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OS NENOS SOLIDARIOS CO IRAK
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ESTÁ VISTO QUE MANUEL FRAGA CRE NO AZAR.
Afirma que o Prestige foi “unha lotería”, polas benzóns que nos vai
traer o Plano Galiza. Unhas promesas gobernamentais que ninguén ten máis apuro ca el en ver realizadas. Son cuestións volutivas, cando non de fe. Pero un gobernante ten que baixar á realidade. Galiza medrou o ano pasado unicamente un 1,89%, fronte ao
2,19% da media estatal. A poboación galega ocupada tamén se estancou no 2002, aumentando o 0,9%, fronte ao 2,6% do ano anterior. A mesma Xunta, por medio do Conselleiro de Economía, Xosé Antonio Orza, admite que a catástrofe do Prestige mermará nun
0,5% o noso crecemento neste ano. Se temos en conta que as mesmas previsións do ano pasado foron máis de medio punto inferiores ás anunciadas polo conselleiro, o futuro non se presenta baixo
o optimismo que rezuma Fraga. Ademáis, tanto o Fondo Monetario
Internacional coma o Banco Central Europeo cifran a baixa xeral na
economía nun 0,5% debido á guerra contra o Irak. Unha guerra impulsada tamén polo PP e sobre a que o BNG e o PSdG-PSOE coinciden en afirmar que terá uns efectos negativos directos para Galiza. Primeiramente pola merma do seu tecido produtivo. En segundo lugar porque o aliñamento de Aznar na UE vai dificultar a solidariedade que necesita Galiza, tanto para paliar a catástrofe do
chapapote como á hora de repartir os fondos estruturais.♦

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.

Simulacro
Simulacro
de bombardeo
bombardeo protagonizado
protagonizado
por nenas e nenos o pasado
luns 31 de mar zo en V igo.
Arriba,
Arriba, un dos tr es nenos
iraquís que viaxaban
nun automóbil tiroteado
tiroteado
polos nor teamericanos.
Dos quince membros
membros da
familia, que ían amor eados
nun Toyota, só un sobr eviviu.
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A INVASIÓN DO IRAK

A oposición retorna ao país para defendelo

Os autobuses non saen de Bagdad,
entran
CÉSAR LORENZO GIL - RUBÉN VALVERDE - HORÁCIO VIXANDE

As organizacións humanitarias internacionais seguen estrañadas de que os campamentos de refuxiados permanezan baleiros. Ao contrario, as entradas ao país desde Siria e Xordania son
porta franca para moitos opositores a Sadam Husein que queren defender o Irak dos invasores.
Os asesores estratéxicos e políticos do Pentágono non se aclaran.
Os informes unanimemente indicaban que a distancia entre o goberno de Bagdad e a poboación
iraquí era abismal e que multitude de grupos clandestinos prepararían o terreo para facer máis
doado o cambio de réxime. Incluso o primeiro ministro británico, Tony Blair, fixo un aceno
afectuoso aos exiliados, lembrándolles, nos primeiros días de
bombardeo, que terían un papel
definitivo no futuro do país.
Un país en ruínas e sementado de cadáveres, deberon pensar
moitos exiliados, que durante as
dúas últimas semanas preferiron
acollerse ás novas medidas de visado e entraren por terra no país
que participaren nun gabinete no
que os vinteseis ministros xa escollidos teñen pasaporte estadounidense. Desde comunistas a liberais, moitos deles con pegadas
de tortura no seu corpo, partiron
de Europa ou doutros países do
mundo árabe ao chamado de resistencia que a estas alturas deixou de caer en ambigüidades e
toma figura de rexeitamento nacionalista a unha agresión externa que xa non dubida en mostrar
as súas verdadeiras cartas: interese económico e xeoestratéxico.
As mortes de civís, preferentemente nenos, mulleres e anciáns,
chegaron á opinión pública ocidental con total crudeza. As fotografías distribuídas por Associated Press, entre outras axencias radicadas nos países invasores,
mostran unha situación xa irreversíbel na xestión da guerra por parte do Pentágono. Baixo o lema: “a
culpa é de Sadam, que usa o seu

pobo de escudo humano”, xustifícanse ataques a mercados, a coches desarmados e incluso a hospitais, como o bombardeado en
Bagdad o 2 de abril, que pertencía
á Media Lúa Vermella e facía as
veces de maternidade. Mais a teoría de que é unha porción minoritaria da sociedade a que obriga o
resto a resistir con métodos coercitivos perde forza ao pensar que
as previsións máis amplas dos
ocidentais sobre o poder militar
dos fedaíns, ou paramilitares do
partido Baaz, non lles outorgaban
máis que quince ou vinte mil homes, a maioría deles na capital. ¿É
posíbel controlar con esa forza armada as 800.000 persoas que moran aínda en Basora? A pregunta
alcanza máis doada resposta se
pensamos que as Ratas do deserto
británicos asedian a cidade con
dez mil homes, tres mil blindados,
apoio aéreo a esgalla e unha orde
urxente de liquidar dunha vez por
todas a fronte sur.
A resistencia toma tamén outra faceta coa entrada en xogo dos
suicidas. Logo dun atentado de
home bomba que lles custou a vida a catro soldados norteamericanos e o anuncio propagandístico de que había 4.000 “mártires”
dispostos agardando unha misión,
abriu o caixón dos medos dos invasores. A experiencia israelita
aconséllalles un control exhaustivo sobre toda a poboación para
evitar baixas; o medo apodérase
dos soldados, que acaban disparando sen preguntar, temerosos
de que unha dúbida moral acabe
por soterralos no deserto e a guerra de guerrillas toma un “camiño
do absurdo” para a lóxica ocidenContinúa na páxina seguinte
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A INVASIÓN DO IRAK
Vén da páxina anterior

tal que pode bloquear as máis importantes operacións. Iso tan só
cun aviso, cun farol propio do póquer de Saint Louis que pode non
pasar de aí, polo menos organizadamente e co beneplácito de Sadam. Tal e como lembraba o xornalista británico Robert Fisk, o
máis prestixioso dos que cobren o
conflito, o único suicida era xiíta
–os supostos quintacolumnistas
dentro do Irak– e actuou por propia vontade, como exemplo para
cantidade de iraquís que hoxe xa
son orfos, viúvos ou tiveron que
colocar, de tres en tres, os seus
meniños nun caixón sen pulir.
Sete a un non abonda
A primeira consecuencia da forte
resistencia iraquí é a constatación de que a actual proporción
de forzas non é suficiente. Segundo os expertos militares, actualmente a diferencia entre atacantes e defensores é de sete a un
a favor dos primeiros, unha circunstancia óptima para a conquista sen problemas. Mais os
factores de moral –menosprezado antes da guerra– e o coñecemento do terreo fan menos decisiva a capacidade militar da primeira potencia do mundo.
O xeneral en xefe da operación, Thomas Franks, decatouse
de que a liña de subministración
era un dos puntos febles da operación. A distancia entre a fronteira con Kuwait e os puntos máis
afastados do avance estadounidense terase que asegurar se Bagdad non cae antes do 6 de abril.
Para cavar trincheiras e protexer
os convois farán falta, segundo
estimacións do Departamento de
Defensa dos EE UU, 250.000 soldados máis. Non en van, no peche
da nosa edición, os portavoces do
Exército norteamericano insistían
en situar a liña de resistencia a 25
quilómetros de Bagdad e anunciaban a liquidación de dúas divisións acoirazadas. O tempo corre
en contra para os agresores.♦

Aznar precisa
unha fin rápida
da guerra
O debate político no Estado encol da guerra veuse sometido ao bombardeo de imaxes duras dos últimos días. Logo de xustificaren a guerra por necesaria para combater a destrución masiva e o terrorismo, as
ducias de nenos mortos atragántanse a un
Aznar incapaz de renovar o seu discurso
nos primeiros fedores provenientes do
Irak. O acoso da oposición en masa, a pouca pericia dos seus ministros de Exteriores
e Defensa e a contundencia que os medios
empregan para explicaren a invasión, desarmaron o discurso de defensa da guerra.
O presidente español quería a intervención rápida e cirúrxica, prometida desde Washington, pero sofre unha guerra
crúa, chea de “danos colaterais” e días
que parecen meses por culpa do seguemento dos medios de comunicación, minuto a minuto. Isto só serve para manter
aceso o rexeitamento cidadán, pese ao
acoso ao pacifismo con policía na rúa e
denuncias de ataques a sedes e boicot “batasuno” contra os seus actos.♦

O Exército británico
devolve a Londres a dous soldados
por cuestionaren o ataque

A guerra
de Gila

Esperan en Londres un xuízo
militar. Xa teñen un avogado
que se encarga da súa defensa
e son un exemplo difícil de dixerir polo goberno de Tony
Blair. Dous soldados que se
atreveron a cuestionar a lexitimidade do ataque ao Irak, foron repatriados inmediatamente, segundo as declaracións do seu representante legal, Gilbert Blades.
Os dous soldados, que seguramente serán sancionados, están acusados de “poñer en dúbida a legalidade da
guerra diante dos seus compañeiros”, segundo as declaracións de Blades. O avogado insiste en que os soldados
preguntáronse en voz alta como era posíbel xustificar a
morte de civís sen o consentimento das Nacións Unidas,
especialmente cando eles ían
ter que empuñar un fusil.
“Tan pronto se expresaron así
diante dos seus compañeiros,
foron retirados do servicio
activo”, explica Blades.
Mais para o mando británico en Qatar, as razóns da repatriación son médicas ou “de
compasión” xa que os soldados non estaban nas condicións óptimas para combateren. Segundo unha portavoz
do ministerio, a hipótese de
Blades é falsa e responde a un
interese alleo ao exército.
A noticia impactou dun
xeito decisivo na opinión pública británica, na que a pesar de que diminuíu o rexeitamento á intervención armada, a contestación popular
segue a ser moi alta, pese ao

que prometeran sitiar
Bagdad, agora
ameazan a Teherán e
Damasco. ¿Pero que
enredo é este?

Desaparecidos en

combate. ¿Alguén sabe
onde está Javier Solana,
o home PESC?

Sondaxes nos Estados

Unidos. Dun día para
outro, o número de
partidarios da guerra e o
de contrarios varía o
30%. Por favor, que
poñan a ficha técnica.
¿Ou é que hai que crer
que un par de telexornais
cambia a opinión da
metade da xente?

¡P

Os mísiles Tomahawk son lanzados desde buques fondeados a máis de mil quilómetros do seu destino final.

labor case permanente de explicación da súa postura na
opinión pública.
Segundos os medios impresos británicos, os dous aspirantes a disidente foron

identificados como un soldado raso e un técnico aeronáutico da 16ª Brigada de Asalto, unha unidade que arestora libra duros combates no
sur do Irak.♦

Powell e Chirac inician o achegamento
Logo de varios meses de disensión entre a UE e os EE UU, as
administracións estadounidense e francesa decidiron iniciar o
achegamento. O secretario de
Estado norteamericano, Colin
Powell, visita Bruxelas para
encontrarse con todos os ministros de Exteriores da UE e da
OTAN, nun primeiro intento de
recobrar a unidade perdida antes dos bombardeos.
A xuntanza, na que pouco se
sacará en limpo alén da fotografía común, ten un duplo obxectivo desde o punto de vista de
Washington e de París. Powell,
moi presionado polo seu colega
de gabinete, Donald Rumsfeld,
secretario de Defensa, na elección do goberno títere para a
posguerra, precisa un éxito rotundo no plano diplomático para asegurar a súa posición de
falcón con demasiadas plumas
de pomba aínda penduradas da
caluga. Primeiro tentará lograr o
apoio de Turquía para abrir definitivamente a fronte norte;

Os Estados Unidos,

O secretario de Estado norteamericano,
Colin Powell.

máis tarde, convencer os europeos de que precisa dos seus euros para reconstruír o Irak e que,
no enorme pastel do reparto,
sempre hai migallas substanciosas para todos, incluso os países
contrarios ao ataque.
O goberno de Jacques Chirac en Francia asiste con preocupación ao crecemento das
simpatías proiraquís entre a súa

cidadanía. As últimas sondaxes
falan de que o 25 por cento dos
franceses queren que gañe a
guerra o Irak, unha cifra alta de
máis para favorecer as relacións
cun aliado tradicional, como os
EE UU que, a pesar de todos os
distanciamentos “hixiénicos”, é
socio en todos os foros dos norteamericanos. A xogada do ministro de Exteriores galo, Dominique de Villepin, consiste
en asegurar un acordo de mínimos entre ambos os estados,
coa fin de que o poder omnímodo estadounidense non acabe
prexudicando as súas tradicionais áreas de influencia, como a
rexión do Golfo de Guinea, en
África. O peor que lle podería
pasar a Francia é ver os suburbios das grandes cidades, ocupados por moitos árabes emigrantes, convertidos en viveiros
de voluntarios para a guerra do
Irak, ou peor aínda, en escola
de suicidas, coas instruccións
do explosivo en versión bilin♦
güe árabe/francés.♦

ero que precisión a
das bombas americanas!
Que tocan os mercados
de froitas. ¡Pois toma
mercados de froitas!
Dous consecutivos. ¡Que
tocan os nenos, pois
nove só o 1 de abril, na
localidade de Al Hillah!

Os norteamericanos

sempre presumiron de
don de xentes. Aos
afgáns guindábanlle
paquetes de galletas
desde os avións,
fabricadas ex profeso,
pero coas lendas en
inglés. Agora pensaron
que ían gañar só con
tirar 20 mil panfletos
pedindo a deserción.

No Reino Unido

prohibiron a emisión de
máis dun cento de
cancións por incluíren
na letra a palabra paz,
guerra ou outras
relacionábeis co conflito.
Non se sabe en cambio
que prohibisen o éxito
de Tom Jones: “Son
unha bomba sexual”.♦

Nº 1.076 ● Do 3 ao 9 de abril de 2003 ● Ano XXVI

A INVASIÓN DO IRAK

Pérez Touriño e Quintana analizan as consecuencias do ataque para o país

Galiza perderá axudas da UE, segundo a oposición
Os dous partidos da oposición,
BNG e PSOE, consideran moi
nocivo para os intereses de Galiza o apoio de José María Aznar
á invasión angloestadounidense
no Irak. As axudas da UE e a a
evolución da economía son as
súas principais preocupacións.
Segundo o coordenador nacional
do BNG, Anxo Quintana, o cambio radical na política exterior
española que propiciou Aznar
conduce a Galiza a unha posición difícil. “O amparo belicista
ao servicio dos EE UU está a traer consecuencias colaterais para
nós. A pugna con Francia e Alemaña vai supor, a curto prazo,
que a UE non conceda o financiamento necesario para saír da
crise do Prestige”, afirma.
O secretario xeral do PSdeGPSOE, Emilio Pérez Touriño, incide na mesma consecuencia e amplía o efecto económico para Galiza. “Franceses e alemáns foron
aliados tradicionais da política de
axudas ás rexións europeas máis
desfavorecidas, entre as que nos
atopamos. Pode ser que a partir de
agora todo iso mude”, explica.
Ambos os políticos teñen claro que a situación económica de
Galiza está a pasar un intre ben
difícil por causa da maré negra e
que a situación bélica mundial só
serve para profundizar na actual
crise. “O tecido produtivo, que xa
saíra moi tocado do naufraxio do
Prestige, ten que soportar agora
mesmo un novo golpe”, indica
Anxo Quintana. Para Emilio Pérez Touriño, a situación queda
moi danada por culpa da xestión
do PP. “É difícil ver a saída do túnel. Estamos inmersos nunha dinámica de desaceleración e as
consecuencias a longo prazo van
ser ben pesadas”, subliña.
Pérez Touriño lembra as previsións do Fondo Monetario Internacional e do Banco Central
Europeo, que estiman que o impacto da guerra no Irak vai reducir as expectativas de crecemento
económico nas economías mundial e europea do 0,5 por cento.
“A división entre os EE UU e a
UE e a desconfianza de investidores e consumidores introduce
máis inestabilidade e incerteza na
era despois de Sadam Husein”.
Segundo o líder socialista, é errado pensar que a guerra pode traer
algunha consecuencia económica
positiva. “Un escenario no que
pode aumentar o terrorismo internacional, demorarse o final da
contenda, producírense cambios
na subministración de petróleo,
novos efectos económicos dos
gastos militares e efectos políticos en áreas como Oriente Medio
ou Corea do Norte deixa moi no
aire esa pretensión de que as bolsas soben e o cru sobe”, analiza.
En palabras do secretario xeral dos socialistas, os galegos teñen que entender que Manuel
Fraga é cómplice dos cambios de
Aznar. “O apoio explícito do presidente da Xunta está deixando a
Galiza fóra dun escenario de

P

firmación nas moprosperidade,
bilizacións pacicunha UE demoérez Touriño:
fistas. “A sociedacrática fundamende galega demostada nas políticas ‘O cambio da
trou ser sensíbel e
agrarias e pespolítica
exterior
solidaria e non
queiras e os fonpode aceptar de
dos de cohesión”, impide que
ningún xeito que
destaca. Touriño
un goberno que di
ten claro que a so- esteamos
representarnos seciedade galega
na
primeira
liña
xa cómplice nunquere ir por ouha barbarie desa
tros
camiños. das relacións
magnitude”, repa“Galiza ten un para Anxo Quintapel destacado nas con Latinoamérica’
na. Para Emilio
relacións con LaPérez Touriño, os
tinoamérica, moi
galegos demostradanado agora pola
guerra; Galiza pode achegar moi- ron estar por riba dos seus goberto á idea dunha UE que vaia máis nantes ao lembrarlles a necesidaalá do simple mercado e teña en de de pensar nas súas sociedades.
“O goberno galego, xunto co esconta os cidadáns”.
pañol, participan directamente no
impulso da intervención armada
O cambio social
de costas ao sentimento do seu
Quintana e Touriño reparan no pobo”, pensa.
Quintana considera que o camcambio social que se está a producir en Galicia, con orixe na desfei- bio social leva aparellado unha
ta do Prestige pero con clara con- mudanza política que vai ter unha

A

tos para defender
consecuencia elecnovamente
as
toral inmediata o
nxo Quintana:
posturas
polas
vindeiro 25 de
maio, nas elec- ‘Os votos que reciba que hoxe son criticados. Dirán: ‘a
cións locais. “A
o PP o 25 de maio
xente apoia a nosa
sociedade galega
xestión da catáshoxe non é a mes- van valerlle
trofe do Prestige.
ma que hai un ano.
A xente está conHai unha onda de para xustificar
nosco na nosa vimudanza xeral que
a
xestión
do
Prestige
sión da guerra’; e
ninguén pode paiso pouco ten a
rar. O sentimento e a guerra’
ver cuns comicios
crítico cara ao PP é
locais. O PP quere
global e estase creconverter ese día
ando unha nova
nun referendum, e
maioría natural
gañalo.”
allea á dereita.”
O coordenador nacional do
Para o líder nacionalista, é
fundamental que os votantes que BNG repara na corrente de simconfiaran no PP noutras citas elec- patía que estes graves problemas
torais se decaten de que ese parti- fixo desembocar na formación
do precisa deses sufraxios para que representa. “A xente está a
xustificar os seus actos. “Moitos percibir que o Bloque antepón a
votantes que pensaron honesta- Galiza por riba de calquera outro
mente que o PP podería cumprir interese, de que todas as nosas
as súas expectativas políticas te- decisións téñena en conta, xusto
ñen que decatarse de que hoxen- no momento no que quedou máis
día, ese partido usará os seus vo- descoidada”, defende.♦

O PPdG chama a asumir ‘responsabilidades’
Os membros do PP galego consideran axeitada –salvo nos casos de disidencia comentados
na páxina 7 deste mesmo número– a xestión do goberno central
na crise do Irak. Para o partido
en Galiza, o tema da política exterior ha ser levado exclusivamente polo Ministerio de Exteriores e a Presidencia do goberno español. Contodo, en varios
documentos emitidos polo PP,
valórase moi negativamente a
guerra pero non consinte que se
considere a intervención militar
unha consecuencia directa da
vontade da alianza na que o Estado español participa, senón

unha consecuencia directa da
política agresiva de Sadam Husein. “Galiza sairá gañando se
conseguimos un mundo máis
democrático e seguro. Ditadores
sanguinarios como o do Irak,
que teñen armas de destrución
masiva e relacións co terrorismo internacional, deben ser desposuídos do poder para conseguir mellores condicións para
os seus cidadáns”.
Ademais do aumento da seguranza planetaria que redundará positivamente entre os galegos, o afianzamento dunha
nova política internacional baseada no tratamento directo co-

as grandes potencias ocidentais
será positiva para o desenvolvemento do país. “A asunción
dos principios democráticos incuestionábeis dos EE UU e de
Gran Bretaña beneficia a longo
prazo a estabilidade de Galiza”, afirman os populares nun
dos comunicados respecto ao
conflito.
O PPdG considera errado
pensar que pode haber algunha
relación entre a crecente contestación á guerra da sociedade galega e un cambio electoral.
“Houbo unha reacción moral da
cidadanía ante un acontecemento desagradábel, caso da guerra,

pero non ten nada a ver cun impulso contra o goberno maioritario. Os que queren encanar o
movemento cara a unha cuestión doméstica son os partidos
da oposición cun único fin electoralista. Cada un ten que tomar
conta das responsabilidades que
lle corresponden.”
Xustamente, o portavoz parlamentario do PPdG, Xaime Pita, criticou os socialistas por ter
abandonado o consenso en política exterior. “Os socialistas botáronse á rúa e racharon o sentido unitario das relacións exteriores, só cun interese claramente electoral”, afirmou.♦
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O Papa eloxia os manifestantes pacifistas

O Vaticano fala
de ‘desastre moral’ evitábel
O Vaticano volveu criticar duramente a invasión do Irak e
advertiu de que o crecente número de mortos supón un desastre moral. Para Xoán Paulo II, os promotores desta guerra son culpábeis de levar ao
mundo a un círculo sen saída
nun asunto que era evitábel.
O portavoz do Vaticano, Joaquín Navarro Valls, considerou
a guerra como un enorme fracaso que desfai calquera elemento
moral e o perturba coa violencia permanente. “Xustifícanse
as mortes dos dous bandos, alén
do sufrimento, da destrución e
do odio”, explicou. “E iso é terríbel se temos en conta que había outros medios para parar a
ameaza vinda do Irak.”
Navarro Valls non quixo culpabilizar só os invasores da actual degradación moral. “Seguramente, os gobernantes iraquís
non estiveron á altura axeitada
para impedir a guerra”.
Ao mesmo tempo, o representante do Vaticano nas Nacións Unidas, Celestino Migliore, eloxiou, no nome do papa,
os xestos de protesta pacifista
en todo o mundo. “A gran mobilización que vemos en case
todos os lugares do mundo indícanos que a causa da paz está a
facer grandes progresos na
consciencia da humanidade. E
iso é algo que nos aleda profundamente”, dixo.
O Vaticano segue a manter
unha distancia radical coas diplomacias estadounidense, británica e española, principalmente. Ademais, o papa, nacido
en Polonia e combatente antico-

Xoán Paulo II mantén, desde o inicio das hostilidades, unha das posturas máis claras
contra a guerra.

munista durante décadas, transmitiulles aos seus delegados
unha fonda tristura por comprobar que son países como o seu e

demais estados do leste europeo, os que máis radicalmente
se puxeron á disposición do goberno de Bush.♦

Expertos aseguran que podería tratarse dunha tribo independentista

Os EE UU bombardean unha zona kurda
ao vinculala co terrorismo internacional
Coincidindo co despregue no
norte de Irak do exército norteamericano, un estrano bombardeo
tivo lugar na zona autónoma kurda. Nunha área próxima á fronteira iraní, supostamente controlada polos Estados Unidos,
desenvolveuse unha intervención militar co pretexto de acabar cun grupo islamista que a administración Bush relaciona con
Al Qaeda. Na operación, as baixas dos terroristas “foron importantísimas”, segundo os militares
dos EE UU. Sen embargo, só
amosaron dez corpos. Segundo
víctimas presenciais, os mortos
ascenderon a 130 kurdos e destruíuse na súa totalidade o poboado de Halabja.
A relación entre o grupo terrorista que segundo os Estados
Unidos operaba na zona e que se

chamaba Ansar Al Islam e Al
Qaeda, aínda non foi demostrada. Ante os xornalistas, o portavoz militar asegurou que atoparan rícino, substancia utilizada
na fabricación de armas químicas, aínda que non amosou a
substancia e recoñeceu que na
zona é pouco probábel a existencia dun laboratorio.
Os mandos militares tamén
informaron da incautación de
propaganda e numerosos documentos que “foron enviados a
Washington para a súa posterior
análise”. Os xornalistas na zona
aseguran que a relación entre
Ansar Al Islam e Al Qaeda podería tratarse en realidade da entrada na zona dun grupo de excombatentes que fuxiron da guerra de Afganistán.
Outras versións de expertos

islamistas, como as do profesor
William R. Polk, profesor da
Universidade de Chicago, sostén
que pode tratarse do ataque a unha tribo kurda contraria ao control norteamericano. “Existe un
refrán kurdo que pode explicar o
que aconteceu con esa intervención militar: Nós os kurdos temos só dous inimigos, nós mesmos e os demais”, sinala Polk.
Na súa opinión, “moitos kurdos
temen que os Estados Unidos os
traizoe, como xa aconteceu antes
e despois da guerra do Golfo, e
permita un exterminio levado a
cabo por parte do exército turco.
Iso frearía calquera desexo de ter
un kurdistán independente”.
Moitos kurdos aceptarían, segundo Polk, seguir protexidos
polos Estados Unidos a cambio
de acabar con tribos disidentes.♦
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A liberdade de expresión nos tempos
que corren
MONCHO PAZ

XESÚS REDONDO ABUÍN

Nos albores do século XXI e cando se su- hismos”, definidos coma manifestacións
pón que o individuo debería acadar maio- verbais ou non verbais de incoherencia e
res cotas de progreso e liberdade vemos incultura de carácter conxénito, por exemcomo ésta última, paradoxicamente, pasa plo: o George W. lendo os libros do revés
por intres difíceis. Por iso mesmo quixera ou ollando cara ao horizonte por uns antemanifestar dende estas
ollos coas tapas postas,
liñas a miña indignao Jeff referíndose á Reción como cidadán pode España, e
omo pai de familia, pública
la participación do Esdo vello mellor non fatado español nun con- invádenme os sentimentos lar).
flito a todas luces ileComo cidadán, singal, iniciado de motu
de rabia e impotencia to vergoña allea do
propio por tres gobercomportamento nesta
cando vexo imaxes
nos que antepoñendo
crise por parte do Goos seus intereses ecoberno español. Como
dos
inocentes
nómicos e políticos espai de familia, invátán amosando unha indenme os sentimentos
que están sendo
calificábel falla de resde rabia e impotencia
peto por organismos masacrados neste conflito” cando vexo imaxes dos
supraestatais como a
inocentes –homes, muONU ou a Unión Eurolleres e nenos– que espea, que se supón detán sendo masacrados
berían servir para algo
neste conflito. E a mana chamada “era da
sacre ven por ambos
globalización”. Está claro que polo de ago- bandos, porque a maioría dos soldados das
ra non, xa veremos se toman determina- denominadas “forzas aliadas” non son
cións no futuro.
máis que pezas dun xogo de xadrez que soPorque se temos dous dedos de fronte friron un lavado de cerebro con falsas connon podemos permanecer alleos a esta si- signas patrióticas, con símbolos trasnoitatuación de servilismo ás ordes dun goberno dos e inimigos da vida e da Razón.
como o estadounidense, dirixido por un inE quero rematar esta opinión cunha
dividuo cunhas máis que dubidosas capaci- proposta: que cada un de nós, cos seus medades intelectuais das que ainda por riba dios, comece unha especie de bloqueo ao
presume (lembremos os chamados “bus- máis puro estilo Helms-Burton, paguémos-

PENSO EU
QUE UN CAMBIO DE
IMAXE
IRÍALLE BEN
Á BANDEIRA
ESPAÑOLA

‘C

PAULO ALFAIA HERBELLO

lles coa mesma moeda, que é o que merecen. En favor da liberdade de expresión,
que polo que parece está en vías de extinción. Non á tiranía, non a Bush, non a Sadam, non á guerra.♦
MONCHO PAZ é xornalista.

Mobilización contra a náusea
XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ
Isto non é un artigo. Isto é unha colectiva
chamada de socorro. Necesitamos axuda para intentar superar a náusea, a ansiedade, a inquietude, a desesperación que nos causa saber en todo momento das numerosas vítimas
inocentes que está a causar o ataque a Irak; e
sabernos culpábeis, involuntarios cómplices.
Sentimos o estómago na gorxa escoitando como algún persoeiro galego do mundo
do espectáculo aínda ten argumentos para defender a invasión; pensamos que lle puideron
tomar ao pé da letra declaracións irónicas.
Tamén quedamos pampos cando algún intelectual afirma que as mobilizacións non son a
maneira de parar a masacre, que hai outras
formas. Que nos digan cales, pero que non
nos queiran vender que a solución só a ten o
ditador –criminal, se queren– Sadam, porque
desta non invadiu ningún país. Dicían que era
unha ameaza global, pero polo de agora só o
é en certa medida para os que invadiron o territorio do estado que goberna.
Queren vendernos a necesidade de atacar Irak asegurando que Sadam é un perigo
para o mundo, queren que apoiemos a súa
decisión ou que, polo menos, calemos. Se
nos manifestamos somos xa antiespañois
ou estamos manipulados por partidos que
pasaron por arte de maxia de moderados
pactadores a radicais axitadores.
Ante o dilema de escoller entre sermos
vítimas potenciais ou verdugos certos nós
preferimos arriscarnos a ser vítimas, e queremos que o saiban os que toman decisións
que deberían ser máis consultadas. ¿Razonadas? Imposíbel. Non hai razón, nin legalidade, nin necesidade. Cando se vía posibilidade certa de desarme polas presións da ONU,
hai ataque atroz e arbitrario, con moitas vítimas inocentes entre os civís que non teñen
culpa de teren como líder a un tirano. ¿Sería

Maldita
plusvalía

desexábel que nos años 50 ou 60 os xendar- estrañaría ver firmas comerciais patrocinanmes do mundo bombardeasen España para do a retransmisión de batallas, como as hai
darlle unha patada a Franco? ¿A costa de que patrocinan a película da semana ou o encontro de fútbol. Non vale optar pola radio
que? ¿De cántos millóns de mortos máis?
Oímos conversas sobre a marcha de pro- porque o traballo obriga a ver os periódicos
gramas noxentos na televisión dos que nos e o horror entra polos ollos, a través das focusta impedir que nos cheguen novas polas tos (soldados sen cabeza cunha bandeira
páxinas dos xornais e sentimos náuseas, pero branca a carón, nenas con canelas e pés comtamén as sentimos cando o corro fala de estra- pletamente desfeitos pola metralla) ou das
texias militares, da marcha das operacións en declaracións dos políticos que se nos atraIrak, porque non somos capaces de imaxinar- gantan na gorxa do aire, que nos deixan sen
respiración e con moita,
nos batallas con soldados
moitísima indignación,
de chumbo e vítimas cinoxo, vergonza (por
vís de plástico (danos coue
ninguén
non sermos franceses,
laterais, queremos dicir).
Sentimos náuseas
alemáns, africanos) e,
nos fale en contra
sobre todo, náuseas.
mirando nos xornais páSe alguén coñece alxinas enteiras sobre a
das mobilizacións
gún remedio que non
Bolsa, sobre as subidas
contra a guerra,
pase por poñer parches
cando seica a guerra vai
ben e as caídas cando seide piratas nos dous ollos
porque
son
a
única
(para non ver) e tapóns
ca vai mal. ¿Non sería
desexable un crack, antes
nos oídos, que nolo faga
maneira que temos
saber. Será unha labor
de que a marcha da nosa
humanitaria no país. Peboiante economía occide non sentirnos
ro que ninguén nos fale
dental dependa de tanto
tan
cómplices
da
masacre”
en contra das mobilizasangue inocente nas areas de Irak? Lemos declacións contra a guerra,
porque son a única maracións de ledicia dalgún
neira que temos de non
ministro polo descenso
dos prezos do petróleo como consecuencia da sentirnos tan cómplices da masacre, o xeito de
guerra e contemos (ademais da gana de vomi- sentirnos minimamente reconciliados coa estar) os desexos de ir encher os depósitos dos pecie humana, vendo outros rostros tamén
nosos coches, por medo a descubrir que a ga- contraídos (contendo a súa náusea). Que ninguén nos diga que estamos a ser manipulados
solina ten unha cor estrañamente vermella.
Non vale fuxir da televisión por presen- por partidos radicais na busca de intereses
tir que é outro dos obxectivos non declara- electoreiros porque só nos move a conciencia
dos da guerra, ademais da loita por espacios que se cadra algúns deixaron afogar, en pozas
estratéxicos ou recursos petrolíferos, o em- petroleo ou en mares de temor.♦
peño das grandes canles por incrementar as
súas audiencias custe o que custe; non nos
XAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ é escritor

‘Q

Son persoa de paz. Por aptitude con pe e por actitude con
ce. Sábeno ben os que me coñecen. Cántos son non o sei.
Nin me chama moito sabelo.
O que me chama é o que está
sucedendo no Iraq agora mesmo. Como mo chamou onte o
que pasou no país do camarada Ho. Non me é alleo nada
do que lle ocorre a un pobo.
Nunca mo foi. Non importa
que pobo. Nada do que suceda. Canto máis o que ocorre
hoxe en Iraq e o que ocorreu
onte en Vietnam. Comungue
ou non co goberno ou desgoberno de quenda que o país en
cuestión teña. Eu quixese que
gobernase o Iraq Omar
Khaiame ou Federico Engels.
Quixese que fosen eles os que
orientasen o mundo de Oriente a Ocidente. O caso é que o
goberna quen o goberna.
O grande Omar Khaiame
(que xa daquela se trataba de
ti con Alá) dicía hai case mil
anos: “Este pobre mundo/,
que xira/, xira/, xira sen cesar/, observa con rancor/, con
verdadeiro odio/, na peor das
intencións/, sen un momento
de tregua/, o meu espírito/, e
o teu espírito/. O seu único
desexo/ é arrincalos dos nosos corpos/, e aniquilalos/, e
extinguilos/. ¡Amigo! Reclínate/ no verde e fresco céspede/, e sorbe/ con alegría contida/, con unción/ o viño tinto/. Podo garantilo/: moi en
breve/, outra herba brotará/
da miña arxila/ e da túa arxila...” ¡Non me digan a min!
Estes son os espíritos que o
mundo require.
O Sétimo de Cabalería está facendo no Iraq unha incivil carnicería civil. Se eu tivese poderes, que non os teño,
desgraciadamente, a noitiña
da véspera do día vinte, a
Bush, Blair, Aznar e Sadam
Husein, calcinaríaos un lóstrego feramente benigno.
Cánto vil incivismo evitaría
un lóstrego feramente benigno. Esta non é unha guerra,
que é unha vil carnicería civil.
E aínda eles din que non
son asasinos. E pode que sí,
que teñan razón ao dicilo.
Asasina pode ser unha mirada. Eles non se quedan aí. Son
capaces do indicíbel. Móveos
o afán de plusvalía. Queren o
petróleo a toda costa. Así morra todo María Santísima.
O afán de lucro é desmedido. Insaciábel. Cruel. Antropófago. Carnívoro. Menos mal
que a omnipotencia non existe. Calcinarán Iraq, Libia,
Irán, levarán por diante a Cristo Bendito, e de debaixo das
pedras sairá quen por fin calcine ao maldito Sétimo de Cabalería. Miúdo alivio ese día.♦
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Os últimos disidentes, o presidente da Comisión
de Xustiza no Congreso e a Deputación de Lugo

Os cargos do PP continúan
a desmarcarse da guerra
Despois de que o alcalde de
Muras e o alcaldábel de Santiago amosaran a súa oposición á guerra, un ronsel de
cargos públicos do PP seguiron a mesma vía. O último e
máis importante foi o presidente da Comisión de Xustiza e Interior do Congreso.
Na Galiza o número de casos é
significativo, aínda que de momento só un cargo público
abandonou a organización. Trátase do concelleiro do PP en
Ferrol Román Cenalmor, que
presentou a súa renuncia o pasado xoves 27 de marzo pola
súa oposición á guerra.
Ademais, varias institucións públicas aprobaron pronunciamentos contra a contenda cos votos favorábeis dos
membros do Partido Popular.
En Gondomar o 26 de marzo
pasado o pleno ordinario da
corporación apoiou por unanimidade senllas mocións do
BNG e do PSOE contra a guerra de Iraq e a retirada de carteis tanto contra a catástrofe do
Prestige como contra a guerra.
Neste concello o PP goberna
coa maioría absoluta, xa que
ten nove concelleiros fronte aos
catro do BNG e catro do PSOE.
En Mos, o xoves 27 a Comisión Informativa de Facenda
e Patrimonio acordou por unanimidade levar ao vindeiro pleno municipal un pronunciamento contra a guerra que
apoiarán os tres grupos municipais, co PP –no goberno e coa
maioría absoluta na corporación– á cabeza. A iniciativa
partiu do BNG e do PSOE. A
celebración da citada Comisión
interrompeuse durante quince
minutos para celebrar unha
protesta contra a guerra.
A Deputación de Lugo tamén seguiu pola mesma vía. O
31 de marzo do seu pleno
aprobaba unha declaración unánime na que se esixía o fin do
conflicto. Ante unha iniciativa
dos deputados provinciais do
BNG e do PSOE, o alcalde de
Vilalba e deputado provincial do

O presidente da Deputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, nunha reunión do
PP galego celebrada en xaneiro.
PACO VILABARROS

PP Agostiño Bahamonde encargouse de redactar a moción de
consenso que se aprobou e na
que se instaba a unha solución
inmediata. Tamén se pediron pasos para a paz, o cesamento das
hostilidades por parte dos Estados Unidos e o desarme do Iraq.
No concello de Cee aconteceu outro tanto. Con maioría
absoluta do PP, o venres 28 os
concelleiros desta forza apoiaron unha moción contra a guerra presentada no pleno municipal polo concelleiro do BNG.
O alcalde dixo estar en contra
da guerra pero afirmou que non
o di na rúa todos os días.
Tamén no Estado
O cargo do PP de maior rango
que ata o momento se pronunciou contra a guerra foi o deputado por Cantabria e presidente da
Comisión de Xustiza e Interior
no Congreso, Jesús López-Medel. Nun artigo publicado o luns
31 no Diario Montañés de Santander, López-Medel afirmou
que “por moi dictatorial e sanguinario sexa o presidente dun
país, só sobre a base de sospeitas
máis ou menos fundadas non pode considerarse proporcionada-

mente unha reacción como é un
conflicto bélico contra todo un
pobo”. De todos xeitos, o deputado afirmou que non é un desmarque do seu partido, senón a proba de que existen distintas sensibilidades dentro do PP. En calquera caso, López-Medel tivo a
oportunidade de manifestar a súa
oposición á guerra con anterioridade. Así, foi un dos 183 deputados que apoiaron no Congreso a
posición do PP a prol da guerra.
A crítica do deputado súmase a outros acenos de membros
do PP. O ex ministro de Traballo e Asuntos Sociais con Aznar, Manuel Pimentel, anunciou o seu abandono do PP polo “erro histórico” que supón
apoiar “unha guerra ilegal”.
Tamén foi significativo o
desmarque do fundador do PP e
mentor de Aznar, Félix Pastor
Ridruejo, quen dixo que apoiar a
guerra é un ataque directo contra
a política de moderación e centrismo do PP. Por iso, Ridruejo
agoirou a rotura do seu partido.
Ademais, concelleiros do
Partido Popular de Andalucía,
Canarias e Catalunya anunciaron a súa marcha da formación
política pola posición que mantén acerca da guerra.♦

A Igrexa insinúa excomuñóns
“O Papa aínda non puxo a ninguén fóra da comuñón da Igrexa”, dixo o presidente da Conferencia Episcopal español, Antonio María Rouco Varela ante a
pregunta de se Aznar estaba
dentro da doutrina da Igrexa. A
insinuación de que Aznar podería ser excomulgado iría na mesma liña de oposición á guerra
que manifestan o Vaticano e o
papa Xoán Paulo.
De todos xeitos, a Igrexa es-

pañola evita unha confrontación
directa co Goberno ante a inminente visita de Xoán Paulo, por
iso o secretario do episcopado,
monseñor Asenjo afirmou que
“o conflicto bélico non variou
para nada” a relación entre a
Igrexa e o Estado.
A posición do Vaticano non
é tan moderada. A Santa Sede
chegou a “deplorar con profundo dolor” o ataque dos Estados
Unidos ao Iraq, aínda que tamén

lamenta que o país do Golfo
Pérsico non cumprise as resolucións da ONU.
As peticións de excomuñón
veñen de diversas posicións. Un
grupo de cristiáns de base de Asturias agrupados na Plataforma
de Cristiáns contra a Guerra iniciaron unha recolleita de sinaturas para que se poña en marcha
un proceso de excomuñón contra
o presidente José María Aznar e
todo o seu Goberno.♦
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Comisións rexeita o paro ‘para non dividir a sociedade’

Folga de dúas horas da UGT e da CIG o 10 de abril
Os sindicatos CIG e UGT convocaron para o 10 de abril unha folga xeral de dúas horas en toda Galicia, nun acordo de varios sindicatos do Estado que afecta a todo o territorio. O terceiro sindicato
maioritario, CC OO, decidiu non compartir a convocatoria ao considerar que un paro laboral contra a guerra “dividirá” a sociedade.
Para os convocantes do paro xeral
de dúas horas, a folga é necesaria
e responde a unha demanda dos
traballadores, “que desexan exteriorizar a súa denuncia da agresión
imperialista”, explica o comunicado de presentación do paro. Segundo estes sindicatos, os traballadores son conscientes que a invasión do Irak é unha xogada da alta
burguesía, tal e como di a CIG. O
sindicato nacionalista acusa ás Nacións Unidas de gardaren un “silencio cómplice” e menospreza as
“potencias díscolas”, que non
apoiaron a guerra pero que agora
están só interesadas en que acabe
pronto para poderen participar na
reconstrución do país. “Ningún
pobo ou persoa, asalariado, autónomo ou pequeno empresario fica
á marxe deste conflito e dos que
haxa no futuro por idéntico motivo”, afirma a CIG.
A UGT considera que a guerra é “ilexítima e ilegal” e afirma que só mediante un paro xeral os traballadores poden demostrar a súa repulsa a “unha

agresión unilateral que traerá
moitos problemas para toda a
cidadanía”. Segundo o sindicato socialista, é conveniente que
o goberno de José María Aznar
reciba un “apupo global” da cidadanía con este paro.
Tal e como figura na convocatoria de folga, o paro será de
dúas horas en cada quenda de
traballo, polo que, en realidade,
consta de 24 horas de rexistro legal para evitar baleiros no calendario. As dúas horas concretas
nas que se parará decidiranse en
cada comité de empresa.
Ademais, o xoves 10 de abril,
ás 7 da tarde, convócase unha
manifestación nas principais cidades en protesta contra a guerra
e o apoio español. Esta e outras
manifestacións, ao igual que a
folga, están promovidas desde a
Confederación Europea de Sindicatos.
O ‘non’ de Fidalgo
O secretario xeral de Comisio-

Acto contra a guerra no edificio da administración autónoma en Vigo.

nes Obreras (CC OO), José María Fidalgo, conseguiu impoñer
no seu consello a súa decisión
de non acudir á folga. Para CC
OO, o paro non está xustificado
porque non ten “validez para
solucionar o conflito actual”.
En palabras de Fidalgo, o paro
xeral non poderá conseguir o
mesmo seguemento que as actuais mobilizacións cidadás e
debilitará a unidade civil. “Non

A.N.T.

queremos debilitar o movemento cunha obrigada división da
sociedade por causa dunha folga que non ten unha exclusiva
vertente laboral”, explicou.
Contodo, CC OO non coida
que a convocatoria dos demais
sindicatos dane a unidade sindical. “Seguiremos loitando
por mantela nos puntos esenciais, que son o rexeitamento á
guerra, a mobilización cidadá a

prol da paz e a democracia e o
compromiso das organizacións
sindicais co futuro do mundo e
das vítimas da agresión”, di o
comunicado oficial sobre o tema difundido pola central.
De feito, Comisiones convoca paros de 15 minutos todos
os xoves ata o 1 de maio, xunto
cos demais sindicatos. Tamén
se está a preparar que a manifestación anual do Día do Traballador teña como lema “Contra a guerra e a favor da paz”.
A decisión final de CC OO
enfrontouse cunha forte corrente interna partidaria de si se
achegar ao paro. Segundo recoñece o propio sindicato, o 40
por cento dos seus membros
podería ter unha postura máis
próxima á folga.
Persoas tan vinculadas a CC
OO como o ex secretario xeral
do sindicato, Antonio Gutiérrez,
atacaron duramente a actual dirección da central. “Estanse
comportando como esbirros do
goberno”, dixo publicamente.
Segundo outras voces, o
comportamento de Fidalgo é estraño. “Pasou de defender un
paro de 24 horas e acabou rexeitando o de dúas”, indicaron fontes de UGT.♦

A bomba de todas as batallas
EMILIO CID FERNÁNDEZ
Basta observalos e escoitalos para decatarse que Bush e Aznar, mais que dous políticos de carne e oso, son dous bustos parlantes, dous robots, dous pilotos automáticos,
dúas estatuas de pedra. Cando teñen a ben
comparecer no Parlamento ou ante os
meios, non demostran capacidade de razoamento, non saben expor argumentos, semellan artefactos deseñados para verbalizar
vulgaridades, bonecos que funcionan con
pilas e repiten o que lles puxeron na lingua.
Hai quen pensa que se pode razoar con eles
e equivócanse, perden o tempo, as pedras
non razoan, non foron educadas para a democracia, serven en todo caso para actuar
de cantazos. O pior dos cantazos é cando
obedecen ordes dos que mandan máis que
eles e se transforman en proxectís explosivos. Nese caso, non sei como é, dalles por
porse do lado dos intereses petroleiros e estratéxicos do Imperialismo e deciden que
Irak é un perigo para a humanidade e hai
que destruílo. E como os cantazos non dan
para máis, porque só están programados para matar e non para razoar nin para outras
actividades relacionadas coa palabra e co
diálogo, xa non saben que dicir nin que facer para xustificar a agresión contra Irak,
dar un golpe de forza na zona e deixar as
portas abertas para outras agresións.
Que se Sadam non cumpre coas resolucións do Consello de Seguridade das Nacións Unidas: eles que acaban de pasar por
riba da ONU nos Azores, erixíndose en representantes absolutos da única legalidade
que entenden e que non é outra que a que dimana da hexemonía económica e militar.
Que se ten armas químicas e biolóxicas: eles
que xa están fartos de empregar uranio empobrecido como arma de combate. Que se
nos seus proxectos figuran armas nucleares:
eles que veñen de presentar en público ese

cetáceo destrutivo de dez toneladas nomea- demais.
■ A PELÍCULA DE SEMPRE. Nós somos
do sarcásticamente a bomba de todas as batallas e teñen experiencia histórica no uso os bons e eles os maus. Esta é unha guerra
das bombas atómicas. Que se Irak ten ven- xusta e a razón só a podemos ter nós e nincellos con Al Qaeda e é terra de acollida pa- guén máis. Deus non hai máis que un e esra terroristas; eles que defenden a cruzada tá da nosa parte (pola conta que lle ten). O
de Israel contra os palestinos e teñen finan- noso é o Imperio da luz e a liberdade e o deciado unha chea de terrorismos, de estado les o da escuridade e a tiranía. Eles teñen arou contra outros estados. Que se o povo ira- mas de destrución masiva (¿onde están?) e
kí merece ser liberado da ditadura á que es- as nosas levan dentro semente humanitaria
tá submetido e disfru(velaí están, estoupantar da riqueza xerada
do en terra irakí). Libepola súa economía nararemos ao mundo da
ue mentira máis
cional: que mentira
ameaza que representa
máis catastrófica chao sátrapa de Bagdad e
catastrófica
chamarlle
marlle liberación á desdevolverémoslle a Irak
trución e silenciar a di- liberación á destrución e o esplendor da civilitadura do embargo á
zación. A vitoria milisilenciar a ditadura do tar, por suposto, ten
que están submetidos e
que os condena á misedondo desde hai temembargo á que están
ria. Que se están dispo. Igual que o petrópostos a levarlle axuda
leo e a reconstrución.
submetidos
e
que
os
humanitaria e apoiar a
Basta rememorar as
reconstrución: dá mámoreas de películas
condena á miseria”
goa comprobar como
que enchen o imaxinaos gobernantes do
rio colectivo, para samundo ao revés, pletóber como vai rematar
ricos como andan de
esta. Os cuatreros da
cinismo e insanía, cháadministración Bush
manlle axuda humanipronto verán os seus
taria ás bombas e falan de reconstrución, co- soños cumpridos e poderán respirar tranmo se os cadáveres desventrados e carboni- quilos. O noso Caudillo invito seguirá prezados polo lume benéfico se pudesen re- so dos seus compromisos e manterá a tenaconstruir. Que ou desertan e permiten a en- cidade do seu discurso monolítico contra
trada triunfal do exército liberador ou resis- todas as adversidades.
ten e pagan caro o atrevimento: deixa que xa
Tanto rebumbio de inspectores para
a chuvia de bombas intelixentes que teñen aquí e para acolá e tanto encherse a boca
previsto botar acabará por abrandar e con- de legalidade internacional, para afinal vir
vencer aos máis recalcitrantes. Que ou co- parar no que xa era cousa sabida desde
llen o camiño do exilio ou acabouse o que se que os letristas do Imperio se puxeran a
daba: a ver quen lles deu potestade para di- argallar o tecido argumental desta farsa
tar ultimatums e governar na soberanía dos tráxica: bombardeo e invasión de Irak.

‘Q

Tanto falar de armas de destrución masiva
e ver Irak inadido por unha inxente forza
militar capaz de non deixar pedra sobre
pedra. Tanto presumir de direitos humanos e converter Irak nunha carnizaría humana. Coa determinación de salvar a economía en crise e ao abeiro da bandeira do
antiterrorismo, o Imperio dá un paso
adiante nas súas pretensións hexemónicas, mostra a superioridade dos seus arsenais e incorpora ás Taboas da Lei da súa
doutrina o ataque preventivo. Daí a viraxe
cara a implantación dunha nova orde internacional fóra de toda legalidade, a militarización do pensamento único como
arma de intervención planetaria e a desfeita de toda razón democrática. A democracia, da que tanto se gaban, serve para
pouco se os governantes ignoran a voz do
povo e fan da maioría absoluta unha ditadura encoberta. Teño a maioría absoluta e
fago o que me peta, falou o robot da Moncloa e escudeiro de Bush contra a opinión
maioritaria a favor do Non á guerra imperialista. Antes foran Iugoslavia e Afganistán, agora é Irak e logo serán outros os
agredidos. Aos servizos de intelixencia e
propaganda do Departamento de Estado
cústalles pouco inventar pretextos para
continuar co expansionismo da liberdade
americana, que todo o mundo sabe en que
consiste, e se non que llo pregunten ao povo irakí. Dentro deste novo sistema de pesos e medidas arbitrado a lume e sangue
polos EE UU, non temos máis remedio
que seguir testemuñando o noso rexeitamento e confiar en que se forme un estado de opinión mundial que funcione de
contrapoder e sexa capaz de frear este delirio belicista dos norteamericanos e dos
seus escudeiros ou copatrocinadores aznaristas. Por soñar que non quede.♦

Nº 1.076 ● Do 3 ao 9 de abril de 2003 ● Ano XXVI

A INVASIÓN DO IRAK

A manifestación contra a guerra de Lahore, Pakistán, axuntou máis de cen mil persoas o 30 de marzo.

Os países musulmáns viven
as protestas contra a guerra máis amplas da historia

Santiago, capital pacifista
o domingo seis de abril
A Coordenadora Galega pola Paz
convocou para o domingo 6 de
abril unha manifestación contra a
guerra do Irak que pretende aglutinar todo o sentimento pacifista da
sociedade galega. A manifestación
comezará ás 12.30 da mañá na
Alameda. Esta coordenadora, na
que participan ao redor de trescenImaxe da manifestación pacifista de Londres.

tas organizacións civís, mantén as
concentracións todos os xoves
contra o ataque diante de todas as
casas do concello de Galicia.
Co mesmo interese de mostrar
a repulsa cidadá contra a invasión
angloestadounidense no Irak, a
Plataforma contra as Redes Negras convocou para o xoves, 3 un-

ha pitada e cazolada diante da Oficina de Negocios dos EE UU na
Coruña, a partir das 20.30 horas.
Esta plataforma considera que a
protesta contra a guerra debe estar
complementada pola lembranza á
desfeita do Prestige.
Novos berros
Estes días foron os países musulmáns os que viviron as protestas
máis multitudinarias. En Rabat
(Marrocos) perto de 200.000 persoas saíron á rúa para esixiren o
final da invasión. Tamén en Exipto, Xordania, Siria e Irán, centos
de miles de cidadáns reclamaron
apoio dos seus gobernos para defender o Irak. En Teherán (Irán), a
policía impediu que os manifestantes asaltasen a ambaixada do
Reino Unido, aínda que non puido
evitar un atentado contra instalacións ocidentais na cidade.
En Indonesia, o principal estado musulmán do mundo, Xacarta converteuse na capital dunha manifestación de máis de medio millón de persoas contrarias
á invasión estadounidense, que
consideran “ilexítima, imperialista e contraria á fe e cultura islámicas”.
Tamén nos EE UU, a presión
da rúa aumentou nos últimos días. En Nova York e San Francisco volveron manifestarse varios
miles de persoas, entre elas grupos de veteranos de todas as guerras, desde a Segunda Guerra
Mundial ata a do Golfo. “Non
máis verdugos nin vítimas. Que
vaian eles á guerra”, rezaba unha
das súas pancartas nunha das
mobilizacións de Portland, cidade que mantén un activo colectivo antibelicista que denuncia a
actuación de George Bush desde
o pasado verán.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Os norteamericanos
chámanlle Apache aos
helicópteros, os ingleses
presumen do seu batallón
da Garda Irlandesa e os
españois acuden coa súa
fragata Galicia. ¡Iso si
que é amor!
Ana Palacio felicitouse
pola invasión do Irak,
cun argumento de peso:
“Xa está subindo a bolsa
e baixando a gasolina”.
O actor Juán Diego Botto
respondeulle na SER:
“Tamén, se atacamos a
un vello na rúa e lle
roubamos a carteira, a
nosa economía
mellora”.
Teresa Pedrosa,
candidata do PP en
Pontevedra, comezou a
precampaña co lema:
“O mañá comeza hoxe”.
Unha idea entre James
Bond e a Organización
Juvenil Española.
“Non hai mal que por
ben non veña”, acaba
de dicir Fraga a conto do
Prestige e do Plano
Galicia 2003. A frase
pegóuselle do
Xeneralísimo, que a
utilizou ao coñecer a
morte de Carrero.
Xosé Astrai Lourenzo,
alcalde de Ames, pechou
o concello o 19 de
marzo para celebrar o
seu santo, segundo
denunciou o BNG.
Outras versións, sen
embargo, din que foi
para celebrar o Día do
Pai. Que pouca
comprensión ten a
oposición.
“Horror en Irak. Os
bombardeos aliados
cébanse coa poboación
civil”, titulou El Correo
Gallego o 2 de abril.
Poderiamos dicir, en
consecuencia, que na
loita contra o terrorismo,
os Estados Unidos están
a botar man do
horrorismo.♦

Distracción masiva

N

estes días en que tomates e ovos centran
o debate na escena política do Estado español, coincide que milleiros de pobres
son masacrados nun tal teatro de operacións por
bombas intelixentes pero despistadas. Os informadores deben facer verdadeiro encaixe de bolillos para evitar que ningún dos acontecementos relegue ao outro a un segundo plano.
A verdade é que ultimamente os desastres
coinciden sempre con outro debate candente
que obriga aos governos a dividir os seus esforzos e obstaculiza o seu labor. Poñamos por
caso, prodúcese a máis devastadora marea negra da historia da navegación precisamente
nas costas galegas... Visto co sosego e o distanciamento que proporciona a atalaia da
perspectiva histórica, os petroleiros nas nosas
praias e cantís vomítannos coa frecuencia
dunha ametralladora, pero o PP viuse obrigado a negar primeiro a existencia desta nova
desfeita, e logo díxonos que non era para tanto e que os mariñeiros nunca viviran tan ben,
¿por qué? ¿por qué o governo non levou mellor o asunto? Está claro, porque o do Prestige
coincidiu nin máis nin menos coas actividades
ilegais, manipuladoras e subversivas da plataforma Nunca Máis, e así non hai quen traballe, xa me diredes vós. Tamén foi mala sorte.
E agora igual. Resulta que os americanos
van liberar os iraquís e estes, que non son
máis ca “un país de moros deses”, non paran
de poñerlle atrancos e non se deixan rescatar
polas boas, non só iso, enriba mátanse entre
si. O país campión da liberdade non o pode
consentir e vese obrigado a bombardealos pola noite cada trinta minutos para que se manteñan alerta e non sexan atacados por un veciño do seu portal. O tema é apaixoante pero
o PP non participa, ¿por qué? Polos tomates.
A situación complícase. Os iraquís teiman
irracionalmente en renunciar á súa liberación, á
democracia e á protección cristián-occidental,
orquestran suicidios colectivos en prazas e mercados e exhiben os cadáveres decapitados para
desprestixiar aos seus salvadores americanos,
pero o PP non protesta, ¿por qué? Polos tomates.
Os iraquís envelenan o seu suministro de auga e córtanse a electricidade, son tan fanáticos
que estarían dispostos a autoinmolarse cos seus
arsenais de armas de distracción masiva, con
bombas atómicas nas cidades, por exemplo. E o
máis fodido é que se tal cousa sucedese o PP non
podería nin protestar en alto. ¿Que por qué non?
Pois efectivamente, miñas donas e meus señores, polos tomates. E polos actores e actrices, e
os cantantes, e os violadores da conciencia infantil, e os autocolantes e os cartaces. As desgracias xúntanse e o difícil de governar é saber atender a todo. Para iso están os homes de Estado.
Ademais, moitos súbditos non entenden
que a forza nos fortes é natural, nunca violen-

XURXO BORRAZÁS

Confusión interesada nas palabras: compáranse tomates con bombas e invasión con liberación. Así non
hai maneira de entenderse, sinala o autor do artigo.
cia. Violencia é que un impecábel policía teña desde as pantallas na sala escura ou as que
que perder un sábado ou un domingo do seu nun mundo en constante axitación nos alidescanso polos tomates e os pins e os autoco- mentan con presteza.
Violencia é non saber agradecer que o golantes. Ás veces ata as nove, ás veces ata as dez
ou once da noite, chegar á casa
verno se esforce por inserirnos
coa man dolorida de andar coa pono orgásmico centro da Historia
rra de aquí para alá e non poder facon fálicos mísiles que nos quecer o seu traballo a gusto, sen ser
calzar coma supositorios. E a
istinguir ren
vixiado por cámaras traidoras e inviolencia enxendra violencia.
Distinguir entre quen pon unha
sultado pola ollada rabiosa de mientre quen
bomba atómica e quen ampara ao
lleiros de desagradecidos.
Desagradecidos, si. Violenque guinda un tomate a un local é
pon unha
cia é coaccionar a uns governanun conto chinés, como o das drotes que non teñen horario nin vi- bomba atómica gas brandas e duras, un erro de
da privada ocupando as rúas patrasnoitado, unha estratee quen ampara progre
ra ladrar coma unha masa de iraxia covarde que só beneficia aos
quís roñosos e manipulados. ao que guinda violentos. Polo menos colaboremos en que os problemas non
Violencia sería interferir nos
un tomate
asuntos internos dos EE UU e
coincidan nin se amoreen. Dun
querer impedir que os nosos
en un, o home de estado pode ena un local
aliados melloren os seus índices
frontarse a trescentos, terroristas
económicos ou protexan os baou proxectís, biolóxicos, transxéé
un
conto
lances das súas empresas de aunicos ou atómicos. Dun en un.
todefensa, as que nos entreteñen
Xogo limpo, cabaleiros.♦
chinés”

‘D

Xosé Lois

Cartas

Que Alá vos axude
Rico país entre dous ríos que deron esplendor as súas civilizacións. Túa é a roda, a escritura,
o arco e a bóveda. O teu pobo,
agora, é encarnecidamente perseguido. Non tes paz aínda que a ansías. A túa terra tripada por mercenarios sen escrúpulos. Os teus fillos, mancillados polas bombas
asesinas. Os teus edificios públicos derrubados pola sinrazón. As
túas casas queimadas pola imprecisión. Os teus moradores, vítimas
da expansión, lume, calor e os escombros. Os teus museos ruinosos. Bagdad fai valer caro o teu
asedio. Que non profanen a túa terra os inimigos. Que a luz de Alá
ilumine os vosos corazóns e rostros. Que a súa sabiduría vos guíe
na adversidade. Que a vosa resistencia sexa un exemplo para o
Mundo. E todo porque un home,
mal asesorado, puxo a súa ollada
no voso país. Que a luz da vosa
divinidade, os vosos antepasados
e vós, fagades morder a terra aos

Correo electrónico: info@anosaterra.com

invasores. Dádelle unha lección á
historia, pois voso é o camiño. No
máis profundo dos nosos corazóns poñemos as nosas ánimas ao
voso servicio.♦
MATEO REVERTER ESTÉVEZ
(VIGO)

Guerra non
Bagdad de séculos que arden
rio Tigris rio de sangue
ouro negro da cobiza ódio branco
rio do lume e da ignomínia
vagalumes mortais televisivos
da barbárie o poder e a sinrazón
misís intelixentes xente ruin
asesinos de nenos e sonrisos
dia A
A de amargura, A de asédio, A de atrocidade
primavera triste
de tristes bolboretas de ferro e metralla
hipocresia de fusil e cantimplora
Bagdag de amor Tigris de morte
hoxe todos estamos feridos
mentras a Bolsa sube sen vergoña.
XOSÉ MARRA

Bolseiros
en precario
Somos un grupo de estudantes que
cualificados como bolseiros levamos un ou varios cursos traballando no Colexio Apóstolo Santiago
da Coruña. O bolseiro/a traballa
todos os fins de semana e festivos
en quendas de sete horas por 60
euros mensais e segundo o D.O.G
ten direito, previa xustificación, ao
importe da matrícula e os libros
dos estudos que estexa a realizar.
Mais ocorre que este ano o
DOG na Xunta non o leron como
en anos anteriores e non aboaron
os libros e a matrícula. ¿Por que?
Pois porque as partidas orzamentarias en asuntos sociais (a raiz do
desastre do Prestige) transladaronse para cobrir os gastos do mesmo.
Case todos/as os/as bolseiros/as do Apóstolo Santiago quedamos este ano sen as nosas bolsas (de matrículas e libros) porque alguén con pouco sentido
común decide nun gabinete que

non cumprimos os requisitos estabelecidos.
¿Mais por que este ano non e
o pasado si? A Xunta non funciona, sabémolo, mais nós estamos
desde setembro todos os sábados, domingos e festivos ao pé
do canón, cumprindo coa nosa
obrigación desenvolvendo un
traballo difícil e duro que queremos seguir facendo. Por favor
que non nos tomen o pelo que xa
somos adultos e a Señora Delegada de Asuntos Sociais, si sabemos ler o D.O.G. Non nos estraña que despois alguén insulte ao
Sr. Presidente e se dé por aludido. Intéirense xa que estamos
fartos de tanta manipulación e
que os que pagan as consecuencias neste caso son os nenos disminuídos que non entenden estes
problemas. A opinión pública encarregarase de avaliar o funcionamento desta consellaria e de
todas as demais.♦
BOLSEIROS APÓSTOLO SANTIAGO
(A CORUÑA)
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Censura nunca máis
ANXO LOUZAO

Para o autor o goberno da Xunta insulta oas ensinantes ao
consideralos, en palabras de Fraga, “violadores das conciencias”, polo seu labor nas crises do Prestige ou da guerra.
actual Conselleiro de Educación, por indica- vidro e non de formigón, aberta, activa, que procución do Sr. Fraga, a través das instrucións re- re a transformación social cuxo obxectivo fundamitidas aos centros educativos polo Director mental ten que ser formar cidadáns capaces de penXeral de Centros e Ordenación Educativa, vén de sar e actuar libre e criticamente, única maneira de
exibir as suas escasas convicións democráticas e a conformar unha sociedade máis xusta, igualitária e
percepción dun ensino subxugado e ao servizo da solidária. Mais este governo involucionista movepolítica ideolóxica do Partido Popular. As actua- se nas antípodas deste modelo. Por iso, cando o
profesorado non acredita e
cións emprendidas por alnon transmite os valores
guns inspectores de educaasentados no pensamento
ción, atendendo ás directriúnico, na intransixéncia,
ces da Consellaria, son próna manipulación do poder,
prias dun governo antidetan ben representada tanto
mocrático e despótico, pois
polo governo español copretenderon retirar dos cenmo polo galego, inxuriatros escolares calquer refese-nos e insulta-se-nos coréncia á catástrofe do Presmo
“violadores
de
tige ou relacionadas co reconciéncias” (Fraga dixit).
xeitamento á guerra contra
Seria inadmisíbel e impero povo iraquiano. Desde un
doábel que nos centros,
primeiro momento intenatendendo aos obxectivos
tou-se amedrentar ao profee contidos transversais que
sorado,
nomeadamente
todas as etapas educativas
aos/ás directores/as, para
teñen fixado (a educación
que “limpasen” os centros
ambiental, a educación pade todo aquelo que non lle
ra a paz,...) non se levaran
é grato ao governo. A resa cabo actividades en conposta foi contundente. Do
tra da guerra de Irak e pamesmo xeito que a sociedara que nunca máis se repide galega se rebelou co betan catástrofes como a do
rro de Nunca Máis contra a
Prestige.
inoperáncia e abandono do
governo pola catástrofe do
■ PLATAFORMA POLA
Prestige e o posicionamenLIBERDADE DE EXPRESIÓN.
to belicista do Sr. Aznar, a
ANA PILLADO
É preocupante que teñamos
inmensísima maioria da coun Conselleiro de Educamunidade escolar reaccionou activamente en contra dunha norma que trans- ción que, en lugar de estar fachendoso do traballo
grede o funcionamento democrático dos centros e emprendido polo profesorado para concienciar ao
contra a pretensión de que estas vivan de costas á re- alunado da necesidade de respeitar o médio ambienalidade e non caiba outra visión nen opinión válida te, o património económico, ecolóxico que se plasman en Nunca Máis e en contra da guerra e a favor
que a proclamada por Aznar ou Fraga.
A gravidade do asunto foi percibida polo conxun- da paz, replique con instrucións represivas e proibitito do profesorado que, máis unha vez foi capaz de fa- vas para que o alunado e o profesorado poidan excer frente a esta censura e ignorar totalmente estes presar a sua opinión ou idea sobre as cuestións que
preceitos que vulneran totalmente a liberdade de ex- lles afectan e que son emanadas de posicionamentos
presión, reunión, manifestación, etc. Esta cruzada pa- políticos e, polo tanto, supón-se que son opinábeis.
ra proibir as liberdades de expresión ten os seus ante- Estamos, sen lugar a dúbidas, ante unhas instrucións
cedentes nos anúncios inseridos nos xornais dias an- totalmente ilegais que infrinxe, entre outros, o artigo
tes de celebrar-se a exitosa cadea humana na Costa da 20 da Constitución Española, a Lei de Liberdade sindical, o artigo 26 do Real Decreto de deMorte que, xuntamente con outras, moreitos e deberes do alunado, asi como os
bilizaron a máis de 70.000 alunos/as,
contidos e obxectivos transversais de topara concienciar ao alunado das conseon
dos os níveis educativos.
cuéncias da catástrofe do Prestige.
Desde a CIG propiciamos un marPosteriormente, mediante referéndum,
se
asume
co unitário de actuación de toda a comáis de 52.000 alunos/as e
escolar. Hoxe, máis de deprofesores/as rexeitaron a guerra impeque a escola munidade
zanove organizacións sindicais, esturialista e colonialista contra o povo iradantis,
movimentos
de renovación pequiano. Seguramente non se ditaria nendebe estar
dagóxica (MRPs), confederacións de
gunha instrución se o resultado do refeaberta
asociacións de nais e pais (ANPAs),
réndum fose favorábel á guerra.
constituímos unha plataforma unitária
Unha vez máis, o Sr. Conselleiro de
ao
rebulir
a través da cal estamos a canalizar toEducación agacha-se detrás da mentira.
das as accións co obxectivo de que se
Pretexta-se que a circular está xustificasocial,
ignore a circular e de que a Consellada polas “denúncias verbais e escritos de
facer-se eco ria retire definitivamente as instruprofesores/as, pais/nais, alunos/as...”.
A Consellaria está absolutamenQue nós saibamos, nengunha ANPA,
dos conflitos cións.
te illada. Até agora, nengun centro nen
nengun sindicato, nengunha organizaorganización do ámbito do ensino saiu
ción estudantil, ten coñecimento delas.
sociais e
en defensa desta circular. Pola contra,
Surprende a dilixéncia da Consellaria
ante estas supostas denúncias, cando
do pluralismo numerosos Claustros e Consellos Escolares teñen rexeitado, en moitos canoutros conflitos ou problemas nalgun
político”
sos por unanimidade, dita circular e
centro destaca pola sua desídia ou abanexixindo a sua retirada.
dono. Mais se as houbese con motivo
En definitiva, o Sr. Conselleiro sadalgun “exceso”, difamación, calúnia,
be que ten perdido este episódio triste
etc., o lóxico e normal seria actuar sobre
e
lamentábel
e que o profesorado está
estes casos. Á Administración sobran-lle
resortes persuasivos e legais para atallá-los. Esta argú- despreciando e ignorando calquer recorte das licia non ten consisténcia. Todos sabemos que as razóns berdades nos centros educativos. Por iso, a única
son outras. Detrás está un talante incapaz de aceitar saída factíbel é a retirada desta circular. Do contrário, por hixiene democrática, deberia adiantar a sua
ideas ou opinións diferentes ás estabelecidas.
Non se asume que a escola debe estar aberta ao marcha de San Caetano.♦
rebulir social, facer-se eco dos conflitos sociais e
do pluralismo político. Unha escola con paredes de
ANXO LOUZAO é Secretário Nacional da CIG-Ensino
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Ourense

As urxencias do plano
de urbanismo
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A piques de vencer a corporación o PP sacou adiante o Plano de Urbanismo, co voto en contra de BNG e dous expulsados
do PSOE. O grupo de Troitiño abstívose.
Peter Arnett.

Unha cadea
norteamericana
despide o seu
xornalista máis
célebre pola
súa información
sobre Irak
Peter Arnett, xornalista destacado en Bagdad pola potente cadea de televisión norteamericana NBC, vén de ser
despedido do seu traballo. Arnett, que se fixera célebre na
anterior guerra do Golfo pola
súa cobertura informativa do
conflito, a cal lle valera mesmo un premio Pulitzer, foi
criticado polo Goberno do seu
país por ser “excesivamente
sincero na súa información”.
O xornalista agora represaliado era un dos poucos profesionais que informaban desde
Bagdad para unha cadea televisiva norteamericana. O
“erro” de Arnett foi conceder
unha entrevista de quince minutos á canle pública iraquí. O
informador dixo que a acumulación de vítimas civís reforzaba a tese de quen se opoñían
á guerra, que o plano de invasión tiña fallado inicialmente e
que a vontade de resistencia
era a cada máis robusta entre
os iraquís. O goberno de Bush
esixiu un castigo exemplar.
Directivos da NBC defendérono despois das primeiras críticas, pero finalmente optaron
por despedilo. Arnett dixo nun
primeiro momento que o único que fixera fora dicir o que
todo o mundo sabía, pero pouco despois afirmou que “pecara de inxenuo” por deixarse
entrevistar. A autocrítica non
lle serviu para que lle fose levantado o castigo.♦

The Washington
Post descubre
unha das
máis graves
matanzas
da guerra
Un xornalista de The Washington Post é a principal testemuña da masacre de civís
nun posto militar estadouni-

Un iraquí ante os cadáveres de tres nenos mortos nun control militar estadounidense.

dense. Unha familia de quince membros amoreábase nun
Toyota que foi tiroteado co
resultado de catorce mortos e
un só sobrevivinte. Entre os
falecidos había varios nenos.
O xornalista do Post escoitoulle dicir a un mando:
“¡Acabas de matar a unha familia por non lle facer un dis-

paro de advertencia a tempo!”. De non estar alí este informador, probabelmente a
noticia non se tería difundido
ou cando menos non nos
mesmos termos. Dase a circustancia de que o xornal para o que traballa é un dos que
apoian a política bélica do
presidente Bush.♦

Un reporteiro expulsado
polo exército dos EEUU
por debuxar un mapa na area
Geraldo Rivera é outro dos
xornalistas que sofriron estes
días as represalias norteamericanas pola súa información.
Rivera cubría as operacións
da División Aerotransportada
101 para a cadea Fox e foi expulsado da zona despois de
que trazase ante as cámaras
un mapa sobre a area do deserto. Os xornais de todo o
mundo, incluidos os dos Estados Unidos publican todos os
días mapas ben máis detallados que o rudimentario croquis debuxado por Rivera, pe-

ro esta realidade non impediu
a súa expulsión. O Péntagono, presionou a cadea, por
considerar que o reporteiro se
excedera e revelara datos secretos. Dase a circunstancia
de que este xornalista era un
dos que traballaban acompañando ás tropas, para o cal tivera que pasar a peneira previa que se lle esixiu a todos os
que gozaron deste privilexio.
Geraldo Rivera foi expulsado
da 101 e escoltado ata Kuwait, onde foi desprovisto da
súa acreditación.♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 2 de abril de 2003

Con case dúas lexislaturas de retraso e a dous meses das eleccións, a corporación do Concello
de Ourense aprobou o Plano Xeral
de Ordenación Municipal. As presas non foron froito da casualidade. O PP tiña especial interese en
aprobalo agora porque ninguén
está seguro no partido de que a
maioría absoluta sexa posíbel tralo 25 maio, coas lousas do Prestige e a guerra sobre as conciencias
dos cidadáns, que non sobre as súas. O BNG e máis dous dos concelleiros do PSdeG que foron expulsados do partido, votaron en
contra dun documento que consideran puramente especulativo. O
grupo que segue a chamarse Socialista sen ter nada que ver co
PSOE, liderado polo camaleónico
Antonio Troitiño, optou pola abstención, pero pouco lle faltou para
defender o plano con entusiasmo.
O alcalde, Manuel Cabezas,
defendeu a lexitimidade democrática –é dicir, aritmética– da decisión de aprobar o PXOM, pero
o certo é que as críticas do voceiro nacionalista, Alexandre Sánchez Vidal, non se centraron unicamente no incremento de alturas, na sospeitosa cualificación de
moitas zonas da cidade para que
na cidade constrúa “quen vostedes deciden que ten que construír”. O Plano consagra o tan criticado proxecto da Xunta que prevé a construción dun campo de
fútbol en terreos que Benposta
vendeu á institución para que se
fixera vivendas sociais. Tamén
destina boa parte da Finca Depu-

tación (Mariñamansa) a edificios
de 17 alturas e un centro comercial de catro, en lugar de convertelo en parque público, como reclaman PSdeG e BNG.
O concelleiro de Urbanismo,
Campo Labrador –o mesmo que
puxo como domicilio profesional para exercer de “avogado urbanista” a Casa do Concello–,
definiu o PXOM como “ideal”.
As críticas non se centraron
só no contido do proxecto, senón
no xeito en que se elaborou, por
parte dunha empresa privada e
sen a colaboración dos técnicos
municipais. Ademais, a súa
adaptación á nova Lei do Solo de
Galicia provocou, segundo o
BNG, modificacións sustanciais
que obrigarían a abrir un novo
período de exposición ao público
que se negou, logo de que na primeira fase se expuxera o mínimo
legal. A isto hai que engadir o
papel xogado polo secretario
municipal, de quen dependía finalmente a sesión do pasado día
28 de febreiro. Sorprendentemente, modificou a súa posición
poucos días antes da convocatoria do pleno, logo de manter diversos contactos co Grupo de
Goberno. O secretario, que se
declarou simpatizante do PP no
decurso dunha sesión plenaria,
tivo graves enfrontamentos dialécticos co alcalde ao longo desta lexislatura. Sen embargo, o
PXOM serviu para resolver, ao
parecer, esas diferencias.
O plano deberá ser ratificado
agora pola Xunta.♦

As divindades do caos
BIEITO IGLESIAS

O

Recho, un heroi da miña tribo, fuxiu a principios do século vinte de Venezuela –varreuse dunha morte segura que
lle tiñan xurada– e alcanzou a costa brasileira mato a
través. Para entenderse cos naturais (felizmente non tropezou con
tupís antropófagos) valeuse dunha escopeta que fascinaba ós
selvaxes. Outros relatos da época das descobertas falan dun portugués perdido na Amazonia que, polo lume no cano da súa
espingarda, mereceu o alcume de home da chispa, proba do inspirado lirismo dos indios. Talvez as tropas da coligación anglo-americana contasen con causar un similar efecto entre o pobo iraquiano, a base de guerra lostrego, de choque e pavor. Sen embargo
vemos nas reportaxes televisivas a aguerridos combatentes teimudos que acenean coas metralletas e berran ¡Non hai máis deus que
Alá! Se a campaña militar marcha demasiado pousona, a paso de
boi, na espera medra a contestación internacional e a protesta
intestina en USA e Reino Unido; se apuran, e iso implica
provocar unha mortalidade catastrófica, o repudio universal alcanzará proporciós insoportables. Velaí a alternativa diabólica que se
lle presenta ós aliados. Parece que Saddam leu as obras completas
de Stalin e quere transformar Bagdade nun novo Stalingrado. Boa
sorte ten de non lidar co Czar Vermello, un ateu firmemente convencido de que, moi por riba de Alá, estaba a forza. Unha dor de
moas abonda pra demostrar que Deus non existe (Borges), pra
canto máis a dor dunha masacre. Lida con Bush, un cristiao renacido desautorizado polos profetas: É culpable, pois converteu a
forza no seu deus (Habacuc). Detesto o imperialismo pero o meu
desexo avanta canda as milicias curdas.♦
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A decisión de afastar o buque
tomouna o director xeral da Mariña Mercante

Os imputados do Prestige sinalan as
responsabilidades da Administración
H.V.
A declaración do Capitán Marítimo da Coruña, Ánxel del Real
e do director xeral da Mariña
Mercante, José Luis LópezSors, ante o xulgado de Corcubión permitiu saber que foi este
último quen ordenou o afastamento do Prestige. As primeiras
declaracións sinalarían responsabilidades da Administración.
O 26 de marzo prestaba declaración no xulgado de Corcubión o
Capitán Marítimo da Coruña,
Anxel del Real, e sinalaba que o
director xeral da Mariña Mercante, José Luis López-Sors, foi
quen ordenou o afastamento do
Prestige para levalo a alta mar.
As palabras de del Real despexaban a nebulosa sobre quen foi o
responsábel dunha das principais
decisións da catástrofe.
Anxel del Real era a primeira
persoa directamente implicada coa
Administración que prestaba declaración. Facíao durante oito horas e encargábase de realizar unha
serie de aclaracións e abrir fogo
sobre os puntos máis escuros da
xestión da catástrofe do Prestige.
José Luis López-Sors, que
compareceu o mércores dous de
abril, confirmou as afirmacións
de Anxel del Real e dixo que
mandara afastar o barco despois
de se asesorar tecnicamente. López-Sors prestou declaración durante máis tempo aínda que o
Capitán Marítimo da Coruña.
Ata ese momento compareceran diante do xulgado en calidade
de imputados ou como testemuñas o capitán do Prestige, representantes das empresas propietaria e armadora e representantes
de Remolcanosa –a compañía
propietaria do Ría de Vigo, o barco de salvamento contratado pola
Administración–, así como tripulantes e traballadores de distintas
embarcacións e entidades.
Á declaración de López-Sors
o mércores dous de abril seguiralle a que faga o delegado do Goberno en Galiza, Arsenio Fernández de Mesa, o mércores nove, co
que todos os imputados pola acu-

José Luis López-Sors, director xeral da Mariña Mercante, prestou declaración no xulgado de Corcubión o mércores dous de abril. O delegado do Goberno, Arsenio Fernández
de Mesa faráo o mércores nove de abril. Na fotografía, senllos imputados.

sación popular de Nunca Máis terán comparecido diante do xuíz.
Aínda que no caso téñense persoado máis de trinta avogados, agás
os de Nunca Máis, representan acusacións particulares de distintos
prexudicados que tratan de delimitar responsabilidades e que maioritariamente imputan ao capitán e á
armadora como responsábeis únicos da catástrofe, cando a denuncia
de Nunca Máis tamén sinala a
membros da Administración.
A complexidade e a dimensión do caso fai albiscar unha
instrucción do sumario que podería prolongarse como mínimo
tres anos. O xuíz que leva o caso,
Francisco Xabier Collazo, está a
desenvolver unha actuación moi
correcta, aínda que os letrados
persoados manifestaron que sería
preferíbel que permitise retirar

copias da documentación do xulgado para non ter que desprazarse constantemente a Corcubión.
Tras a instrucción do sumario
é probábel que sexa na Audiencia Provincial da Coruña o tribunal no que se celebre o xuízo.
Sumando os recursos, agárdase
que non haxa un fallo definitivo
antes de catro ou cinco anos.
Alexandre Martín, membro do
bufete Trepat, que representa á
Plataforma Nunca Máis, cualificou de “complexa” a tramitación
de todo o caso e explicou que “hai
moito traballo que facer, moitas
probas periciais que solicitar, moitas xustificacións técnicas que demandar”. De todos xeitos, Martín
recoñeceu que se trata “dun reto
profesional”. A Plataforma Nunca
Máis interpuxo a súa querela a finais do mes de xaneiro.♦

O papel de García Malvar
Neste proceso o fiscal xefe do
Tribunal Superior, Ramón García Malvar, está a xogar un papel que non sorprende a ninguén. Un exemplo: durante a
prolongada declaración do Capitán Marítimo da Coruña, Anxel del Real –estendeuse desde
as dez da mañá ás seis da tarde–, García Malvar a penas tomou partido. É máis, permitiu
que en primeiro lugar preguntasen a acusación particular e popular. Chegadas as tres da tarde, anunciou que se ausentaba
para comer. Non regresou.
García Malvar fixo mal o seu

traballo. Presentouse no xulgado
sen coñecer o caso nin sequera
por enriba e en todo momento fíxolle o xogo á autoridade política.
Pero é máis, sospéitase que
detrás del está a man que retirou
do caso á fiscal Beatriz Pacios, a
única persoa que, antes do persoamento da Plataforma Nunca
Máis, impulsaba o proceso e se
esforzaba por coñecer a implicación das Administracións públicas en toda esta crise. Foi Beatriz Pacios quen solicitou a
maioría dos informes sobre as
decisións tomadas polas autoridades, deixando patente que

moitas veces non existían documentos que fundamentasen as
accións da Administración.
A fiscal Pacios desapareceu
de escena xusto cando lle tocou
declarar ao Capitán Marítimo da
Coruña, Ánxel del Real, un dos
representantes da Administración
imputados, xunto co director xeral da Mariña Mercante, LópezSors, e o delegado do Goberno
Arsenio Fernández de Mesa. A
partir dese momento, a Administración só ten que enfrontarse ás
preguntas dos avogados que representan á acusación popular da
Plataforma Nunca Máis.♦
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Nós-UP promoverá o voto en negro nas municipais
A.N.T.
A organización independentista Nós-Unidade Popular decidiu retirar a candidatura municipal ao concello de Compostela, que anunciara hai meses, e chamar “á Galiza máis combativa e conscente a
votar en negro”. Segundo Nós-UP a promoción deste voto nulo é un
xeito de protesta que busca asociar o chapapote coa “política convencional dos de sempre, a dereita española e o autonomismo”.
A campaña terá como lema
“Com Espanha Nunca Máis. Por
dignididade, Galiza vota em negro” e comezará xa no mes que
andamos.
Na análise dos independentistas trátase de que “a dinámica
mobilizadora e de denuncia non
morra co xogo electoral e a crítica contundente ao PP non se canalice de maneira inxenua co
discurso da alternancia e vaia
moito máis alá, sendo un ponto
de inflexión cara á ruptura do actual estado de causas”.
Nós-UP entende que predomina un discurso brando e infensivo en canto á crise nacional aberta o 13 de novembro
coa catástrofe do Prestige e
consideran que “sectores cada
vez máis amplos do pobo galego desconfían do xogo político
institucional e intúen que as so-

XOSÉ M. SARILLE

K

lucións están fóra dese marco”.
Reparto de críticas
O reparto das críticas fanno a
partes iguais ao PSOE e BNG.
Os primeiros serían “sectores
liberais do réximen que, desexosos no seu oportunismo de
desgastar electoralemente ao
partido da extrema dereita española, sumáronse á grande
vaga mobilizadora do noso Povo”.
O BNG caracterízase como
“representante do autonomismo
galego recén admitido no selecto
clube dos demócratas” que tería
intentado “desesperadamente
evitar aa pedagoxía política que
ligara a desfeita co papel do Estado español na Galiza e enfocou
a crise ollando para as eleccións
municipais”.♦

Igor Lugrís era o cabeceira de lista de Nós-UP en Compostela.

A. PANARO / Arquivo

A Coruña

Problemas na
ampliación do tranvía
MANUEL MONGE

Amplíase o tranvía sen atender a reforma do
plano urbanístico a que obriga a lei. O servizo tal como está concebido é deficitario.

Liña do tranvía pola costa.

Mirando
nos ollos
de Alí

O concello da Coruña leva invertido14,9 millóns de euros
(case 2.500 millóns de pesetas)
para un tranvía que, normalmente, só funciona os sábados e domingos, cun horario reducido, e
que cada semana supón unhas
perdas de 6.610 euros ou
1.100.000 pesetas. Agora estamos coas obras da ampliación
ata As Escravas e aparecen novos problemas: a desaparición
de 140 prazas de aparcamento
en superficie, inícianse as obras
sen que haxa un Plano Especial
e trasládase unha subestación
eléctrica ás portas dun colexio.
Os propietarios de prazas no
aparcamento soterrán de OrzánRiazor denuncian que se pecharon varias saídas de emerxencia,
que non se cumpre a normativa
contra incendios e que este aparcamento, que leva funcionando
desde 1993, non ten licencia de
apertura nin recepción definitiva
de obras. Lembremos que o prego
de condicións de adxudicación do
aparcamento sinalaba a obrigatoriedade da empresa concesionaria
de tramitar esta licencia.
A empresa Ginés e Navarro
presentou en 1991 a única oferta
no concurso para a construción do
aparcamento e despois de conseguir o contrato solicitou o aumento
de prazas de 856 a 1.052 a cambio
de construír un paso soterrán desde
Modesta Goicouria ata Juan Flórez, que non chegou construírse; o
propio concello valoraba en 188
millóns de ganancia da empresa co
aumento destas 200 prazas. Dous
días despois da aprobación deste
incremento Ginés y Navarro cedía
a concesión a Cater Galicia.
Pero, sen dúbida, o tema
máis polémico é que estas obras
de ampliación non contan cun
Plano Especial, tal como esixe o
Plan Xeral de Ordenación Municipal: “O estudio do trazado e
deseño de novos tramos de circulación deberá ser obxecto dun
Plano Especial”. Sinala o PXOM

que as vías deben “estar no sistema de transportes”. Tamén di
que “o Plano Xeral recolle o trazado dos tramos existentes e a
previsión dunha reserva para novos trazados, que deberá ser obxecto dun Plano Especial que os
desenvolva”. Sen embargo, para
Carmen Marón, concelleira do
paseo Marítimo, este Plano non é
necesario “porque é un tranvía
turístico, que non está integrado
na rede xeral de transportes”.
Por outra parte, nos terreos
próximos á piscina municipal de
Riazor estaba prevista a construción dunha subestación eléctrica
para alimentar á nova liña de tranvía, pero é trasladada a súa ubicación á entrada do colexio das Escravas. Hai protestas da comunidade educativa dentro deste centro e aparece novamente a sombra
da especulación co vello proxecto
de derribar o pavillón de deportes
para construír un rañaceos d e55
plantas; o goberno municipal xustifica así o traslado: “pode condicionar a zona para futuras actuacións urbanísticas”. Sobre este tema o BNG xa presentara unha alegación para a mellora do PXOM,
solicitando a supresión da Área de
Planeamento Especial en Riazor
porque “pretende demoler o actual Pavillón dos Deportes para
ubicar no seu lugar un hotel e instalacións de ocio. Non entendemos como o concello, co seu patrimonio inmobiliário e do solo,
propón operacións especuladora
que só buscan apropiar-se dun espacio público en primeira liña de
praia para facer negocio”.
Este tranvía, ademais de ser
unha ruína para o concello, está a
desprestixiar a alternativa do
tranvía ou do metro lixeiro como
medio de transporte ecolóxico e
económico. ¿Cando se decidirá o
goberno de Vázquez a facer un
estudio serio de viabilidade cuns
prazos de execución, liñas perfectamente definidas e a financiamento correspondente?♦

ato Saadlla, líder da
oposición iraquí, recoñece que Sadam
Hussein conta co apoio de
case o cento por cento do
árabes. Iraq foi, segundo a
Unicef, o país do mundo no
que medrou máis a
mortandade infantil entre
1990 e 1999. Un pobo coa
dignidade desfeita por causa
do embargo.
Por razóns como esta e
porque calquer invasión produce máis humillación que os
abusos do pior gorila, os soldados de Irak son neste
momento herois do seu pobo
e esperanza frente aos
asasinos de Texas. Dicir que
son militares de Sadam para
despistar é simplesmente unha infamia.
E hai que dicir a verdade.
A invasión é o froito dunha
sociedade que xa non
comprende nada do ser humano, nada da civilización
islámica, fillos como somos
da evidencia cartesiana que
nos libera das tebras, cremos,
nesta idade sombría. No período máis tenebroso da historia
humana. Escravos da cantidade e da desorde sen límites.
Sen idealizar nada do deles, quen pasee unha rúa árabe á saída do colexio verá nenos que conservan o sosego
mentres os nosos cativos, ansiosos, racionalizan e
clasifican compulsivamente o
mundo, mergullando a introspección nas maquiniñas e no
cálculo, ao xeito deles. Os de
aló polo menos berran, tócanse e saltan. Estanos devorando o saturno da cobiza e do
crecimento económico, os novos deuses da técnica e do
progreso, por moito que se
negue este último concepto.
Esta barbaridade arrasa
antes os que non teñen culpa.
Como o pequeno Alí, sen
brazos, sen familia, co corpo
queimado, ao que calquera,
se ten corazón, pode mirar
nos ollos dos seus fillos da
mesma idade ou en calquera
neno de aquí.
Nunha foto de axencia,
outro cativo chimpa cigarros
a uns prisioneiros que están
sentados detrás dunha rede
de aramios: a invasión é
tamén infinita razón para que
os iraquíes se sintan orgullosos dos seus soldados, como
os de calquer país do mundo
invadido por criminais.
O soño da razón produce
monstros como Rumsfeld. Di
Noam Chomsky que a estas
alturas periga o futuro da
especie humana. Volve o mito
da fin do mundo. Aos
desenganados das
supersticións causaralles riso,
mais a afirmación convida á
reflexión, sobre esta sociedade
demencial e sobre as posíbeis
alternativas. Agora que toda a
espiritualidade cabe nunha
bomba de fragmentación.♦
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Máis
víctimas
cada día
X.L. FRANCO GRANDE

T

odo fai pensar que as
víctimas inocentes
medran cada día de guerra que pasa. Os informes da
Cruz Vermella mesmo poñen
arreguizo. Moitos informes
falan de que medran dunha
maneira preocupante e que
moitas son consecuencia das
présas e da precipitación das
tropas invasoras nos controles
das estradas, por medo ós comandos suicidas. Non se orixinan tan só nos bombardeos
sobre as cidades.
A correspondente da BBC
en Washington di que as autoridades americanas non o
negan, pero bótanlle as culpas
a Sadam, á parte de manter
que son inevitables as
víctimas civís. Pero como ben
di o profesor da Universidade
de San Francisco, Stephen Zunes: “O Pentágono asegura
que as víctimas civís son inevitables. Isto é falso. As víctimas civís son inevitables se a
guerra o é. E neste caso a guerra non era inevitable”.
E se esta guerra segue,
como semella, a catástrofe
humana que se vai producir, e
que xa se está producindo
agora mesmo, pode ser
dunhas proporcións non imaxinables. Graves problemas
de falta de auga, de alimentos
ou sanitarios, e as demais carencias propias dunha guerra,
debuxan un panorama
arrepiante para os que aínda
non están mortos. E non digamos para eses dous mil nenos
que din que veñen ó mundo
cada día no Iraq.
Se mingua ó sur de
Bagdad o avance das tropas
invasoras, como pensa
Jonathan Marcus, especialista
en temas de defensa da BBC,
seguirán máis bombardeos sobre as cidades e máis enfrontamentos coa Guarda Republicana, en boa parte asentada en
territorio poboado, polo que o
número de víctimas ten
tódalas posibilidades de ir en
aumento. E non digamos cando se produzan os combates
corpo a corpo e casa por casa.
Nesta desfeita un bota de
menos que non se ergan máis
voces con autoridade moral,
de gobernantes, políticos,
representantes das diversas
confesións, do Papa... para
que se fagan oír no mundo
contra esta brutalidade obscena que fai que un pense se o
ser humano, que soubo evolucionar e progresar, non estará
agora regresando na escala zoolóxica cara á escuridade da
súa orixe. Sería de agradecer
que esas e outras voces nos
lembrasen que o ser humano,
ademais de carniceiro sádico e
capaz das máis grandes baixezas, tamén pode levar ós seus
semellantes tenrura, entrega
e xenerosidade.♦

Inicia unha precampaña marcada polo Prestige e a Guerra

O BNG ponse a punto en Cangas
RUBÉN VALVERDE
O BNG comezou a súa campaña electoral en Cangas. O pavillón do Gatañal encheuse para
escoitar a Xosé Manuel Beiras,
Anxo Quintana e Cecilia Pérez
Orge. Sen embargo, a estrela
foi o actor Carlos Blanco, quen
cun agudo humor soubo gañarse as maiores ovacións dos
asistentes. “Eu pensei que estes eran un pouco máis listos e
que coñecían cousas esenciais.
Se enganchas o barco dun lado
e logo turras do outro, entón o
barco parte”, mencionou ao
comezo dun dos seus speech.
O pavillón era a todas luces politicamente incorrecto. Empapelado
con bandeiras de Nunca Máis e
Non á Guerra, incluso houbo espacio para soltar unha bomba de confeti que “rexeita o belicismo do Goberno do Estado español”. “Os galegos somos un pobo pacífico, marche vostede coa súa violencia para
outro lado señor Aznar”, sinalaba
Anxo Quintana. Nese momento o
público estalaba e comezaba a gritar “Non á guerra” en metade do
atípico mitin de precampaña.
A primeira en intervir foi Cecilia Pérez Orge, a responsábel de
política municipal do BNG. Diante dela, en primeira liña, escoitaban seis dos sete candidatos do
Bloque nas cidades. Só faltou o
candidato coruñés, Henrique Tello, por motivos persoais. Preto
deles, tampouco faltaron os candidatos dos catro concellos do Morrazo. O banquillo completábase
con Anxo Quintana e Beiras, que
quecían motores para falarlle ao
auditorio. No público puido verse,
entre outros, a Encarna Otero
quen, sempre cun sorriso, miraba
de esguello para o asento ocupado
polo seu sucesor Néstor Rego.
Entre intervención e intervención houbo espacio para actuacións
e reivindicacións. A Plataforma pola Supresión da Peaxe de Rande
aproveitou a “boa vontade” dos
asistentes para pedirlles o seu apoio
e para facer un chamamento á cidadanía co obxectivo de que participen dunha marcha que se desenvolverá o sábado 5 de abril entre A
Xunqueira (Moaña) e a Ponte de
Rande. Despois de cada intervención o público comezaba a berrar
Non á Guerra e Nunca Máis, como
se do Amén das misas se tratase.
Cando ninguén o agardaba, militantes nacionalistas entraron no pavillón a golpe de bombo e pandeireta para repetir o eslogan antibelicista. Foi o único momento no que
os cativos que xogaban por todo o
recinto fixeron un alto marabillados
cos instrumentos de percusión.
O desastre do Prestige foi a
outra pedra angular sobre a que
xirou o discurso dos ponentes.
Tanto Pérez Orge, como Quintana
e Beiras, incidiron en que “coa catástrofe quedou patente que Galiza sofre un abandono por parte do
Goberno do Estado e do Goberno
Autonómico. Somos unha nación
sen Estado”, sentenciou o portavoz nacional. Na súa opinión,
“Fraga pregouse á vontade do
executivo de Madrid”. Beiras quixo agradecerlle ao colectivo cul-

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

tural Burla Negra a súa implicación coa Plataforma Nunca Máis e
a organización dos numerosos actos culturais que teñen preparado.
Conduciu o evento a actriz
Camila Bossa, quen se encargou
de dar paso ás distintas actuacións. O grupo de pandereteiras
de Salceda de Caselas “Donicelas”, encargouse de amenizar musicalmente a mañá. Entre acto e
acto un grupo de señoras comentaban no fondo do pavillón: “A
ver se gañamos dunha vez en
Cangas que xa vai sendo hora”.♦

Mil cincocentas persoas
presenciaron un novo modelo
de acto político.
Actuacións musicais,
como a das pandereteiras
de Salceda, Donicelas,
e o humor do actor Carlos Blanco,
uníronse aos tradicionais discursos.
Abaixo, á esquerda,
os candidatos ás alcaldías
das pricipais cidades.

‘Intentaremos poñer en práctica
os orzamentos participativos’
Durante as intervencións, os asistentes fixeron fincapé na política
municipal do BNG. Anxo Quintana, coordinador nacional, centrou
o seu discurso nos logros acadados nos catro últimos anos por
parte dos alcaldes nacionalistas. O
anuncio máis orixinal foi o de intentar poñer en marcha o sistema
de orzamentos participativos en
caso de gañar as eleccións. O sistema, posto en marcha por primeira vez na cidade de Porto Alegre,
consiste en que os veciños consensuen, a través de representantes directamente designados por
eles, en que se vai investir prioritariamente o orzamento da cidade.
Trátase dun método transparente a través do cal a cidadanía

pode controlar o gasto e coñecer
os ingresos. “O PP acúsanos de
acabar coa democracia intentando poñer en marcha este sistema.
Para eles a democracia queda reducida a votar cada catro anos,
pero nós pensamos que a cidadanía ten que participar dun proxecto común de cidade”, sinalou
Quintana, que foi alcalde de
Allariz. Antes, recibiu unha gran
ovación cando lle deu as gracias
ao alcalde de Ferrol, Xaime Bello, “por ter eliminado a estatua
do dictador. Agora Ferrol xa non
é do Caudillo, senón do pobo”.
Teito electoral
O BNG pretende acadar o seu

teito electoral nas vindeiras
eleccións locais. A pretensión
do partido é “acadar 500.000
votos”, segundo expresou Pérez Orge. Beiras incidiu nesta
pretensión xa que “o BNG
quere servir de ponte entre o
movemento cidadán e a política. Acúsannos de estar detrás
de Nunca Máis. O que acontece é que somos o único partido
que ten participado do movemento cidadán iniciado nos
Foros antiglobalizadores e que
tivo a súa culminación en Porto Alegre”, expresou nun discurso enérxico. Incluso subiu
as escaleiras do palco correndo para demostrar a súa excelente forma.♦
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Manuela López Besteiro é a aposta persoal de Manuel Fraga

PSOE e BNG loitan por gobernar en solitario
RUBÉN VALVERDE
As eleccións preséntanse como un exame para o goberno de coalición do PSOE-BNG. O desastre do Prestige e a guerra marcarán o desenvolvemento da campaña electoral. A favor do
equipo de goberno están os logros acadados na presente lexislatura. Entre eles destacan o nomeamento da muralla romana
como Patrimonio da Humanidade, o acondicionamento do casco vello, a creación dun programa cultural e xuvenil cun acto
cada día do ano, a limpeza da cidade, a estación de mercadorías de RENFE... Todos eles coa eiva de térense atopado cun concello que arrastraba unha das débedas máis altas de toda Galicia.
En contra, terán que loitar
contra eles mesmos. Cada un
dos partidos da coalición fixo
méritos ao longo dos catro anos
de goberno para poder gobernar
en solitario. Ese é o obxectivo
do PSOE e do BNG. Os inquéritos, polo momento, favorecen
ao actual alcalde, Xosé Clemente López Orozco. Segundo

unha enquisa publicada por
Sondaxe hai varias semanas en
La Voz de Galicia, o rexedor lucense acadaría a maioría, pero
non a suficiente para gobernar
en solitario. Pola súa banda, o
BNG tamén vería aumentada a
súa presencia na corporación.
Ambos a costa do PP.
Para intentar poñerlle reme-

dio, o presidente da Xunta, Manuel Fraga, apostou por Manuela López Besteiro. No seu currículum conta con ter sido Conselleira de Familia Muller e Xuventude. As enquisas agóiranlle
ao PP un descenso en intención
de voto, que se pode acrecentar
co inicio do conflicto bélico.
Sen embargo, Besteiro afirma
que “o 50% dos interrogados
aínda non saben a quen van votar o 25 de maio”.
Branca Rodríguez, tenente
de Alcalde da cidade, é a candidata do BNG. A súa boa xestión á fronte das áreas que dirixía no concello pode colocala
nunha situación de privilexio.
De todos os xeitos, aínda que
tanto PSOE como BNG non se
queiran pronunciar e a pesar da

posíbel baixada do PP, a coalición vai ser máis que probábel.
Non parece que a cidadanía lle
vaia dar o goberno a un só partido. Máis aínda, tras o bo funcionamento ao longo da lexislatura do pacto entre nacionalistas e socialistas.
Eleccións de 1999
Tres partidos compoñen nestes
momentos a corporación lucense: PP, PSOE e BNG. Nas eleccións municipais de 1999 o partido máis votado foi o PP, que
acadou con 19.000 papeletas, 12
concelleiros. Seguiulle o PSOE,
que con 10.411 votos conseguiu
sete concelleiros. O BNG obtivo
9.346 votos, o que lle supuxo un
total de 6 concelleiros. Acudiron

‘Reparto de concelleiros
nos anteriores comicios
1999
PP
PSdeG-PSOE

1995

12
7

13
5

BNG

6

4

EU-IU

-

3

a votar o 61,28% dos lucenses
chamados ás urnas. En 1995 fixérao o 64,76%. A abstención en
1999 foi do 38,72%. En branco
votaron o 2,16%, mentres que os
votos nulos supuxeron o 0,98%.
A continuación entrevistamos aos tres candidatos dos partidos con representación na corporación municipal.♦

Candidato do PSOE

Xosé Clemente López Orozco
‘A coalición co BNG caracterizouse pola súa estabilidade’
¿Que destacaría da súa xestión ao longo da lexislatura?
Sobre todo a estabilidade de
Goberno. Os dous partidos en
coalición soubemos antepor
perfectamente os intereses da
cidadanía os intereses de partido. En canto aos proxectos, foi
moi importante a declaración
de Patrimonio da Humanidade
da muralla de Lugo. Tamén as
obras de rehabilitación do casco vello e o acondicionamento
de numerosos barrios da cidade
e do rural. Por exemplo, démoslle unha saída á praza do
Campo, que levaba 15 anos
apuntalada. Sacamos un millón
de metros cadrados de solo residencial e démoslle prioridade
ao medio ambiente. A estación
de mercadorías de Renfe e o
comezo do novo hospital, foron
outras obras básicas que puxemos en marcha. Merece especial atención o derribo de Frigsa para empezar a construír un
pavillón de deportes e un centro social.
¿Que proxecto lle gustaría
ter realizado e quedou pendente?
Cos nosos socios de Goberno houbo acordo en todo o que
propuxemos ambos os dous
partidos. O único gran proxecto
que quedou pendente foi a
construcción do auditorio no
que foi o cuartel militar de San
Fernando. Puxémonos en contacto co Ministerio de Defensa
en numerosas ocasións para
mercalo. Sen embargo, a pesar
de que saben que temos os cartos, negáronse a negociar por
motivos políticos. O ministro
Trillo calou e segue a calar para
botar abaixo o proxecto. Iso en

X. MARRA

democracia non ten nome.
Fala vostede de que o Concello ten cartos. Ao comezo da
lexislatura os partidos en coalición denunciaron que o maior

problema que ían ter era o alto
endebedamento da cidade. ¿Como se conseguiu levar a cabo
tanto proxecto?
Fixemos unha política eco-

nómica de cadratura do círculo.
Non subimos ningún imposto.
Algún incluso foi reducido. Puxemos os padróns ao día e acadamos cartos de distintas institucións. Por exemplo, nunca se
acadou tanto investimento da
Unión Europea como nesta lexislatura. Aínda así diminuímos
a débeda, a pesar de ter que pagar expropiacións pendentes
dende o ano 1972.
Comentou que os pactos
de Goberno foron moi estábeis. ¿Repetiría vostede os
pactos de non acadar maioría
absoluta?
Os pactos foron estupendos.
Teño que destacar a boa relación que existe cos nosos socios
de gobernos, especialmente a
nivel persoal. Por exemplo, algo que esquecía como proxecto, que é a planta de compostaxe, foi unha aposta persoal do
BNG, fundamental para a limpeza do Concello. Dito isto, teño que sinalar que me presento
coa vontade de poder gobernar
en solitario. Por iso postergo a
decisión de renovar os pactos
ata despois das eleccións.
¿Fai esa afirmación polo
resultado favorábel que lle outorgan as últimas enquisas?
(Antes de contestar permanece en silencio e logo sorrí)
As enquisas soamente son
papeis. Creo pouco nelas.
A candidata do PP, Manuela López Besteiro, é unha
aposta persoal do presidente
da Xunta. Dise que un fracaso
dela nas eleccións pode significar tamén un fracaso do
propio Fraga...
Fálame vostede desa candidata que leva dez anos vivindo

en Santiago e só vén as fins de
semana a durmir a Lugo. Esa a
quen tiveron que explicarlle a
marchas forzadas a realidade da
cidade... Vai ser un novo fracaso do PP.
¿Pensa vostede que a guerra e o Prestige van influír nas
eleccións municipais?
Son dous temas fundamentais. O Prestige deixou ao país
nunha situación de clara indefensión. Agora o PP anuncia un
Plano Galicia, pero iso que nos
dan é o que nos debían. Se agora nos teñen en conta é porque
este pobo protestou e non emigrou. Nunca en Lugo houbo tanta xente nas manifestacións. En
canto á Guerra, cada día vese
como algo máis repugnante. É
unha inxustiza apoiada polo PP
e aínda non sabemos por qué.
¿Como son as relacións coa
Deputación?
Os nosos opositores criticaban que non ía haber acordos
por seren de distinto signo. Sen
embargo, nunca a Deputación
investiu tanto na cidade, ata o
punto que alcaldes populares
da provincia empezaron a chamarlle o Concello número 2.
Fixemos unha política de presión que funcionou en favor da
cidade.
Criticábanlle a súa falta de
experiencia como xestor antes
de ser alcalde. ¿Que aprendeu
nestes catro anos?
Son militante legal dende
1975. Este posto ensinoume a
moverme para que Lugo saíse do
estado no que se atopaba. Penso
que o mellor de todo é que a xente recuperou a ilusión pola cidade. Hoxe podemos dicir que temos un Lugo dinámico.♦
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Candidata do BNG

Branca Rodríguez Pazos
‘Queremos centrar a vindeira lexislatura en preparar un Plano Urbanístico’
¿Que obxectivos ten o BNG
para a cidade?
Na vindeira lexislatura faremos fincapé no plano urbanístico.
Queremos un modelo específico
de cidade que de momento foi
freado pola Lei de Solo de Galicia. Seguiremos afondando nas
reformas do casco vello para que
recupere a vida de outrora. Non
imos permitir que se abran novos
pubs, pero si fomentaremos a creación de bares, restaurantes e comercios. Pretendemos ampliar o
solo industrial porque o noso polígono quedou pequeno. Tamén
seguiremos facendo fincapé no
medio ambiente. Vimos de poñer
en marcha o inicio da planta de
compostaxe e de crear un punto
limpo ao carón da estación. Temos que seguir actuando no incremento dos servicios, cunha
planta loxística ao carón da estación de mercadorías de Renfe. Só
mellorando no plano industrial e
de servicios conseguiremos atraer
máis xente nova e inverter a pirámide poboacional. Outro dos
grandes proxectos que temos e
que xa comezamos é o de tirar
Frigsa para convertelo nun pavillón e un centro social.
Co acondicionamento do
casco vello dise que a cidade es-

tá gañando moito dinamismo.
Iso é certo. Creamos novos
centro socioculturais que serven
como espacios de recreo. Ademais, mellorou o comercio local.
Sen embargo, temos que seguir
traballando nesa liña. Para iso
queremos potenciar a construcción dunha gran área comercial
nas aforas da cidade e seguir traballando na mellora do pequeno
comercio, que é indispensábel
para a cidade. Hai que ter en
conta que nestes intres se gastan
3.000 tarxetas de creto de Lugo
na cidade da Coruña. Por outro
lado, tamén debemos seguir traballando para atraer máis turistas

á cidade. Os atractivos da cidade
deben xirar en torno a dous eixes: o río Miño e o artístico. De
feito, conseguimos que se declarasen festas de interese mundial
a do Corpus e a de San Froilán.
Nun acto de precampaña
do Bloque a pasada semana en
Cangas, Anxo Quintana declarou que intentarían poñer en
práctica o sistema de orzamentos participativos. ¿Vaino
levar o seu programa?
Para elaborar o programa estamos en contacto con distintos
sectores da cidadanía. Nalgunhas
partidas específicas, como as doazóns a ONG, que supón o 0,7%

do orzamento do concello, xa o
puxemos en práctica. Noutros capítulos específicos intentaremos
seguir este exemplo, pero hai que
ir pouco a pouco e polo tanto non
afectará ao total do orzamento.
¿Está disposta a renovar os
pactos de goberno en caso de
non acadar maioría absoluta?
O actual pacto serviulle a cidadanía para ver como un goberno alternativo ao PP era posíbel e
tamén para que visen que os nacionalistas non somos eses ogros
que pintaba a dereita. As nosas
áreas foron xestionadas de xeito
extraordinario, incluso mellor que
as gobernadas polo PSOE. O pacto foi moi satisfactorio pero preferimos que primeiro a cidadanía
decida. Obviamente queremos
gobernar en solitario, pero antes
de darlle a alcaldía ao PP por suposto que volveríamos pactar.
¿Custou moito sacar os
proxectos adiante coas débedas que tiña o Concello?
As arcas municipais estaban
esquilmadas e quen diga o contrario minte. Con moito esforzo
fomos capaces de recuperar a
normalidade, pero a situación
era crítica. Cando chegamos ao
goberno había fornecedores que
non nos querían servir por medo

Candidata polo PP

Manuela López Besteiro,
‘Co Goberno de Orozco, Lugo perdeu catro anos’’
¿Que problemas destacaría da
cidade?
Penso que debemos apostar
por vertebrar a provincia. Para iso
hai que impulsar a construcción
dun tren de alta velocidade conectado coa Coruña e outro co Bierzo.
Tamén é necesaria a autovía LugoMonforte, para que o día de mañá
vertebre a provincia. Temos que ter
en conta que a nosa é unha cidade
equidistante entre Galicia e Castela. Tamén temos que sacar máis solo industrial para que se instalen
máis empresas e se creen postos de
traballo. No eixo Begonte-LugoCorgo temos pensado sacar dous
millóns de metros cadrados de solo industrial, co que conseguiremos aumentar nun 40% o número
de empresas instaladas aquí.
¿Que valoración fai do goberno de coalición?
Non quero facerlle críticas a
López Orozco, pero considero
que foron catro anos perdidos.
Outras cidades como Ourense
ou Pontevedra creceron enormemente neste período, mentres
que Lugo non aproveitou o momento. Precisamos dun cambio
radical para conservar a nosa
importancia dentro das sete cidades. Falta criterio urbanístico.

O Plano Xeral quedou no caixón
e cómpre crear novas vías para
desconxestionar o tráfico. A inseguridade cidadá é outro gran
problema. Os veciños cos que
falei tamén se queixan de como
están os xardíns, o medio ambiente e da falta de luz no rural.
Din membros do seu partido que en Lugo quen goberna
realmente é o BNG e que o
PSOE se limita a deixar facer.
Esa é unha afirmación que
sae do propio PSOE para excusarse cando se lle pregunta porque non fixeron nada pola cidade. Eles contestan que teñen as

mans atadas polo BNG.
Comenta López Orozco
que vostede descoñece a realidade de Lugo.
Nin quero contestar a iso. Levo
moitos anos vivindo na cidade e
traballando por ela na medida que
se me permitiu dende a Consellería. O que me preocupa é o que diga a cidadanía e non o alcalde.
As últimas enquisas pronostican un descenso importante
de votantes para o PP en Lugo.
As enquisas non reflicten a
realidade do que pensan os lucenses, non reflicten de xeito veraz o que van votar. Ademais, as

que se teñen publicado, diagnostican un 50% de votos sen definir, o que indica que aínda non se
pode predicir o que vai acontecer.
Un dos estigmas que ten o
PP na cidade é o alto endebedamento co que deixaron as
arcas municipais.
Non é verdade. O PP non endebedou o concello, simplemente
acometeu obras de alto valor que
aínda están na mente dos lucenses. Podemos comparar as obras
feitas e os investimentos durante
esta lexislatura e as anteriores.
¿Pensa que o Prestige a
guerra lle van restar votos?
Os cidadáns de Lugo son intelixentes e saben distinguir entre as preocupacións da cidade e
as outras, que son utilizadas de
xeito partidario pola oposición.
¿Que opina sobre a guerra?
Son pacifista, pero exclúo do
meu pacifismo o terrorismo. Os
Gobernos deben poñer sobre unha
balanza os conceptos de paz e de
seguridade. Estou en contra de que
en nome da paz se insulte e se
rompan as nosas sedes. A min pintáronme a casa. Lémbrame á época dos nazis, que pintaban as casas
dos xudeus para que se soubera
onde vivían. A min non me preo-

a non cobrar. Hoxe a situación é
tan distinta que comezamos a
pagar expropiacións de hai vinte
anos. A cidadanía deuse conta de
que somos capaces de traballar
pola cidade sen derrochar a base
de traballo serio e rigoroso.
A cidade de Lugo uniuse masivamente ás protestas contra a
guerra e o desastre do Prestige.
¿Terá influencia nas eleccións?
No Concello volcámonos na
loita contra a marea negra instalando unha oficina de voluntariado. Tiñamos preparado o dispositivo antes que a Xunta de Galicia.
O seguemento das manifestacións
foi máis masivo ca nunca. Pero
aparte da guerra e do Prestige, que
si van ter influencia, eu considero
que a cidadanía foi capaz de darse
conta de que existe un modelo de
goberno alternativo ao do PP e
que con el, Lugo avanzou.
Foron capaces de acadar o
nomeamento de Patrimonio Histórico para as murallas de Lugo.
A gran importancia que trouxo iso consigo foi o aumento de
visitantes, a un ritmo de 3.000
persoas no último ano. Fixemos
unha gran promoción da cidade
por feiras e congresos. Lugo ten
un dos patrimonios culturais
máis importantes de Europa.♦
cupa onde viven os dirixentes dos
outros partidos. Síntoo polos meus
veciños, que non teñen a culpa...
bueno eu tampouco a teño.
Non me contestou que opina desta guerra.
Repito que estou a favor da
paz, pero é prioritaria a seguridade.
Dixo o señor Orozco que a
Deputación nunca investiu tantos cartos como co seu Goberno.
Queren dar unha imaxe que
non se corresponde coa realidade. A Deputación mantén unha
relación de normalidade institucional co Concello. Dende a
oposición quérese manipular esa
relación como un mérito deles.
Existen interpretacións que
din que vostede é unha aposta
persoal de Fraga e que un posíbel fracaso seu pode significar un fracaso do presidente
da Xunta.
Considero esas interpretacións unha perda de tempo. Eu
teño claro o que hai que facer pola cidade e todo iso sobre o presidente Fraga paréceme ridículo.
Sinalaba o secretario dos
populares galegos, Xesús Palmou, que é ilegal que non se
deixe gobernar á lista máis votada. ¿Que opina vostede?
Aposto porque gobernen as
listas máis votadas. Por exemplo, na anterior lexislatura a diferencia foi de 300 votos, polo
que penso que debería ter gobernado o noso partido. Non digo
que sexa ilegal, pero si considero que se debe permitir gobernar
aos proxectos maioritarios.♦
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A penas se produciron máis incidentes
que a intervención policial

O acto de Nunca Máis en Noia
só pretendía demostrarlle a Fraga
o malestar da cidadanía
A.N.T.
Aínda que a información aparecida en A Nosa Terra sinalaba
que se produciron incidentes entre simpatizantes de Nunca Máis
e do PP con ocasión dun acto popular celebrado o 14 de marzo
en Noia, esculcas posteriores sinalan que a penas se rexistraron
incidentes e que a acción de Nunca Máis só pretendía demostrarlle a Fraga o malestar da cidadanía pola xestión do Prestige.
Debido a que as fontes consultadas por A Nosa Terra faltaron á
verdade, na información aparecida neste periódico o número
1.074, do 20 ao 26 de marzo, atribuíuselle erradamente certa responsabilidade nos supostos enfrontamentos tanto ao alcalde da
localidade, o socialista Rafael
García Guerrero como a militantes do seu partido. Consultas posteriores e aclaracións da Plataforma Nunca Máis permitiron saber
que os incidentes producidos durante o acto non pasaron de cruces
de insultos motivados pola situación de crispación que vive Noia a
causa dos efectos do Prestige.
“Os incidentes foron mínimos e si puideron producirse
cando a Garda Civil e a Policía
Autonómica abandonaron o lugar, pero non houbo problemas
gracias á actuación da policía
municipal”, lembrou o alcalde
socialista da localidade, Rafael
García Guerrero. O rexedor negou unhas acusacións de Fraga

que aseguraban que el participou
nos incidentes e estivo a aporrear
a porta do polideportivo no que
se celebrou o acto do PP. “Como
alcalde non preciso permiso para
entrar nunha instalación municipal, ademais, non participei na
concentración pero si a observei
e, aínda que houbo crispación,
hai que lembrar cómo funcionan
as multitudes, que por certo estaba composta por amas de casa
cos seus fillos. Tamén se teñen
manifestado diante do concello
os mesmos que estaban alí; eu tamén teño recibido insultos pero
nunca saquei as cousas de contexto, estes comportamentos hai
que enfrontalos con serenidade”,
agregou o alcalde.
O acto tampouco durou o que
indicaba a información recollida
neste xornal. Fraga chegou a
Noia algo máis tarde do previsto
–inicialmente para as oito– e
marchou ás nove menos cuarto.
Foi precisamente cando os asistentes á concentración temeron

que Fraga xa se atopase no interior do recinto –como en efecto
estaba– cando trataron de ir á zona traseira do pavillón. A manobra coincidiu coa marcha de Fraga, momento no que se produciu
unha carga policial con lesionados leves entre os concentrados.
A partir da marcha de Fraga, desapareceron tanto a Policía Autonómica como a Garda Civil.
A Plataforma Nunca Máis rexeitou que a súa presencia se tratase dun boicot ao acto do PP, deplorou os escasos incidentes habidos e
manifestou a súa preocupación ante a campaña de desprestixio que
se desatou desde o PP e algúns medios de comunicación contra o alcalde da localidade Rafael García
Guerrero e os concelleiros Xosé
Manuel Romero (PSOE) e Cándido Méndez (BNG).
Carlos Maquieira, membro de
Nunca Máis en Noia criticou a
criminalización da protesta que
fixo Manuel Fraga e tamén negou
que os incidentes fosen máis aló
da anécdota. Tamén lembrou que
no acto estiveron membros da
Plataforma, así como militantes
de distintas forzas políticas como
o PSOE e o BNG, pero recalcou
que “nin provocaron incidentes
nin no ánimo da Plataforma estaba facer boicot ao acto do PP”.♦

PAULO ALFAIA HERVELLO

Identidade e
solidariedade
MIGUEL BARROS

O

próximo e previsíbel futuro político de Galiza
parece cristalizar en torno a uhn goberno de
coalición entre socialistas e nacionalistas. Ao longo
dos últimos anos o electorado descartou o bipartidismo e foi
afortalando un esquema tripartito no que nacionalismo e
socialismo son insistentemente chamados a entenderse.
Esta decisión do electorado obriga a fundar un
lineamento doutrinal que supere o puro tactismo político.
A coalición PSdeG-PSOE/BNG precisa dun punto de
apoio que sirva de base a un acordo programático e de
goberno. Algúns pensamos que ese punto áchase na
encrucillada de dous conceptos que inspiran as ideoloxías
de socialistas e nacionalistas.
Os socialistas, herdeiros do programa ilustrado, teñen
buscado no concepto de solidariedade a reencarnación fértil
do ideal da fraternidade universal tan querido polos homes
que inspiraron a modernización política superadora do
absolutismo do Antigo Réxime.
Por outra banda, aquel programa que fundaba a soberanía
no concepto de nación como expresión do pobo organizado
politicamente, deu lugar a múltiples formas de nacionalismo.
O socialismo tentou superar o concepto de nación en base a
declarar a primacía dos intereses de clase sobre o patriotismo
nacional da burguesía, que escudada tras da fachada nacional
inventaba o proteccionismo como forma eficaz para a defensa
dos seus intereses na fase auroral da industrialización.
Contra o monopolio da idea de nación por parte
da burguesía buscou o socialismo afortalar a
solidariedade entre clases posuidoras e proletarias e
abundou na necesidade dun reparto equitativo da
riqueza por enriba de consideracións de carácter
estritamente nacional ou de clase.
Hoxe o nacionalismo galego distínguese por un sesgo
de esquerda que sobarda a mera identidade, na medida en
que tamén se vai superando a forte discriminación
cultural, ao asumirse que a construción dun programa
modenizador non implica o sacrificio de ningun sinal
identitario, e menos ca ningunha a renuncia á propia
lingua. Modernizar dende a identidade resume a posición
ideolóxica do BNG. A construción nacional é así un
proceso que no marco dun programa de goberno non
exixe fundamentais renuncias.
De igual xeito o socialismo ten incorporada a identidade
que o diferencia doutros socialismos nacionais como un
feito que para nada empece o seu carácter de doutrina
universal por riba mesmo dos ámbitos nacionais. A
presencia do nacionalismo galego nos foros internacionais
que reflexionan sobre os perigos da globalización anómica e
abstracta, así como a súa preocupación polos problemas
comúns que afectan á humanidade –medio ambente,
educación e distribución equitativa da riqueza– móstrannos
unha converxencia entre os conceptos de identidade e
solidaridade que nos permite atopar pontos de acordo para
unha colaboración política eficaz na construción política do
país despois do fraguismo.
A intersección de identidade e solidariedade perfílase
como un fulcro poderoso para un futuro proxecto político
que emerxerá do goberno alternativo á actual dereita
gobernante.♦
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Cualifícao de ben intencionado pero inconcreto

O Consello Económico e Social pon en solfa
o anteproxecto de Lei para a Igualdade
P.B.
“É pouco máis que unha declaración de intencións toda vez que
mostra en moitas ocasións unha falta notoria de medidas concretas”.
É a valoración que o Consello Económico e Social (CES) fai no seu
último ditame do anteproxecto de Lei para a Igualdade de Mulleres
e Homes que prometeu a anterior conselleira de Familia, Manuela
López Besteiro e que a Xunta aínda non remitiu ao Parlamento.
No ditame, aprobado en pleno vos é “manifestamente breve e inpor unanimidade, o CES valora suficiente con respecto á referenpositivamente a elaboración dun- cia á normativa constitucional e
ha lei destas características pero directivas europeas”. O dictame
considera que no borrador que lle tamén inclúe un bo relatorio de
presentou a Xunta falta unha aná- medidas a incluir no texto lexislalise da realidade galega ademais tivo, relacionadas, entre outras
cuestións, coa nede
obxectivos
claros e concrecesaria dotación
de servicios públitos. Este organislei non alude
cos que permita
mo consultivo siharmonizar os honala, textualmen- á carencia
rarios escolares e
te, que o anteprode garderías cos
xecto “confórma- de servicios e
laborais.
se coa mera expo- infraestructuras,
Outras prosición dunha boa
postas teñen que
vontade e renun- ás dificultades
ver coa formación
cia explicitamene a reciclaxe prote a implantar po- laborais e sociais
fesional, a concilíticas de igualda- especificas do
liación da vida lade específicas con
boral e familiar, a
base nun estudio medio rural.
igualdade de salafundamentado
rios e tamén se
das necesidades e
a indispensable preparación dun enuncia algunha medida de discricadro de financiamento e de re- minación positiva como, por
cursos dispoñibles necesarios. exemplo, a de fomentar a contraBótase en falta -engade o CES- a tación de mulleres desempregadas
extensión de compromiso da ac- para cubrir postos de traballo por
tuación da Xunta nesta materia ás permisos de maternidade ou paempresas que contraten con ela”. ternidade ou incentivos ao empreNa consellería, da que agora go de mulleres maiores de 45
está ao fronte Pilar Rojo, aseguran anos. Entre outras observacións
que van ter en conta estas aporta- particulares, o CES mantén en recións, que non son poucas. “As lación á violencia contra as mulledeficiencias –apúntase, por exem- res que a Xunta debería, en priplo- agrávanse pola inexistencia meiro lugar, realizar un estudio
de referencias temporais á elabo- sobre os motivos que a provocan
ración das posíbeis normas de para poder tomar medidas para a
rango inferior”. Tamén considera súa erradicación, e por outra bano CES que a exposición de moti- da, promover programas de inser-
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A Lei para a Igualdade aínda está nos primeiros pasos.

ción sociolaboral individualizados
que posibiliten a súa incorporación efectiva ao mercado laboral.
Discriminacións no rural
Outro dos aspectos aos que o
CES adica especial interés é o
das iniciativas para eliminar a
discriminación das mulleres nas
zona rural que considera “positivas, malia que bastante imprecisas e insuficientes. En ningún
momento se alude á carencia de
servicios e de infraestructuras, ás
dificultades laborais e sociais específicas do medio rural con medidas concretas, por este motivo

–din– as propostas de fomento de
participación, información ou capacitación profesional parecen
claramente insuficientes”. Neste
sentido defende unha aposta por
decidida por darlle unha solución
a estas carencias e tamén por fomentar, con axudas directas e positivas, fórmulas xurídicas que
impliquen a figura da cotiluralidade nas explotacións, ademais
de eliminar as trabas legais e normativas que actualmente impiden
que as mulleres sexan titulares de
explotacións ou que dificultan o
seu acceso á Seguridade Social.
Nunha primeira valoración
global sobre o borrador, BNG e

Matóns
de esquina
PERFECTO CONDE

A

PACO VILABARROS

outrora poderosa televisión CNN
comezou as súas análises da guerra do
Iraq calculando que ía custar, só atendendo a custos militares, arredor de 27.000 millóns
de dólares. Segundo di o profesor da
Universidade de Yale Willian Nordhaus, entre
os gastos de guerra e os investimentos que se
van precisar para retomar a economía global,
haberá que subir esa cifra ata 1,92 billóns de
dólares. Cantidades astronómicas, como se ve.
Sen embargo, unha boa parte dos economistas
norteamericanos empeñáronse en facernos crer
que a vitoria das tropas angloamericanas ía ser rápida e que todo ía contribuír a un relanzamento
económico dos Estados Unidos e do mundo en xeral. Nada parece estar hoxe máis lonxe. Cada día
que pasa, o exército máis sofisticado e,
materialmente, mellor dotado do mundo tropeza
con dificultades que lle paran os pés: a simple area
do deserto e, sobre todo, a firme vontade dun pobo
que pode odiar, se cadra, a figura do seu ditador,
Saddam Hussein, pero que se resiste a que o imperialismo invada o seu solar milenario. E, xa se sa-

PSOE coinciden ao cualificar o
texto como un relatorio de intencións que inclúe poucas medidas
concretas. O anteproxecto aínda
non se presentou no Parlamento
pero a conselleira de Familia, Pilar Rojo entregoulle unha copia ás
representantes dos grupos parlamentarios despois de tomar posesión do seu cargo. Tanto Salomé
Álvarez (BNG) como Margarita
Pérez Herraiz (PSOE) chaman a
atención sobre o feito de que as
palabras que máis se repiten no
texto son as de “fomentar e promover” e anuncian emendas no
trámite parlamentario no caso de
que non varíe substancialmente.♦

be, o que resiste, se non gana, polo menos amola.
De momento e ante o negro escenario dunha
guerra prolongada, as bolsas de todo o mundo perderon calquera optimismo. O índice Dow Jones
rematou o mes de marzo cunha perda do 1,7 por
cento. As bolsas de París e de Frankfurt recuaron
un 4,2 por cento, o dólar presentou a súa cara máis
feble fronte ao euro, o petróleo volveu custar máis
de 30 dólares por barril, a inquietude invadiu os
mercados financeiros e o medo a unha reacción en
cadea ergue a alarma de que a vida empeora no
planeta terra. A pantasma dunha grave recesión xa
está encol de todas a nosas cabezas.
A Bush e aos seus dous bolseiros –¿xa saben
o chiste sobre as diferencias entre as bolseiras
de Clinton e de Bush?– empezan a non
cadrárlle-las contas. Por moito que se esforcen
en facer de “cowboys”, os seus noxentos papeis
estanse reducindo a simples matóns de esquina.
Non esquezamos, por exemplo, esa horrorosa
matanza de nenos e mulleres por non teren os
soldados norteamericanos avisado a simples
inocentes. Outra vez, a filosofía do xendarme
que primeiro dispara e despois pregunta.
Eu o que pregunto é que con que cara van
saír á rúa George Bush, Tony Blair e José María
Aznar cando a puta realidade lles devolva a súa
triste figura de cidadáns de a pé. O menos que
merecen é que a historia lles dedique o seu máis
grande esgarro. Ao fin e ao cabo, onde todos
cospen, lama fan. E oxalá que os tres matóns de
esquina rematen esvarando na lama dos que
cospen contra eles.♦
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Preparan unha Conferencia sobre Galeguización aberta ás organizacións educativas

Carlos Callón continuará como presidente
da Mesa os próximos tres anos
A.N.T.
A Mesa pola Normalización Lingüística reelexiu a Carlos Manuel
Callón Torres como presidente para os próximos tres anos na asamblea xeral ordinaria que se celebrou en Santiago o sábado 29 de marzo. Coa aprobación do informe de xestión dos últimos oito meses e
os orzamentos para o próximo ano esta cita culmina o proceso de renovación da organización que comezou a principios do verán.
Segundo marcan os novos Estatutos aprobados pola Mesa, a nova
dirección terá tres anos para desenvolver o programa co que defendeu a súa candidatura Callón
no mes de xuño. No camiño dunha maior profesionalización da
asociación os novos orzamentos
inclúen a liberación de dúas persoas da equipa directiva, o presidente e o novo cargo de secretaria
xeral, para o que a Comisión Permanente designou por unanimidade a Maria Xosé Jamardo Curros que ata agora viña desempeñando as funcións de administrativa. Da nova dirección forman
parte tamén Luz Castro, Roberto
L. Sanmartin, Isabel Kerdudo,
Iria Taibo, Francisco González
Lousada, Elsa Quintáns, Xosé
Manuel Sarille, Xavier Campos e
María Xosé Fernández López.
Neste breve mandato de oito
meses, a Mesa reformou a súa
estrutura interna e creou a Fundación Vía Galego para promover a circulación e o intercambio cultural entre os territorios
do sistema lingüístico galegoportugués. Desde o pasado verán, a nova equipa de dirección
marcouse como principais obxectivos “dinamizar as zonas,
aumentar a afiliación, multiplicar a presenza social e preparar
as reformas estatutarias na asociación” que se aprobaron hai
aproximadamente un mes. “O

resultado foi que nestes meses
incorporáronse á Mesa 260 socios novos, unha media de un
socio ao día, tendo presente que
houbo un parón moi importante
no aumento de afiliación desde
o comezo da catástrofe do Prestige”, explicou Callón.
Entre as accións normalizadoras que emprendeu a asociación, a dirección subliñou
diante dos socios a campaña
contra a representación en castelán de Castelao polo CDG, a
campaña pola dobraxe da segunda parte cinematográfica de
Harry Potter á lingua galega e o
contencioso co alcalde da Coruña Francisco Vázquez, contra o
que xa teñen preparada unha
campaña de información aos coruñeses sobre os seus dereitos e
o “malgasto” de diñeiro público,
que tamén se retrasou polo Prestige . Ao tempo a Fundación Vía
Galego comezou a cooperar coas
asociacións e institucións que
defenden o galego estremeiro. A
raiz de diversos encontros nas
zonas galego falantes que administrativamente pertencen ás comunidades autónomas de Asturias, Castela, León e Extremadura, criouse o foro de encontro,
Activo Ponferrada. A Fundación
tamén puxo en marcha unha
campaña de recollida de libros
para dotar dun fundo bibliográfico básico en lingua galega ás es-

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.

Carlos Callón, Luz Castro e Mª Xosé Xamardo, compoñentes da nova dirección da Mesa.

colas bercianas. En relación ao
ensino, a Permanente da Mesa
anunciou a celebración dunha
Conferencia sobre Galeguización na que van participar organizacións que representen a toda
a comunidade educativa para
elaborar unha proposta de reforma do Decreto 247 e un novo
proxecto para infantil e primeiro
ciclo de primaria.
“O único que se estivo a fa-

cer estes meses –sinalou Carlos
Callón– foi pór os alicerces para unha organización máis forte
e que logre chegar aos seus obxectivos, que aínda fican loxe.
Temos que parar o descenso de
falantes, romper inercias, reforzar a combatividade lingüística,
introducir de vez o noso idioma
en ámbitos estratéxicos e conseguir que se cumpra a lexislación básica”. A Mesa acusou

A. PANARO

aos representantes do Goberno
nesta asamblea de ser “incapaces de tomar a primeira medida
de promoción e favorecimento
do idioma”. Mentres falan de
realización dun novo Plano de
Normalización, engaden, “paralizan a mantenta os posibeis
avances e reafirman o verdadeiro convecimento do PP, o de
converter o galego nunha riqueza tan solene como inútil”.♦

Falamos do desleixo no uso
quera país. Compre dicir
Conxeito
do galego como un proceso
“non” aos horizontes pede secundarización do idiochados, isolacionistas e inma, de transformación nun
solidarios, pero tamén á
dialecto do español. Hoxe
perda da personalidade
queremos insistir.
propria, ao esmagamento e
Sen irmos a casos extreá desaparición de linguas,
mos como o horrible ou seculturas e horizontes. Á
H
ENRIQUE
H
ARGUINDEY
xa, podemos dicir que son
morte da creatividade. Dos
moeda corrente termos de
individuos e dos pobos.
fabricación española que
A análise podería pormoitos políticos e a xeneralidade dos medios de menorizarse pero supoño que xa o terá feito a Facomunicación transmiten. Velaí o omnipresente a cultade de Xornalismo de Compostela ou, senón,
día de hoxe ou o infantil facer os deberes (da fac- hao facer no seu día calquera das futuras Facultoría política de José María Aznar). Mesmo unha tades de Comunicación. Ímonos reducir a un
organización de defensa da lingua sorpréndenos di- exemplo concreto.
cindo que alguén non está nos seus cabais (iso si,
Se un escoita e mira a radio e a televisión “gaao carón de os meios, compreende ou transladar). legas” observará que as referencias practicamente
Repetimos que non se entendan estas palabras unánimes son (nas noticias, nas entrevistas, na múcomo actitude inquisitorial. Todos temos algo de sica, etc) o español (lingua e horizonte). Un día, esculpa e de responsabilidade: se a xente nova de ago- coitei a un locutor da “nosa” radio que facía a exra (e a non tan nova) está a incorporar o veña! co- periencia de contar un conto ao revés; dicía, por
mo fórmula de despedida, tamén a nosa xeración exemplo: “Aíbah anu zev nu oñin yum oñeuqep...”
incorporou o vale! que no seu momento sorprendía. e inmediatamente daba a solución:”Había una vez
O lingüístico é un apartado do proceso da perda un niño muy pequeño...” Naturalmente, o conto
de independencia (e mesmo de autonomía) mental. existe en galego e, de non telo, el mesmo podería
O universo referencial non é o proprio senón o alleo. traducir a frase pero non se lle pasou pola cabeza.
É claro que nun mundo cada vez máis rapidaNon é casual que a práctica totalidade das
mente comunicado (outra cousa é o que se comu- cancións que emiten a radio e a televisión “ganica e quen domina a comunicación) todas as cul- legas” sexan en español. Nin que esta sexa a linturas foron cedendo espacio e protagonismo a in- gua da música das discotecas e das verbenas gafluencias e referencias procedentes doutras. Isto legas. E da música coa que se ambientan as nonon ten porqué ser malo senón enriquecedor. O que sas rúas e os nosos campos nas festas. É toda uné empobrecedor é perder a identidade sufrindo a ha metáfora: Galiza baila ao son do español
esmagadora invasión do alleo. En Galiza e en calCambiarémolo co Nunca Máis?♦

A referencia
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PACO VILABARROS

Ana Iglesias Álvarez
‘Desapareceron prexuízos, pero cómpre tomar
medidas máis radicais para potenciar o galego’
MAR BARROS

“Os galegos están a perder unha serie de prexuízos referidos á súa lingua pero crean outros novos”, explica Ana Iglesias Álvarez. A investigadora e licenciada en filoloxía hispánica e galego-portuguesa ve na globalización unha arma de dobre gume que pode beneficiar ao galego. Nos últimos meses vén de publicar o estudio
cuantitativo Falar galego: “No veo por qué” en Xerais, no que examina a relación
entre os diferentes factores que deciden a utilización do galego ou do castelán.
No seu estudio fai unha aproxi- pectos novidosos con respecto
mación a realidade sociolin- a estudios anteriores.
Os estudios cualitativos son
güística na Galiza a través da
análise de casos prácticos refe- moito máis optimistas porque
ridos ao rural e ao urbano. ¿A nas enquisas a xente ten asimilado o politicamente correcto e
que conclusións chega?
Existe moita diferencia entre responde en consecuencia. Ninambos núcleos, pero si que se ob- guén se pronuncia abertamente
serva, en xeral, a desaparición en contra do galego. Sen embardunha serie de prexuízos que esti- go, no medio dunha conversa,
veron moi arraigaque o eixo fundamental do meu
dos durante anos
na sociedade. Un
estudio, van aflos medidas
exemplo sería a
rando o implícito, os prexuízos e
asociación entre
galego, rural e in- do Plano
as valoracións
subxectivas. En
cultura, que xa se de Normalización,
erradicou. Sen emxeral unha das
novas tendencias
bargo, foron apa- máis que potenciar
que se atopan rerecendo outros novos referidos á o galego protexen
fírese ao rexeitaideoloxía e a cermento de medio
castelán”
tas conductas e hádas fortes e drásticas para potenbitos. Especialmente nas cidades
ciar o uso do galego e vese o motendese a identifidelo catalán e o
car os galegofalantes co nacionalisvasco
como
mo ou co rural. No
exemplos a non
contexto urbano, a lingua marcada seguir. Incluso nos galegofalansegue sendo o galego e parece que tes. Coido que é consecuencia do
os que optan por esta lingua teñen discurso dominante do bilingüisque dar explicacións nun contexto mo harmónico defendido nas últotalmente desfavorábel, mentres timas décadas pola Xunta de Gaque no rural a marcada é o caste- licia.
lán. Cómpre destacar, tamén, que
Contrariamente ao que suse evidencia unha mellora nas ac- cedía hai vinte ou trinta anos, a
titudes cara o galego ao tempo que poboación ten un maior coñecese reduce o seu uso.
mento do galego, pero o seu uso
Na análise aprécianse as- diminúe preocupantemente co-

‘A

mo reflicten as estatísticas. ¿A
que resposta esta tendencia?
As medidas desenroladas pola Xunta no referido á política
lingüística centráronse no ámbito
educativo e non foron suficientemente explotadas. É certo que co
estudio do galego nos centros
educativos aumentaron as destrezas pasivas do alumnado, especialmente no ámbito rural, pero
as destrezas activas quedaron esquecidas. Polo tanto o seu uso diminúe porque os rapaces non teñen competencia na lingua propia e porque, aínda que teñan actitudes positivas que os leven a
falar galego, atopan no entorno
obstáculos que dificultan este
uso. Esta situación dase fundamentalmente nas cidades.
¿Considera que o actual
plano de normalización lingüística está contribuíndo no
afianzamento e na expansión
do galego?
O plano actual presenta algúns problemas. Optouse por unhas medidas febles, en consonancia co discurso da Xunta, que
máis que potenciar o galego protexía o castelán. Ademais, centrouse exclusivamente no ensino, establecendo mediante a lei
de normalización uns mínimos
que na práctica non só non se
respectan senón que non existe
unha intención clara de vixiar
que se cumpran. Determinadas
accións necesarias para a norma-

lización constan simplemente no
papel, a pesar de que a Xunta
destina cartos para que se realicen. Con todo, evidenciase que
quedan moitos pasos por dar.
Existen sectores, os que queren
que o galego avance, que na actual situación de estancamento
na normalización, perderon a
confianza na Administración pola febleza do seu discurso.
¿Cara onde deberían
apuntar as novas políticas lingüísticas?
Cara a recuperación do galego como elemento de transmisión, baseándose en criterios
máis rigorosos. No rural, esta
función aínda se conserva, pero
o hábitat urbano está case totalmente castelanizado. Sen embargo, a maioría da poboación fala
galego, de aí que haxa que potenciar os factores positivos
existentes cara unha óptima normalización.
Neste sentido, ¿cómpre tomar medidas específicas diferentes para o rural e para o urbano?
O tratarse de realidades diferentes, cunha presencia diferenciada do idioma, de usos, hábitos
e actitudes, claro que os plans de
actuación terán que ser diferenciados. No rural non se tata tanto
de recuperar senón de manter.
No urbano o problema é maior.
As iniciativas da administración
deberían centrarse en programas
de inmersión, é dicir, a escolarización en galego na práctica totalidade das materia para nenos
castelanfalantes, medidas que
non se toman no país, pero que
en Cataluña xa foron efectivas

hai anos. Parece inconcibíbel
que a estas alturas aínda esteamos a reivindicar este tipo de accións, cando son básicas, son o
primeiro paso para a normalización da lingua.
Os medios de comunicación
son un dos factores claves para
o afianzamento dunha lingua.
¿Que papel está a xogar actualmente a televisión de Galicia?
O seu labor foi fundamental
para eliminar certos prexuízos e
para asentar o galego en todos
os ámbitos. Sen embargo, o problema da televisión aparece vinculado á normativa elixida. Ninguén se identifica coa lingua
que falan, nin sequera os que falan castelán. O estándar que se
difunde provoca rexeitamento,
porque a política que se seguiu
centrouse en contratar castelanfalantes.
Un proceso económico-social como é a globalización ten
influencias sobre o idioma
dunha poboación, en especial
sobre as linguas minoritarias.
¿Como afecta ao galego?
Pode ter unha dobre consecuencia. Dunha banda, a globalización difunde unha lingua, que
é claramente o inglés. Esta circunstancia podería afectar negativamente as linguas minoritarias
se non existira a posibilidade do
potenciamento destas linguas como unha medida de rexeitamento da globalización. A globalización fronte a localización. Ten a
cara da unificación á que se lle
pode dar a volta en favor do local. Para isto cómpre ter vontade
de cambio e loitar contra o discurso dominante.♦
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Capitalismo
de amiguete
MANUEL CAO

Lidia Senra e José Bové durante a ocupación da sede central da Nestle.
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Ocuparon a sede central da Nestle

Labregos de toda Europa
maniféstanse ante a Organización
Mundial do Comercio en Xenebra
CARME VENCES
Diversas organizacións agrarias de todo o planeta estiveron durante a fin de semana pasada por terras suízas coincidindo coa reunión
que mantivo en Xenebra o comité de agricultura da Organización
Mundial do Comercio (OMC) entre os días 24 e 31 de marzo. A cita tivo a súa importancia, pois unha das accións levadas a cabo foi
a ocupación da sede central de Nestlé en Vevey, na mañá do 28 de
marzo, para denunciar a política que as multinacionais están a levar con respecto ao agro. Un día despois, unhas 10.000 persoas
enchían as rúas xenebrinas para berrar un non unánime á guerra no Iraq e ás intencións da OMC de liberalizar a agricultura.
A ocupación de Nestlé produciuse no medio de fortes altercados
coas forzas de seguridade que
protexían a entrada á sede central
da multinacional suíza. Neste acto participaron organizacións como a Coordinadora Labrega Europea (CPE), a Confédération
Paysanne de Francia, o sindicato
vasco EHNE, a Coordinadora de
Organizacións Agrarias e Gandeiras (COAG), ou o Sindicato
Labrego Galego (SLG).
Tras varias escaramuzas nas
que non faltaron gases lacrimóxenos e bloqueo de portas, Nestlé
accedeu a recibir unha pequena
comitiva formada por José Bové,
da Confédération Paysanne; Paul
Nicholson, de EHNE; e Lidia
Senra, do SLG, entre outros. A
delegación reuniuse con altos directivos da multinacional e o encontro prolongouse durante máis
dunha hora sen que se permitise
o acceso aos xornalistas.
Segundo a secretaria xeral do
SLG, Lidia Senra, a acción estivo
encamiñada a chamar a atención
da opinión pública sobre a política
que están a seguir multinacionais
como Nestlé, con desvalorización
de prezos de cara aos produtores
para maximizar os seus beneficios

a costa da ruína das pequenas e
medianas explotacións agrarias.
Lidia Senra denunciou a actitude hipócrita de Nestlé, que negou que exercese control algún
sobre os prezos das materias primas que merca. Ademais, a secretaria xeral do SLG criticou á multinacional no tema dos transxénicos, pois os directivos escudáronse en que Nestlé non emprega
OXM naqueles países onde a opinión pública é contraria a eles.
Para Senra, a posibilidade de
elixir dos consumidores é cativa
cando non se advirte da presencia de transxénicos na etiqueta
dos produtos, e cando se mantén
á cidadanía desinformada sobre
o tema. Dende este punto de vista, o Estado español, que é o
máis permisivo da Unión Europea neste tema, é precisamente
un dos países onde Nestlé podería estar empregando OXM nos
seus produtos sen que o soubesen os consumidores.
Manifestación contra a guerra
O 29 de marzo a acción trasladouse a Xenebra, onde unha manifestación reuniu a 10.000 persoas diante da sede da OMC para

protestar ante as negociacións
que se están a levar a cabo neste
organismo para liberalizar os
mercados agrarios internacionais,
coa desaparición progresiva de
aranceis, en base á Proposta Harbison. Algunhas das consecuencias que poderían ter as intencións da OMC se as trasladan á
realidade serían un afondamento
na crise da agricultura en todo o
mundo e a legalización do dumping, práctica que consiste en exportar produtos subvencionados a
terceiros países por baixo dos
custes de produción. Este tipo de
medidas serían fatais para a agricultura dos países pobres e para
as explotacións labregas de pequena e mediana escala do norte.
A OMC, segundo os sindicatos, tenta provocar estes cambios
porque protexe a agricultura industrial e os intereses das multinacionais que, como Nestlé, pretenden facerse co control da produción agrícola e alimentaria e
asi ter un control absoluto sobre
os prezos e obter así os máximos
beneficios posíbeis, aínda que
sexa a costa dunha produción
alimentar diversa, labrega e sostíbel. O propio Comisario de Comercio da Unión Europea, Pascal Lamy, recoñeceu que a Proposta Harbison de liberalización
dos mercados agrarios internacionais podería provocar a curto
prazo a desaparición do 85% das
explotacións labregas de Europa.
O vindeiro 17 de abril, Día
Internacional da Loita Labrega,
ou no cumio que a OMC celebrará en Cancún (México) a finais do presente ano anúncianse
novas mobilizacións.♦

Unha derivación espectacular e obscena do proceso de destrución sistemático do Irak é a interconexión e interdependencia
explícita entre os intereses económicos dalgúns lobbies e as
funcións de determinados persoeiros directamente implicados
no impulso e xestión das operacións militares. A concesión de
contratos de reconstrución a empresas vencelladas a membros
da Administración Bush é un caso revelador da confluencia e
coordinación entre o entramado militar-industrial e a dirixencia republicana. O que Stiglitz denominara capitalismo de
amiguetes aparece agora, a luz do día e cos arrepiantes bombardeos ao fondo, como a principal innovación de política
económica dos deseñadores do novo imperio americano. Na
estrutura de reformulación de mapas e reparto de negocios trátase de vencellar a toma de decisións co logro de rendementos
de xeito que os beneficiarios do expolio e apropiación dos recursos capturados serán os propios dirixentes políticos ou militares que realizan a operación “libertade para o Irak”.
En realidade, este modelo de actuación é idéntico ao de todos
os imperios nacentes que repartían o botín entre os integrantes das
forzas de combate segundo variantes que empezaban cos privilexios a familiares do emperador, aos membros da tribu, entidade
relixiosa, corpo militar, grupo étnico, mercenarios, amigos e
achegados. É importante indicar, entón, que estamos diante dunha etapa de decisións económicas que inaugura unha nova orde
mundial na que varían os contendentes pero permanece o modelo de dominación imperial repetido ao longo da historia. Razonabelmente, os EE UU non van compartir cos aliados nada máis que
as migallas do poder conquistado para deste xeito marcar o camiño e a dinámica dominante da nova fonte de poder. É irrisorio pretender construír unha nova orde imperial sen demostrar dende o
primeiro momento quen manda, salvo que os avatares da guerra
aconsellen implicar a máis aliados coa atractiva promesa dunha
gran participación hipotética nos beneficios da victoria.
Na altura do conflito co Irak, semella claro que o criterio de racionalidade limitada é moi aplicábel ao equipo da Casa Branca á
hora de analizar a lóxica decisional e as medidas implementadas
ata agora no terreo político-diplomático, militar e económico. A
creenza nun esmorecemento rápido das posicións iraquíes revelóuse errada e tamén pode resultar irreal o disfroite de grandes negocios para as empresas do entorno presidencial e as subcontratas
a países aliados. Non é fácil xerar e manter oportunidades económicas nun contexto institucional caracterizado pola inseguridade
política e social asentada nunha poboación sometida pola forza pero absolutamente aversa aos valores e conviccións do invasor. A
promesa de futuros negocios para os aliados resulta esencial para
manter unha coalición implícita de apoios ou, ao menos, para desincentivar a neutralidade ou aliñamento parcial ou total co adversario pero tal promesa ha de ser creíble e rapidamente constatable
en avances militares e institucionais. O alongamento do conflito
mina a credibilidade do poder imperial e favorece a neutralidade,
a espera ou o intento de creación dun polo alternativo de resistencia e control. Unha destrución indiscriminada incentiva a opción
armamentista, aumenta a inestabilidade global e xera desconfianza e temor diante dun imperio depredador e non inclusivo.

Donald Rumsfeld, secretario de Defensa dos EE UU.

‘O

s beneficiarios do expolio e
apropiación dos recursos capturados
serán os propios dirixentes políticos ou
militares que realizan a operación
“liberdade para o Irak”’
Na literatura actual existen posicións que van dende a preeminencia do poder dos EE UU no novo século (R. Kagan) a outras que inciden nas feblezas do poder americano (E. Todd), con
outros autores que incorporan sucesivas variantes e matices. Vai
ser difícil que o reparto de funcións, a creación de institucións e
a concesión de oportunidades de negocio atribuida polos deseñadores do imperio americano teña éxito no medio prazo.♦
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Endesa aproba un plan de 274 millóns de euros para xerar enerxía con carbón de fóra

A transformación da térmica das Pontes
garante a súa continuidade máis de vinte anos
H. VIXANDE
A aprobación, o 25 de marzo,
dun plan de transformación
dos catro grupos de xeración de
enerxía na térmica das Pontes
por parte do Consello de Administración de ENDESA permite
que continúe a actividade da
central mesmo antes de se remataren as reservas da mina.
A mina das Pontes ten carbón para continuar a producir enerxía
ata o 2010 ou o 2011, pero pechará antes desa data para cumprir a Directiva Europea de Grandes Instalacións de Combustión,
que pretende que en 2008 rematen as emisións máis contaminantes na xeración eléctrica.
O peche da mina das Pontes
non significa a clausura da central térmica porque o Consello
de Administración de ENDESA
aprobou un plan para transformar os catro grupos térmicos da
central e poder así queimar carbón procedente doutras latitudes.
Nos anos 1995 e 1996 producírase unha primeira transformación da central e se ata entón consumía ao ano 12 millóns de toneladas de carbón unicamente procedente da mina das Pontes, pasou a
consumir seis millóns de toneladas
da mina galega e doutros tres millóns de fóra, fundamentalmente
de Indonesia e dos Estados Unidos. Desta forma pasou a queimar
nove millóns de toneladas ao ano.
A adaptación non significou un
descenso na xeración porque o tipo de carbón que chegaba de fora
tiña un poder calorífico que era o
dobre do das Pontes.
A pretensión de ENDESA é dar
un paso máis, aínda que representa maior complicación porque
obriga a acometer unha transformación total dos seus grupos térmicos, das caldeiras e do sistema
de muíños para permitir empregar
este carbón de fora. Para acometer
estes cambios conta cun presuposto de 274 millóns de euros.
Segundo os plans que manexa
ENDESA , a transformación do primeiro grupo térmico producirase
no último cuadrimestre de 2004,
o seguinte en 2006, o terceiro será en 2007 e o último en 2008.
Nese momento, a térmica ENDESA empregará cinco millóns de
toneladas ao ano en lugar dos doce millóns de 1995. Sen embargo,
non perderá capacidade xeradora
de enerxía gracias ao poder calorífico do carbón de fora.
Plan da Minería do Carbón
Na actualidade está en marcha o
Plan da Minería do Carbón para
permitir a reestructuración do
sector por medio de reduccións
non traumáticas de persoal. Isto
tamén significa apoiar novos proxectos industriais alternativos e a
construcción de infraestructuras.
A ese Plan xa se acolleu ENDESA para ir regulando o proceso
de peche da mina, que implica

A térmica das Pontes produce o 6% da enerxía eléctrica do Estado e a súa continuidade representa un obxectivo estratéxico para Galiza.

traballadores
varios anos de traballos para facelo
plan pretende investir 274 millóns de euros temeron que
no caso dalgún
con seguridade. O
dos grupos térmesmo plan per- ata 2008 para consumir cinco millóns
micos, ENDESA
mitirá prexubilar a
de
toneladas
de
carbón
ao
ano
un número impordecidise acotante de traballallerse a unha
dores e trasladar á central a aque- tará con 400, pero con perspecti- circunstancia excepcional da Divas
reais
de
manterse
este
númeles que non teñan idade de retirectiva Europea de Grandes Instararse. Deste xeito, se hoxe EN- ro nun horizonte de vinte anos. lacións de Combustión. Esta poDurante o proceso de deter- sibilidade implica non transforDESA As Pontes ten mil empregados, ao termo do proceso con- minación do futuro das Pontes, os mar un dos grupos e continuar

O

A.N.T.

coa producción. De optar por esta
vía establécese unha data de caducidade: 20.000 horas de funcionamento. Despois dese período, o grupo tería que pechar. Trátase dunha opción que se emprega nas plantas de fuel, que a penas funcionan dous meses ao ano,
nos momentos de maior tirón de
consumo, xa que o custe da enerxía nestes casos é moi elevado.
Agora esta vía está desbotada.♦

A importancia estratéxica das térmicas galegas
O Estado español leva moitos
anos sen investir recursos en novas plantas de xeración de enerxía, cando se incrementou notabelmente o consumo. Mesmo
houbo momentos nos que o risco de desabastecemento eléctrico foi real e incluso casos puntuais de cortes do subministro.
Nunha tesitura na que a
Unión Europea ordena o peche
de centrais e aboca ao Estado á
importación de enerxía procedente de Francia, a térmica das
Pontes atópase ante a posibilidade da súa consolidación.
Por si soa a central das
Pontes produce un 6% da enerxía xerada no Estado español a
un prezo moi competitivo. Só
o quilovatio de enerxía hidráulica é máis barato que o de carbón, polo menos no caso galego, xa que noutras centrais de
todo o Estado o prezo do carbón é moi superior. Esta circunstancia levou a que durante
moitos anos o Goberno central
subvencionase a minería española, algo co que agora quere

rematar a Unión Europea.
A UE pretende suprimir dúas prácticas: a subvención da
extracción de combustíbeis
non rendíbeis –circunstancia
que afecta ás minas non galegas– e o emprego de combustíbeis en exceso contaminantes
–como é o caso do noso país.
As iniciativas europeas poñen en solfa as térmicas españolas, pero en distinta medida.
A maioría as centrais deste tipo
están no interior e o cambio de
carbón empregado como combustíbel non é viábel porque os
custes de transporte son moi
elevados. Non é o caso das dúas centrais galegas: Meirama,
da Fenosa en Cerceda, e a térmica das Pontes. Estas plantas
poden considerarse de litoral,
pola súa proximidade ás costas.
Os custos dos fretes das
cargas de carbón son moi cativos –case é maior o prezo de
transportar o carbón de Ferrol
ás Pontes que traelo por mar
desde os Estados Unidos– e iso
coloca ás terminas galegas na

disposición de abordar con
éxito a súa transformación para queimar carbón de fora.
No caso das Pontes, tanto o
porto exterior como unha liña
de ferrocarril suporían unha
axuda importante, pero o primeiro é máis factíbel que o segundo. Aínda que o Estado prometeu esta infraestructura, nas
Pontes non confían no compromiso do Goberno. De todos xeitos, está non é unha condición
indispensábel para que se aborde o proxecto de transformación; é máis, xa está en marcha.
Dependencia
Despexado o camiño da transformación da térmica das Pontes –e tamén de Meirama, que
queda sen carbón propio en
2004–, suscítase a pregunta de
se a dependencia de carbón foráneo é recomendábel.
O Estado español xa é fortemente dependente de enerxías
como o petróleo ou o gas, con
prezos moi volátiles e proceden-

te de zonas pouco estábeis. Sen
embargo, o carbón está moito
máis repartido, vén de áreas menos sometidas a cambios políticos e permite asinar contratos de
fornecemento durante períodos
que con facilidade sobrepasan
os 20 anos. Ademais, as reservas
mundiais de carbón ao ritmo actual de consumo superan os
douscentos anos.
Todo isto outorga valor estratéxico ás térmicas galegas
nun momento no que se vai acometer a liberalización enerxética. As dúas centrais situadas no
noso país están en condicións
de ofrecer facturas máis baratas.
Ademais, presúmese que esta liberalización significará que se
influirá na conta do transporte
da enerxía –ata agora era prezo
único en todo o Estado, por moi
lonxe que se estivese da planta
xeradora–, polo que se verán
beneficiados os consumidores
galegos. Ademais, Galiza, como
país, poderá atraer industrias
debido ao competitivo que será
o prezo da enerxía.♦

Nº 1.076 ● Do 3 ao 9 de abril de 2003 ● Ano XXVI

Nº 1.076 ● Do 3 ao 9 de abril de 2003 ● Ano XXVI

Nº 1.076 ● Do 3 ao 9 de abril de 2003 ● Ano XXVI

BNG, CiU e PNV teñen as posturas máis próximas dos últimos catro anos

A Declaración de Barcelona coordinará
as estratexias de autogoberno das tres nacións
A.E.
A Declaración de Barcelona vai
e vén ao ritmo dos avatares políticos. Os seus integrantes,
BNG, CiU e PNV, afirman que o
espíritu permanece, pero as diferentes estratexias mandan. Na
reunión de traballo celebrada o
2 de abril en Madrid evidenciáronse as maiores coincidencias
tácticas dos últimos catro anos.
A ruptura de CiU co PP parece
que pode mudar moitas cousas
na Declaración de Barcelona.
Agora a coalición catalana, eleccións á vista, semella ter as mans
libres para deseñar unha estratexia propia, tanto a nivel de Cataluña como en todo o Estado. A
guerra contra Irak, cunha posición sorprendentemente crítica
co PP nos útimos días por parte
de CiU, axuda ás coincidencias
entre os socios das tres nacións
periféricas.
Existe unha idea común entre
os tres socios sobre a necesidade de
coordinar as estratexias no ritmo de
autogoberno que as tres nacións sen
Estado pretenden acrecentar.
Existen nas tres forzas políticas novas propostas de autogoberno. Cada unha dependendo do
seu ritmo sociopolítico, pero
coincidentes da demanda do recoñecimento dun Estado plurinacional. O que trataron BNG, CiU
e PNV é que, “mália ás diferencias non debería quedar descolgada no proceso ningunha das
nacións”, en palabras de Camilo
Nogueira, representante do BNG.
Para logralo, pretenden que as
propostas que defenda cada forza,
mália a idiosincrasia de cada nación, non conteñan contradicións
ente elas. Apelan así ao espíritu
inicial da Declaración e aos acordos asignados ata de agora.

A Declaración de Barcelona vive un novo rexurdir. Na foto dirixentes das tres formacións nunha reunión en Bilbao. Pere Este, á dereita, forma parte agora de ERC.

Pola paz e contra o PP
Tamén é novidosa nos últimos
tempos a coincidencia a respeito
da política do PP que mostraron
os tres membros da Declaración.
O non á guerra e a aposta pola
paz uniunos nunha reivindicación unánime. Tan unánime como a condena da política do PP.
Acordararon, dentro desta
unidade de criterio, presentar unha moción semanal na que se demande a paralización da guerra e

que a ONU sexa a garante dos
acordos con Irak. Coincidindo en
que a UE debe de ser a forza que
rache co unilateralismo americano e a ONU, “coas súas eivas”,
debe de ser potenciada.
Coincidiron tamén as tres
forzas en que o comezo da “protesta contra o PP que se desatou
en todo o Estado foi a crise do
Prestige na Galiza, semente logo do grande movimento contra
da guerra”, segundo Camilo Nogueira. Neste sentido, CIU e
PNV mostraron a súa solidarie-

dade co pobo galego. Pere Macia (CiU) destacou a ampla presencia da súa organización e o
apoio que lle deu á Plataforma
Nunca Máis na manifestación
do 23-F en Madrid.
Con estas intervencións voltou
a aparecer a Declaración de Barcelona públicamente. Os tempos en
que a estratexia de CiU a tiñan paralizada, semellan quedar atrás.
Fálase mesmo de que Pujol deu un
novo xiro e que voltou o espíritu
de Pere Esteve, aínda que este,
agora, vaia nas listas de ERC.

A.N.T.

De momento, o encontro celebrado e Madrid unicamente foi unha “reunión de orde de traballo”.
Asistiron os representantes na Declaración Camilo Nogueira (BNG)
Pere Macías (CiU) e Josune Aritzondo (PNV) e tamén estiveron
presentes os parlamentarios Francisco Rodríguez, Iñaki Anasagasti,
Domenec Sesmilo e Jordi Martí.
Despois destas coincidencías,
nunha próxima reunión ao máis
alto nivel, poderían anunciar
maior coordinación de estratexias e acordos máis concretos.♦

Bilbao
Euskadi Galiziarekin significa
Euskadi con Galiza. Así é como se
chama o traballo que dende hai
unhas semanas se desenvolve en
Euskadi para apoiar á Plataforma
Nunca Máis. A idea partiu de Radio Euskadi, a emisora autónomica. Falouse con Kepa Junkera, que
se amosou encantado de traballar
no proxecto, e a partir de aí, comezouse a darlle forma. Kepa Junkera compuxo unha canción titulada
“Tripulazioa”, que está inspirada
nunha foto tomada o ano 1920 en
Foz: son mariñeiros galegos e
“arrantzales” vascos, con trikitixas
e acordeóns. Esa foto déralla Uxía
Pedreira hai anos, e a Junkera lle
trouxo moitas ideas á cabeza.
Pensouse en facer un festival
para presentar un disco que incluira temas compostos por músicos galegos e vascos, aos que
se sumaría a nova peza de Kepa.
Non houbo nengún problema. A
medida que o proxecto ía collendo forma, o chapapote comezou
a chegar ás praias de Euskal Herria, os arrantzales tiveron que
saír á mar a pescalo, e o Prestige

Euskadi Galiziarekin, músicos vascos
e galegos a prol de Nunca Máis
DANI ÁLVAREZ

A presentación do disco conxunto basco-galego de Nunca Máis é
un anuncio da excelente relación entre os artistas de ambas nacións.
ía esmorecendo nos medios de
comunicación. Pois ben, o festival é este domingo, no Palacio
Euskalduna de Bilbao, ás oito e
media da tarde. Xa hai días que
as entradas se esgotaron.
A nómina de artistas que
ofreceron os seus temas é inesgotábel: Benito Lertxundi, Berrogüetto, Oskorri, Leilía, Anubía, Uxía, Xabier Muguruza… O
libreto completouse gracias ao
poeta gipuzkoano de ascendencia galega José Luis Padrón, e un
texto de Xurxo Souto, quen na
entrega do Premio Sabino Arana

á Plataforma puxo en pé durante
varios minutos aos asistentes no
Teatro Arriaga; e todas as persoas que traballaron dalgunha maneira neste proxecto, sen elas,
como se soe dicir, isto non sería
posíbel. Non é doado explicar o
que sentimos os galegos afincados en Euskadi despois disto.
O vindeiro domingo volveremos berrar Nunca Máis, e facerémolo tamén en euskera: Sekula
ez berriro! Por sorte, aínda non é
delito falar euskera. Por iso quero aproveitar tamén para enviarlle unha mensaxe aos que aínda

poidan ter desconfianza cara aos
vascos: o que sufriu Nunca Máis
coa súa campaña de criminalización sábeno ben os vascos, lévano sufrindo vinte anos, e cada
día vai a máis. Esta iniciativa solidaria ten un valor moi grande,
quizáis en Galiza aínda non tivo
moita repercusión, pero en canto
o disco estea nas rúas vaino ter,
porque o traballo artístico é difícil de repetir. Xamais se fixera
unha recopilación deste estilo.
Cando comezamos con isto
atopámonos cun bon feixe de
cancións elaboradas entre músi-

cos dos dous países, chegamos a
máis de cincuenta, só desde principios dos oitenta. O primeiro que
vai no disco é unha canción feita
entre Ruper Ordorika e Emilio
Cao. A última, “Tripulazioa”, de
Kepa Junkera e moitos máis. Seguro que se intentásemos algo semellante con outros países non
habería material abondo. Entre
Euskadi e Galiza compartimos
moitas cousas, como di Xurxo
Souto: “Cando desde esta Fisterra
berramos Nunca Máis, sabíamos
que íades responder axiña “Nós
tampouco” “Sekula ez berriro!”
Esta é a alianza do mar. E aquí estamos nós, xente da ribeira para
inventar o futuro”. Pois ben Xurxo, desde Euskadi devolvémosvos o berro. Adiante Nunca
Máis. O domingo á noitiña chegaránvos as voces, as notas musicais de dous países que se funden,
de dous países que son irmáns. A
barreira da distancia quilométrica
ficarán en nada ante a resposta solidaria do povo vasco co galego.
Sekula ez berriro! Gracias Euskadi. Eskerrik asko Euskadi!♦

MONCHO LEAL

O

As fronteiras entre Ruanda e Uganda sofren unha situación humanitaria extrema. Na imaxe, campo de refuxiados en Goma, a finais de 1997.

Acúsanse mutuamente de favorecer os opositores armados

Medra a tensión entre Ruanda e Uganda
A.N.T.
A pesar de que se asinaron os primeiros pactos de paz na República
Democrática do Congo (ex Zaire), segue a haber alta tensión nesa rexión de África. Dous dos países implicados directamente na finalizada guerra, Ruanda e Uganda, protagonizan arestora un aumento da
hostilidade mutua que ben podería acabar nun conflito armado.
O final da contenda na República Democrática do Congo
(RDC) está a ter facetas demasiado complicadas nalgunhas das
súas frontes. Os xigantescos continxentes de tropas de ata cinco
países e os intereses de diferentes señores da guerra, gobernos,
potencias ocidentais e grupos insurxentes crea puntos de conflito
como o que agora viven os gabinetes de Kigali e Kampala.

Uganda mantén o apoio ao goberno congolés de Joseph Kabila
e pretende conseguir grandes beneficios nesta posguerra. Ruanda,
guiada tamén por intereses económicos, pretende fortalecer a súa
influencia na rexión a cambio de
ir retirando, aos poucos e nunca
definitivamente, o exército destinado no seu veciño do oeste.
Os dous gobernos consideran agora que un e outro son un-

As insistentes ameazas a Siria
e Irán por parte de Donald
Rumsfeld fan pensar en escenarios da guerra moito máis
amplos que os actuais. En febreiro pasado, John Bolton,
subsecretario de Estado, declaraba ao xornal israelí Ha’aretz que despois
da liquidación do réxime de Sadam, os Estados Unidos se ocuparían de Irán, Siria e
Corea do Norte. En agosto de 2002, lembraba recentemente Paul Krugman en The
New York Times, un dirixente británico próximo ao equipo de Bush declaraba a Newsweek: “Todo o mundo quere ir a Bagdad. A
xente seria quere ir a Teherán”. A guerra
contra Iraq, pois, podería non ser máis ca
outra experiencia piloto pero cunha onda
expansiva deliberadamente prevista.
O reforzo desa idea estaría alentada por
unhas declaracións dun congresista demócrata de Virxinia, James Moran, no sentido
de que de non ser polo forte apoio da comunidade xudea á guerra contra Iraq, os EE
UU non se embarcarían nela; e polos vencellos de figuras clave da Casa Branca (Paul
Wolfowitz, Elliot Abrams ou o “retirado”
Richard Perle) co Likud e Ariel Sharon. Pat
Buchanan, candidato presidencial republicano, chega a afirmar que o lobby dos neoconservadores xudeus secuestrou a política
exterior de Washington en beneficio dos intereses de Israel baixo o pretexto de “exportar a democracia” a Oriente Próximo.

ha ameaza mutua. O presidente
de Ruanda, Paul Kagame, considera que Uganda favorece a insurrección no seu país, tanto a
través da fronteira común como
desde a RDC. Parecido argumento empregou o seu homólogo ugandés, Yoweri Museveni,
para definir a actual situación.
“Se estamos na RDC aínda é
porque temos o deber de protexer o seu goberno lexítimo e para controlar que non seremos
atacados por grupos rebeldes”,
explicou na prensa do seu país.
A día de hoxe, producíronse
combates entre faccións favorábeis a Uganda e a Ruanda na
área de Bunia, capital dunha re-

Aquí fóra

xión rica en recursos naturais,
principalmente ouro, diamantes
e petróleo. A situación é moi
complicada, con multitude de
militares irregulares, algúns deles nenos pagados con mariguana que a penas teñen nocións básicas de usar un fusil.
Paradoxalmente, a guerra no
Irak pode arrefriar a tensión. A
ministra de Cooperación Internacional do Reino Unido, Clare
Short, entrevistouse con ambos
dirixentes e conseguiu un compromiso de acordo verbal entre
eles como primeiro paso cara a un
novo programa de paz para toda a
rexión, na que participarán tamén
Angola, Suráfrica e a RDC.♦

mundo que unha tutela universal é imprescindíbel e que soamente eles están en condicións
de exercela, un revés en Iraq podería dar ao traste cos seus propósitos en todas as frontes: no
liderato universal, no plano diplomático, no económico, etc., reforzando as
ideas e actores contrarios: a multipolaridade
como realidade inevitáabel no momento actual, o relanzamento da Unión Europea a partir dun novo impulso dos seus fundadores, como sinala J.H.H. Weiler, catedrático Jean
Monnet na Universidade de New York.
A guerra que impulsa Bush está a recibir un aluvión de críticas de boa parte da
opinión pública mundial. No seu propio país, as protestas están a medrar de xeito exponencial e cabe imaxinar que as restricións
informativas do momento dificilmente resistirán meses de conflito con milleiros de
mortos. Bush e o seu gabinete equivalen en
boa medida a Le Pen, Fortuny ou Haider,
son a extrema dereita coa agravante das súas fortes implicacións co sector enerxético e
armamentístico. Un trunfo dos seus propósitos crearía de certo non soamente unha
nova orde imperial senón de signo máis que
preocupante. Motivos dabondo para que
ninguén quede na casa.♦

A tutela americana
XULIO RÍOS
Pero eses plans tamén poderían complicarse. A guerra comeza a ser todo menos un
paseo militar como anunciaron dende o
Pentágono para disipar os temores dunha
sociedade que aínda lembra a secuencia terríbel de Vietnam. Incluso contemplando a
información oficial nada invita a pensar que
a entrada das tropas angloamericanas vaia
resolverse de xeito fulminante e co aplauso
pacífico dos iraquís. A resistencia, mesmo
agora en forma de atentados que poderían
estenderse ata límites insospeitados, pode
ocasionar serios problemas á Casa Branca,
máis alá do ámbito estritamente castrense.
Se os EE UU pretenden demostrar ao

‘B

ush e o seu gabinete
son a extrema dereita coa
agravante das súas fortes
implicacións co sector
enerxético e
armamentístico”

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional (IGADI),
www.igadi.org

pasado 24 de marzo
fóisenos Lucio
Varela, despois
duns meses nos que
pelexou contra a
enfermidade, coa
preocupación e a
esperanza que a moita
xente que o queremos
vivimos. Cando alguén
próximo desaparece dun
xeito físico da nosa vida,
pensamos na relación que
tivemos con esa persoa. Os
momentos pasados, os
sentimentos compartidos.
Lucio era unha das
persoas que no noso país
máis trato tiña con
Portugal. Dende que
coñeceu a José Afonso, esa
relación continuou máis
aló da falta do artista
portugués. Organiza, cos
amigos e amigas do Zeca,
as Cantigas de Maio, que
cada ano xunta
movementos culturais de
puntos inverosímiles do
planeta. Xamais sairán
nos 40 principais, son
demasiado importantes.
Lembro un xantar no que
cantamos en galego, con
instrumentos, sons e
xentes de Marrocos,
Sahara, Portugal, Escocia,
Senegal. Fixo máis polo
intercambeo cultural que
toda a burocracia da
Xunta.
Con Lucio temos falado
moito, con tranquilidade.
Era unha sorte contar con
el. Vinculado á
recuperación da tradición
musical do noso país, tiña
sensibilidade para atender
outras manifestacións
populares. Valoraba a
diversidade o que lle
levaba a loitar pola nosa
cultura. Asumía a nación
galega, por tanto, era
internacionalista. Deu a
coñecer a realidade de
Timor cando ninguén sabía
do xenocidio que estaba
suceder. Nos días previos á
independencia temos
sufrido xuntos polo futuro
da nosa xente de Timor
Lorosae, agochada nas
montañas, rodeada polo
exército indonesio.
Lucio non é calquera
persoa. É dese tipo tan
pouco frecuente que
acompaña o compromiso
coa calma, que gasta as
enerxías en organizar,
falar, escoitar. Que di máis
veces nós que eu. Sempre
contamos con el.
Precisamos desta xente.
Superaremos este
momento de tristura, de
non entender a
desproporción de non
poder tomarnos un viño,
rindo, outra volta.
Quedarémonos coa
lembranza de Lucio, en
presente sempre, porque
xamais marchará da nosa
♦
memoria.♦
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O equipo lucense consegue a súa décimosegunda vitoria e foxe do descenso

O Breogán xa olla para arriba
CÉSAR LORENZO GIL
O Leite Río Breogán alcanzou a súa terceira vitoria consecutiva e
alcanza a cifra de doce triunfos en vintesete xornadas da Liga ACB.
O conxunto galego logra, deste xeito, encadear as pantasmas do
descenso e ollar cara ao alto da clasificación con calma e esperanza.

Andreu Casadevall respira satisfeito. O empuxe dos lucenses
nas últimas xornadas motivou
extraordinariamente os seus baloncestistas, que mostraron un
altísimo nivel diante de rivais de
entidade, como o Pamesa ou o
Auna Las Palmas, e contrincantes
na “outra guerra” da ACB, como o
Caprabo Lleida.
Segundo Casadevall, a progresión do equipo nestas últimas
semanas supón a confirmación de
que a evolución do seu xogo é a
máis axeitada. “Debemos manter
a calma e saber cales son as nosas
expectativas”, explicou logo do
partido xogado ante o Pamesa en
Lugo. “A mellor maneira de ollar
cara arriba é asegurar a posición
na liga e vencer nos partidos chave, aqueles que xogamos contra
rivais directos”, analizou.
Realmente, o poder breoganista tomou corpo definitivamente logo de vencer o Pamesa. Os valencianos son segundos na liga e chegaron a Lugo nunha inmellorábel
posición para lidar co Barcelona o
liderato. Mais o Breogán ten dous
puntais que arestora son quen de
lle faceren fronte a calquera rival.
O panameño Rubén Garcés posúe
un aire NBA que dota de moita calidade a defensa e o ataque no aro
dos galegos. Aos seus 28 anos, o
centroamericano arrastra os seus
compañeiros gracias aos 2,06 de
altura e os 112 quilos de peso que
manexa á perfección no posto de
pívot. Coa súa chegada a Galicia, o

Breogán consegue resolver o problema de equilibrio á hora de asegurar un resultado ou encadear series de vantaxes no electrónico.
Esta auténtica estrela celeste é
forte, ten uns brazos enormes e
unha boísima capacidade de salto.
Baixo a canastra propia, o seu labor dificulta moito os ataques dos
pívots contrarios; na do adversario, as súas estatísticas de puntos e
rebotes mantéñeno no alto da clasificación individual da liga.
Outra estrela consolidada no
plantel breoganista é o estadounidense Devin Davis, que cumpre a súa cuarta tempada en Lugo. O ala-pívot destaca pola súa
gran mobilidade e un labor de
conxunto que engraxa a maquinaria disposta por Casadevall.
Entre as demais fichaxes deste
ano, destacan o francés Joseph Gomis, que xoga como base, e Jorge
Racca, un aleiro arxentino-italiano
moi experimentado. Seguindo a filosofía da supervivencia, alimentada pola difícil situación económica
do club, Casadevall pode presumir
de afianzar o seu cadro de xogadores gracias a unha rápida adaptación a un modelo de básquet sobrio
pero competitivo.
Non hai máis que lembrar o
partido do martes, 1 de abril en
Lleida para decatarse de que a
paciencia e a tranquilidade son as
máximas dos breoganistas. Diante dos cataláns, os galegos tiveron que ir a remolque durante
gran parte do partido. Para o Ca-

O
cansazo
de
Irureta
C. LORENZO

Rubén Garcés, o mellor xogador do Breogán, nun recente enfrontamento da ACB.

prabo, o partido era vital, xa que
ata entón os ilerdenses estiveran
por diante na táboa clasificatoria.
Mais na segunda parte dese
partido, o Breogán conseguiu facer un 0-10 que deixou o Lleida
sen folgos e incapaz de reaccionar. Outra vez Davis, con 14 puntos, e Ricardo González, con 13,

apuntalaron, gracias a Garcés, a
vantaxe luguesa, que acabou por
concederlle o triunfo (72-76).
Agora mesmo, o Breogán
ocupa o 13º posto, con 12 vitorias e 15 derrotas, a só un triunfo
do oitavo, posto último para acceder ao play-off polo título, unha posibilidade vivida coma un

soño

Hai poucos postos de
traballo que desgasten
máis ca o de adestrador
de primeira división.
Hai ben poucos exemplos de profesionais que
se adicaran durante
máis dun lustro ao mesmo traballo e os que conseguiron facer historia
cun determinado club tiveron que pagar unha
enorme peaxe. Só hai
que lembrar como tivo
que abandonar Barcelona Johan Cruyff ou o
xeito implacábel que utiliza Sir Alex Ferguson
para manobrar a gusto
no Manchester United.
Outro técnico con
medallas de grande de
Europa é Javier Irureta, mais o seu mandato
na Coruña parece que
sofre síntomas de cansazo. Aínda que para
algúns, os seus roces
agora con Víctor, antes
con Diego Tristán ou
Djalminha, son pequenos pedruscos nun camiño maioritariamente
doado no traballo do
vestiario, o certo é que a
actual maré negra entre
os deportivistas pode
acabar nun cisma definitivo entre técnico e
plantel.
O vestiario branquiazul viviu durante
varias tempadas auténticas batallas campais,
especialmente na época
de chegada masiva de
estranxeiros. De feito,
foi o propio Irureta o
que conseguiu pacificar
unha situación que agora non se entende, se temos en conta os bos resultados obtidos en todas as competicións.
Talvez se a liga acaba cos coruñeses empoleirados nas posicións
de privilexio e non aparece unha boa oferta
para Irureta, tente o demo e volva xogar a saúde cardíaca en Riazor,
pero no interese do vasco parece estar abandonar o cuarto do hotel no
que vive, só amparado
polo seu caderno de notas e o rosario, e buscar
♦
novos retos.♦

Marta Dacosta.

TEMPO
PARA A
TRAXEDIA

Os novos escritores
de Cadrante Norte
A asociación de artistas novos Cadrante
Norte organiza o sábado día 5 en Vilagarcía unha mesa redonda sobre os novos autores coa participación de Marta Dacosta,
Iolanda Castaño e Noel Blanco con David
Souto como moderador. O 26 de abril terá
lugar un recital poético no que intervirán
arredor de 30 novos escritores entre os que
se atopan Enma Pedreira, Enma Couceiro,
Estibaliz Espinosa ou Iolanda Castaño. Son
algunhas das actividades dos próximos tres
meses nos que, ademais, inaugurarán dúas
exposicións artísticas en Vilagarcía. Cadrante Norte ten arredor de 150 socios.♦

Carlos Blanco, co narís de pallaso co que se homenaxeou
a Roberto Vidal Bolaño, na gala dos premios
María Casares de teatro.

Abril dos Libros
en Pontevedra
O Concello de Pontevedra celebra a terceira edición do seu programa Abril dos
libros, unha iniciativa creada co fin de fomentar a lectura. “Pontevedra é Boa Vila,
dá de ler a quen pasa” é o lema deste ano
e con esa idea de que a literatura chegue a
todo o mundo as prazas e fachadas dalgúns edificios lucirán textos de autores galegos, latinoamericanos e árabes que teñen
na guerra o motivo dos seus escritos.♦
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Marcelino de Santiago, Kukas.

ANDRÉS PANARO

O teatro está de
feira en Compostela
Dos días 8 ao 12 de abril celébrase en
Compostela a XI Feira do Teatro da Galiza. Seis salas da cidade acollerán arredor de trinta espectáculos producidos
por compañías galegas máis catro convidadas de fora do país. Teatro Bruto,
Teatro do Aquí, Sarabela, Teatro do
Atlántico, Teatro do Noroeste, Librescena, Teatro Bruto, Artello, Os Monicreques de Kukas, Títeres Cachirulo e Tanxarina son as agrupacións teatrais galegas que participan neste encontro. O
fin de feira correrá a cargo dunha compañía arxentina que levará á sala NASA
o espectáculo Venimos de muy lejos.♦

bril é mes de libros. O día 3 celébrase o Día Internacional do libro
Infantil e Xuvenil como aniversario do nacemento de Andersen e a
xornada coincide tamén co quinto cumpreanos de Kalandraka, a editorial para os máis cativos que está a organizar ata o
día 26 en Compostela, xunto con Concello e
a Fundación Granell, o programa de animación á lectura Contos para comer cos ollos.
Inaugura tamén, na festa, a colección de libros en portugués Livros para sonhar. Os sa-

A

lóns do libro continúa a rodar polo país ofrecendo novidades e libros de fondo e en
Pontevedra a literatura chega ás rúas en
abril. En Noia adiántanse a Maio e acollen
o congreso da Consellería de Cultura sobre
Avilés de Taramancos os días 3, 4 e 5 de
abril. Á resaca dos María Casares sigue a
Feira do Teatro en Compostela e espera maio
para saber se os Max de Vigo son quen de superar a festa-protesta da Coruña. As mortes
do artista Úrculo e do escritor Terenci
Moix conmocionaron á cultura española.♦
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Premios
á elegancia

O nariz
vermello
de Roberto

Como en todas as galas tamén
nos María Casares se tomou
boa nota dos mellores deseños
que lucían os convidados. Os
máis comentados foron sen dúbida os das actrices Mónica
García e Comba Campoy. O
traxe de Mónica estaba composto por unha saia modelo
Nunca Máis confeccionada con
varias bandeiras e un corpiño
con estampado Non á guerra.
Comba tomou prestado o modelo da Revolución Francesa
para vestirse de negro cunha
franxa azul atravesada.♦

Campionato
de pegatas
A maior parte dos asistentes
traian xa da casa a súa indumentaria combativa pero os despistados podían facerse na porta con
pegatas e escarapelas. Quen menos, levaba dúas na solapa. Entre
os que máis, Flor Maceiras, con
insignias en todas as pezas do
seu vestiario, Celso Parada e Josito Porto que, non contento coa
camiseta reiteraba as mensaxes
con pins de menor tamaño.♦

Un anaco
da xerra
para cada un
Este ano o premio de honra Marisa Soto non tivo un nome propio. Cumpríanse 25 anos de teatro profesional e os membros da
Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena decidiron homenaxear a todos os
que participaron nese nacemento. Partiron a xerra do galardón
no escenario para que cada quen
reclamase o seu anaco. “Fixemos cousas boas. Tamén tixolos
pero mira Hollywood, para sacar unha boa fan vinte malas. E
caladiños como petos”, dixo
Carlos Blanco. No palco non
había ninguén do CDG nin da
Consellaría de Cultura para conmemorar o premio de honra.♦

¿Que pasa
en Portugal?
Tres dos galardoados non recolleron o premio porque estaban
traballando en Portugal. Quico
Cadaval é o profesor de representación na televisiva Operación Triunfo lusa e alá estaban
tamén a maquilladora Carmela
Montero e o músico Fran Pérez. O escritor Carlos Santiago
foi o encargado de recibir o
premio deste último e dixo que
era unha mágoa que “xente coma el teña que traballar no estranxeiro”. En tempos como
estes non sabía se o seu compañeiro estaba “na emigración
ou no exilio”. Carlos Santiago
é tamén un coñecido no mundo
do teatro portugués.♦

Escenificación sobre o Prestige durante a entrega de premios no teatro Rosalía de Castro da Coruña.

A. PANARO

Os María Casares nun
escenario de chapapote
O teatro homenaxea a Roberto Vidal
Bolaño con catro premios

interminábel minuto. “¿Faise
longo ¿non? Imaxinade o que
debe ser unha noite en Basora”
dixo Carlos Blanco que, por unha vez, deixou o ton humorístico
das súas intervencións.
Tiroulle punta a tanta desfeita. Antes de entregar os primeiros premios dixo que ningún pobo como o noso sabe agora de
“maquillaxe e vestiario” xa que
os mariñeiros aprenderan a usar
“crema base” despois do chapapote e os monos brancos non desaparecían da paisaxe nin nesa
noite. Lembrou que Xoan Pardo
doara a súa colección de chaquetas cruzadas e con complicidade
dixo ao público o socorridas que
eran as “caixas negras” no teatro,

á vista do escuro escenario no
que se atopaba. “Tamén nos
avións, mágoa que non vaian nos
barcos porque así saberíamos
que pasou”, dixo Blanco.
“O teatro está xunto. Teño orgullo de ser bufón” afirmou Celso Parada cando subiu ao escenario para entregar un premio e esa
foi unha idea repetida de distintas
maneiras por varios dos que interviñeron na gala. Catro xerras
de María Casares foron para o finado Roberto Vidal Bolaño en
quen recaeu a mellor iluminación, o mellor texto, a mellor dirección e o mellor espectáculo do
ano por Animaliños. Sarabela
partía de favorita con opción en
nove das categorías e só recibiu o
premio por maquillaxe e actor secundario, apartado que disputaban tres membros da compañía
Xosé A. Porto, Tito R. Asorey e
Xavier Estevez, que resultou gañador. Dous María Casares foron para Río Bravo ´02, o espectáculo de Chévere que acadou un
singular éxito de público.♦

de Tanxarina.
Texto orixinal: Roberto
Vidal Bolaño por Animaliños
de Teatro do Aquí.
Escenografía:
Carlos
Alonso por Río Bravo ´02 de
Chévere.
Actor Secundario: Xavier Estevez por A conxura
dos necios de Sarabela.
Actriz secundaria: Mónica García por Os espectros

do CDG.
Actor Protagonista: Xosé M. Olveira “Pico” por Binomio de Newton de Teatro
do Adro.
Actriz Protagonista: Laura
Ponte por Mulleres de Uvegá.
Dirección: Roberto Vidal
Bolaño por Animaliños de Teatro do Aquí.
Espectáculo: Animaliños
de Teatro do Aquí.♦

CARME VIDAL
Decorado, vestiario, elenco e dirección. A función dos Premios María Casares convertéronse na manifestación do teatro contra a guerra e o atentado do chapapote. Un escenario en negro, voluntarios
como músicos e os propios discursos dos galardoados non defraudaron a quen esperaba que a noite do sábado día 27 fose a da
festa-protesta do teatro galego. Os compañeiros de profesión quixeron que o trunfador desta edición fose Roberto Vidal Bolaño.
O Teatro Rosalía de Castro da
Coruña apareceu cuberto cun
plástico negro que indicaba que
a festa do teatro non ía agochar
nin un chisco o seu carácter de
protesta. Cos convidados engalanados con emblemas das dúas
loitas que mobilizan á sociedade, o Non a guerra e Nunca
Máis soaron con tal forza que en
pouco quedaron os Goyas e ridículos os dos Óscar. Contribuíu o
presentador Carlos Blanco que
viña preparado para que ningunha das súas aparicións quedara
sen meter con sátira o dedo na
chaga. A pouco de comezar o espectáculo as luces apagáronse e
un estrondo de bombas e metralla resoou no teatro durante un

OS PREMIOS
Maquillaxe: Carmela Montero por A conxura dos necios
de Sarabela.
Vestiario: Carlos Alonso por
Momo de Teatro do Morcego.
Iluminación: Roberto Vidal Bolaño por Animaliños de
Teatro do Aquí.
Música: Fran Pérez por
Río Bravo ´02 de Chévere.
Adaptación/Tradución:
Quico Cadaval por Rapatú

Soaba Negra Sombra e os
asistentes á celebración recibían un nariz vermello. O público colocou o emblema do
pallaso como homenaxe a
Roberto Vidal Bolaño que ía
ser por derradeira vez o gañador da convocatoria. En catro
ocasións subiu Belén, a súa
compañeira, a recoller os seus
premios, o de iluminación, o
de texto orixinal, o de espectáculo e o de director por Animaliños. “É evidente que os
seus compañeiros quixeron
despedilo dunha maneira especial” dixo. Varias foron as
dedicatorias que recibiu, entre elas, a mención no manifesto de Mejuto e na intervención de Carlos Blanco. Antonio Simón aseguraba que
Francisco Taxes estaba agachado no teatro.♦

Os actores
anuncian
un casting
“Que ningún iluminado nos
arrastre cara o abismo” desexou Pico. Mónica García pediu que non “fallase a memoria” e que todo o mundo se
lembrase de que proximamente haberá “un casting” de políticos. “Din que non nos temos
que meter en política e, señores políticos, seguiremos meténdonos se vos seguides facendo o pallaso” apuntou Xavier Estévez. Quen levantou
os risos coas súas intervencións foi Carlos Blanco. Mesmo atinou cando se confundiu
no nome dun dos que entregaba o premio. “Tamén se confunde Cascos e aí está, ¿non?”.♦

Patalexo, que é
unha tradición
O manifesto da noite foi lido
por Xoán C. Mejuto quen pediu, no remate, que botaran
man do dereito ao patalexo,
unha tradición case perdida
no teatro. Na madeira do chan
comezaron a soar os pés como
mostra de protesta propia do
público encomodado co que
pasa polo escenario. Non foron poucos os que se referiron
ao deber que teñen os cómicos de ser críticos. Comezou
Cándido Pazó, o presidente da
Asociación de Actores, Directores e Técnicos de Escena,
quen parodiou cun conto de
estradas a famosa frase de
Fraga “ eu non pago para que
me insulten”. “Temos a obriga
de ser voz do lugar que habitamos e o tempo que vivimos”
dixo antes de proceder a cortar a cinta de papel hixiénico
na que se lía Guerra Non e
Nunca Máis e dar por comezada a función.♦

A
democracia
en América
(4)
VÍTOR VAQUEIRO

A

rrepiado polo horror que
a min próprio me impón
esta longa série que se
desenvolve dende hai vinte
semanas, cento corenta dias, reflicto cabisbaixo se é merecente
de se nomear como democrácia
un estado no que a comezos do
século XXI existen infelices que
agardan a sua execución, un ano
após outro, nos corredores da
morte, porque no estado máis
poderoso do planeta existe aínda
a pena capital. E neses
corredores van executados, nos
últimos dez anos 350 persoas, o
42% pretos (que constitúen só o
13% da populación total) e moitos son menores de idade, como
os catro que se executaron no
ano 1994, e moitos, ou algúns,
tanto ten en verdade, son
doentes mentais, como aquela
desditada vítima de Arkansas,
que pediu a noite no que ía ser
executada que lle gardasen a sobremesa para o dia seguinte. E
mentres, máis tres mil trescentos
seres agardan a execución no
país máis intrinsecamente democrático do orbe, ese país que, no
século XX, esterilizou máis de
60.000 dos seus cidadáns de ambos os dous sexos, se é que son
cidadáns, os nacidos en USA. E
non só a comezos dese século
tráxico, porque a derradeira esterilización tivo lugar no ano do
Señor de 1983. E eran, sinaladamente, pretos, homosexuais e
epilépticos as vítimas de tanta
atrocidade, sen esquecer
–porque América, como a si
própia gosta USA nomear-se, é
un caso notábel de pureza–,
“pervertidos sexuais”. E tal pavura viña asinada por sentenza
do Tribunal Supremo e as
palabras do xuíz Oliver Wendell
que afirmaba xa tivemos abondo
con tres xeracións de imbéciles
e, ao chegar a este ponto,
cómpre pensar na sorte que tivo
Bush II por non ter pasado
despercebido.
E fico atesourando unhas
profundas dúbidas verbo da caracterización democrática dun
país que consente que, en
Corcoran, California, exista unha prisión na que os gardas
organizan pelexas entre
reclusos, tomando como exemplo o antigo circo romano. E alí,
en Corcoran, en California, presos, vestidos ao xeito de antigos
gladiadores, combateron e
deron espectáculo, en casos até
a morte. E, alí ao pe de
Hollywood, por mor desta
atracción inusitada, sete presos
faleceron nos anos que entremean 1988 e 1994, algo máis de
un ao ano. E no país berce da liberdade, un modelo a exportar
segundo promete Ansar, ese
particular texano apócrifo, existen o dia de hoxe trinta e cinco
millóns de norteamericanos que
non teñen nengún seguro médico e deles, o cincuenta por cento son crianzas.♦
(Ha seguir)
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Euloxio Ruibal perfílase como novo
presidente da Asociación de Escritores
A letra E para Fernández Ferreiro
A.N.T.
O dramaturgo Euloxio Ruibal encabeza a única candidatura artellada, polo de agora, para optar á presidencia da Asociación de Escritores en Lingua Galega.Aelección levarase a cabo nunha asemblea
que se celebrará o próximo 12 de abril na que se decidirá o substituto de Bernardino Graña á fronte da agrupación de escritores.
Euloxio R. Ruibal (Ordes, 1945)
reside desde a infancia en Compostela onde rexenta a galería de
arte Citania. Autor de arredor de
vinte títulos, a súa traxectoria literaria céntrase de maneira especial na autoría de textos dramáticos, sendo un dos máis significativos escritores do teatro contemporáneo. Obras como Zardigot de 1974 ou O cabodano,
Cousas da morte e A sombra do
bon cabaleiro de 1977 danlle
condición dun dos pioneiros da
nova escena dramática nacida
despois da dictadura xunto con
nomes como os de Roberto Vidal Bolaño, Francisco Taxes ou
Manuel Lourenzo. Ruibal visitou outros xéneros literarios como o ensaio ou a narrativa infantil e nos últimos anos publicou a
novela Casarriba. O escritor é
tamén codirector da revista cultural e artística Citania e colaborou en distintas publicacións.
Euloxio Ruibal será segundo
todos os prognósticos o primeiro escritor teatral que asuma unha presidencia da AELG, ocupada de maneira especial por poetas. Despois do pasamento de
Avilés de Taramancos sucedeuno Uxío Novoneyra, os dous
presidentes que máis tempo estiveron diante da asociación. Á

morte do poeta do Courel chegou ao cargo o ensaísta Carlos
Mella, o único ata o momento
que ocupou o máximo cargo da
asociación sen ser poeta. Tras a
súa dimisión seguiuno Xosé Mª
Álvarez Cáccamo que deixou o
cargo cando foi elixido o tamén
poeta Bernardino Graña. Miguel
A Miguel Anxo Fernán Vello seguiuno na secretaria da Asociación a igualmente poeta Yolanda Castaño que con todas
probabilidades continuará no
posto baixo a presidencia de Euloxio Ruibal. A Asociación de
Escritores en Lingua Galega ten
desde hai pouco un local fixo na
Coruña, arela que se viña perseguindo desde hai tempo.
A continuidade coa equipa
directiva que na actualidade rexe
a AELG está garantida pola presencia de boa parte dos actuais
compoñentes. A candidatura que
con toda probabilidade sairá ratificada na asemblea do próximo
día 12 terá novas incorporacións
entre as que se contan a da narradora Rosa Aneiros.
Entre os puntos do día da
próxima reunión dos escritores
tratarase tamén a celebración
anual na que a entidade homenaxea a figura dun escritor na súa
terra de orixe. Para este ano todo

Euloxio Ruibal.

apunta a que será Xosé Fernández Ferreiro o autor que centrará
esta conmemoración e, polo tanto, Nogueira de Ramuín o lugar
onde terá lugar a xornada festiva
literaria. Xosé Fernández Ferreiro é un dos escritores contempo-

A. PANARO / Arquivo

ráneos de máis longa traxectoria
narrativa. Entre a súa ampla obra
atópanse títulos como A saga dun
afiador, A Fraga dos paxaros
salvaxes, Agosto do 36, A cidade
das chuvias, Morrer en Castrelo
do Miño ou Millo verde.♦
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Saga
de Tras da Corda

O mundo dramático de Francis Bacon
Antolóxica do pintor inglés no Porto
Título: Francis Bacon: Caged-Uncaged.
Comisario: Vicenç Todolí.
Lugar: Museu Serralves, Porto.
Datas: Ata o 20 de abril de 2003.

Segundo o Gabinete de Prensa
do Museu Serralves, ata agora
a exposición Francis Bacon:
Caged-Uncaged, foi vista xa
por máis de 80.000 persoas e
por mor do seu peche o 20 de
abril, os cinco últimos días da
exposición o horario de apertura do museu alongarase até
ás 22.00 horas.
E todo iso non semella esaxerado pois cómpre dicir axiña
que se vostede gosta da obra do
británico Francis Bacon, ou
alomenos ten interese en coñecelo, vostede terá que marchar
ineludibelmente cara Porto para ver esta magnífica e extraordinaria exposición.
Lembremos ademáis que se
trata da derradeira exposición
como director do valenciano
Vicenç Todolí, primeiro director do Serralves, e agora recén
nomeado director da Tate Modern de Londres.
A mostra do Museu de Arte Contemporánea do Porto é unha ex- A
posición que exposición
admira pola é un
súa enverga- percorrido
dura, pola ca- emociolidade
das nante e
obras expos- avasalador
tas e pola rareza doutras polo
moitas.
A mundo
máis diso, as pictórico e
pinturas de vital deste
Bacon proce- artista
den de impor- británico.
tantes e variadas pinacotecas do planeta e tamén de
coleccionistas e galerías internacionais. Hai que dicilo: estamos perante unha exposición que contou, de seguro,
cun importantísimo e astronómico orzamento. Semella unha despedida ao grande para
Todolí, ao que o Estado portugués distinguiu coa súa máxima condecoración nacional. O
certo é que o Serralves que,
non esquezamos, foi o primeiro museu desas caracterísiticas en Portugal, ten a estas
alturas unha consolidada sona
no circuito internacional da
arte contemporánea. Un luxo,
por certo, que aínda non é o
suficientemente aproveitado,
coido, polos galegos e galegas
deste lado da raia.
A exposición é un percorrido emocionante e avasalador polo mundo pictórico e
vital deste artista británico. E
de certo que foi sempre contraditoriamente british: maricas e conservador ideolóxicamente; outsider de “mala vida” e, á vez, pintor de cadros
primorosamente enmarcados

Intramundi, de Carlos G.
Reigosa, é, en palabras de
Alfredo Bryce Echenique, “a
súa novela máis profunda”.
O autor
volve a
Tras da
Corda para nos
contar unha saga
que comeza no ocaso da
ditadura de
Primo de
Rivera e
acaba a mediados da década de 1960.
Personaxes clásicas que
desenvolven unha historia
paralela aos duros
acontecementos da Galicia
do século XX e se vai cebando das súas ilusións e rancores. Outra radiografía da nosa
intrahistoria. Edita Xerais.♦

Literatura de saxo
Autoretrato, 1958. Óleo sobre lenzo, 152x119 cm.
Hirshhorn Musem and Sculture Garden,
Smithsonian Institution.
Doación de Joseph H. Hishhorn Foundation, 1966.

Á dereita, Nu encollido, 1959.
Óleo sobre lenzo, 198x142 cm.
Coleción Privada, London

por esixencia do artista en
dourados e cristal; representacións abafantemente cruas e
claustrofóbicas e, á vez, sobordadas de pracenteiro e
gostoso sadomasoquismo interior.
A pintura de Bacon, sempre nos leva á súa biografía e
desta á súa pintura e ambas
non fan máis que entrelazarse. É imposíbel non vencellar
ambos mundos, tan inextricabelmente unidos están que o
detritus, o seme e a pintura
mestúranse de xeito natural
no ambiente, na atmósfera, na
paisaxe, nas arquitecturas
pintadas polo artista. Por iso
ollamos xunto ás pinturas vitrinas nas que se amosan os

restos, as ruinas dese monte
de inmundicia, papeis, pintura e teas que foi o seu estudio
e que agora levouse á súa Irlanda de orixe.
As salas do Serralves vannos ensinando as diferentes
épocas do pintor, e atopámosnos con algúns periodos case
que descoñecidos para a meirande parte dos espectadores.
Ese Caged-Uncaged do
subtítulo, e sabida é a paixón
e querencia da intelligentsia
portuguesa polas verbas en inglés, ese encarcerado-desencarcerado atopámolo a cotío
representado entre eses berros
dos papas, na loita-sexo de
dous homes enguedellados
nun leito ou na herba, na man-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. MENINO MORREU.
Luís Manuel García Mañá.
Xerais.

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

2. DIÁRIO COMBOIO.
Raquel Miragaia.
Laiovento.
3. LISTA DE ESPERA.
Xoán X. Piñeiro.
Francka Editora.
4. RELATOS MARIÑEIROS.
Xosé Neira Vilas.
Xerais.
5. OS NOMES DA MORTE.
Vítor Vaqueiro
Galaxia.

2. TERRA DE IRIA.
Anxo Angueira.
A Nosa Terra.
3. OS XOGUETES ESQUECIDOS.
Xosé López e Xosé M. García.
A Nosa Terra.
4. AIRE PARA RESPIRAR.
Antón Baamonde.
Xerais.
5. IMPRESIÓNS DE IBERIA.
André Petitcolin.
Galaxia.

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

cha branca-exaculación que
se pousa na superficie dalgúns
cadros, na miserábel lámpada
que non alumea, nas gradas
ou estruturas que acoutan o
espacio monocromático do
fondo, nos retratos dos seus
amantes, nos seus autorretratos cunhas pinceladas de
gume de navalla.
En fin, Bacon fálanos nas
súas teas dun mundo irreconciliado consigo mesmo, dunhas biografías sempre agredidas e agresivas, duns espíritos
animais que cadran ben cos
tempos de guerra nos que vivimos e nos que, por certo,
non é de todo seguro que Bacon rexeitara esta guerra (o
texto de Martín Harrison no
catálogo lembra como no seu
día o artista apoiou a guerra
de Vietnam). Non nos estrana:
Bacon gostaba como Jean Genet dunha homosexualidade e
dunha vida salvaxe e antisistema, case que criminal e presidiaria, onde o terror e a dor
posúe un encantamento mórbido. Mais non convén achegarse á obra de Bacon dende
posicións éticas senón estéticas e aí a obra de Bacon ten
unha unha rara maxia, o magnetismo de ser o espello no
que nos reflexamos, o sismógrafo exacto que rexistra con
suma beleza a turbadora e esnaquizada alma humana. E
quizais mesmo ao cabo atopemos nas súas pinturas unha
ensinanza moral: unha reveladora confesión de realismo
que nos afaste do idílico e da
ensoñación adormecedora e
nos convenza do irremediábel
da nosa existencia, da imposibilidade da salvación.♦
XOSÉ M. BUXÁN BRAN

Positivas presenta o debut novelístico da autora de Ribadeo
Eva Moreda. O demo e o profundo mar azul é unha novela
ao redor
dun home
e o seu
saxofón,
un camiño
desde a aldea de Galicia ata a
gloria dos
clubes de
jazz dos Estados
Unidos. O
protagonista
pasa de Gregorio Gancedo a
Mr. Gancedo pasando por Goro de Ferrería e Gregory. Historia dun home que debe
construír a súa propia vida ao
outro lado do seu mundo,
afastado da súa muller e a súa
filla.♦

Príncipe
de aniversario
Antoine de Saint-Exupery escribiu O principiño en 1943.
Desde aquela, a obra
adquiriu sona mundial e converteuse nun dos maiores
clásicos da literatura
universal.
Agora,
Galaxia
celebra o
30º aniversario da
súa
tradución
para o galego, da man
de Carlos
Casares. Para conmemoralo, preséntase agora o libro
nun formato de luxo, con capa dura. Unha excelente
oportunidade para achegarse
novamente a unha das
experiencias literarias máis
máxicas e doces. Inclúe as xa
míticas ilustracións que o
propio autor francés deseñou
para a primeira edición.♦

Nº 1.076
Do 3 ao 9 de abril de 2003
Ano XXVI

Morte e humor na obra de Piñeiro Cochón
Publícase o libro gañador do premio Terra de Melide
Título: Lista de espera.
Autor: Xoan Xosé Piñeiro Cochón.
Edita: Francka Editora.

Xoán Xosé Piñeiro.

A.N.T.

NOVIDADE

Nova Colección: RELATOS

HISTÓRICOS

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

A NOSA TERRA

Xoán Xosé Piñeiro Cochón
fai a súa entrada na literatura, polo menos na que se edita, co relato de intriga, gañador do premio Modesto R.
Figeiredo do 1990, A Liga
dos Lambetas. Algúns anos
máis tarde saeu do prelo o
libro de rela- Piñeiro
tos publicado ten unha
por Edicións arquitectura
L a i o v e n t o , do conto
Coa Lei de moi
Costas, con- coidada e
firmando des- é dono
te xeito a querencia e a co- dunha
modidade que prosa áxil e
o autor sente ritmica.
polo xénero
curto, no que
volta a insistir
no ano 1999 co volume colectivo que recolle as obras
gañadoras dos Premios Medio Ambiente (Os dares é teres de Saladina de María Goretti Fariña Caamaño; Home
de Pao con zocas de Xoán X.
Piñeiro e Non era tempo de
cacharelas de Ana María Galego Gen) editado pola Xunta de Galicia e inatopábel nas

librarias, magoa por que é un
volume realmente atractivo e
fermoso.
Lista de espera é o seu
novo traballo, merecente do
premio Terra de Melide, publicado por Francka Editora.
Volta o autor nado en Carballa a ofrecernos outro volume
de narracións curtas, onde
mantén as características que
xa poidemos comprobar en
obras anteriores: unha arquitectura do conto moi coidada, dono dunha prosa áxil e
ritmica (Era nervudo, leriante, máis ben arrechuado. Tiña
algo de ave de curral de galear andando e de martuxo enxoito coa delustrada pelaxe
de invernía), de sinxeleza intencionada e cunha fina retranca que asolaga os sete
contos que forman o libro
(Militante con fotocopias, Os
arrotos, A buguina, O sarabullo, Tarde de poda, A camisola e A partida).
Este contar con ironía,
dalle axilidade á narración ao
tempo que busca unha intencionada complicidade co leitor. Xoán deixanos nesta última obra abondosas chiscadelas as súas paixóns e gostos
literarios, musicais, cinematográficos,... Kafka está presente no dialogo de O sara-

bullo ou podemos adivinar
ao Ingmar Bergman de O setimo selo no comenzo de A
partida. A economía de recursos é un recurso mesmo
en Xoán Piñeiro que beneficia a efectividade narrativa.
A morte como figura que
paira polos sete relatos de Lista de espera é a que lle dá unidade ao libro, pulso, non é o
tema central, cada un dos contos funciona como unha unidade independente, coma no
libro de Alfonso Álvarez Cáccamo Xente de Mala Morte,
pero ten unha presencia constante, mostrando diferentes
caras: a enfermidade no relato
que abre o libro, suicidio en A
buguina, violenta en Tarde de
poda ou mostrando os diferentes aspectos cos que foi representada no cinema en A
partida, que introduce unha
figura tan galega coma o aparecido.
Podemos decer que Xoán
Xosé Piñeiro Cochón tén unha forma galega de narrar, os
sete contos de Lista de espera son engaiolantes, divertidos, sorprendentes e inesperados, mantendo viva a longa tradición da narración
curta.♦
XOSÉ FREIRE
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A (re)construcción da memoria limiá
Lethes, unha revista na tradición do Seminario de Estudos Galegos
Título: Lethes. Cadernos Culturais da Limia.
Edita: Centro de Cultura Popular da Limia.

Vida necesitada da auga, do
seu ciclo, que ten ese paso polas terras nun camiño lineal
que nós usamos á beira do seu
decorrer. Alá, ao pé do Talariño, unha fonte inicia a vida de
Limia, Lethes, pequeno regato
que só as chuvias abondosas
transforman en río; avanza, e
no seu camiñar de vida vai
collendo as augas de novas
fontes, regatos que van levando a auga da vida ata Lethes.
Son estes os encetos líquidos
dunha revista que tira do prelo a súa cuarta entrega, e faino
como un úbedo manancial de
palabras colectivas que conflúen nestes Cadernos Culturais do Limia, coordinados
por Xosé Badás e argallados
no deseño e na maquetación
por un tal Xosé Manoel González, un verdadeiro artista
que lle axeita a esta publicación unha fermosura física
que xa quixeran para si algunhas revistas que se moven nos
eidos internacionais.
Dende hai anos somos
moitos os que vimos suspirando por alguén decidido a coidar do devalar da nosa historia, da nosa riqueza lendaria,
arqueolóxica,
toponímica,
paisaxística, folclórica, lingüística, literaria..., e velaí
que polo cambio de milenio

aparece un fato de amigos,
abeirados ao Centro de Cultura Popular do Limia, que nos
agasallan coa colleita centea
dunha revista titulada Lethes,
unha especie de cornecelo de
ouro que viña cubrir un baleiro importantísimo nesta bisbarra tan deficitaria de publicacións científicas.
Nestes catro anos da súa
existencia libre e ledizosa, Lethes
Lethes ten hatamén é
bitado as casas e, pouco a ese río
pouco, foi en- mítico
chendo a nosa que agora
memoria coas esperta
achegas dun vizoso
bo feixe de por riba
colaboradores
das leiras
que afondaron
na alma lento- apouladas
recida da Li- da cultura
mia e nos dei- limiá.
xaron o lévedo senlleiro
co que amasarmos a historia
deste terra nosa que tantas
mudas leva sufrido nas últimas décadas (esmorecemento
do rural, desecación da lagoa,
parcelamento...).
O primeiro que chama a
atención da revista é a exquisita edición rústica, a fotografía en branco e negro e máis a
atinada esquematización que
acompaña a algún dos diferentes estudios, engonzando

moi ben coa tradición do Seminario de Estudios Galegos
que tantas páxinas
nos ofreceron no decorrer da súa existencia.
Outro dos acertos
é que os traballos, co
seu título respectivo,
e sen máis referencia
aos autores que os
seus nomes e unha ampla bibliografía sobre o
tema, teñen á Limia
como protagonista case
exclusiva e deixan
abertas moitas fiestras
para vindeiras pescudas
e estudios.
A Limia precisaba da
creación dun espacio no
que (re)construírmos a
nosa memoria, e a aparición desta revista virou
no cerne ideal para irmos
labrando a historia deste
pequeno país, porque Lethes non só é unha revista
fermosa, necesaria, coa
categoría de científica e
cunha arreminada vocación de futuro, senón que
tamén é ese río mítico que
agora esperta vizoso por riba das leiras apouladas da
cultura limiá para cantar de
novo nas tornas da memoria
cun agurgullar esperanzador.♦
ANTÓN RIVEIRO COELLO

Contrastes, reflexión sobre os ciclos do mar e a terra
Nolo Suárez expón a súa obra en Cambados
Título: Contrastes.
Autor: Nolo Suárez.
Lugar: Galería Borrón 4, Cambados.
Data: Ata o 10 de abril.

Nestes tempos violentados polas ansias dominadoras a arte
vén sufrindo as embestidas da
globalización, que impulsa unha homoxenización das imaxes
e dos produtos culturais, impulsa unha desterritorialización visual que propón que a cultura
sexa só un consumo global
máis ao xeito da comida lixo.
Pero penso que é, cando menos,
difícil actuar fóra do campo debuxado polo contexto histórico
e cultural; e isto é así porque
pertencemos ao lugar no que
nos socializamos, a un territorio que é un espacio identificado e, desde este lugar é cando
teñen sentido expresións como
“cidadáns do mundo”.
É de agradecer que desde
as artes visuais haxa reflexións estéticas que tratan de
afondar nunha visión da natu-

reza como paisaxe, é dicir, ver
a natureza como unha construción cultural, pero tamén
preguntarse cal é o papel da
paisaxe cultural “local” neste
mundo global. E iso é o que
fai Nolo Suárez desde a pintura e que nestes días de ano novo natural mostra na galería
Borrón 4 de Cambados.
Os
seus
cadros son re- O mar,
flexións sobre que
a
natureza
nun tempo en o artista
que, e para di- contempla
cilo nos ver- desde
sos de María Touriñán,
R e i m ó n d e z , é lugar de
“en inverno, profundas e
sobre todo en negras
inverno (e tamén no resto emocións.
do ano, digo
eu) tódolos
camiños levan ó corte inglés”. É dicir, que o ritmo das
nosas vidas xa non vén marcado por unha relación direc-

ta coa natureza e as nosas referencias culturais máis inmediatas xa non están vinculadas ao ciclo natural. Mais un
día esta natureza distante, de
repente e por inoperancia dos
que nos gobernan, sacude as
nosas vidas co manto negro
da morte e, entón, márcanos
para sempre.
Iste distanciamento permite, entre outras, reflexións
desde unha actitude estética;
reflexións que nada teñen que
ver coa contemplación distante, senón que van máis alá e
procuran unha recuperación
da memoria por medio de reivindicar ese territorio que nos
albergou historicamente e dou
xeito a unha forma de ser, de
entendernos, de relacionarnos
e de distinguirnos e ser vistos
como diferentes.
Contrastes é unha reflexión sobre a auga, o mar, a terra e os seus ciclos. A auga,
elemento escorregadoiro e
sangue da terra, cartografiaba

a xeografía da nosa memoria,
debuxando as nosas relacións
sociais e axudando a conformar o noso mundo simbólico.
Na auga temos un soporte da
nosa memoria colectiva, da
nosa memoria como seres sociais. Somos memoria da auga, espiral de vida. E estas espirais entran nos cadros de
Nolo como remuíños brancos
axitándose sobre tranquilos
fondos azuis.
O mar, e que o artista contempla desde os cantís de Touriñán en toda a súa inmensidade, e pintado como un lugar de
profundas emocións e, tamén,
de negras emocións. Antes de
ser negro o mar e a auga estaban constituídos de azuis que
evocaban pureza e inmaterialidade, máis agora algún cadro
xa está tinguido de negro.
A terra representa toda unha gama de quietudes ocres e
verdosas que nos falan non só
da súa vitalidade, senón tamén da construcción das cores

segundo as necesidades humanas e a nosa relación coa
natureza, porque as cores tamén agroman no campo semántico de cada cultura e teñen un significado.
E todo isto feito desde unha preocupación polo estilo e
facendo uso dunha linguaxe
actual polo que fai que os seus
cadros teñan unha textura propia. Nesta textura o predominio é os das cores, cores que
medran libremente e sobre as
que de cando en vez, aparece
como flotando e insinuándose
algún elemento da natureza,
algunha arquitectura ou algún
intento de encadre, de canalización e partillamento das cores. E a isto chégase despois
dunha escolla reflexiva dos
elementos e procurando buscar neles o esencial pictórico,
o que nos leva a dicir que os
seus cadros teñen a vizosidade
da terra lenturenta.♦
MANUEL VILAR
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Resistencias
a la guerra
Nº 1. Febreiro de 2003. Prezo 1 euro.
Dirixe: Manuel Revuelta.
Edita: Centro de Cultura Popular da Limia.

Este primeiro número dun medio que pretende loitar “contra
a guerra, a globalización
capitalista e o control mediático” faise eco
das
mobilizacións
pacifistas en
máis de trinta
países. John
Pilger destaca
como
Londres e
Washington
levan moito
tempo
planeando a guerra. Inclúese o discurso de Eduardo Galeano diante do FSM de Porto
Alegre 2003. Rohan Pearce dá
conta das armas de destrución
masiva coas que conta Israel.
Para solicitar esta publicación,
hai que chamar ao número
678 36 58 86.♦

Rescoldos
Revista
de diálogo social
Nº 7. Segundo semestre 02. Prezo 4,50 euros.
Edita: Asociación Cultural Candela.

Gonzalo Romero e Cándido
Sanz explican o golpe social
que supuxo a maré negra en
Galiza. Gema
Martín fai un informe sobre as
mulleres marroquís no estado.
Catalina
Borrego explica
as relacións entre sindicalismo
e feminismo.
Dolores
Juliano refírese
á discriminación e ao traballo
social. No capítulo de creación,
inclúense relatos de Luis
Alberto Prieto, Elena
Santolalla e Noelia del Porro.♦

Tempos Novos
Nº 70. Marzo de 2003. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Luís Álvarez Pousa.
Edita: Atlántica.

O debate sobre a lingua ten
un lugar destacado neste
número. Xaime Subiela, Carlos Callón, Xosé Ramón Freixeiro, Henrique Monteagudo
e Manuel González debaten
ao redor dunha
mesa o futuro
da lingua e as
mellores
maneiras de
superar os actuais
conflitos. Sylvia Gómez dá
conta dos
movementos xeoestratéxicos na Guerra do Irak. Ao
redor deste tema tamén escriben Fernando Pérez-Barreiro
e Xesús Jares. Inclúese unha
entrevista co director do clausurado xornal Egunkaria,
Martxelo Otamendi.♦

Gaitas e txalapartas
nun novo disco para Nunca Máis
Preséntase o 6 de abril en Bilbao
A.N.T.
Os principais nomes da música galega e vasca participan no
disco Euskadi Galiziarekin/ Galicia con Euskadi, que se presentará nun concerto este domingo 6 de abril no Palacio
Euskalduna de Bilbao. Kepa Junkera, Oskorri, Leilía, Susana Seivane, Berrogüeto, Javier Murugurza, Uxía, Xosé Manuel Budiño ou Carlos Núñez son algúns dos participantes
neste encontro musical a beneficio da plataforma Nunca Máis.
Euskadi Galiziarekin/ Galicia
con Euskadi nace a partir da traxedia do Prestige pero manifesta tamén unha colaboración xa
existente entre os músicos galegos e vascos. Metáfora desa relación é o tema inédito de Kepa
Junkera con letra do bertsolari
Xabier Amuriza que se recolle
no traballo. O músico explica
que a canción nace a través dunha fotografía que hai anos lle
enviou Uxía Pedreira que retrata unha xuntanza de mariñeiros
galegos e vascos en Foz con
acordeóns e trikitixas. Outros
dous temas mostran tamén a estreita comunicación establecida
polos músicos dos dous países.
Berrogüeto estrea Alboka –que
formará parte do seu próximo
álbum- coa colaboración de
Ibon Koteron e a txalaparta de
Iñaki Plaza e Ruben Isasi e Leilía interpreta Se souberas coa
trikitixa de Kepa Junkera.
Oskorri, Carlos Núñez, Faltriqueira, Emilio Cao, Jabier
Muguruza, Uxía, Xosé Manuel
Budiño e Susana Seivane participan tamén neste proxecto que
afonda nunha comunicación
musical que todos eles axudaron a afianzar nestes últimos
vinte anos. Os cartos recadados
pola venda do CD e das entradas ao concerto irán para a Plataforma Nunca Máis.
O CD nace a iniciativa de
Radio Euskadi e conta coa colaboración da Deputación Foral de Bizkaia, o diario Deia, a
productora Kap, a plataforma
Nunca Máis/Sekula Ez Berriro,
Audiomic Producciones, Abs
Iluninación, a discográfica Balea e a Casa de Galicia de Bilbao. O traballo componse de
17 cancións e nos estudios da
productora Balea gravaron os
músicos vascos Benito Lertxundi, Amaia Zubiria, Olatz,
Zugasti, Pantxoa ta Peio, Oreka Tx, Natxo de Felipe e Antón
Latxa e s galegos de Na Lúa, as
pandereteiras de Leilía e a gaiteira Susana Seivane.
Aumenta a discografía
O disco dos músicos vascos e
galegos súmase a outros CD
colectivos que xa están no mercado e que teñen a súa orixe no
desastre do Prestige. Nunca
Máis ten a súa propia banda sonora á venda na que inclúen 18
temas e o Manifesto contra o
silencio de Manolo Rivas na

voz de Rafa Villar. Cun álbum
fotográfico da traxedia e da
resposta cidadá, o disco Nunca
Máis inclúe cancións que forman parte xa da historia recente deste movemento como o
Negra sombra interpretado por
Carlos Núñez e Luz Casal ou a
Rosa de la paz que Amaral
cantou na Porta do Sol de Madrid na manifestación convocada pola plataforma. As referencias ao atentado do petroleiro e
ás protestas contra a xestión
política do desastre emerxen en
títulos como Na miña casa non
manda ninghén de Ruxe-Ruxe,
Luxado mar d´espranza de
Brath, Negro no azul de Túzaros, Chapapote de corrido de
Vantroi, Marea Negra (1982)
de Topo ou Corren tiempos perros de Miguel Ríos. O disco
recolle tamén cancións de Albertucho, Pinto d´Herbón, Poncho K, Víctor Manuel, Los
Enemigos, Canalla, Katia Guerreiro, Señor Atipirina, Ana
Belén e Fasero.
Para Adega sonos beneficios que se obteñan de Bágoas
negras, o disco promovido a
iniciativa da Sociedade Xeral
de Autores e Editores que inclúe a participación de arredor
de vinte artistas colectivos e
grupos. Carlos Núñez, Berrogüeto, Milladoiro, Hebia, Carmen París, Mercedes Peón, Fía
na Roca, Anubía, Susana Seivane, Eliseo Parra, Faltriqueira, Maite Dono, Amancio Prada, Os Cempés, La Bruja Gata,
Joaquín Lera e Barahunda, cederon as súas cancións para
Bagoas Negras. Os músicos tiraron dos seus repertorios os
temas referidos ao mar e os de-

Músicos vascos e galegos unidos polo Nunca Máis.

sastres ecolóxicos. A productora Boa sacará en breve ao mercado o disco Marea da Dignidade –título do primeiro concerto celebrado con motivo da
desfeita- no que se inclúen 23
cancións gravadas para a ocasión por artistas como Rodrigo
Romaní, Fuxan os ventos,
Uxía, Carlos Núñez, Anxo Pintos, Luz Casal, Os Cempés Na
Lúa, Os Diplomáticos ou Xosé
Manuel Budiño.

Un cento de escritores participan no disco-libro que sacará en breve Burla Negra no que
tamén se escoitará a música de
Milladoiro, Ruxe-ruxe, Liñaceira e Zenzar entre outros.
O Patronato de Turismo de
Lanzarote en colaboración cos
grupos folclóricos da illa editou tamén un disco con músicas tradicionais que se presenta
co título Nunca Máis. Un canto á solidaridade.♦

Uxía Senlle.

A Confradía do Chapapote sairá
en Semana Santa
A.N.T.
O mércores 9 de abril polas rúas da histórica Compostela circulará o paso da confradía do
chapapote. A plataforma contra
a Burla Negra está a organizar
esta particular marcha para a
que se pide a participación con
caperuchos, velas e cruces propias dos días de Semana Santa.
En mente teñen tamén pedir a
excomunión de Aznar.
O desfile procesional pasará
polas rúas históricas de Santiago

o día 9 de abril e é unha das últimas iniciativas do colectivo do
mundo da cultura que forma parte da Plataforma Nunca Máis.
Outras das iniciativas culturais
que desenvolverán nos próximos
días será a inauguración da exposición Botella ao mar o próximo día 10 de abril en Vigo na
que participan uns 350 artistas
que donaron a súa obra. A mostra de fotografías do desastre e a
resposta que veu despois pechouse en Vigo para recalar en

Compostela. En preparación ten
Burla Negra unha carpa itinerante que visitará distintas localidades, en especial, as máis afectadas pola traxedia. Con movilizacións acorde co calendario, Burla Negra organizou o día 1 de
abril a Festa dos enganos en Ourense e para as citas dos próximos meses prepara a inauguración dalgunhas praias “chapapoteadas”. Nas placas lerase un lema do estilo: “queda inaugurada
esta praia manchada o día...”.♦
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Almodovar rodará a súa próxima película en Galiza
A.N.T.
A próxima película de Pedro Almodóvar terá unha rodaxe galega. Despois dos filmes Todo sobre mi madre e Hable con ella,
gañadoras dun Óscar á mellor película estranxeira e ao mellor guión respectivamente, o director tomará Galiza como escenario do seu próximo filme. Contará coa colaboración de Filmanova, empresa de Antón Reixa participada por Caixanova.
Pedro Almodóvar traballa xa na
preparación da que será a súa
próxima película, despois do
éxito das dúas últimas cos que
conseguiu o aplauso da Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas de Hollywod.
La mala educación contará a
historia de dous rapaces que se
coñecen nunha escola relixiosa
do franquismo e atópanse anos
despois, unha historia que o director localizará en Galiza.

Contará coa participación na
producción da empresa de Antón Reixa Filmanova, participada por Caixanova, e co apoio
da Consellería de Cultura. Almodovar xa incluíra imaxes da
Coruña na súa película Todo
sobre mi madre, na que introduce unhas escenas rodadas no
Hospital Juan Canalejo.
Almodóvar diríxese a Galiza despois do éxito da película
de Fernando León de Aranoa,

Pedro Almodovar.

Os luns ao sol, trunfadora nos
Goyas e no festival de Nantes,

que foi rodada en Vigo. Tamén
no pasado outubro pasaron por
Compostela as cámaras de Antonio Giménez Rico para captar imaxes do Teatro Principal
e da Sala Iago que sairán no filme Hotel Danubio, producida
por Nickel Odeón, a empresa
de José Luís Garci. A película
contou co apoio da Filme
Commission Compostela.
Filmanova anunciará a súa
participación na próxima película de Almodóvar a poucos días
de que se estree O lapis do carpinteiro, inauguración de Antón
Reixa como director que leva á
pantalla grande a novela de Manuel Rivas do mesmo nome. A
película, que conta coa participación de Luís Tosar, María

José Pedro Croft
‘A arte non ten sentido, senón que é unha experiencia’
CARME VIDAL
Con máis de vinte anos de traxectoria, José Pedro Croft é un dos
principais nomes do panorama artístico portugués, ao que representou en bienais como a de Venecia ou São Paulo. Trinta pezas
da súa última obra compoñen a exposición que o 4 de abril inaugura no Centro Galego de Arte Contemporánea en Santiago.
Ten o escultor José Pedro Croft
(Porto, 1957) na mente o edificio deseñado por Álvaro Siza
para idear a exposición que prepara para o Centro Galego de
Arte Contemporánea. “Extraordinario, pero moi difícil” di ao
tempo que mira os espacios e ultima os preparativos para a próxima inauguración. Mentres
montan unha peza composta por
láminas de espello sobre unha
estructura metálica, Croft sube
ao primeiro piso para dar o visto
bo á colocación. Queda contento, a súa obra tense que mirar
desde diversos puntos, xogando
co ar que a rodea e construíndo
novas perspectivas desde cada
ángulo. “Conto coa arquitectura
para o meu traballo. Depende da
luz, da altura dos teitos. É nesta
organización do espacio onde
resulta” explica o escultor.
Na exposición do CGAC
mostra a súa última obra, pezas
nacidas despois de 1997 e algunhas creadas especialmente
para adaptalas aos caprichosos
espacios de Siza. A través delas
o espectador pódese achegar á
máis recente traxectoria dun dos
artistas máis prestixiosos do panorama portugués. Atópanse,
entre elas, a idea coa que Croft
experimentou nos anos noventa
de integrar obxectos cotiás na
súa obra, transformados de maneira que esquecen a súa funcionalidade primeira. Por exemplo,
unha mesa de madeira arredor
da que constrúe un armazón de
vidro e aceiro. “Os obxectos son
memoria das persoas, a súa presencia
na
ausencia
A
escultura,dalgunha maneira traballa sobre esa ausencia, invoca
o que non está. É, en certo xeito,
unha percepción escultórica fu-

neraria, que celebra a vida cando
non está” sinala o artista diante
da imaxe da súa obra.
José Pedro Croft é un dos
máis significativos representantes da nova escultura portuguesa
que naceu nos anos oitenta. “Nese momento eu tiña vinte anos e
asistimos a un movemento de regreso á escultura, de traballar
usando o corpo pero para crear
obxectos autónomos a el. Poderíamos dicir que é a volta despois da performance”. Crea por
entón obras dunha figuración da
que logo se alonxaría. “Pero o figurativo tamén é falso. A unha
figuración postconceptual quédalle moi pouco de figuración.
Xa é outra cousa. Foron tempos
moi creativos pero tamén moi
confusos dun postmodernismo
que era unha falsa vangarda” defende Croft. Sen embargo, entende que toda esta época que viviu na súa primeira etapa de artista respondía tamén ao momento de entusiasmo que vivía a
sociedade portuguesa despois da
revolución do 25 de abril. “É
fundamental referirnos a ese feito. A miña xeración é a primeira
que comeza a facer arte despois
da revolución nunha sociedade
completamente diferente. Foron
anos de grande mudanza, con
cambios totais na sociedade. Cae
o imperio colonial, chega o fin
das dictaduras na Península Ibérica e a xente comeza a ser libre
e a viaxar moito, poñéndose en
comunicación co que estaba a
pasar fora das fronteiras” afirma.
Inestábeis, como a vida
As últimas obras de Croft dan
aparencia dunha estudiada xeometría próxima a arquitectura,
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sen embargo, as pezas non encaixan con precisión e ábrense a
unha inestabilidade que o artista
busca. “Son formas que semellan simples. Eu diría que son
arquetipos. Nas formas máis
elementais a posibilidade de xogos é case infinita e por iso non
hai necesidade de saír delas. Estas formas son simples por un
lado pero por todo o traballo
que hai a volta delas xa non o
son, son sínteses. Cando se
constrúe cun proceso de elaboración pode parecer simple pero
xa non é unha simplicidade pri-

maria”. ¿Por que esa inestabilidade en obras que semellan
dunha precisión arquitectónica?
“Porque así é a vida. A vida é o
inestábel, o inacabado, o que está sempre en proceso e o noso
ollar tamén. Todas as esculturas
son lixeiras, poden ser montadas e desmontadas con rapidez,
e ata un pouco con brincadeira.
A escultura traballa sobre a idea
de transitoriedade. Coa idea de
mutación, de movemento permanente, que é diferente ao efémero e fugaz”. Non hai unidade
de formas nin de materiais pero

Adánez, María Pujalte, Manuel
Manquiña e Nancho Novo chegará aos cinemas o próximo día
25 de abril. Polas pantallas grandes pasaron nos últimos meses
outras citas rodadas tamén no
país como foron Trece Badaladas de Xavier Vilaverde, Ilegal de Ignacio Vilar ou, con anterioridade, Lena de Gonzalo
Tapia. Longas tempadas en Galiza pasa o director José Luís
Cuerda que escolleu escenario
galego para as súas produccións
O bosque animado e A lingua
das bolboretas. Tamén o premiado este ano co Óscar ao mellor director por O pianista, Roman Polanski escolleu a zona
norte do país para rodar A morte
e a doncela, estreada en 1994.♦

Croft bota man do vidro e o espello tamén porque afondan nese concepto de xogo que quere
para a súa obra. “O vidro fai unha demarcación do espacio e iso
é unha constante na escultura.
Non pode haber nada máis simple. Por outro lado, a pesar de
ser un material que parece tan
inocente é perverso, ten reflexos e se ollamos para el danos
xogos complexos embora non
pareza. O espello engade ademais o lado da imaxe virtual,
como a fotografía ou o cinema”.
As pezas do artista teñen unha grande carga metafórica, poética mesmo, que comparte co
espectador o concepto da construcción do seu significado. “Pero non por azar. A obra é reinventada polo espectador pero
non de xeito arbitrario. Cando
creo un volume de dous metros
por tres en lugar de seis por oito
xa estou condicionando a súa
lectura e a súa percepción. O espectador existe para recrear a
obra pero nesa actividade está
condicionado polo autor”. Sitúa
Croft as súas pezas a distintas alturas, xogando coas paredes como soporte escultórico e co chan
como base de distintas perspectivas. “O espectador mídese co
espacio de maneiras diferentes,
coas distintas montaxes que se
lle ofrecen”. ¿É entón un proceso de comunicación? “Mais que
información ou comunicación, a
arte é compartir experiencias.
Cando entro nunha sala ou nunha escultura o meu corpo reaxe,
ábrese a unha experiencia distinta. A obra mírase co sentimento
e a intelixencia”. Ningunha das
obras de Croft ten nome, fuxe da
explicación verbal porque non
sinte a necesidade de ofrecerlle
unha lectura ao público máis alá
da propia peza que expón.
Na exposición do CGAC, o
artista mostra tamén obra sobre
plano, grandes debuxos que en
principio poden parecer estudios para os traballos escultóricos pero que teñen entidade
por si mesmos. “Simplemente
son unha expresión distinta. O
que pasa neles é a mesma cousa. Son pezas que ademais están feitas por varias capas, como se traballase un corpo”.♦
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O día no que recibía o premio
San Clemente dixo que non podía falar de literatura en tempos de guerra. A súa escrita parece que nace do compromiso.
Estamos na pelexa pola paz e
supoño que afectará tamén á nosa literatura pero antes existe un
compromiso que nos involucra
como seres políticos que somos.
No meu caso ese punto de partida da literatura dáse pola miña
propia vida. Inflúe ser latinoamericana, colombiana e muller.
Proveño do xornalismo e dunha
experiencia política que me dan
un nexo coa realidade que sempre me gaña pero entendo isto
como unha fórmula máis. Por
outra parte, nun país como Colombia non podes esquecerte
dunha realidade que abruma. Por
un lado é demasiado vital e por
outro tan ameazante que reclama
en tal grao a túa atención que
sentes a necesidade de tratar de
explicar o que está pasando. A literatura é unha forma de decantar ese presente, como se dalgunha maneira o que acontece son
xa recordos pasados por unha
peneira que permite reflexionar
como se fose parte da historia.
¿Fai entón que o presente
sexa transcendente?
Iso é ao que se aspira. Trátase dunha maneira de deixar un
testemuño. Sempre se pensa
que é o que lle deixamos ás xeracións vindeiras para entender
o mundo que herdaron. As
obras literarias son como fósiles
que os que veñan van poder rescatar para interpretar a partir delas todo o que está sucedendo.
En Latinoamérica florece o
xornalismo literario. Vostede
investigou durante once anos
para escribir a novela Leopardo
ao sol. ¿Non é excesivo cando se
trata dun xénero literario?
Na literatura hai un certo nivel de elaboración que é menos
inmediato que o xornalismo.
Sempre os mesturo, parto do método e dos impulsos do xornalismo para logo elaborar o material
para lograr certa consistencia literaria. Moita xente coida que a
novela La novia oscura é unha
reportaxe pero a verdade é que é
unha falsa reportaxe porque a
xornalista é tan ficticia como o
resto dos personaxes. Utilizo este recurso como modo de achegarme á realidade e tamén para
saír dela. Gústame o xogo de
manter ao lector na dúbida de se
o que está a ler é real ou non. Encántame ir aos lugares onde suceden as cousas, falar coa xente.
Os escritor moitas veces ten que
saber e o xornalista pode preguntar. Busco que a xente me diga
como son as cousas. Renunciar a
isto é difícil e, en certa medida,
explica a aparición dos xornalistas nas miñas novelas, porque
poden preguntar. Reivindico o
dereito a non saber. Detesto a
cultura como imposición e adóroa como curiosidade. O xornalismo obriga a estar en contacto
coa xente e eu no quero renunciar a iso. Escribir é un oficio solitario e se tivese que traballar só
coa miña cabeza enfermaría.
Bota man do xornalismo e
investiga as mafias da droga.
¿En que momento ve que é
material literario? ¿por que

Laura Restrepo
‘As obras literarias son fósiles
para que as xeracións futuras
entendan este presente’
CARME VIDAL

Loce na solapa a bandeira de Nunca Máis e asiste ás primeiras manifestacións en Compostela coa invasión a Iraq xa comezada. A escritora colombiana Laura Restrepo (Bogotá, 1950) compara a mentira desta guerra co discurso falso da loita contra a droga que elimina o seu país. Autora de obras como Historia de un entusiasmo, Dulce compañía, La
multitud errante ou La novia oscura, recolleu o premio San Clemente pola novela El leopardo al sol na que afonda nas mafias da droga despois de once anos de investigación.
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decide novelalo?
Tratábase dun tema secreto
porque as mafias empregan códigos propios. Tomeime tempo
porque tiña que entender o que
acontecía. De cando en vez aparecía unha viúva ou algún dos fillos aceptaba falar e eu conversaba con eles pero tardei once anos
en ter o cadro completo. Naquel
momento eu necesitaba saber
como funcionaban porque, ademais, é unha novela moi cércana
á reportaxe. Sufrimos un bombardeo arredor da guerra contra a
droga. Desde fóra dinnos como
son as cousas e temos a sensación de que non ten nada que ver

co que nos pasa, co verdadeiro
problema. Quería coñecer como
son as relacións entre as persoas,
que queren, que buscan, como as
mafias colombianas se entroncan na mafia internacional pero
conservan as vellas tradicións indíxenas. Para min era unha investigación vital porque ten que
ver con algo que está acabando
co meu país e eu quería entendelo nos seus propios termos que
non eran os que nos facía crer.
¿Son as mafias as que, como
di vostede, acaban co seu país?
Temos problemas internos
terríbeis, moitos deles debidos ás
grandes desigualdades e á inxus-

tiza que existe pero eses conflitos aliméntanse con millóns de
dólares e cobran unha dimensión
absolutamente inmanexábel. Colombia está sistematicamente interferida polos Estados Unidos e
a título da guerra contra a droga
acaban meténdose en calquera
intento por democratizar o país
ou canalizar a rebeldía para facer
unha sociedade máis igualitaria.
Hai tropas norteamericanas con
orde expresa de intervir e unha
dependencia total do goberno e
os militares colombianos. Invístense millóns de dólares en campañas militares cando non temos
hospitais. Tanto o da guerra con-

tra Irak como o da droga son discursos inventados. O problema
remataríase coa legalización pero cos cartos das mafias cómpranse presidentes e a corrupción é total.
Sufriu ameazas. ¿Non tivo
medo ao meterse nese mundo?
Non porque a seguridade
deixou de ser importante para
nós. O poeta colombiano Juan
Manuel Roca di que chegou o
momento de ter máis amigos
nos cemiterios que nos bares.
O conflito é unha montaxe e
acaban con todo menos coa
droga porque os prezos soben
canto máis fumigan os campos
ou máis medidas militares impoñen e iso favorece ás mafias.
A presencia
de García Márquez
Tamén García Márquez tratou o tema en Noticia de un
secuestro e algúns críticos sitúana na súa escola.
García Márquez é un clásico, como dicir Sófocles ou
Cervantes. Os clásicos abren
camiños, están no ar que se respira, forman parte da linguaxe.
Sen embargo, a súa maneira de
narrar responde a unha óptica
distinta da que temos os narradores que vimos despois.
Non me refiro a el como
unha perturbación maligna
pola súa inmensa presencia
senón en canto que abre novos camiños literarios.
A miña xeración na Universidade era moi militante, moi urbana, e os libros de García Márquez parecíannos lindos pero
non nos gustaban os seus contidos. Na miña tese de grado, felizmente desaparecida, dicía que
a súa concepción da historia era
circular e nós queriamos que tirase para adiante. El vivía en
tempos míticos e nós optabamos
polos tempos históricos. Se algo
queriamos aprender del era de El
coronel no tiene quien le escriba
e non de Cien años de soledad.
Podíanos parecer unha literatura
fascinante, pero non era o que
queriamos facer. Nese sentido,
Vargas Llosa –logo cuestionado
pola súa postura política– é un
escritor que nos influíu moito
máis nese tempo. Nel non era
importante o realismo máxico
senón unha visión moito máis
social dos conflitos. Tampouco
eu teño realismo máxico nos
meus libros, neles recóllense
crenzas populares que ten a xente, é dicir, non se reivindica unha
realidade distinta da existente.
Isabel Allende, Ángeles
Mastretta, Laura Esquivel,
Gioconda Belli, Marcela Serrano... ¿hai un boom das escritoras latinoamericanas?
Son escritoras cun gran número de lectores e eu considero que o máis interesante desde
o punto de vista sociolóxico
non é esa existencia de escritoras senón o índice de lectoras
que é incuestionábel. As mulleres len moito máis que os homes e iso nótase na venda de libros. Teñen, entre outras cousas, máis interese en coñecer o
que escriben as propias mulleres, unhas veces con xustificación e outras non.♦
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Seguro Azar

Rumsfeld
DAMIÁN VILLALAÍN

A vida de Avilés de Taramancos
a través dos seus versos

E

A mostra de Pontevedra recolle imaxes, biografía e poesía
A.N.T.
“Déixame entrar meu capitán/ que quero amar o mundo”. Estes versos seus dan entrada á exposición Antón Avilés de Taramancos. Fotobiográfica que, organizada polo concello de Pontevedra, está aberta ata o 20 de abril no Pazo de Mugártegui.
A exposición é un diálogo a tres
bandas entre a liña biográfica, a
poesía e as imaxes que constrúen
a figura de Avilés de Taramancos. Os momentos fundamentais
da súa vida tamén toman nome
coa súa propia poesía. Así, para
lembrar o seu nacimento en Taramancos, os responsábeis da
mostra X. Enrique Acuña e Xosé
María Álvarez Cáccamo titulan
“A terra fresca onde meus pais
labraron”. A súa mocidade na
Coruña está presente por medio
da amizade con Urbano Lugrís, a
introdución nos ambientes galeguistas e a relación cos artistas
daquel tempo gris, recollidos todos eles en “Aquí estamos detrás
da porta oscura”.
A presencia de Avilés de
Taramancos ocupa boa parte
dunha exposición que contou
coa colaboración da familia
Avilés Baquero que abriu para
iso o seu arquivo fotográfico.
“É primavera en Noia e ando
lonxe” é un dos epígrafes que
cubre a estadía americana do
escritor, contada a través das
súas relacións culturais e cunha
poesía que ten en Cantos caucanos o máximo expoñente.

Con un “É hora capitán/ collamos rumbo” comeza o seu retorno a Galiza e a súa implicación no activismo cultural e político que protagoniza unha serie
de elocuentes fotografías recuperadas froito da cámara de Xan
Carballa. As relacións cos escritores do seu tempo e as novas
xeracións que estaban a agromar
toman igualmente protagonismo
nunha mostra que dedica un amplo apartado ao seu compromiso
militante tanto coa poesía como
na súa pertenza ao BNG.
“Alí estou eu dando vida
aos carballos” recolle o excepcional documento fotográfico
de Anxo Iglesias do seu pasamento en 1992. Remata a exposición cun apartado titulado
“... e si despois reverto nas fogueiras”. Antón Avilés de Taramancos. Fotobiográfica, é a
primeira exposición que se realiza arredor do escritor ao
que este ano se lle dedica o
Día das Letras. Promovida polo Concello de Pontevedra, a
mostra está ao coidado do editor Xosé Enrique Acuña e o
biógrafo do poeta Xosé María
Álvarez Cáccamo.♦

A exposición estará aberta, no Pazo de Mugartegui, ata o 20 de abril.

A.N.T.

‘

Sons avanzados e vangarda creativa
no certame IFI de Pontevedra
A.N.T.
Músicos, dj´s, selos discográficos, propostas de web-art, digital-art e teóricos das novas linguaxes artísticas participan no
certame IFI en movimento que se
celebra do 3 ao 5 de abril en Pontevedra. Sons, vídeo, danza, concertos, accións e performance
compoñen as máis de oitenta
propostas multidisciplinares que
artellan o intenso programa que
se desenvolverá na Facultade de
Belas Artes e no Pazo da Cultura.
Anúnciase como un certame
aberto ao público e participativo
que ten nas novas tecnoloxías,
nos sons avanzados, na videocreación e a performance os
seus eixos fundamentais. Chega
o IFI á súa segunda edición en
Pontevedra e sitúase xa no circuito de encontros experimentais que ten outras citas de interes no festival Zeppelin de Barcelona ou no Observatori de Valencia. Organizado polo colectivo Flexo e Sinsalaudio e pola
delegación de alumnos da Facultade de Belas Artes, IFI en
movimento preséntase como “un
espacio privilexiado para a ex-

perimentación, o intercambio e
a circulación de ideas; un foro
diverso que tenta ademais participar no reactivamento do noso
contorno creativo, achegando as
propostas máis arriscadas e innovadoras da producción artística galega e internacional”.
Cuestionar a arte
Conferencias a cargo de Nilo Casares, Acindino e Juan Loeck, un
obradoiro de audio impartido por
Chiu Longina, un obradoiro de arte pública de Óscar Mora e sets
musicais e visuais serán os apartados que se desenvolverán na Facultade de Belas Artes. O sábado
ás 11: 00 as accións saídas do
obradoiro de Mora chegarán ás
rúas de Pontevedra. O outro espacio do encontro, o Pazo da Cultura, será o escenario da mesa redonda IFI en movemento. Cuestionando a arte con Adriana Sá,
Mikel Arce, Nilo Casares e Acindino ademais de accións e concertos durante a tarde do venres e toda a xornada do sábado. O certame “tomará” o Pazo da Cultura
articulándose en oito puntos dis-

Pedro Tudela (Portugal).

tintos nos que se instalarán desde
puntos de venda de material
discográfico, literario e banda deseñada ata un sitio da música ambiental con creadores e dj´s. Outros dos puntos de atención serán
o Wifi no que o público filma o encontro en tempo real ou a Cámara
de Atención Auditiva, unha sala
sen luz preparada para que o público se centre só nos sons. Desde
este cuarto escuro os artistas interpretarán ao vivo as súas obras entre o público e na ausencia de luz
do espacio, sen que se podan ver
entre si. Con vontade participativa
créase dentro do certame o apartado “Enchufa e Toca” no que o público poderá presentar os seus tra-

ballos en directo, tendo os medios
técnicos necesarios á súa disposición. As videocreacións terán unha pantalla de exposición continua no edificio do Pazo da Cultura e no anexo Recinto Feiral celebrarase o sábado ás 23:30 horas a
festa de peche na que participarán
o grupo galego Algodown, Pedro
Tudela, Miguel Carvalhaie e Return, os valencianos, Fabel e Cristian xunto Müesli Colectivo,
Party Man e Luison ademais doutras propostas de traballos visuais
e animación.
Autores das instalacións que
estarán á vista no Pazo da Cultura son Ana Pol, Alberto Barreiro, Antón Caamaño, Cristina
González, o Colectivo Chapapote e María Chenut/Pablo Orza, entre outros. As accións correrán a carto de Pingüino No
sé, Chévere, María Chenut e Pablo Orza e María Cosmes. A
música ambiental que de maneira ininterrompida soará no Fío
IFI do Pazo estará a cargo de Dj
My Lady, Víctor flores, Noboiño, Luis Campos, Pepone, Nybol, Kraytchek, Voluble, Yoko
Tsuno e Loopy de Loop.♦

u nunca acreditei neso
de que a cara é o
espello da alma, pero
desde hai uns poucos anos
dou por certo esoutro dito
que afirma que a partir dos
corenta anos cada un ten a
cara que se merece. Esta última aseveración introduce
un importantísimo matiz en
relación coa primeira, pois
vén dicir que o rostro é o resultado dunha biografía, dun
esforzo en boa medida consciente e voluntario, e non
dunha disposición presuntamente natural do carácter.
Agora fíxome moito nos
caretos das xentes que
andan por riba dos corenta,
sobre todo nos dos vellos.
Certamente sigo sen ser
demasiado habilidoso na difícil técnica da lectura facial
e debo recoñecer que moitos
rostros simplemente non me
din nada, abotargados e
tumefactos como están por
tantos anos de traballos, rutinas e expectativas frustradas. Ás veces tamén me
equivoco e resulta que o calvorota anodino de papada
colgante e ollos de peixe
morto é un simpático
lampantín que insiste
convincentemente en que
vaiamos tomar a última.
Sen embargo, mirando o
outro día a CNN, dei co rostro transparente de Donald
Rumsfeld, o secretario de
Defensa dos Estados Unidos
e pai ideolóxico da guerra
contra Irak. Como entendía
só a medias o seu perfecto
inglés e xa sabía o que
estaba a dicir, concentrei a
miña atención na súa cara.
Quixen facelo honestamente,
sen prexuízos ideolóxicos,
pero nin sequera así puiden
deixar de ver na xeta de
Rumsfeld o destello evidente
da dureza de corazón, do
malvado sentimento de
superioridade, do desprezo
cínico e agresivo polos que
non pensan que o novo século deba ser un século de
exclusivo e unilateral poder
americano.
Rumsfeld canta coa súa
boca: cando se abre nun sorriso que pretende ser diplomático e televisivo asoma na
súa cara unha especie de ferida podre aínda que moi
ben lavadiña. E a súa mirada, de olliños pequenos e
nerviosos, convértese entón
nunha intimidatoria coitela
de afeitar. A expresión facial
de Rumsfeld está nun punto
intermedio entre a da hiena
e a do caimán, dous animais
que, ó contrario dos hipopótamos e os rinocerontes,
nunca me resultaron simpáticos.
Dada a importancia que
en Estados Unidos ten a
telexenia para chegar á presidencia da nación, concluín
con alegría que Rumsfeld
xamais alcanzará tan alta e
decisiva maxistratura. Non
♦
se consola quen non quere.♦

TRINTA ANOS SEN

M A F A L D A
MAR BARROS

Perrera negra inconfundíbel, sorriso enorme, nariz pequerrecho, comentarios sagaces. Mafalda conseguiu saír das viñetas para dar unha labazada crítica ao público cos seus ideais de igualdade e de paz. O mundo que criticou ata a súa última tira en 1973 non mudou tanto. Así que Mafalda segue aguilloando hoxe no mesmo lugar e polos mesmos motivos.
¿Que será da nena tenra que sorprendía coas súas preguntas e comentarios inxenuos e impertinentes? Trinta anos despois do fin das
súas aventuras a través das viñetas, Mafalda podería ter sido unha
ama de casa, unha guerrilleira ou
unha traductora da ONU, para
contribuír na paz internacional. Pero non. Quino quixo conservala no
seu mundo infantil, lonxe das absurdas convencións dos adultos,
loitando contra a guerra, contra o
racismo e o sexismo que salpicaba a sociedade e contra os abusos
de poder, teimas dos maiores que
escapaban aos seus razoamentos, unha mestura exacta de sinxeleza e profundidade.
A guerra de Vietnam conmocionaba o mundo e levantaba as protestas pacifistas en todas as cidades do planeta, a URSS tiña presencia e o fenómeno dos Beatles
revolucionaba o mundo, mentres
Mafalda protestaba porque, outra
vez máis, tiña que comer a sopa.
Preocupada polo que acontecía no mundo, perdida entre os
xornais esparexidos polo chan,
sentada escoitando a radio, xogando cos seus amigos ou mirando directamente ao lector, Mafalda protagonizou dende setembro de
1964 as mellores tiras do debuxante Xoaquín Salvador Lavado, Quino. Sen embargo, as súas historias
publicadas por primeira vez na arxentina Primeira Plana, non perderon actualidade co paso do tempo.
A súa cara inocente, que non se
correspondía co sarcasmo das súas palabras, deixouse ver por diferentes xornais e revistas americanos e europeos, erguéndose como
un dos mitos dentro do cómic.
Concibida inicialmente como
historieta para promover unha nova liña de electrodomésticos chamada Mansfield, Quino nunca
imaxinou que millóns de persoas
se apaixonarían polas tiras da
súa pequena Mafalda, incluso os
máis cativos, algo que lle sorprendeu, porque nunca foi creada para eles. Ata os cantantes quixeron
que Mafalda estivese nos seus
discos. Foi en 1987. Quino volve
debuxar unha tira especial para o
traballo de Joan Manuel Serrat
sobre os poemas de Mario Benedetti, que nunca veu a luz.

AH... CRIN QUE
ERA O MUNDO QUE SE
LAIABA

...E ESTAS FORON
AS
NOTICIAS DO
PANORAMA MUNDIAL

MAMA, ¿A TI QUE CHE GUSTARÍA SER
SE VIVISES?

É PARA MASTIGALO, PERO
NON HAI QUE TRAGALO

¡AVÍSOVOS QUE
DESTA VEZ VAI DE
VERAS!

¡NON

VOU MÁIS
Á ESCOLA!..
¡E SAN SE
A C A B O U!

¿O DISCURSO DE QUEN?

¡O E!¿VES
ISTO?

Traducción ao galego
Con só seis anos comezou a dar a
volta ao mundo. As súas reflexións
afiadas sobre temas sociais e políticos foron traducidos a máis de
vintecinco idiomas. Nenos e adultos franceses, xaponeses, gregos... desfrutaron coas graciosas
respostas que daba e cos seus dilemas. Dende 1984, as peripecias
desta nena poden lerse en galego,
na norma reintegracionista, a partir
do labor desenvolvido por Ramón

Reimúndez e Xosé Ramón Díaz.
A pesar da súa desaparición en
1973, Mafalda continúa tendo un
papel fundamental. Feiras do libro,
eventos, campañas sanitarias, os
debuxos animados ou a longametraxe dirixida por Carlos Márquez
demostran que Mafalda non morreu cando o seu creador decidiu
que ela, Manoliño, Susana e Felipe
deixarían de brincar no papel.♦
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HOXE EN DÍA
ESTÁN MOI EN BOGA OS
MÉTODOS
AUDIOVISUAIS
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Leite e
Carneiro
CÉSAR VARELA

O
Á esquerda, o Colectivo
Valdemar, organizador
da Semana de Maxia.
Arriba, de esquerda a
dereita, Caroline Marx,
Magomigue, Luís
Moyano, Vituco e Yunke.

Cartas, flores, fume.
Tachannn...
MAR BARROS

Mans inquedas que fan desaparecer pequenas pelotas vermellas ao tempo que sacan do interior dunha
chisteira un ramo de flores ou fan os trucos máis incribles coas cartas. Fantasía e ilusión a través da palabras e dos acenos. Así é a maxia. E así se está a vivir na I Semana Internacional da Maxia de Lugo.
Atentos, comeza o espectáculo.
As cordas alónganse, os panos
de cores únense entre si e a auga
convértese en papel co simple
xiro dunha variña ou co soprido
dun neno. Os magos conseguen
abraiar ao público curioso cos
seus trucos imposíbeis, mentres
no seu interior sorrín satisfeitos,
por acadar o seu obxectivo, engaiolar e ilusionar por un intre.
As desaparicións, os malabarismos, os enredos de cartas e a
maxia de rúa están a encher a capital lucense gracias a celebración da I Semana Internacional
da Maxia, primeira desta talla
que se celebra no país. Organizada polo colectivo de maxia Waldemar e patrocinada pola Concellería de Cultura de Lugo, o encontro reúne ao redor de vinte
magos europeos e americanos.
Os magos galegos Teto, Luís Boyano, Antonio Romarís, Sasha,
Rafa ou Carlos Coira actúan
conxuntamente coa belga Caroline Marx, con Juan Tamariz o
Mago Míguez ou con Dylan Ace.

GONZALO

Como explica o Mago Antón
“a festa é un xeito de potenciar o
auxe que está a ter a maxia en
Galicia, permitindo que se achegue a sorpresa e a ilusión dende
todas as partes do mundo”.
A iniciativa xurdiu do colectivo galego Waldemar, creado hai
cinco anos para poñer en común
“maxia e inquedanzas”. Como indica o mago Teto “cinco ou seis
amigos comezamos a soñar con
esta iniciativa e demos o primeiro
paso coas mensuais Festas da
Maxia”. E engade “que os magos
son persoas peculiares e constantes, pero non pechadas, que traballan cun elemento que dá moito
xogo. Eu por exemplo, utilízoa
para ligar e para copiar nos meus
exames de Enxeñería Química”.
Máis maxia
A Semana Internacional que sorprenderá ao público gracias aos
espectáculos de máis de vinte
magos ata o domingo seis, arrancou o pasado martes coa actua-

ción protagonizada polo prestixioso Mago Migue, quen organizou o pasado ano en Granada unha iniciativa semellante. Ademais abriuse ao público a exposición Aventuras de 51 magos y un
fakir de Cuenca, unha colección
de caricaturas de grandes figuras
dentro do mundo da maxia elaboradas polo debuxante Idígoras,
quen tamén participa na revista
de humor gráfico El Jueves.
Os organizadores da festa
quixeron estender a maxia por
toda a cidade e o rural de Lugo,
feito que foi valorado positivamente polo concelleiro de cultura, Ignacio Rodríguez Eguibar.
Para iso, programouse para os
día 3, 4 e 5 a actividade dos vinte magos máis un, na que rúas,
colexios, hospitais, pubs, centros
sociais e locais de ocio encheranse de espectáculos. “Entre todos conseguirase realizar máis
de setenta actuacións, especialmente gracias a maxia”, explica
o Mago Antón, encargado da
producción do evento.

O auditorio Gustavo Freire
acollerá o sábado a maxia de
Juan Tamariz no espectáculo
Música bruxa. E o domingo porase punto final ao festival coa
celebración da gran gala internacional de maxia, na que os artistas achegarán ao público as diferentes vertentes da maxia. Estarán presentes o galego Luís Boyano, o estadounidense Dylan
Ace, uns dos principais referentes internacionais do escapismo,
os irmáns valencianos Yunke,
subcampeóns do mundo no
2000, o suízo Peter Marvey, cun
espectáculo impactante, Nicolás
Night, o belga Arno e Caroline.
Con todo, a I Semana da Maxia preséntase como unha aposta
arriscada por ser a primeira desta
dimensión que se celebra no país.
Sen embargo, como indica o Mago Teto “o público vai desfrutar
moito”, ao tempo que agarda que
“esta iniciativa teña continuidade
en Lugo e no resto da Galiza para que se manteña a presencia da
maxia nas axendas culturais.♦

apelido Leite é ben coñecido en Portugal e
non nos resulta extrano
atopalo como chamadeiro de
Nas lecturas portuguesas que
cairon nas miñas mans ao tratar a orixe diste nome,
explícanno como evolución
popular dalgún oficio dalguén
relacionado co albo líquido; se
cadra o alcume dalgún tratante
en leite e que posteriormente
pasou a ser un apelido. Non se
entendería porqué o leite pasou
a ser un apelido e non pasaron
a selo outros líquidos tan
populares como o viño, o aceite ou a agua.
A nosa idea é que nos atopamos diante dun nome latino
que destaca a excelencia da
persoa que o porta. Procederia
dun Electus, ou sexa,
“elexido”, “escollido” ou
“especial”. O paso de Electus
a Eleite (en xenitivo) e a perda
do e inicial seguiria un camiño
mallado por outros nomes como por exempro Eduardo para
rematar en Duarte.
A persoa de nome Carneiro que máis nos sona é a do falecido político portuense, bon
coñecedor da Galiza que foi o
Saá Carneiro. En principio parece que nada de particular pasa con iste nome. Por algunha
razón de evolución popular o
nome do coñecido animal
lanar pasou a ser o alcume de
alguén e dai eternizado como
apelido. Aínda chama a
atención que moitos
topónimos galegos locen o nome de Carneiro. Non se
entende ben como pasaria o
nome dun animal a designar
un lugar acasarado! Aínda
máis extrano resultarían os varios lugares que na Galiza se
chaman Carneira, así en feminino, cando a característica do
animal é precisamente o ser
macho! Menos explicábel resulta un lugar da parte de
Coruña que se nomea de
Carnes!
Viaxano por Italia
atopámonos co nome de la Vía
del Carnaro ou Carnero, que
eles interpretan procedente do
latin Cavernarius, “ pieno di
grotte”, ou sexa lugar cheo de
covas. Se aceitamos a explicación dos italianos para nós, a
interpretación da orixe dos nosos topónimos cobra unha tremenda lóxica porque ao fin o
pai latin funciona!
A Carneira, seria a descripción dun lugar cunha cova que
puido ser usada en tempos para recoller gando ou mesmo
como moradía humana e pasar
a ser sinónimo de Cabana ou
Cachoupa. O Carneiro describiria un monte Cavernario ou
inzado de covas, que debeu
ser, (ainda o é hoxe),a faciana
de moitas paisaxes rurais
galegas. Agora o paso do
nome dun topónimo a un apelativo persoal entra xa dentro
duna lóxica repetida mil veces
ao longo do tempo no noso común solar galego-portugués.♦
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Mc CARTNEY
Entre a emoción e a falta de compromiso
ANTONIO GARCÍA TEIXEIRO

Fran Alonso
‘Cómpre
aproveitar
o auxe da nosa
literatura infantil
e exportala
a Europa’
A.N.T.
A casa da duna acaba de
ser seleccionada pola Biblioteca Internacional da
Xuventude de Munich como un dos mellores títulos
de literatura infantil publicados en 2002. ¿Que significa este recoñecemento?
Inicialmente unha gran
sorpresa porque temos a sensación de que as distincións
internacionais son algo que
nos queda lonxe. Pero tamén
se presenta como un forte
respaldo para a obra que realizamos conxuntamente o fotógrafo Manuel G. Vicente e
máis eu, porque introducimos unha innovación dentro
dos albumes ilustrados que
se fan no país e no resto da
península, que é a utilización
da fotografía en lugar da
ilustración clásica.
¿Por que decide empregar este elemento?
Porque unha linguaxe
tan actual como é a fotografía non atopaba reflexo neste ámbito da literatura. Parecíanos unha gran contradicción xa que os nenos están
en contacto cos este tipo de
imaxes diariamente.
¿Como xorde A casa da
duna?
Son un apaixonado do álbum, a pesar de que cheguei a
el hai relativamente pouco
tempo. Tiñamos a idea inicial
de elaborar un libro deste tipo,
pero levounos bastante traballo porque nos tiñamos que ir
adaptando, eu as potencialidades da imaxe e el ao texto.
Coido que o álbum ilustrado é
un xénero difícil, cunhas potencialidades tremendas para
chegar ao público adulto.
A literatura infantil na
Galiza está a ter moita presencia, pero, ¿conta co recoñecemento internacional?
Penso que si. Aí está a editorial Kalandraka, co selo en
Portugal ou Xerais que está a
establecer acordos no país luso. Agora que estamos abrindo
camiños, que a literatura infantil galega xa ten recoñecemento a nivel estatal, temos
que potenciar os nosos traballos, exportarnos como cultura
ao resto de Europa. Isto será o
que nos reforce e faga virar os
♦
ollos cara a nosa literatura.♦

Venres 28 en Barcelona. Ata alí
se achegou Paul McCartney,
despois de dez anos de ausencia dos escenarios españois. Un
Palau Sant Jordi ateigado de
persoas de toda condición, de
distintas idades (aínda que predominaban os máis veteranos) e
con sensacións diferentes (penso eu), vibrou diante dun concerto espléndido onde un dos supervivintes dos míticos Beatles
encheu de emoción o ambiente
do recinto barcelonés. Chegaba
a Barcelona o segundo concerto
(o sábado daría o terceiro) da
súa xira Back in the world, a continuación europea da que comezara nos Estados Unidos no mes
de abril do pasado ano. E Macca
non defraudou a ninguén. Roupa
xuvenil (vaqueiros, camiseta vermella e chaqueta azul) para un
home con case 61 anos. Control
absoluto do escenario, tocando o
baixo Hofner, e tres tipos de guitarras coa man esquerda, ademais de sentar ós teclados para
deleitarnos cun repertorio tan fermoso como intencionado.
Unha voz que segue manténdose excelente, capaz de modular
esas cancións de medio ritmo, as
baladas máis sutís ou engancharse ós rexistros do rock de sempre,
unha faceta pouco valorada e inxustamente esquecida na longa
carreira de Paul McCartney. E esa
voz estivo magnificamente arroupada por un grupo solvente (parécenme incribles certas críticas feroces ós catro músicos que o
acompañan que lin nalgún xornal
barcelonés) que cumpriu á perfección o seu labor de equilibrar o espírito das cancións máis clásicas.
Quizais algúns decibelios de máis
–sobre todo, houbo distorsións
nas tres primeiras pezas– pero
nun concerto de dúas horas e media todo foi atopando o seu lugar e
os posibles altibaixos desapareceron por arte de maxia. Porque maxia houbo en grandes doses no
concerto. Un concerto controlado,
ben pensado, no que as grandes
cancións dos Beatles foron o eixe
central (coido que 22 de 36), aínda que houbo espacio para un par
de pezas do novo disco (próximo
a saír) e algunhas das mellores
cancións da súa época-Wings ou
en solitario como Jet, Let me roll it,
Live and let die entre outras. Rostros cheos de emoción, berros de
emoción, silencio de emoción, isqueiros de emoción.
Cando pensamos en cento
cincuenta minutos de música, podemos pensar en certo cansancio, actitudes repetitivas ou unha
certa monotonía. Nada disto houbo no Sant Jordi. Hello goodbye
iniciou un concerto estructurado
en varios bloques, que responden
a uns procesos musicais ben definidos na concepción do artista:
cancións apoiadas pola banda
para comezar, cancións tocadas
por McCartney simplemente cunha guitarra ou no piano, mostrando esa faceta intimista e cómplice

Despois de dez anos de ausencia Paul McCartney actuou en Barcelona nun concerto que
encheu o Palau Sant Jordi.

que engaiolou a moitos, un bloque de cancións de puro rock and
roll e dúas quendas de bises que
chegaron moi fondo ó corazón
dun público entusiasta e entregado a quen se considera o representante dos Beatles na terra.
Non faltaron as homenaxes; Paul
cantou Here today a John Lennon, momento no que o público,
de enorme talante pacifista, entoou o mítico Give peace a chance.
Foi un dos momentos emocionantes da noite. Sir Paul dirixiu a
canción pero non dixo ningunha
palabra alusiva á guerra, algo que
todos lle teriamos agradecido. Eu
tiña claro que sería así, porque isto mesmo sucedeu no seu primeiro concerto da xira en París, e
Macca non abriu a
boca. Outra homenaxe sinxela
pero graciosa foi a
interpretación cun
ukelele do marabilloso tema Something de George Harrison. A el
dedicoulle esta
maneira divertida
de interpretar unha canción de referencia no repertorio inigualable
dos Beatles. Non
podían faltar senllas homenaxes ás mulleres que
apareceron na súa vida con carácter definitivo: fermosa My Love
para Linda e emocionante Your
loving flame a Heather, presente
no concerto entre o público.
Back in the USSR soou acelerado pero vibrante (non puiden menos que lembrar a John) e Blackbird, coa guitarra soamente, foi unha das xoias da noite. Estivo memorable, tamén, sentado ó piano,
el só, en cortes como Carry that
weight ou The fool on the hill, pero
os momentos máis emotivos viví-

‘N

ronse cando o Palau se encheu de
chamas dos isqueiros do público
coa fermosa Let it be ou cando a
participación dese público entregado sen límites cantou co seu ídolo
Hey Jude. Subiu a emoción, a temperatura e fundíronse persoas de
xeracións diferentes coas notas de
tan extraordinaria canción. Avós, fillos, netos, pais perderon o concepto de xeración diferente.
E teño que dicir que eu non
creo na palabra nostalxia para
definir un evento coma este. Paréceme unha simplificación. As
cancións dos Beatles son xa clásicos da música. Encanta escoitalas. E van acompañándote ano
tras ano sen poñer puntos finais.
Medras con eles, faste maior e
gozas con eses
temas,
porque
non os abandonaches nunca.
Non hai que
ollar cara a atrás.
Non existe ese
atrás nostálxico
porque hai un
sempre que perdura. Gustaríame
borrar deste concerto esta palabra
que está salferida
de connotacións,
senón perversas,
si bastante despectivas. Eu non fun buscando
tempos pasados; en fun buscar unha voz nunha música que me
acompaña dende hai ben anos;
quería escoitala en directo, vivir o
ambiente emotivo dunhas pezas
que non morrerán nunca. Escoitalas en vivo, a el mesmo, un dos
grandes, pagaba a pena. E así foi,
un Paul McCartney impetuoso,
máis afastado da brandura da que,
demasiadas veces, abusa, avanzando por un camiño menos confortable do habitual, menos acomodado e máis endurecido.

on existe
ese atrás nostáxico,
por que hai un
sempre que perdura.
As cancións
dos Beatles son, xa,
clásicos da música”

E non é Macca o meu favorito
do grupo. Sempre me sentín máis
preto de John Lennon (para min o
máis querido) ou de George Harrison. Pero sempre tivo o meu respecto. Pola súa voz, pola súa sutileza á hora de compoñer, por crear
Yesterday, por formar con Lennon
a parella más significativa de compositores da música moderna. Valorei, a miúdo, o seu intento de facer cos Wings unha alternativa diferente pero válida, da concepción
musical de John Lennon, unha vez
disolta a mítica formación. Teño
que recoñecer que Paul, á marxe
do grupo, fixo un puñado de cancións moi boas pero concebiu discos máis frouxos do que eu chegara a pensar. Eu manteño que a
pantasma de Lennon o perseguiu
sempre, está a perseguilo e nunca
se desfará dela. Quixo demostrar a
súa grande capacidade de compositor coa creación do Oratorio de
Liverpool e Standing Stone. Para
min, intentos errados. Paul quixo
sempre ser querido, ser admirado
(¡quen non!) e foino, mais todo pasaba pola comparación con John.
E así, partía en clara desvantaxe.
E segue a partir. El pretendeu (e
pretende) amosar a face amable
dos Beatles. E quizais o consegue.
Pero iso ten un prezo. A súa falta
de compromiso resulta evidente e
decepciona. Non se pode sortear
con maior ou menor habilidade, por
exemplo, o tema da guerra de Irak.
Non se pode dicir que o único que
pretende é facer feliz á xente cando caen bombas sobre Bagdad.
Nun concerto o público pódello
perdoar pero a imaxe, a actitude
ambigua, fará del unha persoa que
mira para outro lado nos momentos de conflictos bélicos ou sociais.
De pouco servirá promocionar una
asociación contra as minas antipersoais; soa algo abstracto aínda
que loable. Moito máis concreto
sería terse mollado diante dunha
guerra, dunha invasión cruel, inxusta; un masacre que horroriza
con só pensar nel. Pois Macca prefire o silencio, mantén unha actitude esquiva e defrauda ó presentar
ese lado amable da música cando
unha das funcións dos músicos lexendarios, coma el, debe ser a belixerancia en contra da barbarie.
Por iso Paul McCartney seguirá conectando co público, crerase simpático, nunca será gracioso, agarrarase a un guión ben pensado, a
un repertorio exquisito, pero terá
que darse conta de que os Beatles
foron moito máis do que el representa, que non é pouco. E nunca,
nunca, poderá desbancar dos nosos corazóns a John Lennon, rebelde, revolucionario e comprometido co seu tempo, cos seres de
boa vontade, que deixou a súa pegada en moitas das cancións máis
psicodélicas, rugosas e experimentais do grupo de Liverpool. Así
que, lembrando unha mensaxe
que apareceu, entre moitas outras,
na pantalla antes do concerto, quero dicirlle a Paul que el é grande
pero Lennon érao moito máis.♦
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A
desaparición
da educación
física

Sitios

Mar Barros

XURXO LEDO

P

arecía difícil pero
vemos que a realidade
sempre supera a
ficción. O goberno actual
ven de propoñer unha redución da cantidade de horas
adicadas á Educación Física
nas escolas, concretamente
pretende que os nosos rapaces na etapa de Educación
Secundaria adiquen un
total de 35 horas anuais.
Se fan un cálculo verán
que isto é totalmente
ridículo, sobre todo cando
observamos que formulan
uns obxectivos que requiren
alomenos dúas veces máis
tempo. É dicir, dan 40 céntimos de euro para mercar un
litro de leite e ao mesmo
tempo dinnos o importante
que é beber leite para
medrar, para unha alimentación equilibrada, etc.
O artigo 43 da Constitución Española no capítulo
referente ós principios
rectores dá política social i
económica, di o seguinte: 1.Recoñécese o direito a
protección da saúde. 2.Compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a traverso de
medidas preventivas e das
prestacións e servicios necesarios. A lei establecerá os
direitos e deberes de todos ó
respecto. 3.- Os poderes públicos fomentarán a
educación sanitaria, a
educación física e o deporte.
Asimesmo facilitarán a adecuada utilización do ocio.
Para este goberno, que
adoita declararse como
gran defensor da
Constitución, é necesario
aumentar o tempo adicado
á relixión e a cultura
relixiosa. Igualmente
despreza os estuds que sinalan a importancia
fundamental da Educación
Física na formación das
personas, como parte da
mellora nas capacidades
tanto cognitivas coma
motrices.
O goberno non respeta
os nenos nin os pais porque
considera que non ten
porqué cumplir có mandato
constitucional claramente
explicitado e pola contra
vende nos medios de
comunicación a súa implicación cos deportistas e os valores inerentes a práctica
deportiva.
Ao mellor o que quere
Aznar é que vaiamos todos á
Moncloa a correr co seu
adestrador particular para
despois botarlle unha carreira a Bush e ver quen chega
♦
antes a invadir Iraq.♦

A polémica das cabaceiras
entre Carnota e Lira
Na Galiza agraria sempre tivo unha presencia fundamental a elaboración do pan, dende a semente
do gran, pasando polo almacenamento e o moído ata a fornada da
masa. E ao redor deste alimento
érguese toda unha cultura etnográfica que abarca cantigas, lendas e refráns, coñecidos en todo o
país a través da tradición oral.
Sen embargo, este ámbito
non foi o único que se veu condicionado polas actividades e os
útiles necesarios para obtención
do pan. A influencia máis rechamante atopámola na arquitectura
popular, nas construccións que
os campesiños ou a Igrexa realizaban para moer o millo ou o trigo e nos canastros ou cabaceiras.

Espallados por toda a xeografía galega e con tipoloxías diferenciadas segundo as zonas, uns
dos hórreos máis destacados atópanse no concello de Carnota, entre eles o que presume de ser o
máis grande de todo o país, que
foi declarado Monumento Nacional. Construído en 1760 por
Gregorio Quintela, tal como indica a inscrición nun dos costais, o
hórreo de Carnota constaba inicialmente de once pares de pés e
pertencía a Igrexa. Era moi habitual que este sector relixioso, tivese nas súas terras grandes
construccións adicadas ao almacenamento do gran, xa que ademais de posuír amplas extensións
de terreo cultivábel recibían os

tributos de millo para pagar o
arrendo do resto dos campesiños.
En 1779 construíuse en Lira
unha cabaceira que superaría en
pés ao de Carnota e que provocaría a ampliación do de Gregorio
Quintela. Actualmente cada un
destes hórreos posúe vintedous
pés. Sen embargo, existe unha
dura rivalidade entre as xentes de
Lira e Carnota por mor do seu tamaño. Non se poñen de acordo
en cal dos dous é o máis grande,
porque os carnotáns argumentan
que o seu ten máis capacidade,
mentres que os lirachos defenden
que o seu é o máis longo.
Sexa como for, ambos teñen
unha talla moi coidada, xa que,
como explica unha das directivas

da asociación cultural Canle de
Lira, Isabel Longueira, “normalmente os que traballaban a pedra
das cabaceiras eran os canteiros
que tallaran as fachadas das igrexas barrocas de Compostela”.
Sen embargo, aínda que estes se presentan como os máis
representativos téñense inventariado ao redor duns novecentos en todo o concello de Carnota. Fronte a espectacularidade dos máis grandes, por todo o
municipio esparéxense cabaceiras de menor tamaño, aínda en
uso, moito menos traballados e
feitos con cachotes. Boa parte
das familias campesiñas posúen
o seu, como axuda indispensábel para conservar a colleita.♦

Meu Santo, Miña Santiña

francisco a. Vidal

Santo Estanislao, un pacífico con ousadía
Estanislao era un cacho de pan, e
os fieis que o coñecían sabían
que podían contar con el para
calquera causa. Comprensivo e
ortodoxo a un tempo, aconsellaba -iso si-, con fidelidade aos
seus principios e sempre sen levantar unha voz máis ca outra.
ste cracoviano veu ao mundo
cando os seus pais xa levaban
máis de trinta anos casados e
resignados a ficar sen descendencia; por iso, cando o rapaz naceu,
tolearon de alegría e coidaron que
aquel, por ser froito dos moitos
rezos do matrimonio, debería ser
ofrecido para o servicio de Deus.
Estudiou teoloxía, primeiro
en Polonia e logo en París, onde
adquiriu unhas dotes especiais
en oratoria, e polo que, en canto
volveu á súa cidade natal e se
presentou ao bispo, este non dubidou en lle entregar a titularidade da parroquia da catedral para
o seu goberno. E anos máis tarde, cando o bispo faleceu, todos,
ricos e pobres, eclesiásticos e civís, coincidiron en propoñelo para ocupar a Sé cracovíana.
Unha das persoas que máis
apoiaron a aquel curiña ensimesmado foi o rei de Polonia, Beleslao, quen, no fondo, confundía o
pacifismo do párroco con ser un
“non vou nin fago falta” e pensa-
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ba que, con el á fronte da Igrexa,
íalle ser máis doado gobernar e
mandar ao seu gusto e pracer.
Todos tiñan ao monarca por
un bo rei, pero asemade tamén
por moi dado aaos praceres mundanos, algo que, Estanislao non
podía consentir e polo que non
dubidaba en entrar no pazo real,
tantas veces como fixese falta,
para amonestalo, aínda que as
súas reprimendas máis parecían
o pedido dun favor que unha
chamada de atención.
bispo facíalle ver que un
rei debe dar exemplo e portarse, polo menos de cara á
xente, con exquisita corrección, e
Beleslao, o monarca, calaba para
non discutir e pensaba que a aquel
curiña subíraselle o cargo á cabeza.
Pero un día sucedeu o escándalo: o rei namorouse dunha muller
casada e levouna para o seu pazo
sen lle pedir permiso a ninguén.
Os súbditos comentaron o caso, laiaban que o infeliz esposo da
afortunada non podía facer nada e
que aquel era un abuso de autoridade, que a este paso quen estivese libre de cornamenta que tirase a
primeira pedra. Que os reis sempre
fixeran igual, que se lles gusta unha egua, pois van e móntana, que
queren un bo viño, pois van e bébeno, que lles gusta unha muller,
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pois iso, lévana con eles e convértena na raíña dos seus soños.
aquela, Estanislao, que non
podía predicar e facer a vista gorda cando se trataba de
xente importante, fiel ao seu deber de corrector de vicios e malos costumes, amparado na autoridade que a Igrexa puxera nel,
despois de predicar tantas veces
que todos somos iguais aos ollos
de El-Señor, fíxose eco dos comentarios e das queixas dos súbditos e foi cabo do monarca para
lle recriminar a libertina e provocadora conduta; e o monarca,
que pensaba que Estanislao era
un xoiniñas de voz san arxilia,
escoitouno moi educadamente
pero seguiu facendo o que á súa
real persoa lle daba a gana.
O bispo sentiuse burlado e menosprezado, así que, con esa figura e paciencia de mosquiña morta,
un día, coa igrexa chea de xente,
aproveitando que o rei estaba presente e en primeira fila, predicou
contra o concubinato, o abuso de
poder e outra volta coa igualdade
de todos ao ollos de Deus.
O rei, con toda a paciencia de
que era capaz, calaba, removíase
na cadeira e facía que atendía aínda que no fondo estivese desexando que un raio lle partise a boca ao
místico aquel, e como se a causa
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non fosa con el, cando foi o intre
da Comuñón, o rei acercouse coma calquera outro fiel a comulgar.
E entón, sacando o valor do seu
propio orgullo, alí, á vista de todos, o bispo negoulle a Sagrada
Hostia, por vivir en pecado mortal.
emellante vergoña pública
non a podía consentir Beleslao, que ao rematar a Misa
entrou na sancristía a pedirlle
contas por aquela falta de respecto. Discutiu iradamente co
bispo e, quente como estaba,
acabou por lle dar morte.
Tal era o real enfado, que ordenou expoñer o cadáver e deixalo insepulto ata que as feras o
devorasen, para que todos soubesen quen mandaba alí. Pero como tantas veces pasou nos misteriosos vieiros da santidade, unhas aves do ceo baixaren a custodialo, ata que uns devotos fieis
recolleron o seu carpa e lle deron
cristiá sepultura.
O asunto foi que aquel incidente provocou unha ruptura política entre o monarca e a Igrexa,
unha crise que sumiu ao reino de
Beleslao en longos anos de revoltas e profundo declive económico, ata que, irremediabelmente, El-rei amasou publicamente o
seu arrepentimento e fixo as paces con Roma. ♦
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O pacto
galego
FRANCISCO CARBALLO

‘A

orixe das ideas predominantes en Galiza a
través das páxinas de
Faro de Vigo (1898-1923)” é o
subtítulo do O pacto galego na
construcción de España, libro de
Manuel Veiga, xornalista e
sociólogo ben coñecido en ANT.
Di o prologuista, Fermín Bouza:
“A historia dese pacto é central
para coñecérmonos. Aínda hoxe
imos pagando un proceso que
nos trouxo a unha situación
como a que estamos a vivir”.
M. Veiga estuda nos textos do
xornal Faro de Vigo a ideoloxía
máis ou menos explícita dunha
élite auctóctona e que pode ser
resumida en dous vectores:
progreso á costa da perda da
identidade, intereses localistas da
oligarquía á costa da
desintegración de Galiza. Tal élite
énos ben coñecida: unha burguesía con ramalazos de actividade
industrial marítima e terrestre,
sempre represiva dos mariñeiros,
dos campesiños e dos obreiros,
que se beneficiou da emigración
e de servicios ao réxime. Unha
burguesía desculturada
progresivamente ata o seu declive
no despilfarro e na inadecuación
ás novas tecnoloxías.
Polos anos 36 do XX non
faltaban empresarios
clarividentes que se aproximaron
ao nacionalismo, que escoitaron
con esperanza a Bóveda e Castelao, mais non era o Faro de Vigo
o seu órgano, senón El Pueblo
Gallego de Portela Valladares ou
Galicia de Valentín Paz Andrade
etc. O Faro podía aceptar
debuxos de Castelao como agora
as belas páxinas de Méndez
Ferrín, mais a información do
Faro e a súas columnas sempre
estiveron na dirección do “pacto
galego” que descrebe Veiga.
Ata onte, moito temos sufrido coas ladaíñas do Faro de subordinación da aldea á urbe, de
partidos, sindicatos, actividades
galegas a estatais, do galego ao
castelán. “Porca miseria” de urbanitas descastados. A epopeia
dos mariñeiros contra o
chapapote, o “ nunca máis” da
sociedade galega parece que
mellou os ouvidos de columnistas e algúns informadores. ¿Vai
o Faro a enteirarse da existencia
da Universidade Galega en
Vigo, dos obreiros, dos bairros,
do rural, dos estudantes? ¿Vai
axustar á realidade idiomática as
súas páxinas?
De momento o Faro é tal
cal o apresenta M. Veiga na súa
excelente tese O pacto galego
na construcción de España: unha análise en dúas partes. A primeira, co nacemento de tal pacto ao substituir unha nova
burguesía, pequena, desnortada,
heteroxénea, á anterior que
mantivera os ideais da
Ilustración e tiña obxectivos políticos definidos (pp. 72 e ss.).
Por desdita, non está só o
Faro na carencia de confianza
no pobo galego e na súa capacidade de xerar progreso; ten
abundantes compañeiros de viaxe nos mass media. ¡Calamitas
calamitatum, usque tandem?♦

Nº 1.076 ● Do 3 ao 9 de abril de 2003 ● Ano XXVI

Anacos de Borobó

O exemplo de Xosé Rey Feás, Alvite
Xa era, naqueles días madrigalegos, Arcebispo de Santiago, D.
Fernando Quiroga Palacios, o que
non quitaba para que na Pensión da
Morena, onde parabamos os xornalistas composteláns aínda sen
carnet, estivera tamén de pensión
unha sobriña do anterior arcebispo,
o andaluz D. Tomás Muniz de Palacios, moi moura, rexa e graciosa;
á cal lle narrou Pepe Alvite, co seu
inconfundíbel humor (que herdaría
e medraría xenialmente ata o máximo absurdo, o seu agora célebre fillo Xosé Luís) un pintoresco encontro cunha tía súa no interior da
catedral de Santiago.
Era a irmá do Arcebispo Muniz, quen morrera había pouco,
aínda que ela seguía vivindo no Palacio Arcebispal, que ocupaba xa,
coa súa familia, o bispo auxiliar Dr.
Souto Vizoso, coma Vicario capitular da Mitra vacante. Mais, naquela mañá, o antigo coengo mindoniense celebraba na capela do
Palacio a voda dunha sobriña súa
de Valdoviño, a súa vila natal.
infeliz irmá do prelado andaluz non sabía por onde ir
ao seu cuarto sen pasar por
medio do casamento que se estaba
a verificar con moita ledicia. Foi
cando os irmáns Alvite a atoparon
e a guiaron polas escaleiras que
tería que subir. Posto que Xesús e
Pepe Alvite coñecían, millor que
calquer coengo, as reviravoltas
catedralicias, por recorrelas co seu
pai, dende rapaces, para informar
das cousas do Cabildo e da Mitra.
A irmá do finado arcebispo
laiouse ante eles da súa triste situación:
—Aínda está quente o corpo
do meu irmán e xa celebran unha
festa na capela na que estivo exposto hai uns días.
—Sí, señora, sí –concedeu
Xesús Alvite– ¡Morto o can, acabóuse a rabia!
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■ XOGO DE BURLAS. Cando
chegaron á Noite pouco despois
e Pepe contóume a saída de seu
irmán, escachaba a rir, e tampouco puido conter a risa, ao repetirlle, un par de anos máis tarde, á
sobriña de Muniz de Pablos, a
tan incomenente frase de Xesús.
Por quen sentía tan bulresco agarimo, sendo o millor exéxeta dos
seus despistes, dentro do xogo de
bulras nos que eran mestres os
máis delirantes picheleiros.
Aturáballe sorrinte Pepe Alvite
a seu irmán cantos despropósitos
se lle ocurrían, e axudáballe na seu
labor local informativo coa súa
enorme capacidade periodística e
agudo enxeño. Que se manifestaba
notabelmente, na intimidade da
Redacción, ao trocar, verbigracia,
os nomes que tan respetuosamente
pronunciaba das xerarquías eclesiásticas en acto de servicio, nos
alcumes que lles daba ventureiramente. Así, o bó do aldeán de Valdoviño, que foi o prelado máis
querido na cidade xacobea, dos
que eu soupen, era Souto de Vea
para Pepe; topónimo que lle viña
coma unha mitra enxebre ó xa preconizado bispo de Palencia.
E logo, cando tras o feliz vicariato de Souto Vizoso, pontificou en Compostela a xigantesca

ambas puxeron a Franco e a seu
réximen a pan pedir. Muíño, por
iso, non se atreveu, namentras iste durou, a pisar España. Non sei
logo o que foi dil.
■ BARROQUISMO DE URXENBarroquismo de urxencia derrochaba Pepe Alvite ao ritmo endiañado da Underwood ou a Hispano-Olivetti, na que redactaba as
súas crónicas e reportaxes. Nunca
vin traballar a máis veloz mecanógrafo, que recollía as conferencias
telefónicas conforme ían falando;
superando así os máis rápidos taquígrafos, posto que o seu labor
non precisaba a transcrición
mecanográfica e pasaba directa e
inmediatamente ás linotipias.
O inconcebíbel era –e é– que
moitas daquelas reseñas e crónicas
xacobeas ou deportivas repletas de
acelerada e vibrante espontaneidade, posuían fresca e xugosa beleza; carente de toda petulancia e
sen asomo de intelectualismo. Ante o escandaloso da escrita cotián
do menor dos Alvite, penso que
aínda non se recoñeceu, coma sería xusto, ista dimensión literaria
do pasmoso redactor de mesa.
Ninguén escribiu con tanta presa,
coa galanura de Xosé Rey Feás,
Alvite. Chegaba ás veces, cando a
emoción o invadía, a teclear escritos tan preciosistas e tan preciosos,
que semellaban fruto da morosidade máis quintaesenciada.
un xeito especial manifestábase o talento literario do
enorme reporteiro ao escribir
as monumentais notas necrolóxicas dos tendeiros da Caldereria ou
do Preguntoiro, dos catedráticos,
dos médicos, dos panadeiros do
Camiño Novo, etc. que ían morrendo en Compostela (concedéndolles eu, por delegación do Cardenal Quiroga, as consabidas indulxencias) que contaban coa súa
simpatía. Razón tiña Xesús Alvite,
ao soster, con fraternal entusiasmo, que “non hai en España quen
escriba máis fermosas necroloxías
que as do meu irmán Pepe”. Nin
coido que xamais os haberá.
CIA.

Xosé Alvite foi o gran cronista de Compostela.

persoalidade do eminentísimo D.
Fernando, cardenal Quiroga Palacios, arcebispo de Santiago de
Compostela, tivo sempre nos beizos do noso compañeiro de redacción un cariñoso mote: Boquita de Piñón. Pois, efectivamente, a grandiosidade da súa estampa física contrataba co pequeniño da súa elocuentísima boca.
■ A RÚA DOS ALVITE. Incluín, ¿por qué non?, a Pepe Alvite entre os grandes escritores
do xornalismo, no parágrafo final que aquí puxen recentemente
de seu pai. Expliqueino xa nun
anaco lido o día que o alcalde de
Santiago, Xerardo Estévez lle
deu, con tanto merecemento, o
nome dos irmáns Alvite a unha
rúa da súa cidade xacobea.
ois así coma Xesús era, por
natureza, o máximo gacetilleiro das rúas, que cabería na
cidade universal dos periodistas,
o seu irmán Xosé cumpría profesionalmente o mester de redactor
de mesa. Se ben a vocación familiar irrefrenábel cara a información local, lanzáballe, co menor
pretexto, fóra da Redacción, para
cubrir o gran suceso, ou acontecemento importante, cuxo relato
desbordaba a imensa capacidade
gacetilleril do seu irmán maior.
Logo Pepe Alvite, de volta á
súa mesa de Redacción, tecleaba a
velocidade de vértigo, naquil inagotábel papel de teletipo que tanto
usaba Xesús para as súas notas, e
que o seu irmán menor enchía coas longas informacións e reportaxes que cubrían páxinas e páxinas
en toda a prensa de Galicia. Pois
houbo un tempo, anterior á montaxe das delegacións dos xornais
galegos na agora capital da Comunidade Autónoma, que entre os
dous irmáns monopolizaban a comunicación social de Compostela.
Mostra diso foron as espléndidas reseñas, feitas por Xosé
Alvite, das Ofrendas ao Apóstol,
inmediatamente despois de trasmitilas el mesmo por Radio Galicia. As cales constitúen aínda a
barroca apoteose do xornalismo
xacobeo, como se en vez de ser
impresas nas columnas tipográfi-
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cas de El Correo Gallego, ou de
La Voz de Galicia, fosen gravadas nas salomónicas columnas
da Capela Maior da Catedral.
Dende o propio altar maior, ao
pé do sedente Patrón das Españas,
entre o fume do incenso e o canto
dos coengos, ía Pepe relatando a
mensaxe ao Apóstol Santiago do
Delegado Rexio... ou do Caudillo,
e a ritual resposta do bispo vigairo compostelán (pois aínda non
fora preconizado Don Fernando);
cabéndolle a posibilidade ao periodista que tanto disfrutaba falando aos ointes da emisora santiaguesa, de recibir visitas personais
alí mesmo: na Capela Maior.
■ OS COLEGAS CORUÑESES.
Tal como aconteceu no Ano Santo
de 1948, no que lle foron a pedir
prestados vinte pesos, a Xosé Alvite, a entón tan riquiña, en todos os
sentidos, María Victoria Fernández
España, e máis Muíño Loureda;
quen encetaban a escribir daquela
en La Voz, da que era Pepe correspondente en Santiago, e xa colaboradora Totora, a lindísima e intelixente neta do fundador do xornal.
airan da Coruña os mozos
xornalistas, inesperadamente
encargados de informar dos
actos de que aínda tardaría varias
décadas en ser o Día da Patria Galega, en Santiago de Galicia. Colléunos sen cartos a encomenda e
por iso recorreron ao minguado pecunio do vocacional locutor, no
preciso intre en que estaba transmitindo a Ofrenda. Alvite puido prestarlles doce pesetas. Era canto tiña.
Aínda fallaban algúns anos para que Totora coñecese a Augusto
Assía e casara con il. En canto a
Muíño Loureda foi un guapo mozo que imitaba moi ben, no xornal
herculino, as entrevistas axilísimas
e escuetas do dibuxante Del Arco,
en Destino. Pero, de alí a pouco,
fugouse a Venezuela con outro
mozo que viña sendo Delegado
Provincial da Subsecretaria de
Educación Popular, tras selo da
Prensa e Radio do Movimento na
província; de non ser xa do ministerio de Información e Turismo,
que se creou por iso tempo.
En canto chegaron a Caracas,
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■ AS DERRADEIRAS TAZAS.
Todos os seus compañeiros admirabamos a presurosa e eficaz laboura periodística de Pepe Alvite,
sobre todo velo traballar tan campante, ao fío da medianoite, tras a
diaria peregrinación ¿xacobea?
polos santuarios de Baco en Compostela. Casi sempre en compañia
do seu constante amigo, Pazos, o
locutor titular de Radio Galicia.
A Pazos, por certo, ocurríanselle, de cando en cando, pensamentos moi abraiantes. Lembro
que unha vez, no bar Mañoso,
cando xa se falaba de viaxar o
home á lúa, intrigoume o speaker santiagués, dicindo:
—E se na lúa ¿os homes fosen os cans?
A última vegada que fun con
iles a tomar unhas tazas, denantes de marchar, no Ano Santo de
1965, para MadriGaliza, foi naquil serán no que Pepe me invitou, de parte do Artilleiro, a merendar na súa tasca, de máis alá
de Vista Alegre, unhas tapas de
touciño con moita febra.♦
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O Trinque
O 1 de abril...
Malia que en moitos fogares
aínda se segue dicindo aquilo
de “o 1 de abril van os burros
onde non deben ir”, en realidade celebrar esa data como o
Día das Mentiras está en crise.

Nas aldeas era común mandar
a xente a recados falsos desde
os tempos dos celtas. Desde
Dublín a Glasgow pasando por
Boston aínda se mantén
a tradición.♦

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro
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■ CONFERENCIAS

MARÍTIMAS PROTEXIDAS

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

Esta película, de Christian
Carrion, en VO subtitulada,
forma parte da programación
do cine-clube e poderemos
ollala, na Casa da Cultura, este xoves 27 ás 20:15 e 22:30 h.

■ EXPOSICIÓNS

SABELA BAÑAROIBÁS

■ EXPOSICIÓNS

Quinteto bastante novo de Ponferrada, nada
complicado que atopa a orixinalidade sendo
fieis a eles mesmos. Tocarán na CORUÑA, no
Playa Clube este venres 28 a partir das
23:30, xunto con Aston Martins, por 6 euros. Tamén estarán en VIGO, na Iguana Clube, a partir das 00:30 e co mesmo prezo.
Venda de entradas nos lugares de costume.♦

Ames

Mostrará a súa pintura máis
recente, desde o mércores 2 ao
20 de abril, na sala de exposicións da Casa da Cultura.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

JUAN P. VILLALPANDO
A súa mostra Obra gráfica vai
estar no Centro Internacional
da Estampa Contemporanea
durante o mes de marzo.

■ TEATRO

MALICIA
Da man de Eme2 Produccións, o venres 28 vai ser representada esta comedia, espectáculo dinámico e fresco,
concibido a partires da improvisación sobre situacións cotiáns na vida de dúas irmás.

■ TEATRO

A MORTE E A DONCELA
Produccións Librescena
vai escenificar este drama o
domingo 30.

Arteixo
Arteixo

Cabana

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

ESTIMA
Pífano Teatro vai representala o venres 28. Dúas mulleres parolan no miradoiro
dun aeroporto, agardan o
mesmo avión. O vóo retrásase, a conversa dilátase. Mundo exterior e interior danse a
man neste drama. Onde a risa fai eco nos rostros.

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.

A banda de rock alternativo arxentina vai
tocar o xoves 27 ás 22:30 h., na sala Camawey de PONTEVEDRA; o venres 28 no
Iguana Club de VIGO; e o sábado 29 ás
22:30 na sala Mardi Gras da CORUÑA.♦

roeste 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.

Teatro do Atlántico representará esta comedia o sábado 29. Por unha vez, incapaces absolutamente de
perturbar ou mudar o estado das cousas –chámanse
Afganistán, ántrax, Sáhara,
pateras ou Palestina–, abordan unha desesperada fuxida a outra realidade.

Pasa do construtivismo ao expresionismo coma quen muda
o traxe de de gala polas roupas
de traballo. Esta mostra, Terra, é un intento de encontrar
as súas raices, é natural da Terra Cha, pero tamén unha esgazadura pola que ecoa o sangue dos soños. No hotel Meliá-Mª Pita ata o 2 de maio.

DARÍO ÁLVAREZ BASSO

■ EXPOSICIÓNS

Cervo

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

TORQUES

■ EXPOSICIÓNS

OUVEOS DUNHA

Chantada
Os do Museo Provincial de
Lugo que poderemos contemplar na Casa da Cultura
ata o luns 31.

ORFEBRERÍA
Na Casa da Cultura durante o mes de abril poderemos
ollar esta mostra.

Cedeira
■ TEATRO

PERVERTIMENTO

PLÁCIDO CASTRO
O compromiso cunha Galiza universalista é a mostra
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), Dentro do ciclo Quasi
una fantasía vaise proxectar a fita de Isaki Lacuesta
titulada Cravan vs. Cravan
(2002), 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

■ EXPOSICIÓNS

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

CIVILIZACIÓN ENFERMA

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

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

ALBINO FUENTES

Música galega con ritmos negroides e
bailes europeos que foron ficando na historia musical galega, tangos, boleros, habaneiras... con Uxía Pedreira (voz),
Marcos Teira (guitarra), Pedro Pascual
(acordeón) e Paulo Pascual (clarinete
baixo), estarán este xoves 28 no Clavicémbalo de LUGO ás 00 h.; e o venres 28
no Sete Mares de Vigo ás 22:30.♦

albergadas polo Pazo Municipal, ata o 30 de marzo.

CARLOS PÉREZ H.
Ata o 29 de marzo o Casino
Atlántico vai acoller a súa
pintura.

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

LUÍS SEOANE,
ACUARELAS

RE-PINTAR ALTAMIRA

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.

O Museo de Belas Artes alberga esta mostra ata o 6 de abril.

■ MÚSICA

MANOLO LAGE

REVOLUJOIN

Poderemos ollar as súas
pinturas na galería Coarte
ata este sábado 29.

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

FIRMAS PARA
UNA COLECCIÓN

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

As súas obras están sendo

Revolujoin
tocará este
xoves 27
no Forum
Celticum da
CORUÑA.

Este xoves 27 música funky

■ TEATRO

Baiona

A CONXURA DOS NECIOS

■ CONFERENCIAS

O AUTOR E A SÚA OBRA
Este é o título do programa
de conferencias do Instituto
de Estudios Miñoranos que
achega a diversos escritores
para falar da súa obra, no
hotel Bahía, ás 20:30. O
venres 4 será Luís Álvarez
Pousa, xornalista e director
da revista Tempos Novos, así
como profesor da Faculdade
de Xornalismo da USC, presentado por Ánxeles Bouzó,
fotógrafa e profesora.

Traxicomedia cómica, disparatada, bufa e sorprendente que
vai ser representada por Sarabela Teatro, o sábado 29.

O Carballiño
■ TEATRO

A MORTE E A DONCELA
Produccións Librescena
vai representar este drama o
venres 28.

Castro
Castro de Rei
■ EXPOSICIÓNS

O Barco
Barco

ANTONIO GARCÍA
BELLIDO E...

■ CINEMA

MUERE OTRO DÍA
Fita de Lee Tamahori que
poderemos ollar, na Casa

a arqueoloxía do noroeste
peninsular. As investigacións arqueolóxicas e históricas deste profesor no no-

A grande ilusión
O venres 28 Teatro do Morcego
subirá ao escenario da Casa da
Cultura d`O BARCO con esta co-

Sabela Baña Roibás mostra as súa pintura no hotel Meliá-Mª
Pita da CORUÑA

Cangas

DIONISIOS

Marful

XESTIÓN DE ÁREAS

LA CHICHA DE PARÍS

MARIO IGLESIAS

E S P E C T Á C U L O S

o luns 31 ás 20:15 h.

da Cultura, o sábado 29, ás
17, 20 e 23; o domingo 30,
ás 17, 20 e 22:30; e o luns
31 ás 22:30 h.

Juniper Moon

E

media, que dirixe Celso Parada.
O domingo 30 representarana na
♦
Casa da Cultura de CEE.♦

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.♦

Dentro desta IV edición do festival vanse encadrar os seguintes
concertos, que se celebrarán no
Auditorio Universitario de COMPOSTELA e no Auditorio Gustavo
Freire de Lugo, ás 21:00 h.: Ialma (Galicia / Bélxica) o xoves 27

en Lugo: fillos da emigración tamén conservaron as tradicións
musicais galegas aprendendo, en
Bélxica, os vellos cantos da Galiza e construíndo o seu propio estilo, onde as súas raíces se mesturan
coa cultura flamenca e valona.♦

Sugar
Mountain
tocará,
xunto con
The Sunday
Trackers, no
Rock Clube
de OURENSE
o sabado 5.

no Forum Celticum. Lugar
que tamén servirá para os
concertos de, o 3 de abril,
Lagarto Lagaro (rock &
roll); o 10 de abril, Sígueme
(pop rock); e o 24 de abril,
OBI (de Santiago, folc).

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

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
O Pazo de Congresos é o
escenario das súas actuacións, venres 28, o xoves 3

Obrint Pas
O grupo valenciá está a presentar o seu terceiro disco, Terra. O resultado da particular fusión dos sons e instrumentos tradicionais valenciáns co mellor dos ritmos actuais (ska, reggae, rock, hardcore...), é a súa
fórmula para o éxito. O venres 28 de marzo ás 22:30 na Mardi Gras da CORUÑA; e
♦
o sábado 29 na Clavicémbalo de LUGO.♦
e o venres 11, ás 20:30.

Culleredo
Culleredo

representala o xoves 3 baixo
a dirección de Candido Pazó no CC Torrente Ballester.
Dous actores e un músico
rastrexan as pegadas de todos os bufóns e todo os reis
na obra de Shakespeare
“¿onde están as fronteiras?”.

Gondomar
■ TEATRO

CAPRICHOS
DE CERVANTES
Teatro Galileo representaráa
o sábado 29. Baseada nos
Entremeses de Miguel de
Cervantes, considerados como o teatro máis cómico, áxil
e orixinal do Século de Ouro.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

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

GABRIEL ANIDO
As súas pinturas están expostas, ata o 30 de marzo,
nos Muíños de Acea de Amá.
■ TEATRO

BABY BOOM NO PARAISO
Rara Avis vai representala o
venres 28. Comedia fresca,
contemporánea, intelixente,
cunha linguaxe viva e actua,
na que unha muller, Ariana,
relata a historia da súa preñez e todas as circunstancias, pensamentos e personaxes que a rodean.

Ferrol
Ferrol
Fotografías no café Sevilla.

Mostra de pintura e escultura
deste artista e de Daniel Alonso na galería Sargadelos.

■ EXPOSICIÓNS

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

BABY BOOM NO PARAISO
Rara Avis vai representala o
xoves 3. Trátase dunha comedia fresca, contemporánea, intelixente, cunha linguaxe viva e actual –sen caer
no coloquial- na que unha
muller, Ariana, relata a historia da súa preñez e todas as
circunstancias, pensamentos
e personaxes que a rodean.

Noia

Esta mostra de fotografías, do
libro de A. Riveiro Coello,
pode ser ollada na Casa da
Cultura Avilés de Taramancos.

Oleiros
Oleiros

CARMEN ROMAY

■ ACTOS

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

II FESTIVAL DE
CONTACONTOS

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

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.

SARGADELOS
Os seus fondos poden ser
ollados no Museo Provincial.

¿BUFÓNS OU REIS?

■ MÚSICA

ENRIQUE AZAMBUYA E

Momo
Teatro do Morcego vaina representar, este xoves 27, n`O BARCO; e o sábado 29 en OLEIROS.
Momo é a historia dunha nena que
vivía nun anfiteatro dunha cidade
que aínda resistía o paso dos vellos tempos. A historia dunha nena

Monforte
Monforte

CARTAFOL
DO BARBANZA

■ TEATRO

Ñikiñaque Produccións vai

No Auditorio Gustavo Freire, ás 20:30 horas con entrada libre. O venres 28 Theatre Universitaire Liegeois,
da Université de Liège (Bélxica) escenificará Communication à une académie,
de Franz Kafka. O sábado
29 Fachhochschule Konstanz (Alemaña) representará Mission Possible 6.2, baseado en textos de Bertolt
Brecht, Gerhard Dressel e
Erich Zetti. O domingo 30 o
Dpto. de Artes Cênicas da
Univ. de São Paulo (Brasil)
representará Vladimir e Estragón, a partir do texto de
Samuel Beckett A esperar
por Godot. O luns, 31 a Aula de Teatro da USC-Lugo
subirá ao escenario con PicNic, de Fernando Arrabal.

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

No Museo Provincial ata o
28 de marzo.

JOSÉ GÓIRIZ

IX FESTIVAL
INTERNACIONAL
UNIVERSITARIO

■ EXPOSICIÓNS

GALIZA E A SEGA

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

EVOCACIÓNS

JUAN DÍAZ

■ EXPOSICIÓNS

Jazz da man destes dous
uruguaios o venres 28 no
clube da arte e a música
Clavicémbalo.

Este domingo 30 no Castelo
de Santa Cruz, organizado
pola asociación Ambar con
fin de recaudar fondos para o
Campamento de Verán para
crianzas e mocidade con poucos recursos ou problemas familiares. O festival oferecerá
contos infantís pola mañá e
contos para toda a familia e
adultos pola tarde; música en
directo; postos para xantar; e
un mercado de segunda man.
Máis información no telf. 981
630 618 (Agustín).

Ourense
Ourense

VARIOS ARTISTAS

Organizada pola ONG Amarante, coa colaboración do
Concello, vaise desenvolver
do sábado 29 ao venres 4. Comeza o sábado 29, no centro
alternativo A Factoria do Sur
(rúa da Ponte 8), ás 20 h., cunha festa inaugural na que actuará o cantautor Javier Ferreira. O luns 31, na Casa da
Luz (pza. da Verdura) ás 17 h,
inaugurarase a mostra Alumnos de Belas Artes (ata o 4 de
abril); actuación de Tanxarina co espectáculo Titiricirco;
na Factoría do Sur ás 20 h.
proxección do vídeo Consumo responsábel, presentado
por Carmen Fouces. O martes 1, na Factoría do Sur ás
17:30 presentación da revista
Opcións; ás 20 h. conferencia:
Trapeiros: reciclar a roupa,
na que intervirá Graciela
González, da coordinadora de
trapeiros de Emaus de Nafarroa. O xoves 3 no mesmo local ás 20 h., conferencia: A
banca ética, coa intervención
de Nuria del Río, presidenta
de Rufas. O venres 4 clausuraranse as xornadas; ás 12 h. na
faculdade de Forestais, conferencia: A agricultura biolóxica como alternativa, coa intervención de Geraldo Fonseca,
medioambientalista brasileiro.
Ás 21 h. na pza. do Teucro,
concerto, no que actuará Roberto Sobrado e Banda.

A galería Marga Prada acolle esta mostra colectiva.

■ CINEMA

■ MÚSICA

WINCHESTER 73

MARALLA
Ata o 28 de marzo 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
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.

THE SUNDAY TRACKERS
& SUGAR MOUNTAIN
Estas dúas bandas van tocar
o sábado 5 no Rock Club. A
primeira, recupera os sons
di blues e rock and roll de
finais dos anos 60 e 70, impondolles un toque personal; a segunda é unha banda
galega na que os cinco
compoñentes están unidos
polo gusto polo rock americano máis enérxico.

LA REBELIÓN
DE LOS CRIADOS
Da man da Orquestra de
Cámara da Filarmónica de
Transilvania. Coa dirección
escénica de Gustavo Tambascio e a musical de Luis
Remartínez, o venres 4 ás
20:30 no teatro Principal.
■ TEATRO

AZAÑA,

Ourol
Ourol
■ EXPOSICIÓNS

CERÁMICA E VIDRO
Vai poder ser ollada esta
mostra ata o 22 de abril.

MIGUEL MOSQUERA

As Pontes
■ TEATRO

SUPERMÁIS!!
Comedia que Talía Teatro
representará o domingo 30
na Casa da Cultura.

A galería Marisa Marimón
(Cardenal Quiroga 4) é o
lugar onde se instala a súa
mostra de pintura e collages, ata o 3 de maio.

Pontevedra

RAMÓN CONDE

COMERCIO XUSTO

■ ACTOS

Este xoves 27 vai ser representada por Producciones Micomicón no teatro Principal.
Catro vellas debullan lembranzas e rencores durante o
velorio do home dunha delas.
■ MÚSICA

CAMAWEY
Nesta sala vai haber as seguintes actuacións durante a
fin de semana: o venres 28 ás
22:30 h.cunha entrada de 3
euros actuará Gardening. O
sabado 29 ás 22:30 h. cunha
entrada a 8 euros –anticipada– e 10 na billeteira, Skunk
D.F. + Coilbox + Breed 77.

P. de Trives
■ EXPOSICIÓNS

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

Redondela
■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS II
Da man de Fulano, Mengano e Citano, o sábado 29.
Trátase dunha comedia de
situación desenvolvida na
gravación, ao vivo, de Cheiro de Estrelas, o magazine
estrela da imaxinaria TVJá.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

O SOÑO DA TERRA

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 na sala de
arte Caixanova.

BOLIVIA
Fotografías de Txomín
Txueca dun dos países máis
empobrecidos de América
Latina. No Café Moderno.
Poderemos ver na sala Teucro esta mostra de esculturas de J. Fco. López Noya
ata o 31 de marzo.

O grupo de teatro mallorquino vai actuar o luns 31
no teatro Principal na mosta de teatro da ONCE.

ATRA BILIS
(CUANDO ESTEMOS
MÁS TRANQUILAS)

WALDO AGUIAR

Teatro de la Abadía representará esta obra, baixo a dirección de José L. Gómez,
este xoves 27 no teatro Principal. Baseándose na vida e
obra de Manuel Azaña, o espectáculo organizase sobre
tres eixos: a circunstancia vital e política, a reflexión sobre a historia e a meditación
sobre a arte e a paisaxe.

SÁ BOIRA

subirá ao escenario con El
espectáculo debe continuar, para máis de 6 anos.

■ EXPOSICIÓNS

O MINIMALISMO

SALVOCONDUTO
A fita de Bertrand Tavernier vai ser proxectada polo Cineclube Padre Feijoo
o vindeiro xoves 3 no teatro
Principal ás 20:30.

Clásico do western, e un dos
traballos máis salientabeis de
Anthony Mann, que vai ser
proxectado o mércores 2 no
Espacio para a Arte Caja Madrid ás 20:15 h. e ás 22:15 h.,
organizado polo Cineclube.

UNA PASIÓN ESPAÑOLA

■ CINEMA

■ EXPOSICIÓNS

especial que tiña o don de saber
escoitar e da amizade coa xente
dos arredores. Unha historia que
fixo que os homes mirasen nos
seus corazóns e impedisen así,
que os homes grises lle roubasen
o seu tempo.♦

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.

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

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

DOMINGOS DO PRINCIPAL
Clásico programa infantil
no Principal da man do
Concello, onde as crianzas,
ademáis de espectadores tamén actuarán como críticos. O domingo 30, Tanxarina Teatro vai representar
a oba Rapatu para maiores
de 7 anos. O domingo 6 e
luns 7 A Factoría Norte
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CARLOS ARÉVALO DÚO

Tribos Ibéricas

Baixo este título poderemos
ollar as fotografías de Rosa
Veiga, acompañadas por textos de Patricia Cacharreo,
no Auditorio Municipal.

Sada

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Mostra de fotografías deste
artista que poderemos ver
na Casa da Cultura.

Santiago
■ CINEMA

CICLO CHECO
Do 31 de marzo ao 4 de
abril, na Facultade de Ciencias da Comunicación, ás
19:00 h e ás 22:30 h.

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

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.
■ CONFERENCIAS

CICLO MÚSICA
AQUÍ E AGORA

O canto do dime-dime
A Factoría Teatro vai representala
este xoves 27 e o venres 28 no CC
Torrente Ballester de FERROL; e o
mércores 2 e xoves 3 no teatro Principal de SANTIAGO. Tres irmáns e unha
irmá reciben como herdanza unha

especie de aparello de coiro, o DimeDime, onde cada un conta e desafoga as súas penas e alegrías. A obra
enfrenta o mundo rural con aquel onde o corpo está sendo agochado polas máquinas e a tecnoloxía.♦

Nº 1.075 ● Ano XXVI ●
Do 27 de marzo ao 2 de abril de 2003

Este xoves 27 intervirá Nani García (compositor, músico e produtor). O venres
28, Xesús Ron (comandante da programación da sala
Nasa) falará sobre a Nasa:
un teatro coas orellas
abertas. Na Fonoteca da
Universidade, ás 19:00 h.

APRENDER PARA EDUCAR
Ás 19:30 na Aula Sociocultural de Caixa Galicia, este
xoves 27 falarase de Educar
os sentimentos, educación
do afecto e a sexualidade.
■ DANZA

ALTERNATIVA 2003
Remata o venres 28 e sábado 29 de marzo ás 22 h. coa
representación, no teatro
Galán, pola compañía Willi
Dorner de Viena, dos espectáculos de danza Threeseconds e No credits.
■ EXPOSICIÓNS

CENTRO PORTUGUÉS
DE FOTOGRAFIA
Unha escolma da Colección Nacional de Fotografia de Portugal poderemos
ollala en Fonseca.

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

LADISLAO REGUEIRA
Poderemos ver na galería
Eme-c as súas pinturas Cidade Santa ata o 30 de marzo.

Convocatorias
RELATO CURTO “AS PEDRIÑAS”
O CSCD de Tameiga (Mos) As pedriñas
convoca este concurso, dotado cun premio de 150 euros; esíxese que as obras
teñan unha extensión, mecanografadas a
dobre espacio (arial 12) dun mínimo de
5 folios e un máximo de 10. O tema é libre, e deberán ser inéditos e estar escritos en lingua galega. Remitiranse a:
CSCD As pedriñas, Avda. do Rebullón
s/n, Tameiga (Mos). Fax: 986 288 057,
e-mail: cultura@tameiga.com, ou entregalos persoalmente no Centro Cultural.
O prazo de admisión remata o 30 de
abril de 2003. Os orixinais deberán enviarse por triplicado acompañados dun
sobre pecho cos datos persoais do autor
no interior e co seudónimo no exterior.

FOTOGRAFÍA DE MEDIO
AMBIENTE 2003
O Ateneo Ferrolán, con motivo da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, organiza este concurso para
amadores e profesionais, de acordo coas seguintes bases: o tema estará relacionado coa ecoloxía nos seus diferentes aspectos (fauna, flora, paisaxe, agresións…). Cada participante poderá enviar un máximo de tres fotografías, en
branco e negro ou cor, podendo acceder
soamente a un dos premios. As fotografías serán inéditas, non premiadas e sen
técnicas de laboratorio. O tamaño das
fotografías non poderá exceder de
30x40 cm e terán un mínimo de 18x24
cm. Deberán presentarse montadas sobre unha cartulina con dous tamaños
únicos: 30x40 ou 40x50. Os participantes indicarán o seudónimo do autor e o
título na mesma no reverso da cartulina.
No interior dun sobre pecho que leve o

seudónimo, figurarán os dados persoais.
As fotografías enviaranse ao seguinte
enderezo: Ateneo Ferrolán, Magdalena
202 1º, CP 15402, Ferrol. O prazo de
admisión remata o 23 de maio de 2003.
O primeiro premio é de 900 euros, o segundo de 300, e o terceiro de 150.. As
fotografías premiadas e os seus negativos pasarán a ser propiedade do Ateneo.

AVILÉS DE TARAMANCOS
Do 3 ao 5 de abril, na Casa da Cultura
de Noia, vaise celebrar un congreso sobre a súa figura. A inscripción é gratuita,
e para isto deben enviarse os datos persoais por fax, ao 981 544 887, por correo
electrónico a cj112110@xunta.es, ou á
Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo / Dirección Xeral de
Promoción Cultural, Edificio Administrativo de San Caetano s/n – 15771, Santiago de Compostela. A admisión de asistentes realizarase por orde de chegada
das inscripcións, ata o luns 31 de marzo.
O xoves 3 desenvolveranse as conferencias de Vicente Araguas, a inauguración
das exposicións: Ilustracións orixinais de
Última fuxida para Harar e Antón na
memoria: imaxe e palabra; intervención
de Miguel Anxo Fernán-Vello, de Xesús Rábade, de Luís G. Tosar e finalmente mesa redonda con Mª do Carmo
Kruckenberg, Blanca Roig Rechou,
Xosé Agrelo e Pilar Sampedro. O venres 4 intervirán María do Cebreiro, David Pérez Iglesias, Martín Veiga, Anxo
Tarrío, mesa redonda con Manuel Forcadela, Alfonso Vázquez Monxardín e
Marcos Valcárcel; haberá unha proxección audiovisual e un recital poético a
cargo de Ana Romaní e Anxo Quintela. Remata o sábado 5 coa intervención

MEDIO AMBIENTE INDUSTRIAL
EN GALIZA
O Instituto de Estudios Políticos e Sociais
organiza a IV edición deste seminario,
que leva como subtítulo Galiza ante o seu
futuro: análise e reflexións, e que se celebrará no hotel Riazor da Coruña, do 2 ao
4 de abril. Para obter máis información e
realizar as inscripcións poñen a disposición a páxina electónica www.fundacionieps.org; correo-e fundacion@fundacionieps.org; telf. 981 927 175 / 651 862 857
/ 651 862 849; fax: 981 927 174; enderezo: Juan Flórez, 109-113, local 7 (entrada
por José Cornide). As cotas de inscripción
son gratuitas para os membros da fundación, de 20 euros para alumnado universitario e colexiados Coeticor, e 40 para público en xeral. O abono da inscripción deberase facer na conta 0049-6756-062516140282 do Santander Central Hispano. Contempla a concesión dun crédito de
libre configuración e, como data límite
para a recepción de inscripcións, establecen o 28 de marzo. O 2 de abril intervirán
na sesión de apertura E. Varela Lema
(decano de COETICOR), A. Campos
Romay (presidente da fundación IEPS) e
Mª Jesús Manso Revilla (vicerrectora de
ordenación académica da UdC); posteriormente poranse sobre a mesa os obxectivos do seminario, por D. Prada Rodríguez (director do IUMA). As conferencias que van ter lugar na primeira xornada
serán: Xestión de residuos perigosos da
man de A. Jáuregui Picavea (director xe-

ANTONIO MURADO

ROSALÍA ATA MR. PEREIRO

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

Esta obra de teatro para
crianzas de ensino medio,
vai ser representada na sala
Yago pola compañía A caricia da serpe, este xoves
27 ás 11:30.

IMAXINANDO ESPACIOS,
RECREANDO REALIDADES

Xurxo
Alonso
mostra a
súa pintura
na galería
Trisquel &
Medulio
de TUI.

de Ánxeles Penas e unha mesa redonda
na que participarán M. Dourado Deira,
Fidel Vidal e Alexandre Ripol. Máis
información na páxina web: www.xunta.es.

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

O POLIÑO QUE TEME QUE
O CEO LLE CAIA ENRIBA

Sesión de títeres para os
máis pequenos na sala Yago
da man da compañía Dna,
do Reino Unido o sábado
29 ás 17 h., o domingo 30
ás 12:30 h., o luns 31 e o
martes 1 ás 11 h.

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)

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

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.

FIGURACIONES
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,

DAQUEL ABRENTE
María Cañas, Salvador
Cidrás, Juan Cuéllar, Manu Muniategiandikoetxea
ou Rubén Guerrero.

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

OLLADAS CÓMPLICES
O CGAC inicia con esta
mostra unha serie que ten á
súa propia colección como
ponto de partida. O estudo
dos fondos permite plantexar a historia en base a un argumento, dando pé á organización de catro exposicións:
Olladas Cómplices, Agardando unha chamada, Pegadas de luz e Xogos de es-

El príncipe y la corista
A comedia de Terence Rattigan vai
ser representada o domingo 30 ás
20:30 no teatro Principal de OURENSE; e o martes 1 e mércores 2 no
CC Caixanova de VIGO. Dirixida
por Francisco Vidal e protagoniza-

da por Emilio Gutierrez Caba e
María Adánez, nela combínase o
sexo e a alta política, a sátira cortesá e o amor romántico, o delicado
trazo de todas as súas personaxes e
a agudeza dos diálogos.♦

cala, 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.
■ MÚSICA

AUDITORIO DE GALIZA
A soprano Eva Mei cantará o
xoves 27 ás 21 h, acompañada polo pianista Arnold Bosman. O xoves 3 ás 21 h. a
Real Filharmonía de Galicia e o Orfeón Terra a Nosa
van dar un concerto, baixo a
dirección de Jean-Jaques
Kantorow, acompañados pola viola de Tilmann Kircher.
■ TEATRO

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, estarán do xoves 27
ao sábado 29, e do mércores
2 de abril ao sábado 5.

PASEANDO DESDE MS.

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.

IX FESTIVAL
INTERNACIONAL
UNIVERSITARIO
Este xoves 27 Theatre Universitaire Liegeois, Université de Liège (Bélxica) representará Communication à une
académie, de Franz Kafka. O
venres 28 Ubu Teatro Universitario (Universidade de
Castilla-La Mancha) interpretará Pic-Nic Pánico, baseado
en textos de Fernando Arrabal.
O sábado 29 o Departamento
de Artes Cênicas da Universidade de São Paulo (Brasil) representará Vladimir e Estragón, a partir do texto de Samuel Beckett A esperar por
Godot. O domingo 30 In vitro Teatro da Universidade
de Jaén, fará o propio con Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Entrada libre
previa recollida de entrada na
billeteira, que abrirá a partir
das 18:00 h. no teatro Principal, ás 21:00 h.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

XURXO ALONSO
Poderemos contemplar as
súas pinturas, na galería
Trisquel & Medulio, ata o
19 de abril.

JUAN ZUÑIGA C.

Ata o 31 de marzo poderemos ver as súas obras no
Parador.
■ MÚSICA

MADRIGALIA
Estarán o sábado 29 para tocar na Catedral ás 20:30 h.

O Valadouro
aladouro
■ EXPOSICIÓNS

ARQUEOLOXÍA
O Concello vai acoller esta
mostra, do Museo Provincial de Lugo, ata o luns 31.

Valdoviño
■ EXPOSICIÓNS

CARTEIS DO ENTROIDO
A Biblioteca Municipal
acolle unha mostra sobre
carteis do entroido ata o 31.

Vigo
■ ACTOS

NOITES VIVAS
O venres 28 as actividades
que se poden realizar no
CASTRO son: minitorneo de
dardos, obradoiros á carta e
noites vivas na rede (Age of
Empire); no local da AX
ABERTAL (Venezuela 3), espacio break-dance, futbolín,
ping-pong, cartas, xogos de

ral de CETRANSA), Evolución ambiental: unha ferramenta estratéxica da prevención ambiental por C. Fernández
Gasalla (enxeñeira agrónoma), Causas e
consecuencias da catástrofe do Prestige
por C. Nogueira Román (eurodeputado);
rematará a xornada cunha recapitulación a
cargo de M. Galán Vázquez. O 3 de abril
as conferencias que se van desenvolver
serán: Tráfico marítimo: seguridade e riscos medioambientais da man de J.Mª
Arrojo Fernández (presidente do Colexio da Mariña Mercante en Galiza), A xestión dos residuos urbáns: situación actual
e perspectivas futuras con J. Bermúdez
Alvite (presidente de SOGAMA), A importancia da xestión medioambiental no
ámbito portuario da man de J. del Moral
Crespo (director da división de seguridade mediomabiental da Autoridade Portuaria da Coruña) e A avaliación da certificación dos sistemas de xestión medioambiental no ámbito portuario con Martín
Pita López (delegado en Galiza de AENOR). A última xornada será a do 4 de
abril, onde as conferencias que se desenvolvan serán: Estratexias e alternativas
no tratamento dos residuos de hidrocarburos por J.L. Navaza (decano da faculdade de Químicas da USC), A aportación
mediática á creación dunha conciencia
medioambiental da man de G. Vázquez
Pozo (director da revista ECO–Eixo
Atlántico) e Seguridade ambiental e marítima na Unión Europea por J.A. Dopico
Castro (catedrático de economía ambiental da UdC). Resumo do seminario e conclusións por M. Martínez Losada, e acto
de clausura no que participarán E. Varela
Lema, A. Campos Romay e M. Álvarez-Campana Gallo (delegado provincial
da Consellería de Medio Ambiente).♦

mesa e acceso a internet; no
CXM URUGUAI, percorrido
pola cociña das especias,
arranxos florais: bonsais,
self service, acceso a internet e sala de xogos; no BERBÉS, danzas do mundo, iniciación a malabares, musculación e squash; en CORUXO, acceso a internet, futbolín e cine; en TEIS, campionato de dardos, pingpong e sala multiusos. O sábado 29 no CASTRO, minitorneo de dardos, obradoiros á carta, noites vivas na
rede (Age of Empire); na
ABERTAL, cine, obradoiro
con madeira, futbolín, pingpong, cartas, xogos de mesa
e acceso a internet; no
CXM URUGUAI, ciencia divertida (o xabón), self service, acceso a internet e sala
de xogos; en COIA, marcos
de fotos, fútbol sala e xogos
de rol. + Info en www.xuventudevigo.org.
■ CINEMA

LITTLE SHOP OF HORRORS
A fita de Roger Corman,
rodada en 1960 vai ser proxectada no XIV Ciclo de Fantasía
e Ciencia Ficción, organizado
polo Colectivo Nemo, no café
Uf (Pracer 19), o xoves 3.

PERROS MILLONARIOS
Esta fita de debuxos animados vai ser proxectada no
CC Caixanova como acti-

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.

■ CONFERENCIAS

JORNADAS DE
FORMAÇOM DO
FEMINISMO
Que teñen lugar na Casa das
Mulleres na rúa Romil 20,
baixo o lema Feminismo da
Igoaldade e da Diferença,
organizadas por MNG, enmarcarán as charlas: O problema da identidade sexual.
Tensións na teoria feminista, o venres 4 ás 20 h. da
man de Purificación Mayobre e Igoaldade? Diferença? Reflexons dende o
Ciberfeminismo, da man de
Carme Adan. Entrada libre.
■ DANZA

DRUÍDA DANZA
O venres 4 vai representar o
seu espectáculo Lúa amarga, no CC Caixanova.
■ EXPOSICIÓNS

MELODRAMA
O MARCO alberga esta
mostra na que participan 34
artistas que traballan en distintos soportes e aos que
une a utilización das técnicas melodramáticas. Melodrama amosa o labor de
creadores como Darren Almond, Liza Lou, Kenny
McLeod ou Natalie Melikian que volven á valoración e á expresión dos sentimentos, fronte á aproximación lóxica e conceptual
das décadas dos 60 e 70, e á
análise histórica e sociolóxica que dominou a arte nos
oitenta. Pintura, escultura,

A Rede

mana, a da extraordinaria
xente corrente, que fan dela
un ser vivo laboriosamente
salvado para a re-existencia
por traballadores da luz que
venceron a invisibilidade e a
súa viscosa estraxexia”, en
verbas de Manuel Rivas.

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

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.

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.

OS MUNDOS DE
CARLOS CASARES
Podemos visitar na Casa da
Cultura Galega (Princesa
2) esta mostra sobre a vida
e obra do escritor.

Anuncios de balde
■ No Freeware World Team xa temos
máis de centro trinta programas informáticos propios ou traducidos
a o g a l e g o . Vi s í t a n o s e n h t t p :
//www.all4you.dk/FreewareWorld/link
s.php. Aceptamos todo tipo de suxestións e colaboracións.
■ Alugase vivenda turística en Meira (Lugo), xunto ao nacemento do Miño, recén restaurada, 3 cuartos dobres con baño, cociña, calefacción e
10.000 m. de terreo. Fin de semana
ou temporada. Telefonos: 982 331
700 e 686 753 105; chamar noites.
■ 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.
■ Música clásica para bodas, diferentes grupos de cámara e voz. 981
507 925 / 650 829 491.
■ 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
749 (ver modelo en www.galizalivre.org).
■ 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 coo-

perativas 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
■ Véndese Renault 21 curto, Turbo
DX, todos os extras e xogo de catro
rodas de reposto. Prezo económico.
Telf. 615 599 418.
■ Conferência Internacional de Solidariedade com a Galiza (Prestige)
para organizar pessoas, entidades
contactar no Apdo. dos Correios
1012, Ferrol, CP 5406.
■ 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 Castiñei-

www.confapagalicia.es
Páxina electrónica oficial da Confederación Galega de Asociacións de Pais e
Nais de Centros Públicos. Na mesma
ofrécense informacións sobre a organización e a súa estructura. Tamén dá conta
do modelo escolar que promove, sinala
os seus obxectivos e inclúe datos sobre
os seus cursos e distintas ligazóns.♦

150 ANOS
DE FARO DE VIGO

EN TR3S TEMPOS

■ EXPOSICIÓNS

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

Casa das Artes que recolle
o traballo do arquitecto Enric Miralles.

VISIÓNS

ANDREA COSTAS

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 hu-

■ 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.♦

Vilagarcía
ilagarcía

MIGUEL PEREIRA

MAREA NEGRA

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

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

ATLÁNTICA 1980-1986

Baixo o título Frío esmalte
frío presenta unha mostra
de esmaltes en frío sobre
cartón e sobre pedra pizarrosa, do 1 ao 11 de abril,
na Casa da Xuventude.

■ 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.

Por Títeres en Acción, o
sábado 29 e domingo 30 ás
12 h. e ás 14 h. na sala de
actos do MARCO.

FAVORITOS

XESÚS FRANCO

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

OS XIRASOIS VIVINTES

Esta mostra recolle os premios GranDeArea de aportación á arquitectura da edición
do 2002, e vai estar no COAG
(Marqués de Valadares 27).
A galería Chroma, na Florida 34, alberga a súa mostra titulada Individual, ata
o 16 de abril.

■ 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

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

UP-DOWN

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

JOSÉ PEDRO CROFT

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

fotografía, vídeo e instalacións. Ata o 21 de xuño

■ 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.

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

COLECTIVA
INTERNACIONAL

CONFAPA

ra (Vilariño de Conso - Ourense). Se
queres mercar un agasallo diferente
en liño, la, alpaca etc. informate e visítanos. Telf. 988 304 966.

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

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

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 do
Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO).

VENECIA / VIGO

■ MÚSICA

Este é o título da mostra
que poderemos visitar na

IGUANA CLUB

Formas de ser leva por título esta mostra fotográfica,
composta por tres series:
Tempo ao tempo, Incorporados e Composturas, que
podemos ollar na Fundación Laxeiro, ata o 30 de
marzo.

NENOS DA GUERRA

O sábado 29 vai dar un concerto Chucho. E a partir de
abril, a programación da sala é
a seguinte: o venres 4 vai actuar Gardening; o sábado 5
estará Narco; o venres 11
Sperm; o sábado 12 vai dar
un concerto Escarnio; o sábado 19 Orujo de Brujas; o sábado 26 Os Diplomáticos; e
o mércores 30 Dr. Explosion.

ENGLISH CHAMBER
ORCHESTRA
Baixo a dirección de Karel
Mark Chichon, vai interpretar pezas de Mozart e
Beethoven o luns 31 ás
20:30 h. no CC Caixanova.

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 este
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.
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vidade para escolares do
luns 31 ao venres 4.

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.

Vilalba
■ TEATRO

O CANTANTE
E AS MULLERES

Esta comedia vai ser representada por Migallas
Teatro o sábado 29 na Casa da Cultura.

Vilanova
de Arousa
Arousa
■ TEATRO

URBE
Este xoves 27 da man dos
The Pingas/Ksilocos. Se
existe un sitio so que se coagula a existencia ata formar
veas varicosas de intolerancia, chagas de mal xenio, artroses lingüísticas e unha longa caravana de tránsito de influencias, entre outros síntonas humanoencefálicos, ese é
sen lugar a dúbidas A URBE.

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.

León
■ MÚSICA

OTROS MUNDOS POP
No musical Otros Mundos
Pop pretendese aglutinar a
bandas de pop que usen, en
maior ou menor medida, a
electrónica como forma de
expresión, creando novos
espacios musicais que
atraian a atención do espectador inquedo na busca dos
sons máis vangardistas, sen
menoscabo das melodías e
legado musical das pasadas
décadas. Así mesmo busca
tamén a diversión dos asistentes e para iso fixeron unha selección de dj´s máis
hedonistas do espacio exterior. O mércores 2, recital
poético a cargo de Jorge
Pascual acompañado por
sesión de electrónica suave.
O xoves 3, Dandy roll +
Omp dj´s. Venres 4, Astrud + Luxury 54 + Viskovitz dj´s + Hidrogenesse dj + Toño dj. Sábado 5,
Tribeca + Polharoid + Miqui Puig dj + Armando
Georgy Girl dj. O venres e
o sábado, no Toison,vai haber postos de roupa, complementos e discos. Exposición en Elektra Comics e
ciclo de cine asiatico, no
Albeitar desde o luns 31 de
marzo ata o 8 de abril. Os
bonos para todos os días
custan 12 euros, as entradas
para o venres 10, e para o
sábado 7.

Braga
■ EXPOSICIÓNS

DIN MATAMORO
A galería Dos Coimbras
(Largo de Sta. Cruz 506)
acolle unha mostra da súa
obra máis recente ata o 30
de abril.♦

Din
Matamoro
mostra as
súas
creacións
na galería
Dos
Coimbras
de BRAGA.

Ano XXVI.
IV Xeira.
1,75 euros.

Hollywood e un ataque dos
marines. En socioloxía a iso
chámaselle condutismo, a
técnica do premio e o castigo. Máis vulgarmente, recibe o nome de política do
pau e da zanoria. Neste mo-

mento, a axuda humanitaria
comeza a chegar ao Irak. A
nena das pernas mutiladas
poderá ver Bambi. Logo virán Toy Story e Pocahontas.
Só terá que aboarse a algunha canle de pago.♦

8 400021 303104

A

democracia americana é unha mestura do
Grande Irmán (o
gran policía) orwelliano e o
soma (droga) do Mundo Feliz de Huxley. É dicir un
abalar entre a comedia de
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Rafael Cid
‘Os traballadores do ferrocarril eran heroes’
PAULA BERGANTIÑOS
Xornalista de TVE en Galicia,
Rafael Cid ven de estrearse na
faceta de director cunha película documental sobre a construción da vía do ferrocarril entre
Puebla de Sanabria e Ourense.
Carrilanos, os túneles dun tempo estréase o venres cinco de
marzo en Verín e quer ser unha
homenaxe aos homes e mulleres que deixaron a pel durante trinta anos para abrir os camiños de ferro no sur do país.

A. PANARO

no tren chega un momento no que
perdes a conta. O máis longo é o do
Padornelo, tardaron case que 24
anos en facelo e non hai outro igual
no Estado. Inicialmente estaba previsto que os traballos durasen cinco anos. Outro, o do Corno, tiveron
que reconstruilo varias veces porque se lles caía continuamente ata
que lle puxeron dúas bóvedas.
Desde o meu punto de vista é a
maior obra de enxeñería que temos, superando incluso as autoví-

as. Nela participaron moitos homes dos lugares próximos á liña,
unha zona pobre e moi pouco poboada, e doutros non tan o próximos, co cal a vida alí cambiou radicalmente naquelas décadas.
Moitos morrerían.
Perdéronse xeracións enteiras
de mozos. Polos accidentes pero tamén polo “mal da vía” producido
polo po que aspiraban nos túneles.
A xente non sabía o que era nin a
súa orixe. Había moitos que se crí-

O pacto galego
na construcción de España
MANUEL VEIGA
A renuncia á identidade a cambio do progreso. O tópico do atraso.
Os políticos atraidos por Madrid. A fecundidade das galegas.
A emigración como alternativa ao fracaso modernizador. As raices do caciquismo.
A caricatura dos galegos no exterior. A impotencia do galeguismo.
O castelán, lingua de prestixio. O papel da prensa.

Un novidoso ensaio
para entender o pasado e o presente.

A NOSA TERRA

¿Cómo xurde a idea de facer
este documental?
Responde a inquedanzas que,
dunha ou outra maneira, temos todos. Eu son de Tamagos, unha aldea de Verín próxima á raia, no Val
de Monterrei e desde neno gardo o
recordo de ver ao lonxe as montañas polas que pasaba o ferrocarril.
Aquelo chamaba moito a miña
atención. A partir de preguntar por
que a vía non atravesaba o val coñecín a historia do enxeñeiro xefe
responsábel das obras, Xosé Fernández España, que defendía o paso do tren polo val e que morreu
nun accidente de coche, en circunstancias extranas, mentres analizaba
o terreo. O rumor acabou nunha
lenda que di que o asasinaron. De
feito, ao lugar no que se matou chámanlle “a curva do enxeñeiro”. Co
tempo, e por circunstancias familiares, empecei a ver a vía desde
perto, en Toro, onde veraneo. Por
alí pasa o túnel máis longo. A raiz
desas visitas sentín que a historia tiña a necesidade de ser contada.
A obra durou nada menos
que trinta anos.
As obras comezaron en 1927
durante a ditadura de Primo de Rivera e inauguráronse en 1958. A
abrupta orografía obrigou a perforar numerosos túneles, oitenta e oito en 140 quilómetros, unha terceira parte do percorrido. Viaxando

an afortunados por vivir ao lado do
túnel. Non tiñan que camiñar mentres que outros tiñan que andar máis
de dúas horas de camiño ata as
obras. Os primeiros era máis doado
que enfermasen porque sen camiñar
apenas espectoraban. Pensaban que
era un privilexio pero en realidade
era unha trampa letal. Admiro a capacidade de sacrificio daquela xente. Houbo un home que me dixo
“aquela era un escravitude que hoxe
non habería ser humano que o pudera aguantar”. Incluso hai un lugar
que se chama “Requejo de las Viudas”. Cando se soubo que era silicose, como a que producía a morte nas
minas, tiveron que desenterrar os
mortos para poder cobrar as pensións. Unha muller conta que o seu
home salvouse porque lle deu un ultimatum, ou a vía ou ela. Outra díxome que o seu tivo a gran sorte de
que o chamaran para ir a guerra.
Descubriría moitas outras
pequenas historias.
Agora alí hai moitos topónimos
relacionados cos traballos na vía.
Por exemplo a xente diche “imos
ao cable”, para referirse ao lugar
onde estaba o teleférico para subir o
material das obras. Este é un lugar
tan incomunicado que nunha ocasión botaron man desta caixa para o
material para baixar a unha muller
que se puxo mala de parto. Falamos
de catro quilómetros costa arriba,
chámanlle o rebentón. Tamén contan que nunha ocasión dous homes
subiron no teleférico cos porcos
que mercaran na feira de Verín. A
caixa comezou a moverse e pasaron un medo terríbel. Tamén hai un
lugar ao que lle chaman o polvorín,
pero o mellor é cando escoitas que
van botar as vacas á oficina.
¿E conseguiu saber que lle
pasara realmente ao enxeñeiro
Fernández España?
Ata cheguei a conseguir o
seu carnet de conducir. Pero mellor é non estropear a lenda.♦

Xornalismo
uniformado
XOSÉ RAMÓN POUSA

A

palabra guerra é
sinónimo de censura, do mesmo
modo que á verdade se
considerou sempre a primeira vítima de calqueira
guerra. Aconteceu na
guerra do Golfo e pasa
clamorosamente neste
conflito no que os papeles dos xornalistas e dos
soldados confúndense ata
tal punto que, por primeira vez, todos van uniformados, nunha perda total
do pudor.
Nunha visión primaria
poderíamos dicir que
mentras uns disparan municións destiñadas a matar
ao enemigo, outros disparan palabras e imáxenes
destinadas a confundilo e
desmoralizalo. Afortunadamente, pese o parecer
de Aznar, as cousas nunca
son como se preven. De
xeito que neste esquema
simplista da administración norteamericana, primeiro fóiselles das mans o
control do sistema político
occidental, co desmarque
de Francia e Alemaña e o
posicionamento das tres
cuartas partes dos países
da ONU contra a invasión
de Irak; a continuación
perderon o apoio da opinión pública internacional
que brama contra a inxusticia desta guerra, e, agora,
están a perder o seu principal apoio, o da mesma
opinión pública norteamericana. Esto acontece pese
a autocensura dos enviados norteamericanos, pese
ao visado que o exército
ianke efectúa sobre cada
crónica enviada e que, nun
exercicio de honradez, faise constar nos espacios informativos das televisións
americanas, e pese a censura directa de cadeas, como a Fox, que prohíben a
emisión de calquer comentario crítico sobre o
conflito. E caen as primeiras vítimas da verdade reprimida, como o “pulitzer” Peter Arnett.
Entre tanta propaganda planificada, afloran
verdades ailladas que poñen en cuestión un modelo imposíbel en plena
globalización. Os propios
xornalistas maniatados
utilizan Internet para
contar en páxinas web o
que os seus medios lle
prohíben dicir ante as cámaras e micrófonos; os
teléfonos por satélite
rompen o isolamento dos
poucos medios neutrales
e as imáxenes imposíbeis
da Guerra Golfo, acaban
por abrirse paso nos xornais facéndonos confiar
en que, pese a tanto xornalismo uniformado, tamén nesto, todo imperialismo leva implícito un
gran fracaso.♦

