante un
enxeño mecánico. Reflexión
profunda sobre a capacidade
do home para explorar a
ciencia e
converter
os soños
en realidade.
Escritor
herdeiro
dos ensinos
de Verne e
renovador
do xénero
da ciencia
ficción, agora xa é un
clásico. Tomado por visionario por adiantar as devastadoras guerras mundiais e profetizar un mundo primitivo no
porvir, agora chega a súa edición en galego. Edita
Toxosoutos.♦
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Afogados antes de emigrar
Riveiro Coello estrea a colección Relatos históricos de A Nosa Terra
Título: A canción de Sálvora.

as informacións de que dispomos, estivo animando o serán,
podendo representar o elo coa
mitoloxía da illa de Sálvora, a
serea que deu lugar á estirpe
dos Mariño.
Novela curta, áxil, onde vixilia e realidade pairan levados
polo vento. Riveiro Coello enceta o relato no contexto histórico de comenzos de século
permitíndolle deste xeito a recreación dunha viaxe na segunda parte desta canción, aínda
que non de emigración, si a posibilidade de retratar coa enfase precisa este capítulo importante da nosa historia contemporánea , só de esguello evidentemente, onde Xoán, o
protagonista, responde as palabras de Manuel Antonio O mar
(relanzo) pertencente ao poemario Sempre e mais despois

Autor: Antón Riveiro Coello.
Edita: A Nosa Terra, Relatos Históricos.

Constato con ledicia que a nova
colección de A Nosa Terra, da
cal teño o primeiro volume entre
as mans, é un obxecto fermoso,
pola fasquía do seu diseño, sumando deste xeito un motivo
extraliterario para abeirarse ao
libro que emprega o feito Novela
histórico como curta, áxil,
andamiaxe para a creación. onde
Aspiran estes vixilia e
Relatos Histó- realidade
ricos, nome pairan
xénerico da co- levados
lección, a ocu- polo
par un espacio vento.
entre a realidade e a ficción,
enriquecendo os feitos co engado da fantasía.
Antón Riveiro Coello é o
encargado de abrir a colección
con A canción de Sálvora e Pepe Carreiro de darlle un soporte
gráfico importante, convertendo
cada ilustración nun cadro, sen
perder a perspectiva da narración, formando deste xeito un
todo que beneficia ao leitor que
se sente atraído e engaiolado
pola narración e a ilustración
como unidade indivisíbel.

Xuan
que atravesou o Atlántico
quer afogar algo que aboia n-a liña
solagadora d´as velas.
Antón Riveiro Coello.

O Santa Isabel que saira do
porto de A Coruña co fin de
trasbordar pasaxeiros do “Victoria Eugenia” con destino a
Bos Aires, naufragou na entrada da Ría de Arousa o sábado
31 de xaneiro de 1921 por mor

NOVIDADE

O LIBRO DAS TERRAS EXTREMEIRAS
Nova entrega da colección
FROITA DO TEMPO

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

dunha treboada que lle abriu
unha vía de auga. O afundimento foi rápido, ao estar durmida a maior parte da pasaxe,
afogou. O feito histórico resumido servelle a Riveiro Coello
de arrinque para artellar unha

historia de amor protagonizada
polo gameleiro da illa de Sálvora, Xoán, e a cantante Nereida Fersen posiblemente María
Mallabia Barrena un dos primeiros cadáveres identificados
e como a protagonista, segundo

O autor de A quinta do Saler
toma emprestado o relato O mastro dos soños para recuperar a
Suso Paradela, desta vez como
escritor ao tempo que conecta este relato coa súa obra anterior.♦
XOSÉ FREIRE
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Terra e Tempo
Nº 20-21. Maio-decembro 02. Prezo 5 euros.
Dirixe: Mª do Carme García Negro.
Edita: UPG.

Laura Restrepo, Amélie Nothomb e
Marilar Aleixandre premiadas
polos alumnos do San Clemente
A. N. T.
Os escritores Laura Restrepo, Amélie Nothomb, Marilar
Aleixandre, Manuel de Lope e Bento da Cruz reuníronse
en Compostela para recoller os premios Arcebispo San Clemente que celebraba o acto de entrega da súa sétima e oitava edición. A proximidade da guerra tinguiu de negro o
acto e os escritores aproveitaron a ocasión para facer un
alegato pola paz. Non estaba presente ningún conselleiro.
Manuel de Lope e Bento da
Cruz recollían os galardóns correspondentes á literatura en lingua española e galega pola sétima edición dos premios Arcebispo San Clemente, organizados polo instituto Rosalía de
Castro e concedidos por un xurado composto por alumnos de
centros públicos. Faltaba Milán
Kundera que non puido asistir
por motivos de saúde e anunciou que acudirá a Santiago proximamente para recoller o galardón. Unha das singularidades
deste premio que dan os alumnos é o da resposta á súa convocatoria de modo que polo Instituto Rosalía de Castro pasaron
en anteriores edicións escritores
como Paul Auster, José Saramago, Vargas Llosa, Antonio Tabucci ou Alexandro Baricco. Estiveron tamén as tres mulleres
gañadoras da última edición do
premio, a colombiana Laura
Restrepo na modalidade por Leopardo al sol, a belga Amélie
Nothomb por Metafísica dos tubos e a galega Marilar Aleixandre por Teoría do caos. Por vez
primeira son todas mulleres as
gañadoras dos tres galardóns e a
cifra é aínda máis sobresaínte
cando nas sete edicións anteriores –21 premios- só unha muller
estaba entre os premiados, Carmen Martín Gaite.
Pero na presentación dos cinco gañadores do premio San Clemente a literatura pasou a segundo termo ante a inminencia da invasión americana a Irak. Foi a es-

critora Laura Restrepo a que se
preocupou polo estado de cousas
no xusto momento no que se enfrontaban ás preguntas dos xornalistas e sinalou que, se a guerra
comezara, non podían eles estar
falando dos seus libros. Manuel
de Lope deulle a razón e citou o
diario de Thomas Man cando en
1922 diante do levantamento popular en Berlín anota que esa semana non podería sacar o seu artigo na prensa. “Non podemos
caer nesa pequenez e nesa mesquindade nunha situación como
esta” dixo de Lope. Marilar Aleixandre continuou dicindo que, de
certo, esa era a preocupación
principal de todos eles. “E resulta que nun centro de ensino como
este non podemos falar de guerra
nin do chapapote porque está
prohibido” dixo denunciando o
“control da información” que se
está a dar por parte do goberno da
Xunta. Cada un dos escritores falaba en referencia á situación do
seu país e tamén Marilar Aleixandre aproveitou para explicar
que aquí “estamos gobernados
por un home que formou parte
dos consellos de ministros franquista cando se asinaban sentencias de morte e por un conselleiro que estaba nun xornal que
apoiou o golpe de estado do 23
F”. A Amélie Nothomb felicitárona por ser dun país como Bélxica que está pola paz. “Sei que
en España ou Inglaterra a maioría
da xente pensa igual” dixo a escritora en francés que máis vende
no mundo.

Microfisuras
Nº 20. Decembro 02. Prezo 8 euros.
Edita: Amando González.

Laura Restrepo, Manuel de Lope e Marilar Aleixandre.

O valor das palabras
“Pertenzo a un pobo en vía de
extinción, a unha sociedade con
grandes desigualdades e inxustizas. Son moitos os pobos que
están a punto de desaparecer, é
Irak pero tamén Colombia” sinalou Laura Restrepo ao tempo
que manifestaba a súa alegría
por estar neste momento nun
“primeiro mundo que se está
mobilizando. Unhas cousas son
as razóns dos gobernos e outras
dos pobos, que podemos compartir” dixo. “Estou contenta de
que vostedes recolleran esa bótalla ao mar que é un libro e
coincida que eu veña con que
vostedes estean na rúa” engadiu
Restrepo nun discurso que, como os seus compañeiros, compaxinaba a literatura co compromiso coa paz. “Os escritores
non podemos modificar a so-
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ciedade. Cando se escribe preténdese facer unha obra de arte
e non intervir na sociedade”
destacou Bento da Cruz que,
sen embargo, non deixou de
emitir o seu non a toda intervención bélica “especialmente
diante unha como esta”.
Na liña de recoñecerse como escritores con voz mostrouse Marilar Aleixandre que despois de denunciar o control da
liberdade de expresión que se
está a sufrir en Galiza despois
do embarrancamento do Prestige dixo: “Os que podemos temos que poñer a voz e dicir o
que pasa. Porque somos escritores coñecemos o valor das
palabras. Paz e guerra non son
sinónimos senón antónimos”.
Contra o que pasou en edicións
anteriores ningún conselleiro
da Xunta asistiu ao acto de entrega dos premios.♦

Dalí e Miró celebran
o 25 aniversario de Caixa Galicia
A.N.T.
Caixa Galicia cumpre 25 anos e
a conmemoración celébrase tamén na programación cultural
do ano que presentou o seu director, Xosé Luís Méndez. As
exposicións de Dalí e Miro destacan na festa de aniversario.
O día 3 de abril inaugurarase na Coruña a exposición con
50 obras de Dalí que logo visitará Santiago e Vigo. Será un
dos actos estrela dun ano que o
director de Caixa Galicia, Xosé
Luís Méndez presentou de forma excepcional como especialmente rico en actividade cultural pola celebración do 25 ani-

versario da entidade. Posteriormente, será Miro o protagonista doutra das máis brillantes
mostras do ano, cando se abra a
exposición con pintura, escultura e gravados do artista. Estas
dúas exposicións forman parte
das 16 de produción propia que
se programarán neste ano e que
visitarán 54 localidades na súa
itinerancia. Entre elas figura
outra de fotografías aéreas de
Galiza.
Nova sede en Santiago
Pero a cita máis próxima da
obra cultural de Caixa Galicia

Bautista Álvarez recorda o 20º
aniversario da “retirada dos
dereitos parlamentarios dos
deputados nacionalistas no
Parlamento galego”. Lois Diéguez esixe o recoñecemento da
realidade plurinacional do
estado para
avanzar na
súa democratización.
Carlos Aymerich dá
conta da involución do
estado das
autonomías.
Guillerme
Vázquez explica a
necesidade do nacionalismo para recuperar os dereitos dos galegos. Francisco Rodríguez repara na concepción da historia
que manexa o goberno do PP.♦

sitúase o día 20 de marzo, data da inauguración da sede da
Fundación Caixa Galicia na
capital galega. O local abrirá
as súas portas coa mostra
“122 anos de historia e arte”
composta por fondos da entidade especialmente relacionados coa cidade. Será a primeira das inauguracións das previstas xa que para fin de ano,
Méndez anunciou que estaría
pronta a sede de Ferrol e continúan as obras na de A Coruña e Vigo que estarán finalizadas a comezos do 2004 e no
2005 respectivamente. O director de Caixa Galicia fixo

pública a vontade de, a continuación, abrir sedes en Madrid, Barcelona e fora do Estado español.
Dos 50 millóns de euros dedicados á obra social e cultural,
un e medio teñen destino no
Festival Mozart que se celebra
na Coruña. O concerto do violonchelista Mischa Maisky
xunto coa Orquestra Sinfónica
dirixida por Víctor Pablo que
se celebrará o próximo día 11
de abril é outra das actividades
culturais patrocinadas pola entidade financieira que Méndez
presentou como unha das citas
de luxo do seu ano cultural.♦

Este número inclúe traballos
de Álvaro Cunqueiro, Luís
Rei Núñez, Xavier Seoane,
Xosé Luís García, Suso de Toro, César Antonio Molina, Alfonso Armada, Antón Patiño,
Manuel
Vilariño,
Francisco
Jarauta, Robert Duif,
Joel Roese,
Patricia
Almarcegui,
Bruce
Chatwin, Joaquín Ivars,
Natalia
Bravo, Ania
González,
Carlos Martínez-Buján, Eugenio Castro, Pedro Fernández,
Gonzalo Trasbach, Sergio Gómez e José Caruncho, entre
outros. O tema central é o
Prestige.♦

Encrucillada
Nº 131. Xaneiro-febreiro 03. Prezo 16 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.
Edita: Encrucillada.

Victorino Pérez Prieto fai un
estudio sobre o papel da igrexa
católica no futuro do mundo.
Bernardo García e Arximiro
Rivas reflexionan sobre a necesidade de mudar a liturxia –a
misa dominical– para
conseguir
afianzar
máis a relación da
sociedade
co catolicismo. Manuel
Regal dá
conta das experiencias de
asembleas de
crentes sen a
presencia de cura. Xavier Carro
define o “vitalismo e humor no
catolicismo de Chesterton”.
Manuel Guerra explica a súa
visión persoal de Xesús.♦
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Sofía Baquero naceu en Bogotá
e tomou trato con Antón Avilés
de Taramancos cando os dous
traballaban na embaixada brasileira da capital colombiana. “Coñecer a Avilés é o mellor que
puido pasar na miña vida” di nun
ton que conserva a carencia da
súa patria americana. Non son
poucas as lembranzas de Colombia que están á vista nesta casa
de Noia na que está tan presente
a memoria de Avilés de Taramancos. Sobre a mesa os últimos
libros recibidos recén saídos do
prelo para comemorar a celebración das letras. Sofía Baquero revisa cada un deles e achéganos a
memoria máis persoal do autor
dos Cantos caucanos.
Cando Sofía o coñeceu levaba Antón nove meses en Colombia. “Cando chegou traballaba
nunha fábrica de manteiga e cobraba moi pouco. Logo pasou á
embaixada onde coincidimos.
Estivo en diversos oficios e era
unha persoa sempre optimista e
botada para adiante. Pensaba que
ía cambiar o mundo” di daquela
primeira impresión que tivo do
galego, en certa medida distante
da hiperbólica imaxe de aventureiro que chegaba por estas terras. Desde que comezou a relación con Avilés, Sofía Baquero
soubo que algún día ia deixar a
súa terra para acompañalo a
aquel lugar lonxano do que procedía e que se chamaba Galiza.
“Era consciente diso. Coido que
Avilés pensaba en volver xa antes de chegar alá. Tiña sempre a
Galiza na mente e nunca pensou
na posibilidade de quedar en Colombia”. Aos poucos foise facendo unha imaxe do que ía ser
o seu país de destino, axudada
sempre pola abondosa explicación de Antón. Extrañáballe, por
exemplo, que no lugar onde tería
algún día que ir había varias estacións e o frío distinguíase ben
do calor do verán.
Pero antes da volta a Galiza,
Sofía e Antón deixan Bogotá para dirixirse a Cali, onde o poeta
entra a rexentar a librería Cultural Colombiana de Occidente.
“Avilés vendía libros e foi dar na
Cultural de Bogotá que daquela
levaba un galego co que simpatizou. Era o normal, quen o coñecía quedaba encantada con el,
era como se tivera un imán”.
Dez anos despois e con tres fillos nacidos en Colombia, Antón
proponlle a Sofía deixar o seu
país para instalarse en Galiza.
“Era o lugar onde nacera pero eu
era consciente de que Avilés levaba vinte anos alá e que non lle
podía poñer trabas ao regreso.
Agora tocábame a min. Aquí
estaba todo, a súa xente, a súa
familia e o seu país. Non ía haber atrancos pola miña parte
porque el desexaba regresar e eu
sabíao desde o principio. Os nenos tiñan 13, 11 e 9 anos e el díxome un día que estaba nervioso
porque comezaban a facerse homes e logo sería máis difícil. Tiña medo de verse obrigado a
quedar en Colombia”.
O regreso non foi fácil. Avilés de Taramancos notou a falta
de amigos e Sofía e os nenos a
saudade de Colombia. Sen embargo, non foron poucas as veces que Sofía Baquero animou

Sofía Baquero
‘Avilés volveu de Colombia
porque quería escribir’
CARME VIDAL

A sala sigue estando igual que como el a deixou. Os seus libros ocupan os estantes, as fotografías invaden a estancia e os cadros dos seus amigos Lugrís
e Reimundo Patiño penduran da parede. Sofía Baquero síntese privilexiada
por ter compartido a súa vida con Antón Avilés de Taramancos. Cando fala
non é difícil adiviñar que esta muller coidou da vida e tamén de que nacera a obra do autor ao que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas.

A. PANARO

ao propio Avilés cando lle dicía
que se sentía extrano na súa propia terra. “Aínda é cedo. Acabas
de chegar” repetíalle. “El veu no
mes de abril e nós en agosto.
Quería coller unha libraría en
Santiago pero era moi caro e tivo que facerse cargo da Tasca
Típica porque con tres fillos o
tempo apremiaba. Colleu a tasca
por necesidade, polas circunstancias. A min tampocuo me
gustaba ver a Avilés alí. Quería
outra cousa máis acorde co que
el era, que sempre estivera entre
libros. Pero nunca se queixou.
Tiña responsabilidades e tiraba
para adiante, sen embargo, eu
notábao”. Notaba Sofía Baquero
que a taberna non era o lugar pa-

ra Avilés de Taramancos. Lembraba os seus intentos de escribir en Colombia e sabía que nesa volta estaba tamén o regreso
do Avilés escritor. Que boa parte
da ansia que el tiña por estar en
Galiza debíase á vontade de rencontrarse con máis forza coa súa
propia obra. “Nos tempos nos
que estivemos en Bopgotá escribía e enchía a papeleira porque
non se concentraba. En Cali xa
escribía moi pouco porque o traballo non llo permitía”. Ao se
instalar en Noia, Sofía Baquero
sigue de cerca como a obra de
Avilés entra a formar parte da
súa casa. “Era un poeta da cabeza aos pés. Traballaba como se
quixera recuperar o tempo per-

dido, os vinte anos de estar alá”.
Lembra ao poeta sentado a
escribir nunha mesa da taberna
como se nada pasara ao seu
arredor. “Non levantaba cabeza,
coido que nin se enteraba de
que había xente cando aquí bérrase moito. Non entendía como
se podía concentrar. Escribiu a
maioría dos libros alí sentado,
naquela mesa. Ás veces dicíalle
que marchase para casa. El lamentábase porque me cargaba
de traballo e eu tranquilizábao
dicíndolle que tiña que recuperar o tempo despois de ter estado vinte anos en Colombia”. E
Avilés de Taramancos recuperou o tempo, o consello que lle
repetía Sofía, e non tardou en

ser un poeta querido e admirado. Sofía Baquero lembra como
moita xente se achegaba á tasca
para coñecelo e falar con el ou
viñan directamente a convidalo
para dar charlas e recitais. “Coido que o afán de Avilés para vir
a Galiza foi pensando niso. Toda a súa ansia era para escribir”.
Na casa seguían soando as
cumbias colombianas, en especial nas festas e case sempre da
man do propio Antón Avilés de
Taramancos. O poeta non só acariña a súa obra senón que se implica na actividade política que o
levaría a ocupar o cargo de concelleiro de cultura de Noia no governo do BNG. “Facía todo con
moita forza, cun ánimo tremendo
e con moita alegría. Cando foi
concelleiro tivo problemas e sufriu bastante pero tiña moita vitalidade. Non se lembran festas como as que organizou Avilés” destaca Sofía admirada por ese ir e
vir de Antón un home que, sen
embargo, define como “fogareño, o que máis lle gustaba é estar
sentado ao carón do lume lendo e
escribindo cando podía”.
Pero podía pouco. “A escritura era o máis importante para
el. Estaba pensando deixar a tasca por moitos motivos, en especial, porque me miraba traballar
moito a min e iso disgustábao
cando para min o mellor era colaborar para que el se realizara.
O que pasou é que pouco despois de saír de concelleiro caiu
enfermo e xa non se recuperou”.
A enfermedade de Antón Avilés
de Taramancos é a protagonista
do tempo máis triste da vida de
Sofía Baquero. O poeta coñecía
desde o comezo a gravidade do
seu mal pero Sofía resistíase a
crer que sería incapaz de vencer
a morte. Ao seu carón estivo ao
longo daqueles meses nos que o
cancro linfático ía minando o seu
compañeiro. “A súa grandeza
viuse tamén nesa forma de
afrontar a morte. Ao final escribía con afán e premura. Mercou
o necesario para pintar e fixo 76
cadriños que están aquí gardados, xa co tratamento de quimioterapia. Coido que tiña a intención de deixalos como un legado”. Avilés de Taramancos fai
testamento literario e tamén vital, nun escrito no que anuncia
diante da lucidez coa que vía a
morte próxima, que quere ser enterrado en Boa, ao pé dos labregos e mariñeiros, onde foi depositado o 23 de marzo de 1992. A
Sofía Baquero ocúrreselle pensar que pasaría se Avilés de Taramancos estivese aínda aquí. Ten
esa idea moitas veces e lamenta
non ter tido a oportunidade de
envellecer canda el. Mira os libros repousados sobre a mesa,
todos co título do seu compañeiro, e sabe que a súa obra continuará medrando co tempo.
“¡Canto non lle quedaba aínda
por escribir! Admírame ver a
tanta xente traballando arredor
del e todo o que se está facendo
este ano. Para min foi unha grande alegría porque sei que a súa
obra está a ser recoñecida” comenta esta muller á que aínda se
lle nota na fala a súa orixe colombiana e que chegou a Noia
hai vintetres anos co poeta deste
Día das Letras Galegas.♦

Vítor Vaqueiro

Manuel Sendón
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X.L. Suárez Canal

DA OBRA EN CONSTRUCIÓN Á OBRA DE ARTE
M. VEIGA
A continuidade no tempo de dúas exposicións fotográficas, a
que ten como motivo as obras
da cidade universitaria de Vigo
e a que xurde, case inevitabelmente, da catástrofe do Prestige, ofrécenos unha boa ocasión
de comparar dúas maneiras de
ver a fotografía. No caso do
Prestige estamos no terreo do
fotoxornalismo, dunha obra
gráfica xustificada primordialmente por un motivo exterior á
actitude do fotógrafo, é dicir: o
barco, o chapapote, os voluntarios. O tema que motiva, sen
embargo, as fotografías desta
páxina é moi outro. Rico en testuras e cores resulta, sen embargo, pobre en contidos. É difícil
fotografar unha serie de edificios en construción desde un
punto de vista fotoxornalístico.
Por iso na exposición Visións,
mostra a cargo de tres fotógra-

fos, Manuel Sendón, Xosé Luís
Suárez Canal e Vítor Vaqueiro,
percibimos de contado o esforzo que debe realizar o autor para encontrar a materia do seu
traballo. Pouco importa que Nas
Lagoas-Marcosende, onde se
ubica o campus principal da
universidade sul, os tres autores
realizasen ao longo de máis dun
ano varios miles de instantáneas. Numericamente foron, se cadra, tantos disparos como os
motivados polo Prestige, pero a
maneira de enfrontarse ao traballo resulta moi outra. Aquí o
motivo está dentro da obra, non
fóra. O exterior pode contribuír
coa suxerencia, sempre co soporte, pero a penas coa idea. Isto é precisamente o que converte o traballo de Visións en obra
de arte. Por dicilo dun xeito casuístico, se alguén fotografía un
voluntario suoroso e tinguido de

chapapote, o tema da fotografía
aparece claro de seguida, pero
se alguén se enfronta a unha estrutura de cemento e ferro debe
contar cunha motivación interior para dicirnos algo, debe
crear el mesmo o tema. Estamos
polo tanto neste último caso
máis perto da pintura a penas figurativa e máis perto da arte, arte que se mediría en función das
potencialidades de suxerencia
que debe poñer o autor e que,
basicamente, non veñen dadas
polo obxecto fotografado.
O asunto quizá se vexa mellor a través do labor concreto
de cada un dos tres autores.
Manuel Sendón preséntanos un
dos seus mellores traballos fotográficos de entre os que ata
agora lle coñeciamos. A súa
proposta e explotar a ambigüidade entre o termo “obra”, como sinónimo de construción e

“obra” de arte, tocando así o
propio cerne de toda a exposición. A fotografía do taboleiro
que pende dunha grua e que semella un cadro abstracto a piques de ser instalado nunha exposición resume maxistralmente a idea de que a fotografía é
tan mentireira como, poñamos
por caso, o texto escrito, e polo
tanto tan creativa, tan dócil para fraguar a imaxinación. O detalle das cores pintadas no
chan, elevadas por Sendón a
unha simulación da arte abstracta, un Miró digamos, inciden na mesma liña. Ao seu carón unha paisaxe de pedras
azul grisaceo con paus de vermello fosforescente, unha imaxe case posnuclear, tira case da
nada, do lugar máis trivial dunha obra, mil posibilidades para
a imaxinación. Mencionemos
igualmente o caso da cimen-

tación que nos trae axiña á
mentes a lembranza dunha excavación arqueolóxica, precisamente o contrario do que é.
Unha asociación de ideas moi
rica que nos fai pensar, por
exemplo, que o construido no
2002 tamén pode ser motivo
dun traballo arqueolóxico dentre de miles de anos. E non nos
resistimos a comentar, por último, a imaxe das viguetas de ferro estiradas e ascendentes, cal
versión posmoderna do cadro
Las Lanzas ou A sorpresa do
trigo de Maruxa Mallo.
Xosé Luís Suárez Canal e
Vítor Vaqueiro xogan coas ideas de tempo e espacio respectivamente. O primeiro retrata lugares case idénticos, un ano antes e un ano despois. O segundo ofrécenos perspectivas xerais á par de detalles fortemente ampliados.♦
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Os libreiros escollen Os xoguetes esquecidos
como mellor libro do 2002
A.N.T.
O libro Os xoguetes esquecidos de Xosé López González
e Xosé Manuel García, editado por A Nosa Terra, resultou gañador da XII edición dos premios Irmandade do libro entregados en
Pontevedra o pasado sábado día 15. A Federación de
Libreiros premiou tamén ao
Museo do Pobo Galego, a
Suso de Toro, ao CEIP Riomaior de Vilaboa e ao programa Ó pé da letra nas distintas modalidades do certame.
Os libreiros galegos escolleron Os xoguetes esquecidos
como mellor libro dos publicados en Galiza no 2002. O
volume, da autoría de Xosé
López González e Xosé Manuel García, recupera unha
ampla colección de xoguetes e
xogos tradicionais e está ilustrado con debuxos de cada un
dos brinquedo recollidos.
“Desexamos relembrar como
xogaban os nosos avós, os nosos pais e nós mesmos cando
eramos nenos, cando a imaxinación era o noso valor máis
prezado e os míseros recursos
económicos a máxima axuda
para estimular o maxín” explican os autores dun libro
que non pretende ter só unha
finalidade didáctica senón tamén antropolóxica e etnográfica. Varios anos de busca de
información por distintos concellos deron agora neste volume que describe cada un dos
brinquedos e convida de maneira práctica a súa construción, tamén a través das ilustracións que forman parte do
libro. “De o quereren así, poden ser os propios nenos e nenas os que, seguindo as indicacións, cheguen á autoconfección dos xoguetes que máis
lles reclamen a súa atención”
din os autores antes de adentrarnos nunha obra que nos
presenta andacamiños, bailaretes, tarabelas, barcos ou carautas de noz, cifres, cornetas
ou grileiras de cana.
No acto de entrega dos
premios celebrados na noite
do día 15 en Pontevedra, o
Museo do Pobo Galego recibiu o galardón como mellor
entidade do ano para os libreiros. En canto a medios de comunicación, o programa Ó pé
da letra da TVE en Galicia,
presentado por Raquel Domínguez, foi o seleccionado
polo seu apoio ao libro e á
cultura. Suso de Toro recibiu
os parabéns da Federación de
Libreiros como mellor autor.
O escritor publicou no pasado
ano a novela Trece badaladas
e despois da catástrofe do
Prestige o libro Nunca Máis

Galiza á intemperie do que se
tiraron dúas edicións en pouco máis de quince días pola
boa aceptación do público que
conseguiu.
No apartado de centros de
ensino, o premio Irmandade do

Libro recaeu no CEIP Riomaior de Vilaboa que acadou a
única categoría dos galardóns
que conta con dotación económica que o centro ten que investir en libros para a súa biblioteca. ♦

PACO VILABARROS

De Toro e o Museo do Pobo galardoados
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Seguro Azar

Shin Chan
DAMIÁN VILLALAÍN

Petras, Galeano, Vattimo e O
Sastre entre os convidados
da XX Semana de Filosofía
Casares
denunciou
en vida
a censura
de Fraga
A.N.T.
A obra Vento ferido de Carlos
Casares sufriu a censura de Manuel Fraga no seu cargo de ministro de Información e Turismo.
Así o relata o propio escritor no
recentemente publicado libro de
entrevistas O conto da vida de
Tucho Calvo. Casares xa fixera
pública a censura do agora presidente da Xunta nun acto público
celebrado en Ourense no 1989.
“O libro saíu sen dificultade,
pero cando levaba xa unha tempada á venda, alguén fixo unha
denuncia ante o Ministerio de
Información e Turismo. Coido
que foi un militar, que tiñan
moita forza en cousas así. Sorte
que algunha alma piadosa chamou a Galaxia para avisar de
que ía ir a policía retirar a edición” relata Casares en O conto da vida. O escritor explica
que o libro fora escrito de xeito
“elíptico” precisamente para
conseguir saltar a censura pero
non era difícil adiviñar que o
paseado dun dos seus contos era
un roxo. “Paco del Riego meteu
as caixas que quedaban do libro
nunha furgoneta e sacáronas de
Galaxia, e cando chegou a policía xa non os atoparon e díxoselles que se venderan todos. Despois dun tempo, distribuíronse
os exemplares que quedaban e
salvouse o libro” continua explicando o escritor que confesa
así mesmo a “ilegalidade” de
Galaxia ao tirar unha segunda
edición “pirata”, reimprimindo
o libro sen mudar a data e semellando que os novos exemplares continuaban a ser os da
primeira tirada. Casares conta
tamén a “chapuza” editorial ao
corrixir, sen embargo, as probas
dunha segunda edición que formalmente non existía.
Carlos Casares xa tiña relatado este episodio da censura de
Fraga en Ourense en 1989, nun
acto público no que o escritor facía relato da súa vida a través
dunha entrevista pública con
Luís González Tosar. Daquela o
escritor relatara o episodio de
secuestro en termos semellantes,
facendo constar asimesmo a
participación de Francisco F. del
Riego no salvamento dos exemplares que ían ser secuestrados
por orde de Fraga.♦

A.N.T.
A Aula Castelao de Filosofía celebra coa edición deste ano da
Semana Galega de Filosofía dúas décadas de existencia como
foro de pensamento e debate. Por esta razón, o programa do
congreso terá un carácter conmemorativo e nel participarán
algúns dos máis destacados intelectuais que asistiron ao encontro de Pontevedra nas súas anteriores edicións. Eduardo
Galeano, Celia Amorós, Gianni Vattimo, James Petras, Xosé
Luís Méndez Ferrín, Manuel Rivas, Alfonso Sastre, Xosé Manuel Beiras ou Mª Xosé Queizán son algúns dos convidados.
Co título “Filosofía e compromiso” celebrarase en Pontevedra
desde o 21 oa 25 de abril a XX
Semana Galega de Filosofía, o
congreso organizado pola Aula
Castelao de Filosofía que ten este
ano un especial carácter conmemorativo. Neste sentido, tamén o
tema escollido para o encontro
ten, segundo os organizadores, a
vontade de “resumir os obxectivos e os motivos que conducen
toda a traxectoria da Aula Castelao que convida neste ano a algunhas das máis de trescentas vo-

ces que nestas dúas décadas converteron este congreso no máis
relevante foro de ideas dos que se
celebran en Galiza”. Adolfo Sánchez Vázquez, Celia Amorós,
Gianni Vattimo, Raul Fornet-Betancourt e James Petras son os filósofos que participarán nas sesións de mañán do encontro,
agrupadas baixo o título de “Teoría e praxe”. As sesións de tarde,
como ven acontecendo desde o
seu nacemento, dedícanse ao
pensamento desde Galiza coas intervencións de Xesús Alonso

Montero, Domingo Docampo,
Mª Xosé Queizán, Xosé Manuel
Beiras e Xosé Luís Barreiro. Polas noites, o ciclo “Palabra e acción” reunirá a destacadas voces
do mundo da literatura que se sinalan así mesmo polo seu forte
compromiso persoal e político.
Un concerto de Uxía Senlle e
María del Mar Bonet o luns día
21 dará comezo de forma especial a estas sesións nas que participarán tamén os escritores Manuel Rivas, Alfonso Sastre,
Eduardo Galeano e Xosé Luís
Méndez Ferrín, que clausurará o
congreso. Para Carme Adán, coordinadora da Aula Castelao de
Filosofía, a celebración das dúas
décadas de existencia “significa,
nun tempo de vida efémera como o noso, que cando se quere
impor un pensamento único a
sociedade recibe e apoia fiestras
críticas como a que se abre na
Semana Galega de Filosofía”.♦

DÍA DAS LETRAS

Avilés nas XIII Xornadas de Lingua
e Literatura da AS-PG e CIG
A.N.T.
Os vindeiros días 25 e 26
de abril vanse celebrar na
Facultade de Ciencias de
Educación de Santiago de
Compostela as XIII Xornadas de Lingua e Literatura. Organizada conxuntamente pola CIG-Ensino
e pola AS-PG, esta nova
edición contará coa participación de escritores,
xornalistas, profesores, filósofos, actores e historiadores que reflexionarán
sobre a lingua, a literatura,
os medios de comunicación e o plano de Normalización Lingüística.
As xornadas, que retoman o espírito co que xurdiu esta iniciativa centrado no fomento da lingua e Antón Avilés de Taramancos.
tor ao que se lle adica este ano
da literatura galegas, comezao día das Letras Galegas, que
rán cun acto en torno á figura
contará coa intervención de
de Avilés de Taramancos, escri-

Ana Romaní e de Xosé
María Álvarez Cáccamo.
Na programación destas xornadas inclúese unha
mesa redonda, onde María
Lado, Alexandre Nerium,
Cándido Pazó, Suso de Toro e Rafa Villar abordarán
o tema da literatura e de
compromiso a través da catástrofe do Prestige. Tamén
se celebrarán diversos seminarios impartidos por
Xosé Chao Rego, Sechu
Sende, Rosa Salgueiro,
Manuel María e Marica
Campo entre outros.
O filósofo Xosé Carlos
Garrido e o historiador Francisco Carballo serán os encargados do acto de clausura, centrado na persoa de
Alexandre Bóveda. A presente edición rematará coa estrea
da obra teatral Bicos con lingua,
da compañía Talía Teatro.♦

Exposición fotográfica en Pontevedra
A.N.T.
Arredor de setnta imaxes constrúen a exposición Antón Avilés de
Taramancos. Fotobiográfica que
se inaugura no Pazo de Mugártegui de Pontevedra o próximo día
21 de marzo, véspera do aniversario da súa morte. Na mostra, promovida polo concello de Pontevedra, faise un percorrido pola
vida do escritor a través de fo-

tografías, moitas delas inéditas.
A infancia, o tempo en Colombia, o regreso, a actividade
literaria e política. Por medio
dunhas cento cincuenta imaxes
dáse conta da biografía de Antón
Avilés de Taramancos nesta exposición que se poderá ver en
Pontevedra como unha das primeiras actividades de cara á celebración do Día das Letras Ga-

legas. Promovida polo Concello
e producida por Promocións
Culturais Galegas, a exposición
reproduce boa parte do arquivo
fotográfico do propio Avilés por
medio de fotografías cedidas pola familia e un grupo de imaxes
inéditas realizadas por Xan Carballa. A mostra está ao coidado
de Xosé Enrique Acuña e Xosé
Mª Álvarez Cáccamo.♦

puritanismo nace do
medo e dun afán desmedido de
coherencia, esa aspiración fútil e simplista a un mundo resolto e feliz onde o Ben –que
pode recibir diferentes nomes:
Deus, Imperio, Comunismo
ou Valores– triunfe definitivamente. É un punto de unión,
un denominador común transversal á dereita e á esquerda,
a moitos clérigos profesionais
e a non poucos deses outros
clérigos secularizados chamados intelectuais. O
puritanismo tenlle pavor á
contradición. Non hai cousa
que máis o altere nin que o
desubique máis. ¿Para que
serven as contradicións,
segundo a visión puritana?
Pois, evidentemente, para
“asumilas e superalas”, nunha
loita, avalada pola Verdade,
para a restitución da coherencia, a virtude, o estado de gracia.
O asunto non é
transcendente cando o puritanismo fica nunha actitude meramente persoal. Alá cada
quen. Pero vólvese
preocupante cando a súa
determinación é a de actuar
socialmente, cando pretende
modelar o mundo conforme á
anxélica e sobrehumana
imaxe que o puritano tece decote no seu maxín. Daquela as
cousas camiñan
inevitabelmente pola senlla
irritante da enxeñería moral,
da imposición e da censura.
Eso si, sempre revestidas retoricamente polo nobre manto
da ética, da utopía, dos
valores: Calvino e
Robespierre.
O puritanismo, axexante
sempre, tenlla xurada agora a
un inofensivo moneco
televisivo chamado Shin
Chan. Este monigote nipón de
caca, cu, peido e pirola, exitoso herdeiro do “tamagochi”
nos lamentos “progres” pola
perda de valores, seica é
capaz de destruír non sei cantos anos de teimudo traballo
de Educación para a Paz,
segundo confesaba no número
1073 de A Nosa Terra o presidente do Seminario Galego
dedicado a tan loable tarefa.
Como semellante cousa non
se pode consentir, o
Seminario vaille solicitar á dirección de TVG a retirada da
serie ou, nun alarde
permisivo, o seu traslado a un
horario non infantil.
As miñas fillas, coas que de
cando en vez vexo Shin Chan
(aínda que a min me aburre un
pouco), alucinan e non
entenden que algunha xente
maior poida sentirse tan
ameazada por un debuxo que a
elas lles provoca risa e certa ternura. E cando lles falo das
diversas peticións de censura de
“Shin Chan” dinme unha cousa
moi razonable e moi pacífica:
“Se non lles gusta, que cambien
de canle ou que apaguen a tele,
pero que non nos fastidien a
nós”. E todos en paz.♦

O R O C K e n ALEMAN
perde os complexos
FRANCK MEYER

O músico do ámbito pop con máis éxito en Alemaña na última década non foi Phil Collins, tampouco Madonna nin David Bowie, senón un señor que non soa nada entre os Ancares e as Rías Baixas: Marius Müller-Westernhagen. O disco
máis demandado nese país nos últimos seis meses non é de Shakira nin de Eminem, senón de Herbert Grönemeyer.
En poucos meses, Grönemeyer
chegou a vender máis de dous millóns e medio de exemplares do
seu último traballo titulado Ser
humano, mentres que Westernhagen, co seu Cara á tolemia, editado tres meses máis tarde, andará
polos 600.000. ¿Alguén o sabía?
O que sucede no cine e, algo
menos, na literatura, repítese na
música: pouco intercambio hai en
Europa e pouco sabemos dos nosos veciños. Cada país ten os seus
intérpretes nacionais, que ocupan
máis ou menos cota de mercado, e
á súa beira está a música de procedencia anglosaxona: omnipresente, sinónimo de modernidade e
expresión do noso xeito de vivir.
Esa música, no caso alemán, foi
tamén portadora da liberdade despois do acoramento nazi. Durante
moito tempo, estilos como o
rock’n’roll, o beat e o rock (como
ben indican as mesmas denominacións) estiveron ligados á lingua inglesa. O alemán quedou limitado
aos cantautores e ao ámbito da música tradicional ou da música popular lixeira, á parte das versións que
se facían das cancións de éxito de
Elvis ou dos Beatles, por exemplo.
Os primeiros intentos de crear unha
música pop autóctona (no sentido
amplo) datan dos anos 60, pero hai
que agardar os 70 para poder falar
dunha escena propia e ampla. Desde aquela, a utilización da lingua
alemana para este tipo de creación
músical foise normalizando, en varias ondas, ata chegar a practicamente todos os xéneros hoxe en
día. Os mencionados Grönemeyer
e Westernhagen son dous músicos
que tiveron e seguen tendo un papel
eminente nesta evolución.
Marius Müller-Westernhagen
naceu en 1948 no seo dunha familia de actores e tivo o seu primeiro
grande éxito en 1978 co seu cuarto
álbum (Con menta son o teu príncipe), moi marcado por un
rock’n’roll directo e cunha chea de
cancións que se converteron en auténticos clásicos. Nos anos posteriores segue nesta liña, compaxinando o seu labor de músico co de
actor, que tamén lle trae unha popularidade enorme (sobre todo coa
road-movie Theo contra o resto do
mundo, de 1980). Despois dunha
fase en que incorpora cada vez
máis elementos electrónicos, no
ronsel da New Wave e do fenómeno que se coñece como Nova Onda
Alemana, volve ás orixes de blues e
rock co album Westernhagen
(1987), a partir do cal deixa de utilizar o seu nome completo e tende
a estilizar máis a súa imaxe. Nos
anos seguintes chega a pouco menos que á apoteose como artista,
afiánzase como verdadeira superestrela con xiras por todo o país nas
que enche estadios enteiros como
só o conseguen os mesmos Rolling
Stones. Os concertos que seguen á
publicación do álbum Teatro de
monos (1994) –o seu máis vendido
ata o momento– atraen a máis de

850.000 persoas e
serven de base para
un documental de
moito éxito nos cines alemáns. No ano
2000 publica unha
recompilación das
súas cancións máis
coñecidas que marca un fito e, segundo
el, unha inflexión no
camiño.
Herbert Grönemeyer naceu en
1956 como fillo dun
enxeñeiro de camiños e criouse na
cunca do Ruhr, máis
exactamente na cidade de Bochum.
Así tamén se chama
o album –o seu
quinto– co que acadou fama como músico: 4630 Bochum
(1984, o número do
título fai referencia
ao que era o código
postal daquela). Pero nese momento
era máis coñecido
como actor. Fora un
Grönemeyer vendeu máis de dous millóns e medio de exemplares do último traballo, Ser humano.
dos mariñeiros da
famosa película de cine O subma- prete co papel, mentres que esoutro sora MTV e mesmo chegou a puriño (1981, director: Wolfgang Pe- representaba un personaxe sen ha- blicar versións en inglés de dous
tersen) e tamén representara o pa- ber unha identificación nítida. Os discos seus. Despois do album
pel do compositor Robert Schu- albums posteriores a Bochum non Queda todo diferente (1998) viviu
mann no telefilme Sinfonía de pri- tiveron a mesma repercusión, aín- dous golpes duros en poucas semamavera (1982). Tanto nas películas da que tamén foron éxitos, igual nas: morreron primeiro o seu ircomo na música o que se cadra o que as xiras que facía Grönemeyer. mán e logo a súa compañeira e nai
distinguía de Westernhagen era Tamén foi o primeiro músico de fa- dos seus dous fillos.
Moito se ten comparado e encerta tendencia á introversión e á la non inglesa que foi invitado a
reflexión, confundíndose o intér- unha sesión “unplugged” na emi- frontado a Grönemeyer e Westernhagen, que pasan
Marius Müller-Westernhagen tivo o seu primeiro grande éxito en 1978 con Con menta son o teu príncipe.
por ser os dous
máximos representantes do rock
alemán. Curiosamente, os dous son
os únicos que gañaron tres veces o
premio Echo da
Deutsche PhonoAkademie na categoría do mellor intérprete nacional:
entre o 91 e 94 alternaron dúas veces, logo conseguiuno outra vez
Westernhagen en
99 e Grönemeyer
na última edición,
presentada no pasado mes de febreiro de 2003. Os
dous publicaron
cadanseu disco no
segundo semestre
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de 2002. Desta volta, quen leva
vantaxe moi claramente é Grönemeyer.
Non parece demasiado aventurado relacionar a acollida espectacular do seu disco co estado de ánimo da sociedade alemana. É como
se a música dese directamente no
máis profundo da xente. As cancións do rockeiro falan de superar
un trauma –o da morte da súa muller–, falan do baleiro, de ter que
recoñecer que nada volverá ser como era, pero intentan tamén buscar
solucións e animar a loitar, a recuperar a dignidade e a coraxe. Algúns críticos viron en Ser humano
unha obra de arte para a época despois do 11-S, outros simplemente
descobren o paralelismo entre o dó
de Grönemeyer e a crise da economía alemana. Desde logo, el permite máis identificación como persoa –parece normal, sensato, modesto e caviloso– que unha estrela
como Westernhagen. Mentres o
primeiro corresponde máis ao estereotipo que se pode ter dos alemáns, o segundo é máis caprichoso, máis polémico, casado cunha
afroamericana de Nova York e
amante de certos luxos.
Westernhagen anunciara o seu
novo disco como rompedor, de aí
tamén o título Cara á tolemia. Disque se quería apartar da imaxe de
cantante acomodado e volver á rúa
da que procede o verdadeiro
rock’n’roll. De feito, algunhas cancións non se privan de nada e os
acordes de guitarra ao estilo dos
Rolling Stones son frecuentes pero,
ao meu ver, nin antes facía unha
música demasiado lixeira nin o novo disco é tan orixinal. Semella como que nestes tempos a xente busca máis autenticidade e menos historias. Grönemeyer, despois da súa
retirada temporal pola morte da súa
muller, non ten que demostrar nada
neste novo rexurdimento persoal e
artístico. A melancolía de Ser humano parece resultar máis aceptable que a gloria do seu colega, que
en 2001 recibiu, por riba, o Bundesverdienstkreuz, a máxima condecoración da República Federal,
cousa que a xente quizais considere
como pouco compatible co suposto
papel de rockeiro sucio e tolo.
Indepedentemente das vendas,
cada un deses dous discos ofrece
boa música e agranda os logros
dos seus autores, que seguen sendo dúas referencias claras no rock
alemán. Máis pausada, clásica,
elaborada e, no referente ás letras,
auténtica é a achega de Grönemeyer. Fronte a ese europeísmo formal e “alemanismo” sentimental,
Westernhagen avoga máis polos
ritmos negros, harmonías disonantes, música máis dura e pura
pero, tal vez, con letras máis rebuscadas. Antes de confrontar os
dous artistas, sería máis adecuado
velos como dúas variantes que se
completan. Son simplemente diferentes e non me gustaría que me
privasen dun deles.♦
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Happy hens

Chapapotix,

CÉSAR VARELA

os inventos do Prestige E
MAR BARROS

O afundimento do Prestige espertou o enxeño de moitos investigadores e inventores, que viron entre as mareas de fuel un estímulo para a imaxinación. Así xorde
a chapopotipia, unha mestura de tradición fotográfica, innovación e chapapote.
Ninguén lle ía dicir a aqueles fotógrafos de finais do século dezanove
que as oito horas de exposición necesarias para a fixación dunha imaxe nun soporte se ían ver reducidas
gracias ao afundimento dun petroleiro. Sen embargo, o betún de xudea tradicional atopou competidor
a raíz do desastre, o chapapotix.
Entre botes de sales de prata,
carbón moído ou ferro, o fotógrafo e investigador, Xosé Gago, foi
preparando a emulsión, baseada
no betún de xudea. No seu taller
artesanal de fotografía séguense
utilizando procedementos clásicos que se deixaron de empregar
ao redor de 1950, pero tamén se
comercializan os productos necesarios, como o papel salgado, a
goma bicromatada ou a albumina.
Afanado entre as probetas e
contagotas, a xeito de alquimista,
a fórmula que se empregou durante máis dun século, agora esquecida gracias as vantaxes que permite a fotografía moderna, foi mellorando ata chegar ao chapapoix.
“Levaba anos investigando,
tanto nesta técnica fotográfica como noutras das antigas, pero chegou un momento no que decidín
deixalo apartado ao non ter resultados positivos. O afundimento incitoume a retomala e o nome vén
dado do parecido entre o betún e o
chapapote”, explica Xosé Gago.
Recentemente clausurouse no
Museo Torres de Marín a exposición que presentou xunto con outro fotógrafo. A través do carbón
directo, o primeiro pigmento histórico, o autor quixo inmortalizar
o labor dos voluntarios nas praias
de Carnota, Muxía e Corrubedo.
A pesar de que a fotografía moderna fixo esmorecer estes procesos tradicionais, o chapapotix, como asegura o seu creador, presenta
moitas posibilidades creativas e
pictóricas, especialmente para artistas e estudiantes de Belas Artes.
Fascinación polo antigo
“Quedei abraiado cando descubrín

GONZALO

por casualidade nun libro que se podían facer fotografías con goma arábiga, a que tiñan os cromos cos que

xogabamos de pequenos. Pero para
poder mercar os productos e facer
fotos tiña que ser fotógrafo. Por iso

estudie fotografía”. Así nace a afición de Xosé Gago polos procedementos nobres fotográficos.♦

Xosé Gago
‘Son o único no mundo que fabrica
productos para facer fotos mediante técnicas antigas’
¿Que é a chapapotipia?
O perfeccionamento dunha
das técnicas máis primitivas que
utilizaba o betún de xudea, sobre
pranchas de cinc ou de cobre para facer gravados e fotografías.
Estou traballando no chapapotix,
a emulsión necesaria e que ten
unha preparación complexa.
¿Onde está a innovación?
Na reducción no tempo de
exposición necesario para a fixación da imaxe. A primeira foto por esta técnica necesitou oito horas. Estou investigando para que abonde con media hora.
Chamarlle ao producto
que se utiliza chapapotix parece moi oportuno.
Foi un amigo catalán o que
me suxeriu esta denominación
falando por teléfono. O betún
de xudea pode lembrar o aspecto do chapapote, por iso parece
axeitado o termo. Incluso houbo
quen me dixo que probase a utilizar este fuel para que así o nome fose máis auténtico. Pero
non creo que sexa apropiado.
¿Cal é a diferencia con respecto ás actuais técnicas fotográficas?
A calidade e o acabado son
moi diferentes. Os procedementos primitivos dan máis xogo creativo. Son procesos pictóricos
onde a textura do soporte intégrase na imaxe. Ademais sempre teñen ese punto de romanticismo e
unha maior implicación persoal.
¿Que expectativas comerciais ten o producto?
Son caros porque se fan de

PACO VILABARROS

xeito artesanal. Son o único en
todo o mundo que os fabrica e
ademais de vendelos no meu establecemento, tamén os comercializan nunha tenda barcelone-

sa, madrileña e nunha valenciana. De todos os xeitos, cómpraos
moi pouca xente tanto polo prezo como polo tempo que se necesita para traballar con eles.♦

n Londres, o naturismo
na comida está moi
extendido. Aquí chámase
“Organic” a todos os
produtos desta liña e hai
unha chea de tendas que os
serven. No meu bairro,
Notting Hill, temos todos os
xoves unha feiriña “organic”
onde nos chegan os produtos
directamente das granxas (iso
sí, moito máis caros), e alí
abastecémonos de leite, queixo, frutas e verdura, que
supomos son “auténticos”.
A semana pasada
atopamos alí uns ovos de
galiña que chamaban a atención pola variedade das súas
cores: turquesa, azúis e
oliváceos. No prospecto que
acompañaba o envoltorio
explicaba que tales ovos
eran producidos por galiñas
que foron coñecidas por primeira vez polos misionários
na Patagonia nos anos do
1600. Foron traidos aquí no
ano 1927 por un ilustrado
inglés que recollía raridades
polo mundo. A partires
desas galiñas, en
Cambridge, os experimentadores en aves diseñaron unha nova caste que leva o nome de “Cream Legbar” e é a
produtora destes tan chamativos ovos.
O folleto segue explicándonos o xeito de criazón,
onde as galiñas están cheas
de “health and happiness”,
ou sexa, “saúde e felicidade”
ou “sanas e escorreitas”
como diríamos aí. As ditas
aves andan ceibes e deitan
os ovos en niños de palla
que elas teñen debaixo das
sebes do campo. Tamén nos
explica o folleto a bondade
da súa dieta natural e “the
privacy of warm secluded
next boxes”, é dicer a
“privacidade dos seus quentiños poleiros individuais”
¡nada dos inormes
galiñeiros aos que nós estamos afeitos! E remata dicindo que alí ás galiñas se lle
fornece todo o que é bon
para “a súa liberdade de expresión e plenitude de
vida”, nas súas verbas: “its
freedom of expression and
fullness of life”.
De galiñas tan ben
tratadas teñen que sair (e xa
o comprobamos) uns magníficos ovos como deberían ser
os das galiñas acaudilladas
por aqueles Krikói e Fanói
da fabulación do noso hoxe
flamante académico Manuel
María. Agora que na nosa terra ándase traballando na
laboura de recuperar as
antigas castes do País, entre
elas a famosa galiña de Mos,
non estaría de máis o termos
en conta o camiño seguido
polos ingleses, tan adiantados
en moitas cousas.
Porque se é certo que “
do que se come, tamén se
cría ”, algo lle quedará aos
consumidores de ovos de galiñas felices e con liberdade
de expresión.♦
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A Torre de Hércules
de camiño á Unesco
MAR BARROS

‘O humor é unha
arma de defensa
que utilizo na
vida e na obra’
A.N.T.
Recentemente Galaxia publicou a súa novela O bosque
de levas onde o protagonista,
un espectro do XIX instálase
no interior dunha familia
actual. ¿Que papel xoga o
humor dentro do libro?
A súa presencia é inevitábel. O humor é un recurso
fundamental dentro da sociedade e da literatura. Sempre estivo presente na miña
obra, pero este non é o libro
más humorístico que escribín. Ten tintas de humor e de
cinismo, pero no bo sentido
do termo. Toda a realidade
ten unha dobre vertente e o
humor é unha opción.
O contraste entre dúas
épocas, favorece o xogo humorístico. ¿Pretendía reflectir algo máis con el?
Pretendía facer a antítese
da miña anterior novela O espírito de Brounstenac, ambientada no século XIX e que
a voz cantante a levasen os liberais. Este século apaixóname porque foi unha sorte de
caldo de cultivo de todas as
catástrofes que despois sucederon especialmente a raíz
das accións dos Borbóns.
¿Pensa que na actualidade se está a perder ese
punto de humor que sempre nos caracterizou?
Coido que non. Tanto na
literatura, da man de escritores como Gonzalo Navaza,
como nos acontecementos reais apréciase un rexurdir dese
carácter humorístico. O
exemplo máis claro atopámolo nas mobilizacións cidadás
tras a catástrofe do Prestige.
Xurdiron por todo o país actuacións humorísticas, lemas
ou cancións como de “Hai
que ir morrendo, Manolo hai
que ir morrendo” ao ritmo de
Guantanamera. No resto do
Estado estas manifestacións
non tiveron ese carácter sarcástico e irónico. O humor é
unha arma de defensa que se
activa ante situacións de perigo, só cómpre esperar o estímulo, que eu utilizo a través
dos meus libros pero tamén
na miña vida.♦

O paso da Armada Invencíbel, o
embarque de Carlos I con destino a Aquisgrán ou a invasión de
Drake foron algúns dos acontecementos que presenciou o faro
romano máis antigo que aínda
continúa en funcionamento.
Construída na época do emperador Traxano, hai máis de dous
mil douscentos anos, para facilitar a navegación, a Torre de
Hércules preséntase como un
dos futuros monumentos recoñecido comoPatrimonio da Humanidade.
O concello da Coruña e varios da Costa da Morte, a Xunta,
diferentes empresas, asociacións
veciñais e agrupacións profesionais apoian á iniciativa do Instituto de Estudios Torre de Hércules para que o faro sexa declarado pola Unesco Patrimonio da
Humanidade. O presidente, Xosé
Luís Vázquez Iglesias, sinala
que “o valor histórico do faro, un
dos máis antigos xunto co de
Alexandría, xa destruído, e o seu
valor arquitectónico, cos cimentos e o interior das primeiras
plantas de carácter romano” serían os piares básicos da candidatura. Sen embargo, engade que a
defensa máis forte ante a Unesco
debe centrarse nos aspectos máis
transcendentais e diferenciadores da Torre de Hércules debido ao elevado número de propostas en todo o mundo.
“Actualmente estase a redactar o expediente, no que traballan arquitectos, historiadores
e enxeñeiros para poder facilitar
unha resposta máis técnica ás
cuestións que se presentan” indica o presidente do Instituto,
ao tempo que engade que “a declaración é un proceso lento,
moi complicado e que require
moito esforzo e apoio cidadá”.

Recentemente o Parlamento
galego sumouse a iniciativa do
Instituto. O Congreso aprobou
por unanimidade unha proposición non de lei do partido socialista na que se propuña que as
Cortes instasen ao goberno a realizar as accións necesarias para
que o faro reciba o recoñecemento da Unesco.
Neste último ano o Instituto
vén desenrolando unha serie de
accións para acadar o fin que a
veu nacer. Recollida de firmas
dentro da propia Torre dende o
pasado verán, iniciativa que
conseguiu reunir máis de quince
mil de xentes de todo o mundo,
a carreira de atletismo organizada pola agrupación, que se celebrará o vindeiro mes, participacións en Rallys e na regata
Cutty Shark, son algunhas das
actividades que pretenden que
sexa declarada Patrimonio de
Humanidade.
As lendas do pharum
Faro que marcou durante séculos
o fin da terra coñecida para dar
paso a un mundo de diaños e
monstros, a Torre de Hércules
reflíctese en vellos manuscritos
da literatura clásica, pero tamén
en lendas milenarias.
Na Crónica Xeral de España
redactada por Afonso X recóllese a historia de Hércules e Gerión. Nela o xigante Gerión é
derrotado por Hércules, tras unha dura loita. Sobre o corpo do
xigante levantouse un gran túmulo que se corou cun grande
facho. Posteriormente Hércules
fixo poboar o lugar e mandou
escribir os nomes de cada unha
das persoas. A primeira foi unha
muller, Cruña, de onde proviría
o nome da cidade.♦

PACO VILABARROS

Alfonso
Álvarez
Cáccamo

Testemuña da historia, referencia na literatura clásica e orixe das lendas nórdicas e grecolatinas
máis fascinantes. A Torre de Hércules, á beira do Atlántico, foi protagonista dende o século II
d.C. do acontecer histórico e literario. Hoxe, a posibilidade de que o pharum brigantium sexa declarado Patrimonio da Humanidade cobra cada vez máis forza.
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O xogo
da linguaxe
XURXO LEDO

A

lingua falada ou
escrita sirve para
moitas lindezas e
sobre todo para xogar. Por
exemplo para xogar a
policías e ladróns, a goberno
e oposición, a amigos e
enemigos. Se se me ocorre
chamarlle cabrón a outra
persona é probábel que non
lle fixera gracia, aínda que
llo dixera de forma
agarimosa. Non importa que
non lle teña pegado ou que
non lle roubara, o importante
é que utilicei unha verba que
posúe contido negativo.
Xeralmente a lingua
tamén serve máis para
esconder que para mostrar e
actualmente é máis evidente.
Podemos observar este feito
cando escoitamos a políticos
dicir: “todos estamos contra a
guerra e pola paz”, ou “nós os
demócratas”, ou “estamos
xerando emprego”.
Tras destas verbas
agóchanse intencións,
pensamentos e case sempre
abstracción, ese conceito
onde todo é posibel. Podemos
escoitar dicir que hoxe non
existen ideoloxías a personas
que optan a ser elexidos nuns
comicios, tamén é común que
apareza nunha conversación a
frase: “todos son iguais”,
pero as personas que o din
elixen a uns en detrimento
doutros.
Como dicía, a lingua serve
principalmente para xogar, e
dá igual a lingua que sexa.
Para dicir que hai pobres
utilízanse expresións coma:
xente sen recursos; as guerras
poden ser preventivas e
parece que hai ditaduras
necesarias e outras malignas.
Xogos de verbas que
sempre refiren algo, que
moitas veces axudan a
entenderse as personas e
outras moitas empréganse
para enfrentarse, sendo
utilizadas como armas de
destrución masiva.
Unha parede, un papel ou
unha emisora de radio son só
o soporte para letras de tinta
ou sons que segundo tras
segundo enchen o espacio
provocando e facilitando o
xogo de mentir ou incluso de
amar. Todo depende do senso
que cada un queira darlle e
que non ten máis valor que o
dun soplo de vento.
A experiencia
nembargantes ensínanos que a
maior parte do pensamento
constrúese con base na
linguaxe e ésta é facilmente
manipulábel por aqueles que
entenden o seu poder, e por
iso tratan de controlar os
medios de comunicación que
cada vez funcionan máis
como escolas de
adoutrinamento e xogan a
crear opinión pública.♦

Sitios

Mar Barros

Fervenza do Muíño da Serra
O discorrer inquedo da auga na
terra dos “dez mil ríos”, vai debuxando no seu rebulir sinuoso e
rosmón fervenzas que precipitan
as augas dende alturas imposíbeis provocando impresionantes
marabillas naturais. As caídas
caóticas e heterodoxas de pequenos ríos, entre os sucos escarvados co paso do tempo nas
paredes de pedra, que se esparexen en regos multiformes, compensan a súa escasa dimensión.
O bater das augas da fervenza
do Muíño da Serra, no concello
coruñés de Vedra, érguese como
un dos pequenos saltos que o río
Zamaro quixo deixar ao seu paso. Un carreiro á beira do río, no
lugar de Ramil, conduce ata a fervenza. O camiño introdúcese entre a natureza, atravesando prados e bosques. Vinte minutos camiñando que conducen ata unha
ponte rústica de táboas. Un pouco máis adiante, o muíño da serra e alí a súa fervenza.
A pesar de que en calquera
época do ano a contemplación
da cascada supón un pracer, as
estacións van facendo mudar o
seu discorrer. No inverno, as
abundantes chuvias que saúdan o país, provocan a crecida
dos ríos, que non contan con
máis espacio que o seu cotiá e
milenario camiño. Así, as súas
augas escachan violentamente
provocando unha suave néboa
branca que non é capaz de disimular as burbullas que se forman na caída. Todo un espectáculo que non pasa desapercibido e que se repite por todo o
país, dando conta do inmenso

poder das augas. Pero a chegada do estío non provoca un esmorecemento na beleza da fervenza. O río Zamaro, menos
abondoso, xa non se precipita
violentamente, senón que prefire ir acariciando as rochas, coas as augas máis tranquilas.
Pero a de Muíño da Serra
non é a única fervenza que se
pode contemplar na zona coruñesa máis achegada a Pontevedra, na liña que se describe
dende o concello de Vedra ata o
de Toques. Ramón Muñiz de las
Cuevas recolle no libro Guía
das fervenzas da Coruña de
Edicións do Cumio, unha serie
de roteiros que percorren as
cascadas máis destacadas da
provincia, entre as que se atopa
a da Serra do Muíño. Na ruta visítanse sete pequenos enredos
naturais, a fervenza de Brañas
no concello de Troques, a de
Hortas en Arzúa, a de Mince en
Touro, tres no municipio de Boqueixón, a de Codeso, a de Donas e a de Rubio e finalmente a
do Muíño da Serra en Vedra.
Os arredores deste lugar
ofrecen outras posibilidades
ademais da contemplación da
cascada. Un deles é a ruta dos
muíños, a que se pode acceder
a través do río Pereiro, que conta cun total de sesenta e cinco,
cunha ponte medieval e pequeno abanqueiro en San Fiz de Sales. Pero tamén se atopa a Fraga de Frades, un suposto campo
de adestramento que empregaban os romanos, ou o Mosteiro
de Sobrado dos Monxes, a súa
lagoa ou o Pico Sacro.

Lendas e literatura
As fervenzas ademais de
presentarse como patrimonio
natural de grande beleza, que
cómpre conservar e respectar,
cunha importante riqueza animal e vexetal, tamén foron enriquecendo co seu teimoso fungar, ao longo do tempo, a nosa

etnografía e folclore. Centos de
referencias atopamos na literatura, centos de poemas ou liñas
en prosa que evocan a súa
grandeza e violencia. Pero tamén moitísimas lendas populares teñen como protagonistas
as cascadas, con todos eses
seres que rebulían entre as augas e os bosques.♦

Meu Santo, Miña Santiña

francisco a. Vidal

Santa Fabiola, divorciada con consentimento
O cardeal Wiseman, na súa novela “Fabiola ou a Igrexa das catacumbas” (1854), preséntanos a
unha muller divorciada e casada
de novo, que logo se converte
nunha das maiores defensoras da
indisolubilidade do matrimonio.
Sen embargo, as haxiografías
amosan lagoas moi difíciles de
entender, tal que a protagonista
da novela e esta do santoral non
semellan ser a mesma persoa.
abiola, filla dunha das primeiras e principais familias de
Roma, a pesar de ser educada
cando a relixión cristiá xa non
era perseguida no imperio, non
era, nin moito menos, unha beata.
Mimosa e caprichosa, aínda que
as haxiografías queiran disfrazar
a súa vida como esposa incomprendida, era unha cabeciña tola.
Tíñao todo e podía escoller.
Era rica, guapa e famosa, con familiares ben colocados nos principais postos da sociedade, e con
recursos e facilidades para afrontar calquera tipo de novidade,
pero ela acostumaba a ser unha
nena sobrada de todo, cando quixo decidir por si mesma errou.
Non é que fose mala persoa,
pero si foi algo lixeira e moi descoidada nos asuntos da ética e da
imaxe pública.

F

Namorada dun home de vida
licenciosa e libertina, casou coma quen casa co cantante de moda, mirando o “glamour” dos
parladoiros rosa, que daquela tamén había aínda que non houbese prensa de coloríns nin televisión de sobremesa, e esquecendo
a vida de exemplo e boa conduta
que debe dar unha dama da súa
categoría, botoulle o gancho a
aquel guaperas de pasarela.
al sabía a caprichosa Fabiola que o “play boy” non
ía estar ao seu antollo, senón que, en canto podía, fuxía do
seu lado para acabar en lugares de
xogo e esmorga, mentres a infeliz
ficaba soa noite tras noite para espertar envolta na suor dunha realidade que lle confirmaba que aquel
non era o príncipe dos seus soños.
Fabiola sentiuse maltratada,
desatendida, aldraxada e traizoada, e daquela pensou moi seriamente en abandonalo.
Tal era o seu enfado, que non
se decatou a desnamorada esposa
que se ben as leis civís romanas
aceptan a anulación matrimonial,
non así as leis relixiosas. Pero
aquí non caben desculpas éticas, e
habendo lei, non importa quen sexa o tribunal, o importante é que
satisfaga as propias necesidades.

M

Os avogados que lle preparaban os papeis do divorcio, non
esquecían que o emperador
Constantino legalizara o cristianismo uns setenta anos atrás, pero aos legalistas da época esqueceulles poñer en sintonía as leis
do imperio coas da nova relixión. E o que menos se lles ocorreu a ningún deles foi crear o
Tribunal da Sagrada Rota, tan
socorrido na actualidade en casos faranduleiros, moi semellantes a este que citamos.
así, amparada polo tribunal de
xustiza humana, Fabiola
abandonou ao libertino esposo, pero axiña encontrou outro home que lle pareceu o marido ideal,
e daquela casou con este outro
que, a diferencia do anterior, sempre se portou coma un cabaleiro.
Sen embargo, os sacerdotes
que visitaban a casa familiar, facíanlle ver unha e outra vez o erro
no que caera Fabiola de cara ás
leis divinas, e no pouco recomendabel e exemplarizante que era tal
actitude para o pobo, tan dado a
espellarse nos famosos, por moi
santo varón que fose o seu esposo.
Pero tampouco pensou ninguén
en excomungar a tan notábel dama romana polo antolliño aquel.
Sucedeu que o segundo marido

E

feneceu e Fabiola ficou viúva, nunha idade xa madura para novos namoramentos, e entón manifestou o
seu arrepentimento por aquel casamento legal para os homes pero aldraxante para a divinidade, quen
prohibe que, o que ela uniu (aínda
que fose con mal pegamento) o desunan os fieis de a pé; e con grandes mostras de penitencia, dispuxo
unha boa cantidade da súa fortuna
para socorrer as necesidades dos
pobres, mentres proclamaba aos
catro ventos as maldades do divorcio e das leis que o amparan e xustifican, segundo lle recomendaban
os sabios que entendían de tratos
coa xustiza divina.
como o arrepentimento soltando cartos sobrantes non
abondaba, ao entender dos
entendidos, decidiu facer unha
viaxe aos Santos Lugares, durante a que meditou moito sobre como reconducir a vida tan simple
e argalleira que tivera.
Ao regresar de Xerusalén,
mandou construír un hospital para atender enfermos, no que ela
mesma traballaba, e cando os
anos lle pediron o retiro, buscou
a tranquilidade de Ostia, onde
fundou outro hospital e agardou
o seu derradeiro alento, con vistas ao mar e total satisfacción.♦

E

O debate
da nación
FRANCISCO CARBALLO

E

rnest Gellner, (París
1925- Praga 1995),
antropólogo e filósofo,
dedicou constante atención
á ideoloxía e ao fenómeno
da nación e do
nacionalismo. O seu libro
póstumo “Nacionalismo”
(1997), ven ser o seu
“testamento intelectual”.
Anthony D. Smith,
Catedático de Etnicidade e
Nacionalismo no Instituto
Europeo da London
School of Economics,
mantivo un debate célebre
con Gellner, no 1994. En
“Nacionalismo e
Modernidade” (2000),
revisa críticamente os
paradigmas actuais do
nacionalismo cara unha
teoría satisfactoria da
nación e do nacionalismo.
¿Cales son os puntos
quentes para unha
converxencia na teoría
nacionalista? Ao menos os
seguintes. Primeiro, o papel
do Estado. Se a nación
esixe un estado ou se
contenta coa coexistencia
nun estado plurinacional,
depende da capacidade
ineludíbel de salvagardar a
cidadanía e os dereitos dos
cidadáns que son
compoñentes necesarios da
idea de nación e de
nacionalismo (Smith, p.
393).
A lingua.
Necesariamente a lingua
propia da nación ten que
acadar o estatuto de
vehículo do rexistro culto
tanto como do popular. A
súa normalización ao nivel
superior é imprescindíbel
aínda que se conxugue co tri
ou bilingüismo.
E, por fin, a historia.
Averiguar a conciencia das
xeracións prenacionalistas
e as nacionalistas nun uso
da análise histórica esixe o
repudio de toda
manipulación. Non é
correcto utilizar o ensino
da “historia” como proba
de pretendidas
continuidades sen someter
a crítica severa a realidade
tanto do pasado como do
presente.
Ás consideracións de
A.D. Smith, Gellner
engade: en todo caso a
estabilidade e a seguridade
social teñen que ser tidas
en conta, sen excluír os
cambios cando a
necesidade é evidente...“Na
nosa época, moitos
sistemas políticos
combinan o pluralismo
cultural cunha persistente
desigualdade entre as
culturas afectadas; estes
sistemas están condenados
en virtude da violación do
principio nacionalista que,
noutras épocas, podía ser
infrinxido con
impunidade” (Gellner, p.
184). Neste caso o cambio
♦
político está xustificado.♦
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Anacos de Borobó

O exemplo de Xesús Rey Alvite
A xenial definición de Xesús Alvite na que sostiña que o periodismo é un vicio, e que tanto encantaba a Xosé Mª Castroviejo,
aínda é, para mín, unha verdade
coma a catedral de Santiago.
¡Estupendo apotegma aquíl! O
xornalismo era un vicio que o
popular gacetilleiro santiagués
levaba na masa do sangue; mesmo que se foran as tazas do Ribeiro que bebera seu pai –o auténtico no Rexistro Civil, e primeiro, Xesús Rey Alvite– nas
tascas composteláns do último
tempo de Montero Ríos.
pai de Xesús, biógrafo por
certo de don Uxío, figuraba na nómina do Concello
compostelán, pois ensinaba os rapaces santiagueses coma mestre
municipal. Pero a súa actividade
máis sobranceira foi, ata a súa derradeira hora (na que caéu do tren
en Catoira), a de informador local
nos modestos xornais da cidade
xacobea: El Diario de Galicia,
dos Tafall, El Eco de Santiago, de
D. Celestino Sánchez Rivera, El
Compostelano, do Coxo Moreno.
E o pai dos Alvite levaba aínda
aparte a corresponsalía na súa cidade xacobea de casi toda a demais prensa galega.

O

■ ACABÁRONSE OS SABIOS
SANTIAGUESES. Axudaba Xesús
Rey Feás, –tal era o seu nome
exacto– a seu pai dende moi novo,
apañando noticias nas rúas. Mais o
mestre/xornalista anceiaba que o
seu morgado e tocaio cursara a carreira de Mediciña; ao suspendelo
o catedrático Fonseca, que tantas
loubanzas informativas debía ao
pai, iste, moi contrariado, pronunciou unha frase que alarmou a todo o claustro universitario: ¡Acabáronse os sabios en Santiago!
Frase que resultou casi tan
proverbial coma aquela moi célebre que circulou ao finar, no
1888, o sabio Rector da Universidade: ¡Morreu D. Antonio Casares, fodéuse a Química!
O bacheler Xesús, visto que
non aprobaba Anatomía, sen deixar de apañar noticias polas rúas,
preparouse para ingresar no Corpo de Prisións, gañando praza de
carcereiro nos anos da República.
■ AS CRÓNICAS DO PAI. Sendo
aínda estudante adoitaba acompañar o noso Xesús Alvite o seu proxenitor nas misións informativas
que este desenrolaba fóra de Santiago. A primeira vez que recordo
velos xuntos a un e a outro, foi na
I Feira do Automóvil de Ocasión,
celebrada na miña vila cesureña,
en xuño de 1925. ¡Vaiche boa!
Gardo fotos nos que aparecen alí
os dous, e algunha delas pode que
ilustre iste exemplo.
Supoño que Xesús tamén
acompañou a seu pai, pouco tempo despois, coma enviado especial
dos seus xornais, ao esclarecemento dos horríbeis crimes de Mañufe que conmoveron a tanta xente, aínda inocente, daquela época.
San Vicente de Mañufe é unha freguesía do Val Miñor, no concello
de Gondomar. Alí, perto da fronteira portuguesa, alcanzou Xesús
Rey Alvite, o pai, a súa maior fa-

Xoán Xesús González, coa man no queixo, con Xesús R.F. Alvite e Patricio Rodrigo.

ma xornalística, informando daquiles terríbeis asesinatos. Aínda
lembro o arrepío con que lía, sendo raparigo, as sensacionáis crónicas do mestre/xornalista que enchían as páxinas, coma faldras dun
monte, do Faro de Vigo.
Ao legar aos seus vástagos
Rey Alvite o cuasi monopolio da
información santiaguesa, transmitiulle asemade o fervor polo cidade xacobea, deste xeito coido que
bautizada por il mesmo con unánime aceptación dos seus veciños.
anta sería logo a identificación
do II Xesús Alvite coa lenda
apostólica que, dentro da súa
complexa persoalidade un tanto
dostowieskana, poderíase conceptualo coma unha reencarnación
gacetilleril de Jacobo Boenerges, o
Fillo do trono. E así gustáballe ser
alcumado, Fillo do trono, con
moito cariño, razón e humor polos
xoviáis e xocundos picheleiros.

T

■ O CARCEREIRO ENCARCEFoi destinado Xesús Alvite
a prestar os seus servicios na prisión do Dueso. Namorouse en
Santander dunha boa e guapa
montañesa coa que casou en Santiago. Xa lle naceran as dúas fillas
que tivo o matrimonio, cando o
atrapou a de Deus es Cristo, na
que sería zona norte republicana;
onde seguiu cultivando a súa nativa vocación periodística na prensa
santanderina. Nun dos artigos que
publicou nela doulle por meterse
co xeneral Queipo de Llano, facciosamente alzado en Sevilla.
RADO.

Chegou logo o mal día no que
as forzas nacionáis ocuparon a
provincia cantábrica, e os secuaces de Máximo Cuervo (director
xeral de Prisións no réxime franquista, e despóis pío director da
Biblioteca de Autores Cristiáns)
fixéronse cargo da Prisión do
Dueso. Ao principio Xesús continuou cumprindo as súas obligacións profesionáis, na galería que
viña atendendo denantes da chegada dos funcionarios de Franco.
Ata que axiña o novo xefe do establecemento penitenciario ordenoulle a Alvite que formara e
contase os presos da súa galería.
Contou ben Xesús e comunicoulle a seu novo superior que
formaban setenta e oito reclusos.
—Recónteos vostede, pois
paréceme que falta algún de contar –mandoulle o mandamáis.
Alvite recontou con moito
coidadao os seus homes e confirmoulle ao xefe que eran efectivamente setenta e oito presos os
alí encarcerados.
—Falta un –correxiuno o xefe nacional da prisión do Dueso,
tuteándoo xa coma un condenado–, pois sodes setenta e nove.
Posto que non te contas a ti mesmo, que eres un rojo perigoso.
Así que dende agora vas formar
nas filas distes criminais, aínda
que sexan presos comúns, sendo
ti ben político.
ista maneira, tan certa, pasou
nun intre aquil flamante Fillo do trono de ser carcereiro
a recluso na súa propia galería.
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■ O PERDÓN DE QUEIPO DE
LLANO. Quedaron desamparados
da familia santiaguesa dos Alvite
as filliñas de Xesús, namentras el
empezaba a afrontar as consecuencias penales daquil maldito
artigo que escribira contra Gonzalo Queipo de Llano. Procesárano e non estou seguro, como
foi sona, de que lle chegaran a
pedir, por iso, pena de morte.
Con todo, ao enterarse o vello
Alvite da triste situación do seu
primoxénito, usou das amistades
e influencias que lograra en medio século de comunicación social. Singularmente acordouse do
contacto periodístico que tivo co
xeneral Queipo, cando acababa
de ser iste xefe da Casa Militar
do primeiro Presidente da República, D. Niceto Alcalá Zamora.
Pois parece que viñera a Santiago, antes de sublevarse en Andalucia, a visitar a súa filla, casada
co novo e moi serio catedrático
de Dereito Procesal, da Minerva
galega, Niceto Alcalá Castillo,
morgado do Presidente.
Polo que Xesús Rey Alvite
decidiu ir persoalmente a Sevilla,
para rogarlle a tan temible xeneral (alzado contra o Réxime que
presidira o seu consogro, sustituído xa por Azaña) o perdón do seu
fillo maior. Queipo de Llano lembrou o ben que o atendera na cidade xacobea, e por unha soa vez
foi magnánimo, salvando a Xesús da posíbel pena capital. E o
Fillo do trono puido así voltar
áas rúas santiaguesas e apañar
noticias de contado.
■ O VICIO DO PERIODISMO.
Ao chegar a iste punto doume
conta de que referín casi máis o
pai que o fillo niste exemplo que
pensaba poñer só, e primeiramente, ao nome do vástago.
Pero quédanme no miolo algunhas cousas curiosas que narrar
do meu entrañable e pintoresco
compañeiro na Noite, de Santiago, e vale a pena colocar hoxe
baixo o rubro de Xesús Rey Alvite o exemplo de agora, e adiar
para o próximo o de seu fillo
maior Xesús Rey Feás.
ado que coñecín de vista ao
máis popular e vedrao colega
que nos meus anos de estudante traxinaba en Compostela.
Por iso cabe incluílo niste ensarillado de lembranzas biográficas de
persoas que oín falar ou vín, aínda
que somente fose só unha vez. E
ver ben vín, máis, dunha vegada,
transitando polo Toral ou a Quintana, ao xa vello Alvite; en procura das noticias da Mitra, do Cabildo, do Hospital, do Concello, do
Cárcere, dos Xuzgados, do Rectorado, das Facultades... Sempre no
exercicio cotián do vicio do periodismo que transmitiu impoluto aos
seus fillos Xesús e Pepe.
Aquil vicio que, como comentaba Xosé María Castroviejo,
ponderando o xenial apotegma do
fillo do trono no que tanto incurrían os grandes escritores: Azorín,
Unamuno, Ortega, Cunqueiro, o
propio Xosé María... e ¿por que
non Pepe Alvite?, que ben merece
outro dos meus exemplos.♦
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O Trinque
Neira Vilas e o mar
Xosé Neira Vilas vén de editar un libro de relatos sobre
as vivencias dos homes de
mar nas correntes do Golfo
de México. Relatos mariñeiros, en Xerais é unha home-

naxe á comunidade galega
asentada na Habana nas
décadas de 1930, 40 e 50.
Un gran reencontro do escritor de Gres coa literatura.
Ilustra Xaquín Marín.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O

LUÍS SEOANE

Poderemos ollar as súas
pinturas na galería Coarte
ata o 29 deste mes.

Organizada poa Fundación
Luís Seoane para renderlle
unha pequena homenaxe a
Maruxa Seoane coas acuarelas que, recentemente, ela
mesma doou á fundación, e
que abranxen desde os anos
50 ata o 79. No libro-catálogo figuran as acuarelas
acompañadas por textos de
Xoaquín Chaves, pintor e
poeta; Paula Fdez-Bañuelos, historiadora e teórica
de arte; e Rainer Schiestl,
acuarelista, pintor e ensaista, ademais dun saúdo da
propia Maruxa. Ata o 28 de
marzo na Casa da Cultura
Salvador de Madariaga.

A biblioteca municipal
González Garcés acolle esta
mostra de fotografías adicada aos Motivos do mar.

AL FONDO
DE LA GALERÍA
Esta é a mostra colectiva
que, ata o 23 de marzo, vai
estar na sala 4 Ingletes.

FIRMAS PARA
UNA COLECCIÓN

O clube financeiro Atlántico vai acoller esta mostra
colectiva ata finais de mes.

Cabana
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE

GALICIA

Ata finais de marzo teremos
a oportunidade de mergullarnos, a través desta mostra fotográfica, no mundo submariño do noso país, resultado
de 25 anos de traballo de Xosé Luís González. Na sala de
exposicións da Escola Laica,
de luns a venres, de 16 a 20
horas non sendo os xoves.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

CARRABOUXO
Esta mostra, da que é protagonista o coñecido personaxe de Xosé Lois, pode ser
visitada na librería Maraxe.

Madrigalia
Darán unha serie de concertos, promovidos por Caixa Galicia. Na CORUÑA van
tocar o sábado 22 ás 20:30 h. na Igrexa
da Orde Terceira. Estarán en TUI o sábado 29 para tocar na Catedral ás 20:30 h.♦

Carballo
■ EXPOSICIÓNS

OS ECOLATAS
¿Axúdasnos a salvar o planeta? Baixo este título poderemos ver esta mostra sobre ecoloxía, adaptada para
as crianzas pero útil, tamén,
para os adulto, ata este venres 21 de marzo no Museo
Bergantiños.

Castro
Castro de Rei
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO GARCÍA
BELLIDO E...
a arqueoloxía do noroeste
peninsular. As investigacións arqueolóxicas e históricas deste profesor no noroeste da península supuxeron o espertar do labor científico neste ámbito. A mostra contén pezas do Museo
de León e do Arqueolóxico
de Asturias. Ata o 4 de maio
no Museo Arqueolóxico do
Castro de Viladonga.

Cervo

que o Museo Histórico de
Sargadelos ofrecerá durante febreiro e marzo. Plácido
Castro é unha das figuras
menos coñecidas do universo galeguista, esta mostra faranos reflexionar sobre a súa vida e obra (xornalista, tradutor, analista
político...).

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego das Artes
da Imaxe (Durán Loriga 10),
continúa co ciclo que rinde
homenaxe a Adolfo Aristaráin e Federico Luppi coa
proxección de Tiempo de revancha (1981) que poderá
ser vista o vernes 21, ás
20:45, e o sábado 22, ás
18:15; Últimos días de la víctima (1982) proxectarase o
venres 28 ás 20:45 h. e o sábado 29 ás 18:15 h. O cinema
de produción galega ofrécenos Toro (Alfonso Zarauza,
2002) este xoves 20 ás 20:30
h. Dentro do ciclo Quasi una
fantasía vaise proxectar, o
venres 21, ás 18:15 h, e sábado 22, ás 20:45, A Illa (Kim
Ki-duk, 2000); tamén poderemos ver Irreversible (Gaspar Noé, 2002) o luns 24 e o
martes 25 ás 20:15; a fita de
Isaki Lacuesta titulada Cravan vs. Cravan (2002), o
mércores 26 e o xoves 27 ás
20:15; e o enigmático Mulholland Drive (David
Lynch, 2001) poderá ser visto o venres 28 ás 18:15 h. e o
sábado 29 ás 20:45; Spider
(David Cronenberg, 2002)
vaise proxectar o luns 31 ás
20:15 h. . Máis información
en www.cgai.org.
■ CONFERENCIAS

XESTIÓN DE ÁREAS
MARÍTIMAS PROTEXIDAS

O venres 28 vai ter lugar esta charla ás 20 h. na aula sociocultural de Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

DARÍO ALVAREZ BASSO
Expón, xunto con Tono
Galán e Xurxo Oro Claro,
as súas obras no Centro de
Arte Atlántica.

OUVEOS DUNHA
CIVILIZACIÓN ENFERMA

María Braxe expón baixo
este título a súa obra na
A.C. Alexandre Bóveda ata
o 31 deste mes.

■ EXPOSICIÓNS

PLÁCIDO CASTRO
O compromiso cunha Galiza universalista é a mostra

JOSÉ ROMERO
O hotel María Pita acolle
ata o 3 de abril unha mostra
coas súas pinturas.

C U L T U R A

ALBINO FUENTES

FOTOGRAFÍA SUBMARIÑA

O
Carrabouxo,
popular
personaxe
do noso
colaborador
Xose Lois,
é obxeto
dunha
mostra na
librería
Maraxe de
CANGAS.

D E

RE-PINTAR ALTAMIRA
O Museo de Belas Artes
alberga esta mostra ata o 6
de abril.

MANOLO LAGE
As súas obras están sendo
albergadas polo Pazo Municipal, ata o 30 de marzo.

CARLOS PÉREZ HERRERO
Ata o 29 de marzo o Casino Atlántico acolle a súa
pintura.

CHAPAPOTE
O Acuario acolle unha
mostra colectiva sobre a
maré negra provocada polo
fuel do Prestige.

■ MÚSICA

LOQUILLO &
LOS TROGLODITAS
Esta coñecida banda vai estar o sábado 29 na sala Playa Club.
■ TEATRO

NOITE DE CÓMICOS
O Pazo da Ópera vai acoller este espectáculo, onde
participan diversos actores
de El Club de la Comedia.
Será o venres 21 e o sábado
22 ás 20:30 h. e ás 22:30 h.

Cotobade
■ ACTOS

JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ

PREMIO
ANTONIO FRAGUAS

O Pazo Municipal acolle unha mostra dos seus traballos.

O sábado 22 terá lugar, ás
13 h. na Casa do Pobo da

E

E S P E C T Á C U L O S

Dusminguet

Banda de mestizaxe catalana que
fan o que eles definen como folclore coa plasmación da música
popular: a verbena global. Imparábel máquina de ritmo que mistura hip-hop, rock‘n roll, vals,
chachachá, funk, sardana, meren-

parroquia de Santiago de
Loureiro, a entrega de premios deste concurso.

Culleredo
Culleredo
■ EXPOSICIÓNS

GABRIEL ANIDO
As súas pinturas están expostas, ata o 30 de marzo,
na sala de mostras dos Muíños de Acea de Amá.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

TODOS POLOS
DEREITOS HUMANOS

Poderemos contemplar esta
interesante mostra, tendo
en conta os tempos que corren, na Casa da Cultura.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ DE LA TORRE
Ata este domingo 23 de
marzo, poderemos ollar unha mostra coas súas pinturas no Club de Campo.

gue.... O xoves 20 van tocar na sala Playa Club da CORUÑA; o venres 21 estarán, ás 00:30 h, no
Iguana Club de VIGO; o sábado
22 no Clavicémbalo de LUGO; e
no Aturuxo de Bueu van tocar o
domingo 23.♦

PRENSA CLANDESTINA
NO FRANQUISMO

Ata o 21 de marzo, poderemos ver esta mostra no Ateneo, organizada pola Fundación 10 de Marzo. Consta de 50 portadas de prensa
orixinais e de 15 paneis explicativos de algunha prensa do antifranquismo en
Galiza e no resto do Estado.

JOSÉ GÓIRIZ
Mostra de fotografía no café Sevilla.
■ TEATRO

AS OBRAS COMPLETAS
DE WILL SHAKESPEARE
(ABREVIADAS)
Este xoves 20 ás 20:30 h. no
auditorio municipal Torrente Ballester terá lugar a representación desta obra por
Librescena Produccións.

A montaxe
Río Bravo
será
representada
por Chévere
o venres 21
en LALÍN.

Lalín
■ TEATRO

RÍO BRAVO
Vai ser representada pola
compañía Chévere o venres
21 no Auditorio Municipal.

Carteleira
Carteleira

☞

O AMERICANO IMPASÍBEL. Un espía
norteamericano en Vietnam intriga e apoia accións terroristas
fronte á colonización francesa
e a avance dos comunistas ao
tempo que trata de seducir á
compañeira dun xornalista británico. Desatinada adaptación
da novela de Graham Green.

☞

AS IRMÁNS DA
MAGDALENA. Trinta
mil rapazas irlandesas caidas
(preñadas sen casar, etc) pasaron por estes conventos vixentes ata os anos noventa. A fita
recrea a vida de varias destas
xóvenes. Recomendábel.

☞

GANGS OF NEW
YORK. No Nova York da
guerra civil americana as bandas
rivais compiten entre si, aínda que
dominan os nativos e un personaxe coñecido como o carniceiro,
ata que a turba enfróntase ao exército para evitar a leva obrigatoria.

☞

BLOODY SUNDAY.
Relato dos acontecemen-

tos do luns sanguento en Irlanda do Norte, cando cargou o
Exército tras unha marcha polos dereitos civís na localidade
de Derry e matou a trece persoas e feriu a outras catorce.

☞

SOLARIS. Un psiquiatra
é destinado a unha estación
espacial para convencer aos seus
tripulantes de que deben regresar
á Terra, pero na nave atopa a uns
visitantes que semellan humanos.
O mellor: os decorados.

☞

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.

☞

☞

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.

☞
☞

O XARDÍN DA ALEGRÍA. Ao enviuvar, unha
muller descobre que o seu home
deixouna completamente arruinada, de modo que, para non
perder a súa casa, amaña unha
solución: cultivar marihuana.

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.

☞

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.

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.

TRANSPORTER. Un
home que transporta encargos ilegais abre un dos paquetes –con moza incluído– e a
raíz diso sufre unha persecución e unha balasera constantes. Acción sen guión.

co. Das sombras aparecerá a
pantasma de seu pai (Luís Tosar). Dirixe Xabier Villaverde.

☞

TRECE BADALADAS. Un escultor
(Juan Diego Botto) volve a Santiago para coidar da súa nai, pendente de ingresar nun psiquiátri-

☞

☞

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.♦

ANTONIO DURÁN

■ MÚSICA

Os óleos do salmantino van
estar na galería Sargadelos
ata o vindeiro luns 24.

ROCK CLUBE

Noia
■ EXPOSICIÓNS

CARTAFOL
DO BARBANZA
Esta mostra de fotografías,
do libro de A. Riveiro Coello, vai poder ser ollada
na Casa da Cultura Avilés
de Taramancos.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

A banda vai estar este xoves 20
en PONTEVEDRA na sala Camawey; irán a LUGO o venres 21 para tocar, xunto con Free Serena
no Clavicémbalo; tamén van tocar en OURENSE, tamén con Free

Serena, o sábado 22 no Rock
Club. Escoitaremos a música do
seu último traballo, Beautiful
Scars, que consolidaron a esta
banda como revelación da escena
independente.♦

RAMÓN CONDE

Lugo

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

TRES SÉCULOS DE
MÚSICA PARA ÓRGANO

MANUEL
GARCÍA BUCIÑOS

Este xoves 20 terá lugar, na
Catedral ás 20:30, este concerto con música de Nicolás Grigny a Jehan Alain.

As súas esculturas están expostas, ata o 21 de abril, na
sala de exposicións da Deputación.

EVOCACIÓNS
Este é o nome da mostra de
Mª Elena Priegue que podemos visitar na Biblioteca
Pública Provincial.

JUAN DÍAZ
Mostra de pintura e escultura deste artista e, tamén,
de Daniel Alonso na galería Sargadelos.

ANTIGOS ALUMNOS DE
ARTES APLICADAS
Ata o vernes 21, o centro
cultural Uxio Novoneyra
vai acoller unha mostra
deste colectivo.

CARMEN ROMAY
Os seus gravados e amonites poden ser ollados na galería Augatinta.

IALMA
O vindeiro xoves 27 poderemos escoitar a súa música
dentro do ciclo ofrecido por
Caixa Galicia denominado
Tribos Ibéricas. Será ás 21 h.
no auditorio Gustavo Freire.

A súa concepción da arte
como forma de entendemento (cos demais ou cun
mesmo), como explicación
de algo que preocupa, vese
reflectida nas súas esculturas. Son figuras obesas nas
que non se distingue se son
vellos ou novos, homes ou
mulleres; poden adoptar
posturas estrañas, mais lóxicas dentro da súa realidade. Na galería Visol.

MARALLA
Ata o venres 28 poderemos
ver as súas obras no Ateneo.

CARMEN CADARSO
A súa mostra A través da
mirada pode ser ollada no
Ateneo estes días.

JOSÉ DE GUIMARÃES

Meis
■ EXPOSICIÓNS

WORLD PRESS PHOTO
Ata o 23 de marzo, no Forum da Cámara Municipal,
poderemos visitar esta
mostra de fotografías.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

PÉREZ ALÁEZ
Taller de pintura permanente coa súa obra recente na
galería Santo Antonio.

O máis internacional e consagrado artista portugués presenta a súa primeira mostra retrospectiva no noso país. A frescura, inxenuidade dos seus cadros está presente en centos de
museos de todo o mundo e as
súas esculturas urbanas engalanan cidades de todos os continentes. A mostra recolle 54
obras que abranxen un percorrido completo pola traxectoria
deste trascendental artista. Na
Aula de Cultura Caixanova.

VARIOS ARTISTAS
A galería Marga Prada acolle esta mostra colectiva.

MATERNO-INFANTIL
Baixo este título está expostos na galería Puerta 11 os
óleos de Manuel Carreira.

Totem (1971),
madeira
policromada,
de José de
Guimarães,
do que podemos
ollar unha mostra
na Aula de Cultura
de Caixanova en
OURENSE.

TINO GRANDÍO
As súas obras da colección
Caixa Galicia van ser expostas, ata o 28 de marzo,
na sala de exposicións da
Fundación Caixa Galicia.

Esta coñecida sala ten programado, para o venres 21, a
actuación de La Puta Opp
& 5 Talegos. O sábado 22,
serán Jet Lag e Free Serena
os que suban ao escenario.
■ TEATRO

SPOT
Albena Teatro vai representala este xoves 20 ás 17
h. e ás 20:30 h. no Principal.

Pontevedra
■ CINEMA

BICANDO
A JESSICA STEIN
Unha xornalista de New
York responde a un anuncio
da sección “muller busca
muller” e inicia unha relación con Helen, unha rapaza “prore” asustada na gran
cidade. O mércores 26 poderemos vela no Espacio
para a Arte de Caja Madrid
ás 20:15 h. e ás 22:15 h.
■ EXPOSICIÓNS

WALDO AGUIAR
O espacio para a arte Caja
Madrid (Sta. María, s/n)
acolle unha mostra da súa
obra ata o 22 de abril.

BIENAL DE GRAVADO
As obras integrantes da VII
edición deste certame poderán ser olladas do 20 de
marzo en diante na sala de
arte Caixanova.

BOLIVIA
Fotografías de Txomín
Txueca dun dos países máis
empobrecidos de América
Latina. No Café Moderno.

O MINIMALISMO
Poderemos ver na sala Teucro esta mostra de esculturas de J. Fco. López Noya
ata o 31 de marzo.

MUSEOS DE GALICIA,
A MEMORIA DUN POBO

Mostra que se encontra no
edificio Sarmiento, do Museo de Pontevedra, onde
estará ata o 23 de marzo.

Veiga, acompañadas por textos de Patricia Cacharreo,
no Auditorio Municipal.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO

CAMIÑANTES

Fotografías da Costa da Morte que poderemos ver na Casa da Cultura Pintor Llorens.

Santiago
■ ACTOS

ACTIVIDADES PARA
FAMILIAS NO CGAC
De xaneiro a xuño, están
especialmente pensadas para acoller ás familias durante os sábados, polo serán,
ou os domingos, pola mañá.
As salas e exposicións convértense nun lugar de diálogo e colaboración entre pais
e fillos, acompañados de
monitores. Máis información no telf. 981 546 630.
■ CINEMA

O CHACOTERO
SENTIMENTAL

Este thriller pasional chileno vaise proxectar, entre o
xoves 27 e o martes 2, na
sala Yago con horario de 18
h., 20:15 h. e 22:45 h., a excepción do día 27 e 29 que
non haberá pase ás 18 h.

MONOCANAL
Os venres 21 e 28 terá lugar
a proxección de 46 videos,
realizados entre 1996 e
2002, de artistas españois.
Será no CGAC ás 19 h.
■ CONFERENCIAS

A DIETA ATLÁNTICA
A alimentación en Galiza
vai ser obxecto de análise
nesta conferencia que, este
xoves 20, vai ter lugar na
Aula Sociocultural de Caixa
Galicia das 20 h. en diante.

VIOLENCIA DE XÉNERO
E FEMINIZACIÓN
DA POBREZA

Na sala Teucro poderemos ver
unha mostra do seu traballo.
■ MÚSICA

APRENDER PARA EDUCAR

O Camawey, o sabado 29,
ten prevista a actuación de
Skunk D.F. e Breed 77.

Ás 19:30 na Aula Sociocultural de Caixa Galicia, o xoves 27 falarase de Educar
os sentimentos, educación
do afecto e a sexualidade.

Mostra que o Museo Provincial albergará ata o 28
de marzo.

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

LUGARES

LUÍS CARUNCHO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL

GALIZA E A SEGA

As súas pinturas poden ser
olladas na sala Clérigos ata
o 25 de marzo.

Clásico programa de teatro
infantil no Principal da man
do Concello, onde as crianzas, ademáis de espectadores
tamén, actuarán como críticos. O domingo 23 e o luns
24 veremos a representación
Violeta y Pantagruel debida
a Jacara Teatro. O domingo
30, Tanxarina Teatro vai representar a oba Rapatu para
maiores de 7 anos.

SARGADELOS
Os seus fondos poden ser
ollados no polo Museo Provincial.

Festival Alternativa 03
III edición desta arriscada e singular cita do panorama cultural galego. Da man das salas Nasa
e Galán, COMPOSTELA acolle este festival alternativo de teatro música e danza. Desde o
xoves 20 ao sábado 22 as 22 h. os barceloneses Titzina Teatro co espectáculo Folie a
Deux (la locura compartida), xurdido dun
proceso de investigación con enfermos mentais dun centro psiquiátrico. O sábado 22 ás
23 h. e o domingo 23 ás 21 h. na sala Nasa os
madrileños La Carnicería Teatro representarán
Compré una pala en ikea para cavar mi tumba;
teatro radical e contemporáneo, crítico e activo ata
a médula. Remata o venres 28 e sábado 29 de marzo ás 22 h. coa representación, no teatro Galán, pola compañía Willi Dorner de Viena, dos espectá-

SKUNK D.F.

Tizina.

La Carnicería.

P. de Trives
■ EXPOSICIÓNS

PACO ASCÓN
Pinturas sobre o Camiño de
Santiago no Centro Sociocultural.

Estas pinturas de Juan Cereijos poden ser olladas na
aula de cultura Caixa Galicia ata o 22 deste mes.

IMAXINANDO
ESPACIOS, RECREANDO
REALIDADES
Ata o 6 de abril as obras da
Colección Fundación ARCO van ser expostas no
Centro Galego de Arte Contemporánea.

A REVOLUCIÓN AZUL
Esta mostra, que acolle o Museo de Povo Galego, ten o obxectivo o de concienciar sobre a necesidade de acadar un
mundo e un futuro con auga
para todos. Ata o 5 de abril.

JOSÉ ALFER
Ata o 10 de abril, poderemos ollar as súas pinturas
na galería Citania (Agalia
de Abaixo 39). Está aberta
de 18:30 h. a 21:30 h.

X. MAGALHÃES
Ata o 26 de marzo poderemos contemplar os seus lenzos na galería José Lorenzo.

DESDE O SILENCIO
Obra debuxada de Mario
Granell, que, ata finais de
marzo, pode ser ollada na
Casa da Parra.

NL 2002
Mostra de arquitectura holandesa que vai estar, ata o
mércores 26, na Casa da
Conga, sede do Colexio de
Arquitectos.

XOAN GUERREIRO
A galería Espacio 48 acolle a
súa mostra Os camiños son
nostalxia, composta polas
súas novas creacións, cadros
de pequeno e gran formato,
na maioría óleos, nos que utiliza a taboa e a tea como soporte. Ata o 28 de marzo.
O Centro Sociocultural
Fontiñas acolle a mostra
Escultura funcional, ata o
26 de marzo.

FIGURACIONES

Baixo este título poderemos ver o traballo de Pedro
Calapez, ata o 4 de abril,
na galería de arte SCQ.

Arte civil, maxicismos, espacios de fronteira, isto é o
que nos ofrece esta mostra
que, ata o 27 de abril, poderemos visitar na sala Isaac
Díaz Pardo do Auditorio de
Galicia. Exposición colectiva onde poderemos ver
traballos de, entre outros,
María Cañas, Salvador
Cidrás, Juan Cuéllar, Manu Muniategiandikoetxea
ou Rubén Guerrero.

LADISLAO REGUEIRA

IGNACIO BASALLO

Poderemos ver na galería

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

GRUPO TINTORESCU

Ata o 23 de marzo no
CGAC. A obra de Ignacio
Basallo (Ourense 1952) é un
continuo diálogo entre pensamento, materia e forma,
nun proceso de transformación sen fin. Resulta difícil
atopar un artista que transmita dun modo tan natural a
desconfianza ante o aparentemente estábel. O finalizado, o que ten presencia física firme, pasa a formar
parte do territorio da dúbida.

FUNDACIÓN
TORRENTE BALLESTER

■ EXPOSICIÓNS

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

O SOÑO DA TERRA

OLLADAS CÓMPLICES

Baixo este título poderemos
ollar as fotografías de Rosa

O CGAC inicia con esta
mostra unha serie que ten á

Ribadeo
culos de danza
Threeseconds e
No credits.♦

ANTONIO MURADO
Poderemos ollar as súas
obras na galería Trinta ata o
2 de abril.

Este é o tema que se vai
analizar a charla do mércores 26 ás 20 h. que terá lugar na Aula Sociocultural
Caixa Galicia. Máis información en www.obrasocialcaixagalicia.es.

Mª JESÚS REBOREDO

Eme-c as súas pinturas Cidade Santa ata o 30 de marzo.
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Jet Lag

O grupo
Skunk D.F.
tocará este
xoves 20
na Nasa de
SANTIAGO,
e o sábado
29 no
Camawey
de
PONTEVEDRA
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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.

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

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Ignacio
Basallo ten
unha mostra
no CGAC de
SANTIAGO.

Este xoves 20 ás 21 h. concerto, baixo a dirección de
Manuel Valdivieso e cos
tenores Ute Lemper, Julio
Morales e Paco Vas, o barítono Benno Schollum e o
baixo Alberte Feria. A soprano Eva Mei cantará o
xoves 27 ás 21 h. acompañada polo pianista Arnold
Bosman.

Convocatorias
IV SEMANA DA HISTORIA
NOIA

DE

Terá lugar do sábado 22 ao sábado 29 na
Casa da Cultura como homenaxe a Avilés de Taramancos, que no ano 1991
convocou a I edición destas xornadas. O
sábado 22 vai ter lugar o acto inaugural,
que adicarán este día aos nosos poetas,
cun percorrido histórico-literario polo
recinto medieval da vila. O luns 24 adícase aos intinerarios da pedra e Xoán
Mariño falará sobre os escudos da vila,
e Xepe Torres sobre a arquitectura civil
e relixiosa. Concha Allut analizará a
iconografía de San Martiño nunha conferencia impartida o martes 25, e Clodio
González disertará sobre a igrexa e o
cemiterio de Sta. María a Nova, nesta
xornada adicada ás xoias do medievo. O
mércores 26 adicarase ás vidas da república: Carlos Pereira falará sobre Anxo
Senra, un noiés alcalde da Coruña; e
Uxio Breogán Diéguez falará sobre o
compromiso de Álvaro de las Casas. O
xoves 27 vai xirar arredor das dúas marxes da ría coa conferencia de Pedro
García Vidal sobre Noia e Muros: unha
xeografía para a defensa; tamén falará
Manuel Mariño del Río sobre a industria da salga catalana. A literatura e a historia trataranse o venres 28 coa intervención de Antón Riveiro sobre as paisaxes literarias do Barbanza; e coa char-

la de Víctor F. Freixanes sobre Basilio
Vilariño, explorador da Patagonia. As
xornadas concluirán o sábado 29, adicado ás Letras Galegas 03, na que terá lugar unha visita guiada a Sta. María a Nova e unha mesa redonda, moderada por
Xosé Agrelo, na que van participar X.
Neira Vilas, Anisia Miranda, Lola Arxóns e Aurora Marco. Máis información no 981 824 169 (convalidábel por
un crédito de libre configuración).

PREMIO XORNALÍSTICO
“MANUEL REIMÓNDEZ PORTELA”
A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada convoca a VIII edición
deste premio, en honra do persoeiro estradense, co obxectivo de contribuír ao
fomento da difusión da lectura. O premio
seralle outorgado ao mellor traballo, ou
serie de traballos (5 como máximo), sobre a lectura, publicado en calquera dos
medios de comunicación escritos en galego antes do 30 de xullo de 2003. O prazo de recepción dos traballos remata o 11
de agosto, e deberán remitir unha páxina
do orixinal onde conste a data de publicación e o medio, acompañada dos datos
do autor, ao enderezo da fundación: Zona Deportiva s/n, 36689, A Estrada. A
dotación económica é de 1.500 euros.
Máis información en www.a-estrada.org
ou chamando ao 986 573 406.

■ TEATRO

A VOLTA DO PARAFUSO
Estrea mundial da montaxe
feita polo brasileiro Roberto Cordovani da obra de
Henry James, este xoves 20
no teatro Principal.

XUSTIZA INFINITA
A sala Yago vai ser o escenario desta obra de Cándido Pazó que a compañía
Talía vai representar o xoves 20 e venres 21 ás 20:30
h., o sábado 22 ás 22:30, e
o domingo 23 ás 19 h.

MANOLITO CAMALEÓN

Manuel
Blanco Rivas
expón na
galería
Sargadelos
de VIGO.

Sesión de títeres para os máis
pequenos na sala Yago da
man de Trompicallo, o sábado 22 ás 17 h., o domingo 23
ás 12:30, e o luns 24 e martes
25 ás 11 h. A compañía Dna,
do Reino Unido, vai ofrecer
o seu espectáculo O poliño
que teme que o ceo lle caia
enriba, o sábado 29 ás 17 h.,
o domingo 30 ás 12:30, o
luns 31 e o martes 1 ás 11 h.
Máis
información
en
www.salayago.com.

RÍO BRAVO
Chévere volve representar,
na sala Nasa, este traballo
que naceu coa intención de
render homenaxes múltiples: dunha banda, conmemorar o aniversario da sala e
da compañía cunha obra emblemática; pola outra, homenaxear a un público que durante anos permaneceu fiel.
Para aqueles que quedaron
coas gañas de vela ou para
os que queren repetir, esta-

O Concello de Santiago organiza esta
nova edición do 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 está dotado con 900 euros, e o segundo con 600. Os traballos deberán presentarse, baixo pseudónimo e cun sobre adxunto onde figuren os datos do participante. Xunto coa copia en papel, tamén
se entregará unha en disquete (formato
Microsoft Word) Os traballos enviaranse
por correo certificado ao concello de
Santiago, indicando o nome do certame,
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. A entrega de premios terá lugar o
Día das Letras Galegas.

AIRIÑOS DO XUNCO
Celébrase a XIX edición deste concurso
literario, no que poden concorrer todas
aquelas persoas que presenten traballos
orixinais en lingua galega, dentro dunha
das 4 categorías establecidas: maiores

de 16, de 13 a 16, de 11 a 12, e de 6 a 10
anos. A extensión máxima dos traballos
será de 20 folios mecanografados a dobre espacio, que se han entregar antes do
25 de abril. Presentaráse un orixinal e 3
copias, baixo un lema que tamén figurará no exterior dun sobre fecho onde se
deben incluír os datos do participante.
Establécense diversos premios segundo
a categoría que van desde 200 euros ata
diversos trofeos de Sargadelos e lotes de
libros. Ademáis, a revista Queimada resérvase o dereito de publicar as obras.
Para máis información visitar www.nosnet.com/queimadacervo ou dirixirse a
A.C. Airiños do Xunco (Xosé Álvarez
27, 27891 Cervo, Lugo).

VIII CONCURSO DE REDACCIÓN
DEBUXO “MAXIMO GORKI”

DE

Dirixido a escolares de 6º de Primaria e
1º e 2º de Ensino Secundario de Vigo e
bisbarra, este ano está adicado á solidariedade e á igualde de dereito: A Inmigración, e contará con cinco premios e
15 accesit, que se entregarán no Auditorio do C.C. Caixanova. Por outra banda
esta asociación quer relembrar que continúan coas clases de idioma ruso, castelán para rusos, xadrez a 2 niveis, e coa
Coral Polifónica. Máis información no
telf. 986 224 457 de 17 a 19 horas, ou
na R. Arxentina 17, 2º esquerda .♦

dioambiental e sala multiusos. O sábado 22, no CASminitorneo de dardos,
obradoiros á carta, noites vivas na rede: Age of Empire;
na ABERTAL, kombina: cócteis sen alcohol, futbolín,
ping-pong, cartas, xogos de
mesa e acceso a internet; no
C.X.M. URUGUAI, reflexoterapia, obradoiros de carpetas,
self service, acceso a internet
e sala de xogos; en COIA,
aromaterapia, fútbol sala e
xogos de estratexia: wargames. Máis información en
www.xuventudevigo.org.
TRO,

SKUNK DF
Considerados o máximo expoñente do novo metal na
península, o éxito desta banda madrileña radica en mesturar a estética patineto e os
sons do hardcore, o nu-metal
e o rock industrial. Estarán
na sala Nasa este xoves 20 ás
22 h. presentando o seu novo
traballo Neo; xunto con eles
tocará Coilbox, banda formada en Madrid no ano 2000
e que sufriu un empurrón cara ao éxito coa súa actuación
no Festimad 2001.

VIII PREMIO “ÁNXEL CASAL”

■ CINEMA

OLLADAS DE MULLER

rán do xoves 27 ao sábado
29, e do mércores 2 de abril
ao sábado 5. Máis información en www.salanasa.com.

Valdoviño

DAQUEL ABRENTE

CARTEIS DO ENTROIDO

O CDG representa esta
obra todos os xoves, venres
e sábados ás 21 h.e os domingos ás 18 h. ata o mes
de abril no Salón Teatro.

ABiblioteca Municipal acolle
unha mostra sobre carteis do
entroido ata o 31 de marzo.

Vigo

Tui

■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

JUAN ZUÑIGA
CABALLERO
Ata o 31 de marzo poderemos
ver as súas obras no Parador.

IMAXES MAIORES
Ata o 27 de marzo, a Área
Panorámica ten aberta esta
mostra fotográfica que reune
obras de Óscar Cela, Andrea Costas, Fran Herbello, Enrique Lista, Zoraida
Marqués, Jorge Meis e
Cristina Rodríguez, sobre
o mundo dos maiores.

■ EXPOSICIÓNS

NOITES VIVAS
O venres 21 poderemos participar, no CASTRO, no minitorneo de dardos, obradoiros
á carta e noites vivas na rede:
Age of Empire; no local da
A.X. ABERTAL (Venezuela
3), concerto, futbolín, pingpong, cartas, xogos de mesa
e acceso a internet; no
C.X.M. URUGUAI, obradoiro
de café, cócteis, self service,
acceso a internet e sala de
xogos; no BERBÉS, baile actual, balón xigante, musculación e squash; en CORUXO,
acceso a internet, futbolín e
cine; en TEIS, obradoiro me-

Ciclo en versión orixinal no
que se vai proxectar, o luns
24; Suspicious river, de Lynne Stopkevich (Canadá), ás
20:30, no C.C. Caixanova.
■ CONFERENCIAS

II XORNADAS DE
FORMACIÓN DO
FEMINISMO
Organizadas por MNG, en
colaboración co Concello de
Vigo, van constar dunha serie de conferencias que terán
lugar na Casa das Mulleres
(Romil 20). O venres 21 ás
20 h., Rosa Millán dará unha charla titulada Iguais na
Miseria Simbólica, diferentes para o deseo.

PRESTIGE:
VOLUNTARIOS E
RECOLLIDA DE AVES

A A.C. A Revolta (r. Real
32) acolle unha charla coloquio, con proxección de diapositivas, sobre o voluntariado na recollida de aves
petroleadas, organizada polo colectivo ecoloxista Luita
Verde, o venres 21 ás 21 h.

ARTE ROMÁNICO
MONTAÑÉS
Séptima edición do seminario
adicado a este tema, organizado polo Concello, o 23 de
marzo, no C.C. Caixanova.
■ EXPOSICIÓNS

MAREA NEGRA
Organizada polo Colexio Profisional de Xornalistas de Galiza e o colectivo Burla Negra, reune 101 fotografías de
56 fotoxornalistas do país e de
fóra, na Casa das Artes ata o
30 de marzo. “A exposición
transmite sensacións, emocións e épica humana, a da ex-

traordinaria xente corrente,
que fan dela un ser vivo laboriosamente salvado para a reexistencia por traballadores da
luz que venceron a invisibilidade e a súa viscosa estraxexia”, en verbas de Manuel Rivas. De luns a venres, de 18 a
21:30; sábados, de 11 a 14 e
de 18 a 21:30; domingos e
festivos, de 11 a 14 h.

NATUREZA
Poderemos visitar esta
mostra, no Museo Municipal Quiñones de León, que
analiza o contexto e obra de
Camilo Nogueira.

MANUEL BLANCO RIVAS
A galería Sargadelos (Urzáiz 17) acolle unha mostra
dos seus óleos e gravados
ata o 28 de marzo.

UN PASEO POLAS NUBES
Mostra colectiva que poderemos ollar na galería Arte
Nova ata o 31 de marzo.

PORTUGAL NAS SUAS
PÁGINAS ESCRITAS

Mostra de libros portugueses, publicados entre o século XVIII e o XX.

SAÚDE E ARTE
O clube Xoves pola Saúde
organiza esta mostra colectiva de debuxos, banda deseñada, manualidades co obxectivo de concienciar sobre
a necesidade de prevención.
Trátase do resultado de
obradoiros levados a cabo
con nenos. Ata o 28 de marzo na Casa da Xuventude.

OS MUNDOS DE
CARLOS CASARES
Podemos visitar na Casa da

Cultura Galega (Princesa
2) esta mostra sobre a vida
e obra do escritor.

JOSÉ PEDRO CROFT
Poderemos ollas as súas esculturas na galería VGO ata
o 28 de marzo.

COLECTIVA
INTERNACIONAL
Ata o 28 de marzo, esta
mostra de pintura, escultura
e fotografía poderá ser visitada no Club Financiero.

ANTOLÍN
Mostra das súas esculturas
na galería Androx ata o 25
de marzo.

150 ANOS
DE FARO DE VIGO
A mostra As imaxes da historia. 150 anos de xornalismo gráfico vai poder ser
visitada na Casa das Artes
ata o 6 de abril.

IGNACIO PÉREZ-JOFRE
Ata o 28 de marzo a galería
Bacelos (Progreso 3) acolle
esta mostra.

CLAVO-METAL
Presenta a súa colección
Pezas en Prata, ata finais
de marzo no Vauxhall bar
(López de Neira 50).

FAVORITOS
José A. Hernández-Díez
ten expostas as súas obras
baixo este título na galería
Ad Hoc.

ANDREA COSTAS
Formas de ser leva por título esta mostra fotográfica,
composta por tres series:
Tempo ao tempo, Incorpora-

Marea
Negra é
unha mostra
dos fotoxornalistas,
que
podemos
ollar na
Casa das
Artes de
VIGO, e
na que
participa
o noso
fotógrafo
Paco Vila
Barros, de
quen é esta
instantánea.

La Calle
Caliente é
un grupo de
latin-jazz
que
poderemos
escoitar en
VIGO o
vindeiro
xoves 27.

dos e Composturas, que podemos ollar na Fundación
Laxeiro, ata o 30 de marzo.

NENOS DA GUERRA
Este é o título da mostra de
Gervasio Sánchez que podemos visitar, ata o 13 de
abril, no C.C. Caixanova.
Un percorrido polo sufrimento dos máis pequenos,
e dos adultos, que viviron
conflitos armados en diversas partes do mundo.

VENECIA / VIGO
Este é o título da mostra
que poderemos visitar na
Casa das Artes que recolle
o traballo do arquitecto Enric Miralles.

VISIÓNS
Manuel Sendón, Suárez
Canal e Vítor Vaqueiro
expoñen as súas fotografías
na Casa das Artes baixo este denominador común.

ATLÁNTICA 1980-1986
A transición española trouxo
unha efervescencia creativa
pouco común en todos os eidos da cultura. Galiza non
estivo á marxe. No ano 1980
naceu Atlántica, colectivo
de artistas e intelectuais unidos por unha vontade común
de renovación que logrou
que as súas obras transcederan a nivel internacional. R.
Baixeras, I. Basallo, L. Borrajo, X. Cabanas, C. Corredoira, A. Datas, M. Facal, J. Freixanes, A. Goyanes, A. Guerra, A. Huete,
M. Lamas, A. Lamazares,
F. Leiro, J. Lodeiro, F.
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.

ás 00:30 h., para nos presentar o seu novo disco:
Tell the kids the cops are
here. Sen abandonar o espírito do power pop que os
caracteriza, nesta ocasión
optaron por incluír máis
elementos musicais enriquecendo a súa proposta.
O prezo da entrada é de 12
euros (anticipada) ou de
15 euros.

LES LUTHIERS
Todo por que rías é o nome
do espectáculo que traen ata
o C.C. Caixanova para nos
facer rir a cachón do xoves
20 ao sábado 22 ás 21 h. e
o domingo 23 ás 20 h.

LA CALLE CALIENTE
Neste grupo, integrado,
maiormente, por músicos
cubanos, confluen as dúas
correntes do latin jazz: a
americana e a cubana, dando lugar a unha fresca combinación afrocubana, salsa e
jazz. A banda leva anos animando a vida nocturna madrileña e o seu penúltimo
traballo, Mozambique Soul,
saiu ao mercado hai pouco.
Poderemos escoitalos o xoves 27 ás 22 h. na sala Dominus (Avda. de Galicia
103), costando as entradas
12 euros que se poden comprar en LP, Diskopolis, Columna e Dominus.

■ MÚSICA

IGUANA CLUBE
Nesta coñecida sala, o venres 21 contarán coa actuación de Dusminguet. O sábado 28 D.I.O.N.I.S.I.O.S.
E para rematar o programa
do mes dará un concerto Jupiter Moon, o sábado 29.

THE MODEL ROCKETS
Estarán na sala Iguana
(Churruca 14), o sábado 22

■ Persoa nova ofrécese para coidado de nenos e limpeza en Santiago.
Telf. 670 804 918 / 665 494 575
■ En Lira, Carnota, alúgase apartamento a carón da praia completamente equipado para 4 persoas. Con vistas
ao mar. Semana Santa e semana de San
Xosé. Telf. 981761 144 / 666 843 997.
■ Matrimonio con amplia experiencia como veterinarios, ofrécese para traballar en explotacións ou cooperativas en calquera lugar do país.
Tlf. 986 434 001 (Preguntar por Germán ou Georgina).
■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en literatura galega, filoloxía e historia. Inclúe, tamén, discos e revistas. Consúltanos en http: //es.geocities.com/libroteca21/index.html
■ Aquí tes un amigo de 28 anos que desexa chegar a ti, muller leal, sinceira, sensíbel, e disposta a compartir unha boa
amizade. Se tamén aprezas a literatura,
cine, música, entón temos moitas razóns
para sorrir. Xosé, carriza1@latinmail.com

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

■ Dona`s Trío, formación musical
–frauta, piano, contrabaixo– ofrécese
para amenizar calquera tipo de
eventos. Cecilia, telf. 655 367 503.
■ 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.
■ Busco traballo: repartidor, dependiente, dinamizador cultural, libreiro, peón... o
que sexa con tal de non ter que emigrar ás Canarias. Manuel 616 354 911.
■ 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,
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.♦

Terrassa

A sala de exposicións
Amics de les Arts (r/ Teatre
2) acolle esta mostra sobre
o desastre do Prestige. Ata
o 28 de marzo de 19 a 21 h.

Guimarães
■ TEATRO

III CICLO DE
CONTACONTOS

PERMANENTE

O museo A Solaina (Piloño) ten aberta ao público a
súa exposición permanente
de obras de arte.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

EN TR3S TEMPOS
Esta mostra, adicada á Casa
do Concello da vila, ofrece
unha visión sobre a evolución
da mesma con tres datas como punto de referencia: 1889,
1958 e 2003. Poderá ser visitada no salón de plenos do
Concello ata a Semana Santa.

Viveiro
iveiro
■ MÚSICA

SANTIAGO MANTAS
Dará un concerto de piano
o venres 21 ás 20:30 h. no
teatro Pastor Díaz.

Edmundo
Paz
expón en
VILANOVA
DE CERVEIRA.

NO PAÍS
DE NUNCA MÁIS

Ten lugar no Auditorio do
Concello. Trátase de montaxes realizadas fóra dos cánones convencionais para lle dar
paso á experimentación. Remata o venres 21 coa posta en
escena de Genuflexxion, da
man dos vigueses Noescaféteatro. Entradas a 5 euros.

COLECCIÓN

Páxina da Asociação Portuguesa para o
Estudo e Divulgação da Gaita de Foles.
O sitio contén información sobre a asociación, noticias, datos sobre a escola de
gaitas da entidade, aspectos sobre a construcción de instrumentos, un apunte sobre a banda Gaitafolia, unha revista, biografías de gaiteiros, arquivo, bibliografía,
discografía, ligazóns e contactos.♦

■ Algibeira patriótica. Com o escudo
da Galiza bordado a cores acima do
nome do nosso país. Material resistente
em azul marinho, verde erva e gris obscuro. Petos para o telemóvel e a documentaçom e diversos espaços para objectos pessoais. Adaptável para levar
como bolso ou à cintura. Medias 15 x 20
cm. Preço 10 euros (mais gastos de envio). Enviar petiçons a nosup-vigo@nosgaliza.org, ou chamando para o 679 533
479 (ver modelo en www.galizalivre.org).

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

www.gaitadefoles.net

■ Conferência Internacional de Solidariedade com a Galiza (Prestige)
para organizar pessoas, entidades
contactar no Apdo. dos Correios
1012, Ferrol, CP 5406.

FESTIVAL
ALTERNATIVO

Vila de Cruces

ASOCIAÇÃO GAITA DE FOLES

■ Música clásica para bodas, diferentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 / 650 829 491.

■ 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.

■ TEATRO

Organizado pola Asociación
de Veciños Doutor Fleming
(Zamora 80), celebrarase as
noites dos venres ás 22:30 h.
por 2 euros, estando prevista a actuación de Soledad
Felloza, o 21; e José Campanari, o 4 de abril.

A Rede

■ Véndese Renault 21 curto, Turbo
DX, todos os extras e xogo de catro
rodas de reposto. Prezo económico.
Telf. 615 599 418.
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Anuncios de balde
■ Ofrécese transportista con plataforma elevadora de 3.500 kg de carga/ 10 palets. Galiza e Norte de Portugal. 986 252 710 e 619 416 041.

BELLE OTERO
(O corpo que fala) é o espectáculo que Roberto Cordovani, grande figura do teatro
brasileiro, levará ao auditorio desta vila o sábado 22.

Xinzo de L.
■ EXPOSICIÓNS

CARTEIS DO ENTROIDO
A Casa da Cultura acolle unha mostra cos traballos presentados ao concurso de selección do cartel do entroido.

Barcelona
Barcelona
■ ACTOS

FOLIADA
O Ateneu Popular de 9 Barris
(Portlligat s/n), na súa aposta
polas culturas periféricas e polo intercambio de experiencias

e vivencias, organiza entre o
xoves 28 e o domingo 30 esta
gran festa musical e cultural
adicada a Galiza, como mostra
de solidaridade ante a catástrofe do Prestige. O programa inclúe, o xoves 28, pasarrúas;
lectura do pregón a cargo de
Xurxo Souto ás 21:30 h; noite
literaria con recitais de Manuel Rivas, Xurxo Souto e
Helena González; queimada
da man de Pinto de Herbón; e
a actuacion de Diables e Drac
de Nou Barris; para rematar,
das 00 h. en diante haberá un
concerto de Rumba Atlántica. O sábado 29 das 17 ás 20 h.
haberá animacións partindo de
elementos da cultura galega e

un obradoiro de pandeireta.
Pola noite, por un prezo de 8
euros, haberá un concerto de
Susana Seivane, As Garotas, Os diplomáticos e Jarbanzo Negro. O domingo
30, ás 12, vai ter lugar unha
representación infantil, da
man de Furafollas, chamada
Don Chapapote (2 euros);
haberá un xantar galego; e
das 18 h. en diante, un espectáculo de rock-teatro a cargo
de Teatro Maltés e dos Diplomáticos (4,50 euros). Para participar en todos os actos pódese mercar un bono
de 15 euros. Máis información no telf. 933 539 516.
■ TEATRO

L´ESTRANGER
Os galegos Dani Salgado,
adaptador da obra de Albert
Camus, e Afonso Becerra,
director, montan esta obra
para o Espai Lliure, lugar da
representación (Plaça Margarida Xirgu 1) do Teatre
Lliure, dentro do ciclo “Assaigs Oberts”, durante todos
os sábados de marzo, ás
18:30 con entrada de balde.
Máis información en AFONSOBECERRA@terra.es

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

DINOSSÁURIOS
Organizado polo Museu de
História Natural, a Faculdade
de Belas Artes e a Reitoria da
Universidade, é unha mostra
de modelos robotizados, sobre
hábitos de vida e adaptacións
ao meio destes animais. Un
conxunto de 18 modelos, case
todos agrupados en escenas e
elaborados de acordo con as
maís recentes informacións,
acompañados por unha exposición de fóseis de dinosaurios
carnívoros. No Museu Nacional de História Natural
(Rúa da Escola Politécnica 58)
ata o 18 de maio. Máis información en www.mnhn.ul.pt

Vilanova
de Cerveira
■ EXPOSICIÓNS

EDMUNDO PAZ
A galería Projecto alberga a
mostra Metáfora deste artista
nado no Brasil. Ata o 29 deste mes. Máis información en
www.bienaldecerveira.org.♦

Os
Jarbanzos
Negrhos
tamén
participan
na Foliada
de
BARCELONA
en
solidariedade
coa
catástrofe
do Prestige.

Silvestre, alguén que atopou
o presidente nun faiado, á
par do seu caderno azul. Este gardarroupa español vén
polo menos da guerra de Cuba, cando algún ingrato vestiu de traxe de ralladillo, fá-

cil de confundir cun pixama,
os pobres soldados que morrían de tifo, comidos polas
moscas, na selva caribeña.
Fíxense en Aznar. ¿Non ten
cara de levar tricornio e poñer multas de tráfico?♦

8 400021 303104

Ano XXVI.
IV Xeira.
1,75 euros.

A

bondaría co traxe e a
paxarela do embaixador na ONU, Inocencio Arias, para desacreditar a
posición española neste conflito. Semella un diplomático dos tempos do xeneral
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Francisco Macías
‘A xente que fai a cultura oficial debe estar ás dez na cama’
CARME VIDAL
Un día mirouse no espello e viu un pregue no entrecello.
Francisco Macías era aínda moi novo pero decidiu mudar de
vida e montou a editorial Positivas, un selo que se quere distinguir por ofrecer unha literatura actual e ter unha identidade propia. Ten un premio de literatura erótica e unha revista que se chama Animal, os seus autores son os poetas que
máis venden e consigue esgotar edicións como as de obras de Bukowsky ou Whitman. Macías leva doce anos á fronte de Positivas
e toda a vida indo a traballar as terras do Bierzo de onde el é.
¿Positivas é unha editorial
arriscada?
Pode parecer se temos en conta
o que fan o resto das editoriais pero
se miramos os gustos da xente non
o é. En canto poesía, por exemplo,
e estes son datos obxectivos, quen
máis vende é Positivas. Entón, ao
mellor os arriscados son os outros.
Séguese publicando o mesmo que
hai vinte anos, co mesmo ton, e non
nacen novos selos editoriais en parte pola condición funcionarial dos
novos e en parte polos impedimentos que pon a Xunta. Ás veces dise
que Positivas é contracultural e eu
pregúntome como vai ser se é a que
vende máis poesía. O que fai é cubrir o baleiro que existe.
¿Cal é ese baleiro?
Case todas as editoriais son
iguais e esta distínguese aínda que
é difícil explicar as razóns disto.
Unha delas é publicar unha literatura de referentes e imaxes actuais. Imaxina en poesía. A maioría dos poetas seguen pensando no
cambio de estacións cando, para
ben ou para mal, quen os marca é
o Corte Inglés. Hai unha certa poesía que sigue anquilosada. A min
gustaríame ser unha editorial actual e responder ao que acontece
no momento. Por exemplo, estamos no conflito dos Estados Unidos con Irak e non hai nada publicado sobre o mundo persa. Sería
interesante poder ter na rúa en
poucos días algúns libros do tema.
¿De que libro se sinte máis
contento?

Espera

DIRECTOR: Afonso Eiré López. EMPRESA XORNALÍSTICA EDITORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias.

En especial de Poesía última
de amor e enfermidade de Lois Pereiro polo que era el e polo que significou o libro en si. Coido que é
un referente para moita xente aínda
que os críticos oficiais o ignoren.
¡Esquecen tantas cousas! As veces
entre o mundo da cultura e a realidade hai unha distancia asombrosa. A xente que fai a cultura oficial
non está por ningunha parte, ás dez
debe estar na cama. É un fenómeno estrañísimo porque iso non lles
impide, poño por caso, falar da cultura en Santiago sen pasar nunca
por lugares como a Nasa que é dos
máis vivos do país.
¿Sorpréndelle a resposta
dos lectores a algún libro?
Debe ser por experiencia ou
porque falo moito coa xente pero
sei que libros van ter saída. Sorpresa tiven cando publiquei a autobiografía do indio Xerónimo
que pensei que ía ter moito mellor recibimento do que tivo.
Din que o único que se vende algo é a narrativa.
O libro que máis vendín dos
últimos publicados é un libro de
ensaio, a Guía das Linguas de
Europa. Despois está un de poesía, O canto de min mesmo de
Witman e de terceiro un de narrativa erótica, Infidelicidades de
Manuel Lourenzo, tres xéneros
que non son moi habituais.
¿Por que promoveu un premio de literatura erótica?
Para que a colección tivera
resonancia, para recibir orixinais

A. PANARO

da materia e tamén como unha
provocación para certas carencias lingüísticas que hai no mundo editorial galego. Aínda hai
moitos escritores que escriben en
español e traducen logo ao galego. Os correctores tiñan que falar
algún día e dicir que parte teñen
en moitas obras.
¿Recibe orixinais ou vai a
por eles?
A maior parte chegan pero é
porque, polas limitacións da editorial, non cumpro o papel que
tería que facer como editor. Recibo moitísimo orixinais de poesía.
¿Boa cousa?
A maioría non pero neste momento teño algúns moi bos.
Ocórrenseme varios nomes

Premio
“Irmande do Libro”
da Federación de Libreiros
de Galicia

Pedidos ao teléfono 986 433 830 ou
ao correo electrónico
subscripcions@anosaterra.com

A NOSA TERRA

de escritores que relaciono de
inmediato coa editorial, penso
en Carlos Santiago, Manolo
Cortés... ¿Existe un escritor
modelo Positivas?
Coido que si, Carlos, Manolo, Raul López Pato, Maria Reimóndez... ou igual Positivas é
unha editorial para eles. As editoriais van collendo un espacio e
unha imaxe e ás veces sen querer
aprópianse de escritores. Positivas ten unha imaxe e certos escritores entran nela.
¿E hai lectores positivos?
Non sei se o conseguín pero é
un obxectivo de calquera editorial, que o lector identifique o selo cun certo gusto. Sería un logro
pero é moi complicado.♦

stou a escribir á
metade do ultimátum (quedan ainda, cando escribo, vintecatro horas de tregua, das 48 que Bush
lle concedeu a Sadam
Hussein), no meio do
camiño entre as bases
estadounidenses (de
utilización conxunta,
dise na denominación
oficial) de Rota e Morón. Xa levan algunhas
semanas de axitación
preparatoria,
pero,
cando remate a conta
atrás –que pode ser no
momento no que estas
liñas sexan lidas–, o
trafego de avións desde
esas bases convertirase
nunha estridente referencia, sobre todo de
madrugada, da implacábel maquinaria bélica que se move entre o
Atlántico europeo e o
Índico –supoño que tamén desde o Pacífico–
para descargar os argumentos contundentes e definitivos que
van levar a liberade ao
pobo iraquí (segundo
nos conta a trindade
redentora das Azores).
Non é que o mundo,
tal como está no momento no que escribo,
sexa do meu gusto, nin
moitísimo menos, pero
teño a impresión de
que, cando se agote o
prazo imperial, vai empezar a empeorar, e pode que cheguemos a
añorar os tempos nos
que “só” nos preocupábamos polo decretazo,
polos desastres ecolóxicos ou pola intransixencia centralista dun
goberno autodenominado de centro.
Polo de agora, os
tambores da guerra xa
despertaron os vellos
receos da dereita contra as esquerdas en xeral (e contra os comunistas en particular),
os maniqueismos de
que os que non están
conmigo están contra
min, e o desprezo das
debilidades dos negociadores e dialogantes,
que non teñen o que
hai que ter para meter
en cintura aos tiranos
que non renden pleitesía permanente ao verdadeiro señor do anel
universal.
Xa fixeran un ensaio contra a plataforma “Nunca Máis”.
Agora xa están en condicións de desenvolver
unha minuciosa caza
de bruxas a escala pla♦
netaria.♦

